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Verantwoording: Het nihilisme door de eeuwen heen
Het nihilisme staat voor onze deur waar komt deze meest sinistere van alle
gasten vandaan (Nachlass II, pag. 127)

In dit werk ben ik uitgegaan van de grondgedachten zoals die door de
Duitse filosoof Friedrich Nietzsche over het nihilisme naar voren zijn
gebracht.1 Aan die ideeën heb ik een andere invulling gegeven en die
vervolgens in de tijd geplaatst. Daarmee heb ik de figuur Nietzsche
weer met beide benen op de grond gezet. Ik heb de koorddanser uit
Also sprach Zarathustra die hoog in lucht zweeft weer vaste grond onder zijn voeten gegeven. Net zoals Marx met Hegel heeft gedaan,
plaats ik Nietzsche terug in de dagelijkse werkelijkheid.
Onder het nihilisme verstaat Nietzsche het volgende: in zijn Der
Wille zur Macht lezen wij: Het nihilisme is de situatie als de mens bemerkt dat er een onverzoenlijke tweestrijd gaande is tussen ideaal en
werkelijkheid, tussen een gewenst bestaan en een werkelijkheid die
hem wordt opgelegd. Dit is zijns inziens de algemene toestand. Op deze
toestand volgt volgens Nietzsche een reactie die nihilistisch van aard is,
die reactie loopt uiteen van passief tot actief. Dus bij Nietzsche hebben
we een algemene toestand die nihilistisch is en een reactie die nihilistisch is. Deze begripsbepaling heeft bij menigeen tot verwarring geleid.
Ik vervolg. Nietzsche is van mening dat er in zijn tijd, derde kwart
van de 19de eeuw, sprake is van een nihilistische toestand. En zoals gezegd volgt op die toestand een nihilistische reactie. Zo keert een meer
theoretisch ingestelde nihilist zich in woord en geschrift tegen de nihilistische toestand, die ik als een crisistoestand beschouw. Als hij daadwerkelijk actie onderneemt wordt hij actief of radicaal nihilist genoemd
afhankelijk hoever zijn actief handelen reikt.2 Een passief, berustende
nihilistische houding daarentegen wordt door Nietzsche gezien als een
teken van zwakte, de geestkracht is vermoeid, de mens begraaft de
strijdbijl, hij trekt zich in zichzelf terug.
Aanvankelijk gaat Nietzsche uit van het individu dat in opstand
komt tegen de massa en de sociaalpolitieke, geestelijke (filosofische),
morele, materiële en culturele verhoudingen, maar al snel verliest hij
Nihilisme is binnen de filosofie een begrip dat de ontkenning inhoudt dat er in de
wereld betekenis of waarde bestaat. Het woord komt van het Latijnse ‘nihil’ dat letterlijk ‘niets’ betekent. Een nihilist is iemand die van oordeel is dat de wereld zoals die is
er niet zou moeten zijn en dat de wereld zoals die zou moeten zijn niet bestaat.
2
Nietzsche is fel gekant tegen het modernisme, grijpt terug op voorbeelden uit het
oude Griekenland. Hij bewondert de presocratici (zie verder hoofdstuk 5).
1
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het vertrouwen in de individuele mens. Het lot der mensheid wordt nu
in handen gelegd van de supermens, de Übermensch (een menstype
dat zich verheft boven de gewone mens).
Op een gegeven moment trekt Nietzsche de conclusie dat niet
meer de mens de wereld stuurt, maar dat de levenskrachten, de vitale
krachten dat doen. De eeuwige cyclische beweging van de vitale krachten, de beweging van opkomst (ontstaan), groei en verval, een overigens oeroud idee, vormt nu de hoeksteen van zijn denken.
Kortom, we kunnen van een duidelijke breuk in zijn denken spreken. Want met deze vaststelling plaatst Nietzsche het begrip nihilisme
geheel buiten de (Westerse) geschiedenis. Voortaan is de geschiedenis
wat hem betreft ziekmakend, een grote nachtmerrie.
In wat voor een wereld leven wij?
Volgens Nietzsche is de mensheid in dit aardse tranendal op weg naar
de grote catastrofe.3 Op deze onomkeerbare route naar de ondergang
(die bezaaid is met talloze valkuilen) moeten we nog een ‘extra last’
met ons meedragen en die last hindert ons dermate dat we struikelen
en in het duister tasten. Want het zicht op de werkelijkheid wordt ons
tijdens die reis ontnomen, we worden voortdurend met valse beelden
en leugens bestookt: We leven in een wereld van sensatiechaos.
Binnen de mens heerst een grote onrust, voortdurend wordt hij
gekweld doordat hij het culturele verval ervaart (in mindere mate is hij
volgens Nietzsche slachtoffer van het sociale systeem: de overheid, het
politieapparaat, het strafrechtsysteem, de klassentegenstellingen, het
gezin, de media). Maar daar blijft het niet bij. Buiten de mens heerst
namelijk het regime van de wil tot macht, de wil tot oorlog, de wil tot
verovering, de wil tot wraak waarop de mens geen enkele controle kan
uitoefenen.4
In de literatuur wordt het nihilisme ‒ in het algemeen volgt men Nietzsches definitie ‒ opgevat als een reductie en/of uitdrukking van wanhoop, wanhoop over het verlies van God, wanhoop over het verlies van
objectieve en absolute waarden en wanhoop over de (post)moderne
conditie van vervreemding en ontmenselijking. Deze definitie is mij te
beperkt, riekt mij teveel naar een al te strikte individuele, psycholoNietzsche kan gezien worden als een ondergangsdenker (zie de inleiding).
Wraak is een uiting van het ressentiment. Eenvoudig geformuleerd drukt het ressentiment een gevoel uit van reactie, afgunst, wraakzucht en wrok. Nietzsche trekt het
begrip in een breder kader, zie hoofdstuk 5.
3
4
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gische, existentialistische interpretatie van de menselijke conditie. Deze
bepaling dekt mijns inziens niet de werkelijke lading van het fenomeen
nihilisme dat ik eerder als een crisistoestand (in de meest ruime zin van
het woord) opvat, die nauw verbonden is met een bepaald tijdperk, en
derhalve per tijdvak kan verschillen. Dit houdt in dat de reactie op die
crisistoestand ook verschillend van aard kan zijn. Deze reactie vindt
haar uitdrukking in de opstand van individuen of bewegingen, zoals de
ketterse bewegingen in de vroege middeleeuwen en de Russische nihilisten van de 19de eeuw, die een ander sociaal en/of politiek perspectief
voorstonden.
Andere rebelse richtingen daarentegen voerden voornamelijk
subversieve acties of ondergrondse activiteiten uit. Je zou kunnen zeggen dat elke richting zo haar eigen doel had. Ofwel zij spande zich in de
Goddelijke autoriteit te ondergraven, of de moraal, de dan geldende
waarheid, de ideologie, de kunst te ontmantelen, of de natuur te vernietigen. Het moge duidelijk zijn dat ik een andere benaderingswijze
voorsta dan Nietzsche. Volgens mij is er in een bepaald tijdperk (niet in
alle) sprake van een crisistoestand wanneer het verlies, liever gezegd
de teloorgang, van waarden en/of waarheid, en/of geloof, en/of ideologie, en/of politiek, duidelijk aan de oppervlakte is getreden. Op deze
onacceptabele toestand volgt een kritisch en radicaal antwoord. Soms
is die ideologisch gefundeerd, vaak ontstaat die uit woede, wrevel of
wanhoop.
Vervolgens is de vraag, wat heeft een radicale/actieve nihilist
concreet tegen de heersende nihilistische toestand ondernomen, wat
lag binnen zijn bereik en welke mogelijkheden waren er voorhanden.
Op praktisch gebied probeerde hij de algehele maatschappelijke
situatie te verstoren of te ontregelen. Op theoretisch gebied trachtte hij
het geloof, de moraal, de ideologie en de waarheid te ondermijnen of
radicaal om te keren. Wat vaak – ik doorloop nu even de geschiedenis
met zevenmijlslaarzen – neerkwam op een kritische beschouwing van
de beschaving, op een fundamentele kritiek van de moderniteit of
postmoderniteit, de wetenschappen, de kunsten, de economische verhoudingen en de politiek.
Al met al blijkt het een onverbiddelijk nee-zeggen te zijn tegen
het verval van maatschappij en cultuur. Ik heb dit nee-zeggen aan het
licht proberen te brengen. En dat betekende dat ik ver terug moest
gaan in de tijd, dat ik op zoek moest gaan naar de eerste dwalingen,
valse en misleidende interpretaties in de meer dan tweeduizend jaar
durende geschiedenis. Om dat lange verhaal kort te maken, heb ik be-
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sloten in elk hoofdstuk een markante periode centraal te stellen waarvan ik één of twee verschijningsvormen belicht. Deze kunnen o.a. handelen over:
het verval van de staat;
de ondermijning van de superieure positie van het kapitaal;
de verscherping van de klassentegenstellingen;
de ontmanteling van waarden en normen;
de crisis van het geloof;
de ondergraving van de autoriteit;
de ontmystificering van de waarheid;
de aanval op de kunst;
de opheffing van de ideologie;
de vernietiging van de natuur;
de ontregeling van de waarheid.
Deze verschijningsvormen treden aan de oppervlakte in tijdvakken
waarin het gehele maatschappelijk systeem in crisis verkeert of aan het
desintegreren is. Pas als bovengenoemde verschijningsvormen uitgekristalliseerd zijn in een concrete vorm, in een staatsvorm, sociaaleconomisch systeem, politieke, culturele, religieuze instituten die de macht
vertegenwoordigen e.d., dan ontstaat het verzet.
De gehele geschiedenis tot de huidige tijd waar een hele generatie populisten het boegbeeld van is, heb ik onder de loep genomen. Dus, op
elke weergegeven en geanalyseerde toestand volgt een reactie van
veelal eigenzinnige types die hetzij als enkeling of in bewegingen actief
zijn geweest. Deze types werden ooit dwarsdenkers en recalcitrante
geesten genoemd, maar dergelijke figuren, zo is te lezen in mijn slotbeschouwing, zijn tegenwoordig enkel nog in het rechtse kamp te vinden.
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Inleiding: Wat is nihilisme?
Was ist ein Philosoph? Unzeitgemäsz – das heiszt gegen die Zeit und hoffentlich zugunsten einer kommenden Zeit – zu wirken. (F. Nietzsche, Unzeitgemäsze Betrachtungen, I, 20
Ik sta erop dat men nu eindelijk ophoudt de filosofische arbeider en überhaupt
de wetenschappers met dé filosoof te verwisselen (F. Nietzsche)

In dit werk probeer ik, zoals gezegd, meerdere gezichten van het nihilisme bloot te leggen.5 Voor de eerste keer duikt de term op ten tijde
van de Franse Revolutie (1789). ‘Nihiliste ou rienniste’ is aanvankelijk
een scheldwoord waarmee de Jacobijnen hun tegenstanders om de
oren sloegen. Vanuit die radicale hoek kreeg een onwetende filosoof het
verwijt naar zijn hoofd geslingerd: ‘Qui ne croit à Rien, qui ne
s’intéresse à rien est un mauvaise philosophe’. Om het anders, in de
woorden van tijdgenoot Louis Sébastien Mercier (1740-1814) uit te
drukken: ‘een nihilist, een ‘rienniste’ is iemand die in niets gelooft en
die zich voor niets interesseert’ (we moeten wel bedenken dat in die
tijd het atheïsme nog als onwetenschappelijk werd gezien).
In dezelfde tijd werd in het Duitse taalgebied het nihilisme gepopulariseerd door Friedrich Heinrich Jacobi (1799) en wel in een kritiek
die hij uitoefende op de filosoof Johann Fichte. Hij gebruikte de term om
zijn afkeer uit te drukken van iemand die het waagde de ‘hoogste
waarden’ ter discussie te stellen. Bijna altijd, dus ook in die tijd, heeft
het nihilisme een negatieve connotatie.
In de eerste helft van de 19de eeuw werd op het vasteland van
Europa de term te pas en te onpas gehanteerd door moraalridders die
zeer bevreesd waren voor de slechte invloed van lieden die het geloof
en de gangbare culturele waarden onderuit probeerden te halen. Deze
moralisten vreesden de opkomst van een beweging: ‘die niets heel laat
van wat voor de gevestigde orde de hoogste waarden zijn’.
Het eigengereide Russisch nihilisme
In Ivan Toergenjevs roman Vaders en Zonen, die het licht zag in de jaren 60 van de 19de eeuw, werd de term nihilisme voor de eerste keer in
het toen nog tsaristische Rusland wat meer positief ingekleurd. In dit
Er heerst een enorme verwarring over wat nu nihilisme is. In de 19 de eeuw wordt
nihilisme gelijk gesteld met defaitisme, estheticisme, soms is het naturalisme vermengd met een scheut romantiek. Waar minder misverstand over bestaat, is dat het
destijds de afkeer uitdrukte van de grote stad, de moderne cultuur, het opkomende
kapitalisme en de oprukkende commercialiteit.
5
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alom geprezen boek, althans door de gevestigde literatuurkritiek, geeft
de hoofdpersoon Basarov de volgende definitie: ‘Een nihilist is iemand
die niet buigt voor autoriteiten, iemand die geen principe zomaar op
‘goed geloof’ aanneemt, hoe goed en eerbiedwaardig dat ook moge
zijn...’
De nihilistische beweging die in het feodale Rusland haar gloriedagen beleefde in de jaren 1860-1870 had geen vastomlijnd programma. Voor meer radicale groeperingen, zoals sociaalrevolutionairen, anarchisten en individualisten, hield dat in dat zij, op welke wijze dan ook
‒ geweld werd allerminst geschuwd ‒ de gangbare overtuigingen probeerden te ondergraven.6
Nihilisme is een pessimisme, Schopenhauer
Na het midden van de 19de eeuw wordt het nihilisme verbonden met de
termen pessimisme en decadentie. Een paar decennia eerder had
Schopenhauer (Die Welt als Wille und als Vorstellung) de weg naar het
pessimisme geplaveid. Hij had zelfs een metafysische invulling aan het
verschijnsel nihilisme gegeven. Voor Schopenhauer die teruggrijpt op
de presocratici is het een diepzinnige levensbeschouwing waarin de
werkelijke wereld als één wordt opgevat (goed en kwaad zijn een geworden, zijn versmolten). Naar zijn stellige overtuiging komt het kwaad
voort uit de onvermijdelijke drang tot individuatie waardoor elementen
uit de ‘oertijd’ weer geactiveerd worden.
Voor het verloren schaap, het dolende individu betekent dit dat
zijn leven een onvermijdelijkheid is, met andere woorden dat hij of zij
het aardse leven, zoals dat zich voordoet, moet accepteren. Volgens de
zwaar op de hand zijnde Schopenhauer is het individuele bestaan simpelweg een langgerekte vorm van lijden.
Nietzsche en zijn problematische invulling van het nihilisme
Enkele jaren later gaf Nietzsche aan het begrip pessimisme een nieuwe
impuls. In zijn ogen is het pessimisme een dermate pregnante kracht
dat het een belangrijk item wordt in zijn kritische denkwijze. En die
kracht kan enerzijds negatief, anderzijds positief uitpakken.
In de Verantwoording heb ik de termen actief en passief nihilisme, theoretisch en praktisch (moreel) nihilisme al laten vallen en die
nader verduidelijkt en toegelicht. Voor mij bleef evenwel na het lezen
van het Nietzsches werk de vraag bestaan in welke vorm en hoedanigDe ironie wil dat de Russische extremisten vaak uit dezelfde elitaire kringen voortkwamen en zo gemakkelijk toegang hadden tot de bevoorrechte klasse.
6
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heid het nihilisme in wetenschap, politiek, kunst en filosofie aan het
licht treden. Met andere woorden hoe openbaren de varianten van het
nihilisme zich in voornoemde disciplines.
Zoals ik al eerder heb gesteld, wordt er een wisselende betekenis
aan het begrip nihilisme gegeven. En dat geldt evenzeer voor de reactie
erop. Zo is Nietzsche in een bepaald opzicht een radicalere nihilist dan
Basarov, want de Russische nihilisten waren nog niet allemaal ongelovig (sommigen legden hun hele ziel en zaligheid in hun dogmatische
ongeloof) en dat gold niet voor Nietzsche, hij had, in navolging van een
aantal vrije geesten, God definitief dood verklaard.
Voor Nietzsche is alles vergeefs, voor hem heeft het leven geen doel,
de betekenis van het bestaan is wat hem betreft slechts voer voor interpretatie. Om het in zijn woorden te zeggen: ‘Das Nihilistische Pathos,
des handeln, leiden, wollen, fühlen hat kein Sinn’. De gemoedsgesteldheid die gepaard gaat aan een dergelijke toestand wordt: ‘Pathos des
Umsonst’ genoemd, je zou het een vorm van Weltschmerz kunnen
noemen. Kortom, als het bestaan zijn betekenis verloren heeft ‒ als je
jezelf overgeeft, onderdompelt in die gemoedsgesteldheid ‒ is er sprake van passief nihilisme, een vorm van berusting die wij om een voorbeeld te geven bij de boeddhisten aantreffen.
Nietzsches geest moet waaien
De geest van Nietzsche is een onrustige, zodanig dat hij na verloop van
tijd met het begrip nihilisme begint te goochelen. Zo wordt er in zijn
latere werk een geheel andere invulling aan het begrip gegeven, nu
wordt het nihilisme ineens als de wil tot niets opgevat. Vooral in Zur
Genealogie der Moral komen we het begrip veelvuldig tegen. Zo merkt
hij in dit boek op dat aan de wil tot waarheid de moraal ten onder gaat.
En dat is op zich een afschrikwekkend proces. Om er vervolgens ‘geruststellend’ aan toe te voegen dat dat een waar en groot schouwspel
zal zijn dat ons de aankomende twee eeuwen te wachten staat. Maar
dan komt plotsklaps de vermaning: het is het meest verschrikkelijke,
het meest problematische, maar ook het meest hoopvolle van alle
schouwspelen (Zur Genealogie der Moral III, 27 5.410v).7
Het hoofd van Nietzsche is een vulkaan waaruit een voortdurende gedachtestroom
vloeit, met gevolg dat hij zich dan ook herhaaldelijk tegenspreekt. In het ene werk
wordt aan een begrip een bepaalde invulling gegeven, dat in een ander werk een geheel andere lading krijgt. Het is al met al onmogelijk een coherent beeld te geven van
zijn denken.
7
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Wat we in ieder geval kunnen vaststellen, is dat bij Nietzsche het
begrip nihilisme een filosofisch begrip is geworden. Maar een eenduidige definitie ervan is lastig te geven omdat hij de term, zoals gezegd, in
verschillende vormen presenteert. En dat heeft tot heel veel verwarring
geleid. Een van zijn vele definities is: ‘Was bedeutet Nihilismus? –
(Jedenfalls) dass die obersten Werte sich entwerten. Es fehlt das Ziel.
Es fehlt die Antwort auf das ‘Wozu?’.8






Als we alle beschouwingen over het nihilisme in zijn oeuvre op een rijtje
zetten, dan springt het volgende in het oog, het nihilisme:
erkent de invaliditeit van de moraal, in die zin dat morele waarden geen
absolute geldigheid hebben; moraal is subjectief.
erkent de invaliditeit van de waarheid: objectieve waarheden zijn niet
kenbaar; waarheid is subjectief.
ontkent het bestaan van God: een eeuwige macht bestaat niet; de
mens staat alleen.
erkent de eeuwige herhaling: de geschiedenis heeft geen doel.
Maar er is toch nog enige hoop. Voor de wilskrachtige mens ligt er een
verlossing in het verschiet. Om uit het moeras van het nihilisme te
klimmen, zal volgens Nietzsche de mens de status van ‘Übermensch’
(oppermens) moeten bereiken, een in zijn ogen bijna goddelijk wezen
dat zich niets aantrekt van de bestaande conventies maar dat zijn eigen
waarden schept, wat uiteindelijk kan leiden (zal moeten leiden) tot een
Umwertung aller Werte (omwaardering, omkering van alle waarden.9
Het ondergangsdenken van Nietzsche
Zoals ik al in de verantwoording heb aangegeven, is het ondergangsdenken Nietzsche niet vreemd.10 Daarmee staat hij in een lange traditie
van denkers, priesters, profeten, kerkgeleerden, hemelbestormers, ideHet moge duidelijk zijn dat ik nihilisme in een veel breder (historisch) perspectief
plaats dan Nietzsche. Dat wil concreet zeggen: niet uitsluitend op het gebied van de
moraal en de cultuur, waar de reddende engel de Übermensch is, maar ook op politiek, economisch, sociaal, mediaal en ideologisch gebied.
9
Zie ook de opmerkingen in de Verantwoording. Voor de Nederlandse vertaling van
Übermensch heb ik voor het archaïsche woord oppermens gekozen, later zal ik, gezien de ontwikkeling op technologisch gebied, voor de term supermens kiezen.
10
Tegenwoordig worden zij ‘collapsologen’ genoemd. Dit woord verwijst naar de ‘onvermijdelijke’ ineenstorting van onze postindustriële beschaving. Onze samenleving
gaat ten onder vanwege de vernietiging van de ecosystemen, de explosieve bevolkingsgroei, de klimaatverandering en de ineenstorting van de economische systemen.
8
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ologen en klimaatalarmisten die door de gehele geschiedenis heen het
grote onheil aangekondigd hebben of dat nu het einde der tijden, de
totale ondergang van een beschaving en/of cultuur, maatschappelijke
orde of moeder natuur is. Praktisch al deze onheilsprofeten en ondergangsdenkers komen, in zoverre hun reactie van nihilistische aard is,
aan bod.
Het denken over de eeuwige herhaling (de geschiedenis heeft geen
doel), over de cyclus van opkomst, bloei en ondergang is niet nieuw. Al
bij de presocratici treffen wij de cyclische gedachte van opkomst, bloei
en verval aan. Ere wie ere toekomt, zij, de oude Grieken, hebben het
weer ‘geleend’ van de vroeg-antieke Babylonische beschaving. Voor wat
betreft het proces van desintegratie, want dat is het, wordt er al in de
Oudgriekse wereld een parallel getrokken met de ontwikkeling (groei,
bloei en neergang) van de menselijke soort. Anders gezegd de inzichten
over opkomst, bloei en ondergang van beschavingen, culturen en
maatschappelijke systemen kennen een vergelijkbaar patroon.
Alle (latere) filosofen: Augustinus, Nietzsche, Marx, Spengler etc.
en niet te vergeten de radicale bewegingen, zoals de Broeders van de
Vrije Geest, de Russische nihilisten (niet alle), de Jacobijnen van de
Franse Revolutie om maar enkele te noemen die dit patroon tot hoeksteen van hun ideologie hebben gemaakt, grijpen terug op de Griekse
denkwereld.
Het nihilisme in de eerste helft van de 20ste eeuw
Om meerdere reden wordt Nietzsche door sommige moderne filosofen
als een vroege existentialist beschouwd, daarin onderscheiden zij zich
van de postmodernen die er weer andere interpretaties op na houden,
zie hoofdstuk 9.
Aangezien het theoretisch nihilisme geldigheid van alle kennis
ontkent en voor het praktische of ethisch nihilisme geen objectieve morele waarden en normen bestaan, zijn deze vormen van nihilisme de
vorige eeuw ‘Gefundenes Fressen’ geworden voor psychiaters, politieke
figuren, pedagogische kunstcritici, literatoren, moralisten, sociologen,
journalisten en culturele historici. Wat de nihilistisch ingestelde existentialist en Nobelwaardige literator Albert Camus doet verzuchten dat de
gehele Europese beschaving, we hebben dan net de bloedige Tweede
Wereldoorlog achter de rug, aangestoken is door de koorts van het nihilisme (‘enfiévrée de nihilisme’).
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Voor de Tweede Wereldoorlog was Heidegger al met zijn interpretatie van het nihilisme als ‘Seinsvergessenheit’ op de proppen gekomen. Niet veel later stuiten we op figuren als Karl Jaspers en Ernst Jünger waarvan de laatste het volgende citaat de wereld inslingerde: ‘eine
gute Definition des Nihilismus würde der Sichtbar-Machung des Krebserregers zu vergleichen’. Kortom, er blijken vele (uiteenlopende) figuren in de 20ste eeuw rondgelopen te hebben, die zich met het nihilisme
hebben beziggehouden.
De afspiegeling van Nietzsches werk op de moderne denkers
In de moderniteit, het tijdvak dat voorafgaat aan de postmoderniteit,
ontstaat op een gegeven moment een situatie dat men het nihilisme
niet meer wil bestrijden, maar overwinnen. Concreet hield dat in dat
voortaan de energie gericht moet zijn het nihilisme voorbij te denken
(wat Nietzsche trouwens ook probeert). Nogal wat literatuur met inbegrip van de filosofische wordt zo een commentaar op Nietzsche.
Zo wordt bijvoorbeeld gezegd dat Nietzsche zichzelf wel als nihilist omschreef, maar dat hij er wel een was met een eigen invalshoek.
Dus zelfs bij de status van nihilist zijn, worden nu vraagtekens geplaatst. De meer optimistisch ingestelde figuren ‒ we hebben het hier
over de hoogtijdagen van het modernisme ‒ prijzen juist zijn opvattingen over de negatie van de waarheid en zijn absolute aanvaarding van
de (menselijke) natuur en de geaardheid van de mens. Anderen stellen
weer dat zijn afwijzing en verwerping van het bestaan als een ‘volmaakte’ bron van absolute, universele en transcendente waarden hem
tot nihilist heeft gemaakt.
Maar, zo opperen zij, in vergelijking met andere nihilisten was hij
geen ‘hardcore’ nihilist. Hij heeft het nihilisme nooit met hart en ziel
verdedigd, zelf stond hij er zeer kritisch tegenover. Zijn gecompliceerde
verhouding met het nihilisme blijkt onder meer uit zijn bewering dat
‘waarheden illusies (zijn), waarvan we vergeten zijn dat ze het zijn’, net
als uit zijn stelling dat het christendom de ultieme vorm van nihilisme
zou zijn. Kortom, de meningen onder de modern ingestelde denkers
zijn behoorlijk verdeeld. Zo zijn er ook critici die Nietzsche gewoon als
een warhoofd zien, iemand die in het labyrint van zijn eigen denken is
verdwaald.11
Volgens deze lieden heeft Nietzsche een denkwereld gecreëerd die van meet af aan
als een labyrint moet worden opgevat: Oh Ariadne (Cosima Wagner, Lou Salomé) wijs
mij de weg uit het labyrint, zou hij menigmaal geroepen hebben. Maar misschien is er
helemaal geen uitgang, noch voor Nietzsche, noch voor vele filosofen.
11
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Wat in ieder geval duidelijk is, is dat Nietzsche een strijd voert
tegen allerhande uitingsvormen van het nihilisme, soms doet hij dat
heftig, op een ander moment capituleert hij, soms uit hij felle kritiek,
een andere keer omarmt hij het nihilisme. Voor de Duitse filoloog is hoe
dan ook de komst van het nihilisme voor Europa een onvermijdelijke
gebeurtenis, hij ervaart het subjectief, aan den lijve, maar hij ziet het
ook als een objectieve noodzakelijkheid (de gehele Europese cultuur
ontkomt er niet aan).
Wat niet aan twijfel onderhevig is, is dat hij zichzelf als een vrije
geest ziet die anders denkt en handelt dan van hem verwacht wordt.
Hij beschouwt zichzelf op de eerste plaats als een rebellerende ‘barbaarse geest’ van de nieuwe tijd. Om zijn houding te verduidelijken,
schrijft hij in Der Anti-Christ: Negentien eeuwenlang zijn de methoden
van ons vrije geesten versmaad en veracht.
Nietzsche heeft in zijn kortstondige intellectuele leven een lange weg
afgelegd van voorvechter van de waarheid tot aanklager van de waarheid. Dit traject dat hij aan het eind van de jaren zeventig van de 19 de
eeuw zal afronden (hij zal daarna de aanval openen op de moraal), is
door diverse andere geesten al voorbereid. Zo hadden radicale filosofen
en schrijvers (Heine, Feuerbach, Stirner) en Russische nihilisten zoals
wij die verbeeld zien in de figuur van Ivan Karamazov uit de roman De
gebroeders Karamazov en in de hoofdpersoon Raskolnikov in Misdaad
en straf (beide werken van Dostojevski) al als lijfspreuk: ‘Niets is waar,
alles is geoorloofd’.
Dus, al in die tijd wordt naar voren gebracht dat de Europese cultuur in wezen nihilistisch is en dat komt allemaal omdat wij een problematische verhouding tot de waarheid hebben, dat geldt zowel voor
de idee van waarheid, als voor de waarde die wij aan de waarheid toekennen. Niet voor niets worden er al eeuwenlang illusies gecreëerd en
onwaarheden verteld omdat een wereld zonder zin en orde onaanvaardbaar zou zijn. Maar heimelijk wisten wij natuurlijk allang dat zin,
orde en waarheid op zich leugenachtige constructies zijn in een wereld
die chaotisch en zinloos is. In Also sprach Zarathustra lezen we op pag.
464: ‘alles is gelijk, niets loont’.

Tussen twee haakjes beide dames werden geadoreerd door Nietzsche. Cosima Wagner
is de vrouw van Richard Wagner, de componist. Lou Salomé is de dochter van een
Russische generaal. Over de verhouding met Lou Salomé merkt Nietzsche op: ‘Wij zijn
vrienden, niet meer dan dat!’
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De aanval op de moraal, de komst van de Übermensch
In Also sprach Zarathustra (Aldus sprak Zarathoestra) laat hij opnieuw
de dwaas aan het woord, die al eerder in de Fröhliche Wissenschaft
(Vrolijke Wetenschap) de dood van God had aangekondigd en nu in de
gedaante van Zarathoestra vanuit de hoogte roept dat de Übermensch
(oppermens) spoedig zal verschijnen.
Het tijdperk van de mens is voorbij, nu is het tijdperk aangebroken dat voorbij de mens is gelegen, dat zich aan gene zijde van het
mens zijn bevindt. Dus al aan het eind van de 19de eeuw wordt de relatie tussen mens en zijn humanisme verbroken.
De grote idealen van onze cultuur zijn menselijk al te menselijk,
de waarden die wij aan waarheid en moraal hechten, zijn grote leugens. De mens wordt van zijn troon gestoten, hij is geen centrum meer
van de wereld en de natuur.12 En Nietzsche voegt eraan toe: we zijn
pas radicale nihilisten als we het gemis aan al die waarden niet meer
voelen, dan zijn wij verlost, dan zijn wij pas echt bevrijd.
De naoorlogse generatie en hun worsteling met het nihilisme
Volgens de modernen van na de Tweede Wereldoorlog maakt Nietzsche
een onderscheid tussen een kritiek op de cultuur en die op de persoon,
vooral voor wat betreft dat laatste heeft zijn werk model gestaan voor
de psycho-analyse en de kennis van de psyché. Verder, en dat is op
zich niet verassend, klinkt zijn kritiek door in het naoorlogse Franse
existentialisme en de avant-gardekunst, waarin hij omwille van zijn gevecht met de wereld wordt bewonderd. Maar lang heeft onze vriend
Nietzsche die strijd niet kunnen volhouden. Op 45 jarige leeftijd staakt
hij zijn hartstochtelijk gevecht met de wereld, hij is er geestelijk en
emotioneel aan ten onder gegaan. We zouden kunnen zeggen dat hij
zijn lijfspreuk: ‘Wie man wird, was man ist’ (Ecce Homo), trouw blijft.13
Nietzsches opvatting dat er geen waarheid bestaat, wordt in de loop
van de jaren zestig van de vorige eeuw weer hoorbaar. En dat hebben
we te danken aan de (post)moderne filosofen. De Franse filosoof Gilles
Deleuze, een adept van Nietzsche, trekt voordat het tijdvak van het
Zie ook mijn opmerkingen in de Verantwoording.
Na zijn geestelijke ineenstorting (1889) dacht hij dat hij God was, koning was, van
Poolse adel was, dat hij Dionysos was etc. Voor die collaps stelde hij zich wat bescheidener op en zag hij zichzelf gewoon als een aristocratische rebel, als een ‘Argonaut’
van de geest. De Argonaut van de geest zou een nieuwe weg in het denken moeten
inslaan en nieuwe waarden moeten ontwikkelen die meer zouden moeten aansluiten
bij de moderne tijd. Argonaut van de geest is een term uit Voorbij goed en kwaad.
12
13
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postmodernisme aanvangt, als een van de eersten aan de bel en stelt
in de loop van jaren zestig in navolging van de man uit Röcken het
klassieke waarheidsbegrip ter discussie.
Volgens hem moet de filosoof patholoog-anatoom en psychoanalyticus worden. Hij zou moeten leren omgaan met de reactie van woede, wanhoop en cynisme. Om dat te onderstrepen citeert hij in een
weemoedige bui Sartre, die in zijn boek Walging Roqentin wanhopig
laat uitroepen: A présent….je vais me survivre. Manger, dormir. Dormir
manger. Exister lentement, doucement, comme ces arbres, comme une
flaque d’eau…Je sais très bien que je ne veux rien faire: faire quelque
chose, c’est créer de l’existence ‒ et il y a bien assez d’existence
comme ça, La Nausée (1956) pag. 221, 243. En hij vervolgt zijn boutade met: de ‘Pathos des Umsonst’ van Nietzsche moet je van je afschrijven, de modus vivendi vind je maar voor jezelf uit, het is allemaal jouw
specifieke individuele keuze. Dergelijke uitspraken doet Deleuze in de
tijd dat hij nog als modernist door het leven ging en dat was tijdens de
hoogtijdagen van het Franse existentialisme.
Wat de in zwarte coltrui gestoken existentialisten in die jaren uit
het werk van Nietzsche destilleren, is dat het nihilisme de cultuur problematiseert. Zij trekken in de Parijse kelders en cafés hun conclusies,
zij stellen vast dat de gehele westerse cultuur nihilistisch is geworden.
Ja, het onbehagen in de cultuur is in wezen een nihilistisch probleem.
De vreemde invulling van het nihilisme door de postmodernen
Nihilisme in reactieve zin blijkt volgens de postmoderne filosofen een
gevaarlijke manier van denken te zijn, dat zich vaak vertaald heeft in
een anarcho-romantisch koketteren met termen als afgrond, vernietiging en ondergang. En dat geldt wat hun betreft niet alleen voor de
kunst of de literatuur, maar ook voor de vele postmoderne filosofische
beschouwingen en wel omwille van: ‘het aanscherpen van het in sommige gevallen explosieve materiaal dat ieder vermaatschappelijkt subject in zich draagt’. Je zou kunnen zeggen dat er eind jaren zeventig
een beweging gaande was een subjectivisme te creëren zonder subject.
Vooral in het Franse taalgebied hebben de filosofen zich op dat fenomeen gestort. Zij zijn ermee aan de slag gegaan, hebben het doordacht
en verder ontwikkeld.14 En wel door net als Nietzsche een zwaar accent
te leggen op het lichaam. De ‘condition humaine’ werd als het ware een
‘condition physique’, een ‘condition du corps’. Op een zeker moment

14

Zie mijn opmerking hierover in de Verantwoording.
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belandde dat denken in een: Alleen maar lichaam denken, dat door Deleuze zelfs in ‘de onderaardse wereld’, het ondergrondse werd geplaatst.
Kortom, voor postmoderne geesten heeft het werk van Nietzsche
voeding gegeven aan een nieuwe manier van denken. Echter, als we
dat tijdvak kritisch tegen het licht houden dan moeten we vaststellen
dat de laatmodernen wanhopig geprobeerd hebben zich te ontworstelen
aan de moderne ontologie van de misère uit welke put het liberalisme,
het marxisme, het anarchisme, de sociaaldemocratie en de politieke
bewegingen die nauw verbonden waren met het katholicisme en protestantisme al gretig hadden gedronken. Zij slaagden er maar niet in daar
voldoende afstand van te nemen.
Wat weer wel op hun conto te schrijven is, is dat zij alle hierboven genoemde ideologieën, die tot aan het eind van de jaren zeventig
van de vorige eeuw nog de dienst uitmaakten, ridiculiseerden. Voor hen
was de Duitse filoloog uit Röcken de persoon geweest die de moralistische Gordiaanse knoop van alle bovengenoemde ideologieën had doorgehakt. Hij had de verhouding moraal en leven in naturalistische richting omgebogen. Want, zo stelden zij, door Nietzsche werd de moraal
vanuit het echte leven bezien. En dat ware leven zou zich pas echt
kunnen ontwikkelen aan gene zijde van de strijd tussen goed en kwaad,
van de waarden die het politieke en/of culturele domein domineren.
Daar had zich ook het massieve filosofisch denken van de postmodernen moeten ophouden, maar dat is niet gebeurd, daar zijn zij met een
grote boog omheen gelopen.
Sinds jaar en dag klampen filosofen zich vast aan de surrogaten van
het nihilistisch gedachtegoed in de hoop het nihilisme op afstand te
kunnen houden. Alles wel beschouwd, als ik terugkijk, hoorde in de
20ste eeuw het nihilisme net als culturele uitingen in de media, de popmuziek, de film, het theater tot de Europese cultuur. Een voor velen
alleszins succesvolle uitingsvorm.
Nihilisme werd al vrij vroeg een uiterst commercieel aantrekkelijk
object dat in een populaire vorm, zoals in het werk van Robert Musil,
Der Mann ohne Eigenschaften, in Sartres La Nausée (Walging),
Beckett’s Attendant Godot (Wachten op Godot), de Dadaïstische uitspattingen, de poëzie van de Beatgeneration, de filmische en poëtische
werken van de (Internationale) Lettristen, de popcultuur Van Zappa tot
Johnny Rotten (‘no-future’ nihilisme), de wereld van de film: de Nouvelle Vague, de Pop-Art, voeding gegeven heeft aan de spektakelmaat-
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schappij. De postmodernen hebben nog een aarzelende poging ondernomen het nihilisme uit de tentakels van de commercie te redden. Tevergeefs, zij zijn door het tijdvak waarin zij leefden ingehaald. Zij waren zich er totaal niet van bewust dat in hun tijd het nihilisme aan een
nieuwe opmars was begonnen.
Maar laat ik niet te hard van stapel lopen en beginnen met de
vroegste ons overgeleverde tekenen van het verschijnsel nihilisme zoals die in de oude Griekse wereld aan het licht zijn getreden.
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I: Vulgair nihilisme
Dood aan de ziel, leve het lichaam
De Griekse denkwereld en de opstandige kynici: Antisthenes en
Diogenes, nihilisten van het eerste uur
De oorsprong van het nihilisme
‘Het zijn niet de grote gebeurtenissen die mensen bang maken, maar het is de
angst voor de gebeurtenissen die hen in de war brengen’ (Diogenes)

Voordat de term nihilisme gangbaar werd in de 19de eeuw, waren de
grondtrekken en de primaire kenmerken van het nihilisme in de geschiedenis al aanwezig, al heel vroeg in de tijd werd er een bepaalde
invulling aan dat begrip gegeven. Zo vinden wij bepaalde elementen
ervan terug in het Griekse antieke scepticisme en sofisme.
Volgens de filosofische literatuur is de meest originele nihilist
Gorgias (483-378 v.Chr.) die met zijn uitspraak: ‘niets is waar, de
waarheid bestaat niet’ faam heeft gemaakt. Of Gorgias nu echt de
meest originele van het stel is, zullen we nader onderzoeken. We kunnen pas een antwoord op deze vraag geven als we het spoor terugvolgen in de tijd.
Het ontstaan van de Griekse filosofie, de opkomst van de polis
Ondanks het machtige naburige rijk van Meden en Perzen kon Griekenland zich ontwikkelen. Het land was daartoe in staat dankzij zijn zeemacht, de gunstige geografische ligging en vreemd genoeg vanwege de
armoede. Er viel namelijk niet veel te halen in dat overwegend ruige en
kale land en dat vonden de Indo-Europese stammen die in de loop van
het tweede millennium voor onze jaartelling Griekenland waren binnengetrokken ook.
Aanvankelijk was de filosofie sterk op het buitenland georiënteerd, zij kwam pas echt tot bloei door de grote hoeveelheid kennis die
zij zonder bronvermelding overnam van landen als Babylonië en Egypte. Het plagiaat is noodzakelijk, het behoort tot de voortuitgang, zullen
we maar zeggen, Lautréamont indachtig. Op het Griekse schiereiland
en vooral in de Griekse koloniën werd tussen de 12de eeuw en de 5de
eeuw uit die verworven kennis een nieuwe cultuur gevormd. Deze cultuur was duidelijk een synthese, zij maakte gebruik van diverse elementen uit andere culturen en schiep daaruit iets nieuws. Dit proces
vond voornamelijk plaats in de Ionische steden van Klein-Azië. Vooral
de stad Milete, die gelegen was in Klein-Azië, onderhield zeer nauwe
contacten met oude beschavingen. In de 6de eeuw v.Chr. zien wij in de
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(Ionische) koloniën van het zuidelijk deel van Italië en Sicilië op sociaal
en politiek gebied duidelijk een grote verandering. Deze verandering
kon plaatsvinden toen de macht van de oude autocratische landadel
afbrokkelde. Het machtsvacuüm dat toen ontstond, werd opgevuld door
een selectief gezelschap dat zich tirannen noemde. Deze heren werden
de nieuwe lokale machthebbers die de steun ontving van de rijke handeldrijvende klasse die haar pijlen had gericht op het verderfelijke nepotisme van de oude landadel.
Honderd jaar eerder, in 655 v.Chr., hadden de eerste tirannen in
Korinthe de macht gegrepen. Ook deze lieden waren op een onwettige
manier aan de macht gekomen, simpelweg gezegd, zij hadden die brutaalweg naar zich toegetrokken. In weerwil van het verkeerde beeld dat
later aan de tirannen kleefde, regeerden zij minder voor eigen gewin
dan de voorafgaande machthebbers, zij stonden zelfs open, en dat is
opmerkelijk voor de wensen van het volk. Deze elitaire groep kon aan
de macht komen, toen de steden zich sterk ontwikkelden.
De grote verandering
Er had in de 7de eeuw in Griekenland een proces plaatsgevonden van
een ‘tribale’ wanordelijke samenleving naar een stedelijk gecontroleerde orde.15 En dat had zo zijn gevolgen. Vooral in de stad kwam het individualisme op, daar werd de identiteit van de stam ingewisseld voor
de identiteit van het individu. Met andere woorden: in de periode van
700 tot 600 v.Chr. werden de stedelingen zich meer en meer bewust
van zichzelf. Zij, de stadbewoners, konden niet meer ondergebracht
worden in het oude klassensysteem zoals dat nog bestond tijdens het
oude feodalisme. Met gevolg dat de sociale verhoudingen ingrijpend
veranderden. Het fenomeen polis deed zijn intrede.
In de polis was de positie van de man dominant, in feite was de
polis een stadsstaat waar mannen de scepter zwaaiden. En dat alom
‘presente’ masculiene gedrag vertaalde zich in een vergaande disciplinering en militarisering van de samenleving. In de loop van de 7de eeuw
was de hele polis (in het bijzonder in Sparta) dan ook gemilitariseerd.
De burgerij was als klasse een leger geworden, dat op ieder moment
als er oorlogsgevaar dreigde, gemobiliseerd kon worden.

De eerste stedelingen zetten zich sterk af tegen de oude landadel die zij betichten
van het creëren van wanorde. Later zou Solon hetzelfde zeggen van de Atheners, dat
zij in dysnomia (wanorde) leefden en rechtstreeks afstevenden op een ramp. Hun enige hoop was erop gericht eunomia (orde) te scheppen.
15
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Zoals gezegd nam de invloed van de burgers in de steden toe.
Bijna alle Griekse filosofen uit die tijd waren verbonden met een bepaalde klasse. Zo was Pythagoras aanvankelijk een voorstander van het
democratisch gedachtegoed zoals dat door de middenstand en kooplieden werd uitgedragen. Hij was fel gekant, dat was duidelijk, tegen het
traditionalisme van de oude landadel. Parmenides en zijn leerling Zeno,
beiden afkomstig uit een Ionische kolonie, hadden op hun beurt nauwe
banden met de conservatieve en aristocratische kringen. 16 En in het
geval van Plato is het duidelijk, hij stelde zich op het standpunt dat hij
degene was die de taak op zich had genomen te verhinderen dat er ook
maar iets in de wereld zou veranderen.
De autoritaire Plato
Plato, een rijke aristocraat uit Athene, kwam onder invloed te staan van
de wijsgeer Socrates. Na een vergeefse poging om op Sicilië (Syracuse)
een democratisch experiment te realiseren, besloot hij in zijn dialogen
een bijzondere staatsvorm (o.a. in Politeia) te ontwerpen waarin de oude privileges van de aristocratie acceptabel werden gemaakt. 17 Bij de
totstandkoming van dit werk liet hij zich, net als overigens Socrates,
inspireren door Sparta, destijds de meest conservatieve stad van Griekenland. In het politieke program van Plato werden de bewoners van de
stadsstaat in vier klassen verdeeld, volgens de hardnekkige mythe dat
god vier soorten mensen had geschapen uit goud, zilver, koper en ijzer,
die zo zegt zijn leer, de vier kleuren geel, wit, rood en zwart vertegenwoordigden.18
In de wereld van Plato is de staat een aards lichaam. Zijn politiek
dogmatische leer vertoont een verrassende overeenkomst met de vier
varna’s van de Indische kasten, Brahmanen (wijzen), Kshastria’s (vorsten, krijgers), Vaisha’s (boeren, handwerkslieden) en Shoedra’s (de paria’s). Nadat hij de maatschappij in een strak hiërarchisch model had
gestopt, krijgen we van de gezagvoerder een pakket aan richtlijnen
voorgeschoteld hoe we in het dagelijkse leven moeten handelen, mochten de metalen de neiging vertonen zich met elkaar te vermengen. Gezien bovenstaande autocratische inzichten mogen we een voorzichtige
Parmenides is afkomstig uit Elea. In gezelschap van Zeno, stichter van de Stoïcijnse
school, vertrekt hij naar Athene waar hij Socrates leerde kennen. Voelen en denken
waren één.
17
Plato trok in 368 v.Chr. naar Syracuse, een Griekse kolonie, om zijn utopie van de
heerschappij van filosofen zijn koningen werkelijkheid te laten worden.
18
Ook bij de vier lichaamssappen speelt deze kleurwaaier een rol.
16
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conclusie trekken: dat niet alleen op filosofisch gebied Plato de geschiedenis is ingegaan als een uiterst conservatief, zo niet reactionair figuur.
Zoals gezegd kwam in het westelijk deel van het Aziatisch continent de geestelijke ontwikkeling wat later opgang. De Grieken waren
zich daar ten volle van bewust. Zij wisten dat de filosofie niet bij hen
was begonnen, maar dat de filosofie uit de oostelijke regio’s afkomstig
was. In hun woordenboek kwam het begrip originaliteit dan ook niet
voor. Vooral de zgn. presocratici hadden dat goed begrepen. Wel zie je
bij deze voornamelijk Klein-Aziatische filosofen, dat zij op basis van het
geïmporteerde gedachtegoed, een nieuwe, bijzondere manier van denken beginnen te ontwikkelen.
Kort samengevat komt dat erop neer dat zij zich in hun denken
gingen oriënteren op een dynamische wereld waarin de materiële elementen voortdurend veranderen.
De natuurfilosofen
In het bijzonder de uit Milete afkomstige filosofen, zoals Thales, Anaximander en Anaximenes hielden zich bezig met het opstellen van kosmologieën ofwel het vinden van plausibele verklaringen voor de wereld
zoals die waargenomen kon worden.19 Zij zochten het vooral in de richting van de materiële oorzaken, met andere woorden zij vroegen zich af
hoe onze kosmos is ontstaan en waar die uit bestaat. Dit soort vraagstukken beantwoordden zij in termen van water, vuur, lucht, leegte,
het grenzeloze; de elementen die ook al in de Indische filosofie een rol
speelden.
De oude Grieken betraden met hun filosofische bespiegelingen
over de wereld ook het terrein van het ontstaan en de opbouw van het
universum. Door gebruik te maken van Babylonische gegevens en eigen waarnemingen kwamen wetmatigheden aan het licht waaraan zon,
maan, planeten en sterren ogenschijnlijk leken te gehoorzamen. In de
uitwerking van die observaties streefden de Grieken naar een consistente verklaring waarin niet enkel plaats was voor deze eenvoudige periodiciteiten, maar ook voor de ingewikkelde retrograde bewegingen
van planeten en de precessiebeweging van de aardas. Allemaal waarnemingen die tot doel hadden zo nauwkeurig mogelijke voorspellingen
te doen. Rond die tijd werd het geocentrisch wereldbeeld van de IoniAnaximander en ook Demokritos (Democritus, volgens Nietzsche de grote Ioniër)
waren vertegenwoordigers van het pessimisme dat verkondigde dat de wereld geen
morele betekenis heeft, dat de wereld in verval is. Het pessimisme is dan ook een
uiting van het absoluut onlogische van wereldorde zoals wij die kennen.
19
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sche natuurfilosoof Anaxagoras populair. Bij hem stond de aarde onbeweeglijk in het centrum van het heelal. En om die aarde draaide in een
baan de zon, de maan en de planeten. Hij veronderstelde dat hemellichamen deel uitmaakten van doorzichtige ‘sferen’ of bollen die met elkaar verbonden waren en door hun draaiingen de indruk wekten dat
planeten en sterren in een baan rondcirkelden.
De presocratici
De Griekse wijsbegeerte begint in Klein-Azië pas echt met de presocratici. De presocratici waren meer zoals de naam wil suggereren een prelude op Socrates. Zij hebben, zoals Nietzsche het formuleerde, de ‘archetypen van alle latere filosofie uitgevonden’.20
Zowel de Egyptenaren als de Babyloniërs hadden scheppingsmythen waarin water een centrale rol speelde. Beide volkeren waren aan
rivieren, meren of zeeën gelegen en in hoge mate van water afhankelijk. Al heel vroeg in de Griekse mythologie komen we Oceanus (Okeanos) tegen, de personificatie van water dat het cirkelvormige oppervlak
van de gehele aarde omgeeft.21 Bij Homerus (8ste eeuw v.Chr.) is Oceanus zelfs de verwekker van al het leven en misschien ook wel van alle
goden.
Ook Thales van Milete kende de Egyptische en Babylonische my22
then. Maar zijn ‘water’ komt geenszins overeen met de abstracte personificaties van water uit Babylonië (Abzu, Tiamat en Mummu). En ook
niet met de personificatie van water zoals Homerus dat zag. En ten
slotte is het ook geen Nun, het oerwater dat in de Egyptische mythologie de zonnegod verwekt. Het is gewoon water dat je kunt drinken en
waarin je kunt zwemmen.
Na Thales trad Anaximander op de voorgrond, die weer een stap
verder ging dan Thales, hij vertrouwde meer op dat wat direct waargenomen kon worden. Hij speculeerde over de oorsprong en het lot van
het heelal, over beginselen die de natuurprocessen stuurden, over de
samenstelling van zon, maan en sterren, over het ontstaan van het leven, het weer etc. Hij werkte met dezelfde beelden en ideeën ter verklaring van alle dingen die hij zag. Hij begreep dat de natuur niet verIk heb gemeend wat langer stil te moeten staan bij de vroeg Griekse wijsbegeerte
daar zowel Nietzsche als Heidegger teruggrijpen op de presocratici.
21
Voor de Grieken bezat de oerstof zelf het vermogen om te groeien, te veranderen.
Daardoor was de oerstof innig verbonden met het leven. Thales zag een verband tussen water en leven. De latere filosoof Anaximenes tussen lucht en leven.
22
Pas na Thales zijn de (eeuwige) orde en het wezen der dingen uitgevonden.
20
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klaard kon worden uit direct waarneembare verschijnselen, maar dat
natuurfilosofen aanzienlijk dieper dienden te graven. In plaats van water (van Thales) postuleerde hij iets onzichtbaars als de ‘arche’, ook wel
de oerstof van de wereld genoemd.
Anaximander noemde deze oerstof ‘to apeiron’, het onbegrensde,
in de zin van het onbepaalde. Zijn kosmologie bevat nog een ander vindingrijk idee, dat op het eerste gezicht zonderling lijkt maar feitelijk
zeer geraffineerd is. Hij geloofde net als Anaxagoras dat de aarde zich
in het middelpunt van een bolvormig heelal bevond, en wel in ruste,
terwijl al het andere eromheen cirkelde (aarde dreef niet op water zoals
voorheen gedacht werd).
Anaximander introduceert ook het begrip noodzakelijkheid en
stelt dat de elementen die elkaar beïnvloeden dat doen volgens de orde
van de tijd. Met andere woorden, naar zijn inzicht wordt de wereld bestuurd door begrijpelijke wetten.
De wereld als getal
De Miletische filosofen probeerden te redeneren op basis van analogieen en observaties. Vergeleken met de wirwar van mysteriecultussen
zoals wij die in Thracië en het westen van Griekenland aantreffen, waren zij een stelletje atheïsten. Het is daarom geen toeval dat in die contreien het naturalisme opkwam. Zo treffen wij bij Homerus, de dichter
uit Ionië die volgens de overlevering blind was, en zijn trawanten nog
een staalkaart aan orthodoxe goden aan, terwijl die in de Miletische wereld volstrekt afwezig waren.
Getallen, zo stellen de natuurfilosofen, liggen ten grondslag aan alle
ordening die in de schijnbaar chaotische natuur aanwezig is. Maar wel
met het voorbehoud in hoeverre getallen (of in zijn algemeenheid de
kwantitatieve concepten) een rol kunnen spelen bij de verklaring van
natuurverschijnselen. De Miletische filosofen ontdekten de wiskundige
kant van de dingen en besloten die verder uit te werken.
Bij Anaximander lag aan de getallen zoals gezegd het onbepaalde
of onbegrensde ‘apeiron’ ten grondslag. Binnen een grenzeloos, onbepaald tijdsgebeuren vindt het ontstaan en vergaan van de materie
plaats. Dus in het presocratische denken komen twee basisbegrippen
bovendrijven: het bepaalde en het onbepaalde. Al het bestaande bestaat volgens de uiteenlopende opvattingen van de presocratici uit eenheid en veelheid, maar in zichzelf, eigen aan zijn natuur, bezit het begrenzing en onbegrensdheid. Zonder de natuurfilosofen, in het bijzon-
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der zonder Pythagoras, de meest wiskundige van het stel, zouden volgens Bertrand Russell theologen nooit hebben gezocht naar logische
bewijzen voor god en de onsterfelijkheid. Als mystiek aangelegde wiskundigen een patroonheilige zoeken dan is Pythagoras hun man.
Pythagoras zocht het geheim van de wereld niet, zoals de andere
Miletische filosofen, in een stoffelijk oerbeginsel, maar in een oerwet in
de onveranderlijke getalsmatige verhoudingen tussen de bestanddelen
van de wereld. Bij Pythagoras is zijn getallenleer, die zeer waarschijnlijk van oosterse oorsprong is, verbonden met diep religieuze en mystieke ideeën, hij bezat een heilig geloof in de zielsverhuizing dat sterk
doet denken aan de Indische wijsbegeerte.
Volgens dit geloof maakt de onsterfelijke ziel van de mens een
lang louteringsproces door in steeds nieuwe belichamingen. Bij Pythagoras kan de ziel zich zelf uit de kringloop van de wedergeboorte bevrijden door reinheid, zuivering en vroomheid.
Heraclitus oppert dat de wereld dubbelzinnig is. Vorm en inhoud zijn bij
hem nauw verbonden: de natuur is een bron van raadsels, en door zelf
raadselachtig te formuleren, door zichzelf eigen raadsels op te geven,
wilde hij dat gegeven verklaren. Een van de raadsels bij Heraclitus is,
dat de tegendelen niet tweeledig zijn, maar één, net zoals dag en nacht
één zijn. Zijn leer is, dat moge duidelijk zijn, in tegenspraak met zichzelf. Aan de ene kant bespeurt hij overal beweging, verandering en
strijd aan de andere kant wekt de strijd de indruk dat die een schijngevecht voert, omdat de tegendelen (de strijdende partijen) zich allemaal
in hetzelfde kamp bevinden.23
De weg naar de waarheid
Parmenides beargumenteert (in zijn Weg van de Waarheid) dat de wereld onveranderlijk en eeuwig is en hij stelt dat de acceptatie van dit
postulaat ons naar de waarheid leidt. 24 Maar naast een weg naar de
waarheid, is er een weg van de schijn, dit is de openlijke misleidende
weg, die ons voert naar het woud van de alledaagsheid. Bij Parmenides
is het dagelijks leven dan ook een illusie, of op zijn minst een raadsel,
waarin je maar beter je rol kunt spelen. En dan hebben we nog de figuur Xenophanes, hij stuurt ons het atheïstische pad op. Hij maakt de
Heraclitus was vooral bekend om zijn duistere uitspraken (daarin moet Nietzsche
zich hebben herkend).
24
Bij Parmenides zijn denken en zijn één. Wat is, is denkbaar. Wat niet is, is ondenkbaar.
23
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antropomorfe voorstelling van de Godenwereld belachelijk (Homerus).
Zij hebben menselijke trekken, zegt hij, zij bedriegen, stelen en plegen
overspel. En om zijn atheïstische argumenten nog meer kracht bij te
zetten, verkondigt hij dat de negers hun goden zwart maken met stompe neuzen en dat de Thraciërs ze rood haar en blauwe ogen geven.
Nadat hij de zenuw van deze drogreden heeft blootgelegd, stelt
hij, dat er nooit veel goden kunnen zijn, ook niet dat er een god bestaat
die heerst over een andere god. Het hoogste wezen kan niet anders
dan één zijn. En deze ‘god’ is één met de wereld. Vanwege deze stelling
wordt hij als de grondlegger gezien van de leer over een eeuwig en onveranderlijk Zijn dat zich achter de veelheid van verschijnselen bevindt.
Anaxagoras, de al eerder genoemde Ionische natuurfilosoof, introduceert voor de eerste maal in de (Griekse) wijsbegeerte een abstract begrip en wel de Nous, en dat definieert hij als een denkende,
redelijke maar onpersoonlijk gedachte geest. Deze bestaat geheel op
zichzelf en is met niets vermengd, het is het zuiverste en fijnste van
alle dingen. Door toedoen van deze geest ontstond uit de oerchaos, het
schone, het doelmatig geordende geheel. Naast deze vaststelling is hij,
zoals ik al heb gememoreerd, vooral op zoek naar de natuurlijke mechanische oorzaken van het heelal.25
De sofisten
Tot zover de opvattingen zoals die door de natuurfilosofen in het KleinAziatische deel naar voren zijn gebracht. De verdere ontwikkeling van
de Griekse wijsbegeerte zal voortaan op het vasteland plaatsvinden. Na
de Perzische oorlogen ontstond er in de conservatieve stadstaat Athene
allengs meer welvaart, in de jaren 500 en 499 v.Chr. vond er een opleving plaats. Vooral in de bovenlaag, waar luxe en rijkdom waren toegenomen, ontstond de behoefte aan een hogere geestelijke vorming. Zo
werd na invoering van een meer democratische staatsinrichting de
kunst van het spreken in het openbaar en in de bestuurlijke organen
Zintuiglijke indrukken van de wereld zijn chaotisch. Achter deze schijnwereld bevindt zich de wereld van de zijnden, volgens Anaxagoras de ware werkelijkheid.
Demokritos stelt dat er twee soorten kennis zijn: de duistere die berust op zintuiglijke
waarneming, de echte op de verlichte rede.
Zoveel meningen, zoveel dwalingen welke ‘waarheid’ was de ware. Het zijnde bleek
zich niet eenduidig te openbaren. De ware werkelijkheid van de Eleaten was niet dezelfde als die van de Pythagoreërs (Heraclitus hield er een andere mening op na dan
Anaxagoras). Protagoras zegt, over elke zaak zijn twee tegengestelde uitspraken mogelijk. Het gaat erom de zwakkere mening tot sterkere te maken, wat Nietzsche moet
hebben aangesproken.
25
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belangrijk. Degene die met de beste argumenten bij een tribunaal of
volksvergadering de andere partij kon overtuigen trok aan het langste
eind, zo werd gedacht.
In die tijd bestormden de sofisten het toneel. De bekendste was
Protagoras. Na hem trad Gorgias op de voorgrond. In zijn Over het
niet-zijnde en de natuur bewees hij met de volgende drieledige stelling
(een verbluffend staaltje van dialectiek): ‘er is niets, als er al iets zou
zijn, dan konden wij dat niet kennen en als we het niet konden kennen,
konden we het niet meedelen aan de anderen’. Hoe hoog kun je de
scepsis opvoeren.26
Ook na het optreden van de sofisten (5de eeuw v.Chr.) bleef
Athene het epicentrum van het denken. Pas met de dood van Aristoteles in 322 v.Chr. kwam daaraan een eind. Maar eerlijk is eerlijk bijna
alle vroege Griekse filosofen stamden uit de Griekse koloniën. Zodra zij
voet zetten in Athene werden zij vanwege hun inzichten verbannen of
werd hun de gifbeker voorgehouden.
Dat lot trof Anaxagoras en later Socrates.27 Dat was geen toeval.
De atmosfeer in de koloniën was heel anders dan in het conservatieve
Athene, de stad met zijn diepgewortelde tradities, die niet alleen op
godsdienstig, maar ook op politiek gebied dogmatisch van inhoud waren.28 Tijdens de Peloponnesische Oorlog (431-404 v.Chr.) vond er in
Protagoras was atheïst, vanwege zijn houding werd hij verbannen uit Athene. Zijn
geschriften werden verbrand.
27
Socrates was een conservatief figuur. Zijn bewondering voor de oligarchieën van
Sparta en Kreta was algemeen bekend. Nadat het oordeel was geveld, en hij (verplichte) verdedigingsrede had gehouden, zou de volgende dag het vonnis, het drinken
van de gifbeker, worden uitgevoerd. In de nacht voorafgaande aan het doodvonnis
werd Socrates nog in de gelegenheid gesteld te vluchten. Maar dat deed hij niet, hij
verkoos te sterven.
I.F. Stone stelt in zijn boek The trial of Socrates, dat Socrates zijn eigen dood had
uitgelokt om de gehate democratie voor schut te zetten (A. van Hooff, Athene, het
leven van de eerste democratie, 2011, pag. 219). Met andere woorden Socrates bleef
volharden in zijn afwijzing van de democratie.
28
Voor de priesterkaste was vooruitgang van de wetenschap slechts een bijkomend
doel, het was vooral een middel om hun macht in stand te houden of uit te breiden.
Het kwam erop neer dat zij de waarheid zochten om dwalingen te verspreiden. Zo
hadden zij twee leerstelsels één voor hen alleen, een één ander voor het volk.
Oorspronkelijk is in de taal bijna elk woord een metafoor, en elke uitdrukking een allegorie. De priesters die de allegorische taal voorstonden, gebruikten die tegenover
een volk dat de ware betekenis niet kon vatten en alleen maar gewend was de woorden in een eenduidige betekenis op te vatten. De priesters presenteerden aan het
volk zelfs de eenvoudigste natuurkundige waarheden als heiligschennis. Zij vervolgden Anaxagoras omdat hij het gewaagd had te zeggen dat de zon groter was dan de
26
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Athene een verwoede strijd plaats tussen de regerende democraten en
degenen die de aristocratische staatsvorm van Sparta voor de beste
hielden, woordvoerder van de aristocratische partij was Socrates. Toen
Athene na een gewelddadige strijd verslagen was, kwam de democratische regering ten val. De aristocratische heerschappij bleek al met al
van korte duur te zijn. Nadat er een heuse omwenteling in de stad had
plaatsgevonden, kregen de democraten toch weer de overhand en
hiermee was het lot van Socrates bezegeld die, daarover kan ik kort
zijn, de verkeerde politieke keuze had gemaakt.
Socrates als vroedvrouw
In de filosofische handboeken wordt Socrates afgeschilderd als een intellectuele ‘vroedvrouw’ die met zijn eindeloos doorvragen de gedachten bij de ander op de wereld zet. Maar de zachtaardige Socrates raakte tijdens zijn vraag en antwoordspel te vaak verstrikt in het web van
irrelevante grammaticale kwesties waardoor zijn betoog aan kracht inboette. 29 Toch bleef hij, ondanks de tegenspraak, onvermoeibaar het
innige verband tussen religie en moraal blootleggen, dat al in die tijd
een netelige kwestie was.
Vragen die Socrates zoal opwierp waren: wat is nu een moreel
goed? en hoe vroom zijn we? Bij al deze vragen worden we geconfronteerd met een onthullende keuze: goedheid kan niet eenvoudig worden
uitgelegd als datgene wat de goden van ons verlangen of van ons eisen. Anders gezegd, de uitspraak dat goden goed zijn is een lege tautologie, wat uiteindelijk impliceert dat het prijzen van de goden neerkomt
op het vereren van datgene wat machtiger is dan de mens. Of zoals
Leibniz het formuleerde: zij die geloven dat God goed en kwaad heeft
verordonneerd met welk besluit dan ook beroven God van het predicaat
goed, want ‘hoe kan men hem prijzen voor wat hij doet, als men hem
evenzeer zou kunnen prijzen om wat hij niet doet’.
Al met al hield Socrates de mensen een beeld voor van hoe ze zo
goed mogelijk moeten leven, dat wil niets anders zeggen dat zij een
leven moeten leiden waarin zij zoveel mogelijk goede dingen moeten
nastreven en waarvan zij ook zo veel mogelijk moeten kunnen geniePeloponnesos. In de Griekse wereld was monolatrie taboe, de verering van een god
werd zwaar bestraft.
29
De onvermijdelijkheid van het kwade is volgens Socrates te wijten aan gebrek aan
kennis. Socrates straalt nog een theoretisch optimisme uit, dat midden 19 de eeuw
door Schopenhauer in een tragisch pessimisme, dat gericht is tegen moraal en religie,
zal worden getransformeerd.

31

ten. En dat allemaal door zo optimaal mogelijk de praktische wijsheid
en andere deugden dagelijks in praktijk brengen. Na de dood van Socrates droeg Aristippus zijn leer verder uit. Maar hij gaf daar wel een
zeer liederlijke draai aan. Socrates had gezegd dat je geen slaaf van je
begeerten mocht worden, dat vond Aristippus ook, maar hij stelde daar
radicaal iets anders tegenover en wel dat elke gezag dat de begeerten
indamt, ondergraven moest worden en dat kan alleen door de begeerten geheel de vrije teugel te laten. Dat is het ware geluk, en zeg nou
zelf wie streeft nu niet het ware geluk na.
Het verval van Griekse beschaving
In 322, een jaar na de dood van Alexander de Grote (356-323 v.Chr.),
probeerde de stadsstaat Athene zich te bevrijden van de Macedonische
heerschappij om zijn oude machtspositie in Griekenland weer te veroveren ‒ zestien jaar eerder, in 338 v.Chr., had namelijk de vader van
Alexander Philippus II (Philippos II) van Macedonië bij Chaeroneia de
Griekse stadstaten verslagen en deze tot één rijk samengevoegd.
Zowel op het land als op zee werd de Atheners een vernietigende
slag toegebracht. Deze nederlagen zouden de stedelingen niet meer te
boven komen. Op democratisch gebied kwam er definitief een einde
aan hun politieke macht, cultuur en experimenten. De neergang van
wat ooit een welvarend Griekenland was met hun ‘onafhankelijke’ stadstaten was in gang gezet. Na de dood van Alexander, wiens grootste
wens het was het Perzische Rijk te vernietigen, viel het omvangrijke
rijk in vier delen uiteen. Na een hevige machtsstrijd werden de gebieden nog verder opgedeeld.
Het gouden tijdperk van Athene, dat in het jaar 460 v.Chr. onder
Pericles was begonnen en dat nadien een enorme opbloei had gekend
op het gebied van filosofie, kunsten en wetenschap, was ten einde. Wat
was de oorzaak van het verval? In zijn tijd ‒ hij was de ongekroonde
leider van de stad ‒ werd de stad versterkt en verbonden met de zee
door middel van ‘Lange Muren’.
Op het Peloponnesische schiereiland, ten zuiden van de stad, zagen de machthebbers van Sparta met lede ogen hoe de macht van
Athene almaar toenam. Na een tiental jaar oorlog gevoerd te hebben
met Athene besloot Sparta, in ruil voor een hoeveelheid goud, alle aanspraken van Perzië op de Egeïsche eilanden en Klein-Azië te erkennen.
Niet veel later, na nog een oorlog, veroverde Sparta het landbouwgebied ten noorden van Athene. De voedselproductie raakte in verval en
distributiekanalen werden doorgesneden. In 404 v.Chr. belegerden de
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Spartanen Athene. 30 Honger en de uitbraak van epidemieën dwongen
de stad tot volledige overgave. Er volgde een schrikbewind. Periodes
van bloei en verval wisselden elkaar af.31 De ondergang van de eens zo
machtige stad leek onafwendbaar.
In Athene werden degenen die volkomen onverschillig stonden
tegenover macht en rijkdom en die een afschuwelijke hekel hadden aan
degene die een tree hoger stond op de sociale ladder, ‘adunatoi’ genoemd. Zij onderscheidden zich duidelijk van de ‘chrèstoi dunamenoi’,
de Atheners die eventueel wel bereid waren macht uit te oefenen, maar
die zich doorgaans niet bemoeiden met stadsaangelegenheden. Deze
laatste groep zweeg, uitte zich niet over staatsaangelegenheden of
aanverwante zaken, zij kunnen als vroege passieve nihilisten worden
beschouwd.
Het vrijmoedig spreken
In de tijd van Socrates, die met zijn volgelingen de agora doorkruisten
of tussen de zuilen verkoeling zochten, werd ineens het uiten van kritiek op mens en samenleving gevaarlijk geacht voor de democratie. Er
is sinds die tijd sprake van een antinomie tussen kritiek en democratie.
Om over een spanningsveld te spreken zou onjuist zijn, het is eerder
een vanzelfsprekende tegenstelling. Al voor die tijd, het tijdvak van de
presocratici, vond er al een heftige discussie plaats over democratie,
logos, waarheid en vrijheid. En werd de ware ‘parrhèsiastès’, degene
die vrijmoedig sprak, geroemd om zijn moed als hij zich tegen de gezaghebbers keerde. Socrates is in dit licht een vreemde persoon, hoewel hij discussieerde of zijn leven ervan afhing, was hij verder een burgerlijk persoon die niet vies was van militair sentiment. Hij was in zijn
gloriejaren absoluut niet degene die consequenties trok uit zijn dialo-

Wie de landbouw opgeeft en zich van de grond verwijdert, verliest zijn grenzen uit
het oog. Athene was beter af geweest als het een landmacht was gebleven. Goede
havens zijn een ramp voor een staat, want zee en handel veranderen de mentaliteit.
De onderlinge loyaliteit verdwijnt, het laagste komt boven, het enige criterium wordt
geld, G. Koolschijn, Plato, de aanval op de democratie, Amsterdam 2005, pag. 39.
31
Er is volgens historici sprake van een patroon. Dat patroon van opkomst, bloei en
verval van staten en beschavingen treffen we al aan in de vroeg-antieke Babylonische
geschiedschrijving. In Griekenland is Herodotus (ca. 484-425 v.Chr.) de eerste die in
zijn Historiën het fenomeen opkomst, bloei en verval tot grondstructuur van zijn geschiedschrijving maakt. Ook Thucydides onderkent in zijn beschrijving van de Peloponnesische oorlogen dit patroon, zo spreekt hij over de opkomst en ondergang van
de stad Athene. Voor wat betreft het proces van desintegratie ziet hij een parallel met
de ontwikkeling (groei, bloei en neergang) van de menselijke soort.
30
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gen. Pas toen hij oud en vermoeid was en helemaal uitgediscussieerd,
besloot hij de aangereikte gifbeker leeg te drinken. Hij moet op dat
moment hebben ingezien dat zijn filosofisch streven op een mislukking
was uitgelopen.
Bij de snobistisch en elitaire ideoloog Plato zien we al een duidelijke kentering. Hij beschouwt ‘parrhèsia’ niet alleen als de vrijheid om
alles te zeggen, maar ook als de vrijheid om alles te doen. En daarmee
drukt hij zijn vrees uit dat de mens ‘vrij’ zijn eigen levensstijl zou kunnen kiezen en dat zou vervolgens weer betekenen dat er een enorme
ruimte geschapen zou worden voor welke vorm van anarchie dan ook.
En daar was hij fel tegen gekant.
In de echte en ware betekenis, die van het vrije spreken, was de
kynische filosoof de enige die in die tijd bereid was de rol van ‘parrhèsiastès’ op zich te nemen.32 Hij liet zich niet ringeloren in zijn eigenzinnige zoektocht naar de waarheid of die nu de politiek of wereld betrof, hij ziet voor zichzelf zelfs de belangrijke taak weggelegd om die
waarheid uit te dragen. En dat betekende dat hij in de praktijk een
scherp standpunt innam tegen de stadstaat, de wetten en de politieke
instituties. En dat betekende ook dat hij de relaties tussen waarheid en
ethiek en esthetiek op scherp zette.
De opkomst van het kynisme
In het anti-Platokamp treffen we de oervader van het kynisme Antisthenes aan. Door hem wordt scepsis van de sofisten tot grote hoogte
gedreven, weg met al dat filosofocratisch geleuter is de leus die zij voeren. Het persoonlijke wordt op de voorgrond geplaatst. Ieder mens
wordt uitgedaagd naar een zo optimaal inzicht te streven en hij krijgt
van de sofisten de opdracht mee dat in zijn persoonlijke leven uit te
dragen. En die opdracht luidt om zich aan geen enkele illusie of geloof
te hechten als eer, roem, macht en gewin, dat zijn toch alleen maar
schijnvertoningen. Al heel vroeg in de geschiedenis wordt het persoonlijke politiek.
Antisthenes dacht dat het geluk niet te vinden was in de volkomen bevrediging van de verlangens (zoals Aristippus en de Cyrenaeïci
wilden), maar in het opgeven daarvan.33 Hij was onder de indruk van
Kynisme: term door Peter Sloterdijk gehanteerd in zijn Kritik der Zynischen Vernunft, Frankfurt a/m Main 1983. Sloterdijk maakt een onderscheid tussen cynisme en
kynisme. Kynisme drukt een radicaliteit uit, is ontregelend, die bij cynisme afwezig is.
33
Het recht op geluk (Epicures) het vereren van de Goden is verspilde energie, er is
geen bestaan na de dood, geluk is het enige doel in het leven. (Tegenwoordig kun je
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de onverschilligheid die Socrates aan de dag legde t.a.v. rijkdom en
comfort en nam deze houding als uitgangspunt voor zijn ascetische filosofie die armoede predikte.
Al deze opvattingen leidden tot een uitbarsting van excentriciteit
die culmineerde in de nadrukkelijke wens jezelf te bevrijden van alle
aardse bezittingen en verder, niet onbelangrijk, in een sterke afwijzing
van allerhande maatschappelijke misstanden en dwaasheden. Zowel de
moraal als de politieke verhoudingen werden belachelijk gemaakt en
aan de kaak gesteld. Midden in het zonlicht staat Diogenes van Synope
te stralen. Hij trok zich van geen enkele autoriteit iets aan.
Antisthenes, waarvan de fameuze uitspraak is: ‘profijt van de filosofie is dat je jezelf kan vermaken’, én zijn leerling Diogenes worden
als grondleggers van het ‘kynisme’ beschouwd. Feitelijk is Antisthenes
de ‘echte’ stichter van de school van kynici – de term kynici is afgeleid
van het Oudgrieks kunikoi, hondachtigen, kyõn = hond.34
Vanwege zijn twijfel aan alles behalve natuurlijk aan het goede
leven heeft hij de geschiedenisboeken gehaald. Een opmerkelijk feit is
dat Antisthenes buiten de stad opereerde, hij wil graag zo gaat het verhaal onafhankelijk zijn en dat ook blijven. En dat betekent dat hij in de
praktijk ‘als de pest’ het keurslijf van de academie of het lyceum, de
bolwerken van Plato, Aristoteles en Socrates, mijdt.
Zijn leerling Diogenes heeft een nog onstuimiger karakter, hij
ontsteekt regelmatig in een blinde woede (de thymos). 35 En in die woedeaanvallen horen wij een felle aanklacht tegen alle heersende waarde kracht van Hercules, de sensualiteit van Aphrodite, de wijsheid van Athene of de
dwaasheid van Dionysus kopen, bij sommige firma’s zijn die zelfs in de aanbieding).
34
Anderen stellen dat het begrip afgeleid is van het gymnasium ‘Kynosarges’ dat aan
bastaards ter beschikking was gesteld en waar Antisthenes een tijdje doceerde.
Hoe dan ook de kynici zijn nachtvlinders, maanaanbidders, zij gedragen zich als de
Cerberus van Hades, zij willen niets liever dan de hond spelen. Naar hartenlust imiteren zij in het openbaar de karakters en de geneugten van de hond. Wat Plyxenes, de
dialecticus doet verzuchten: Maar jij, zei hij tegen Diogenes, noemt jezelf een ‘hond’
waarop Diogenes repliceert, klopt Diogenes is mijn voornaam, ik ben daadwerkelijk
een hond. Ja, ik vereenzelf mij met het ras der honden.
35
Thymos is woede verbonden met een mate van trots. Voor radicaal, actieve nihilisten is het een belangrijke drijfveer, zo niet de belangrijkste drijfveer in hun aanval op
maatschappij en cultuur. Alle reacties van actieve nihilisten door de eeuwen heen, van
pak hem beet de Grieken (Diogenes), de Russische nihilisten tot en met de avantgarde en de modernisten toe, zijn beladen met woede (thymos). Pas de afgelopen
decennia, te beginnen bij M. Foucault, wordt er waarde aan het thymos-begrip toegekend. In mijn andere boeken heb ik uitgebreid aandacht besteed aan het thymosbegrip.
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den. Alle waarden moeten worden ontwaard, er moet een heuse omkering van de waarden plaatsvinden, zoals later de filosoof uit het Pruisische Röcken, Friedrich Nietzsche, heeft bepleit.
Al heel vroeg in de geschiedenis kondigt Diogenes de dood van
iedere God af. Ook keerde hij zich fel tegen de logos, de macht, de moraal. Als een nihilist in hart en nieren kent hij gebod noch verbod. Diogenes, de dolgedraaide Socrates, is dan ook een verhaal apart.
Diogenes’ leven ten tijde van verval
Diogenes, die leefde van ± 450 tot 360 v.Chr., begon zijn loopbaan als
zoon van een bankier die uitblonk in het vervalsen van munten. Zowel
zijn vader, als hijzelf werden verbannen (sommige tongen beweren dat
Diogenes eveneens de hand had in de alleszins lucratieve valsmunterij).
Als reactie op de aanklacht riep Diogenes: ik ben een wereldburger, en
om de daad bij het woord te voegen schonk hij het geld aan de armen
en vertrok eerst naar Athene, later bracht hij als het koel was de zomer
door in Corinthië en als het warm was de winter in Attica. Een ander
aforisme waarvan we niet zeker weten of dat van hem afkomstig is, in
ieder geval stamt het uit die tijd, later zal blijken dat het van alle tijden
is, is het volgende: ‘hebzucht is de bakermat van alle kwaad’. Het cynisme komt tot wasdom. Voortaan gaat het de boeken in als kynisme.
Het kynisme kan gezien worden als een negatieve vorm van een agressief soort individualisme dat opkwam op het moment dat de politieke
structuren in de antieke wereld uiteen aan het vallen waren. Uit de
hoogtijdagen van het kynisme, die toevallig samenvielen met de glorietijd van Alexander de Grote, dateert de fameuze anekdote van Diogenes en Alexander en hun ‘plek’ onder de zon, die veelal tot vervelends
toe geciteerd wordt. Alexander flink geschoold in de filosofieën uit India, in het bijzonder in de ascetische leer van gymnosofisten, ook wel
de naakte filosofen genoemd, delft in de op de spits gedreven dialoog
met Diogenes het onderspit.36
Pyrrho: stichter school der sceptici (vergelijkbaar met de gymnosofisten uit Indië).
Algemeen is hun twijfel aan de waarheid. In het voorwoord van De Wil tot macht
staat: het is niet de wereld van Socrates, maar de wereld van Pyrrho (de wereld van
de blauwe hemel en de vruchtbare aarde waar Dionysos zich laaft aan zijn vruchten).
Nietzsche zegt van Pyrrho dat hij de klassieke grootmeester is van de absolute twijfel,
omdat hij de autoriteit van de rede in twijfel trekt, iedere zekerheid is hem vreemd,
wat overblijft, is de dogmatische twijfel. Pyrrho is een zwijgzame Socrates, die de
waarheid onbereikbaar acht. Kennis is voor hem een illusie of waan. (Heimelijk heeft
Pyrrho bewondering voor Plato’s uitspraak dat filosofen koningen zijn).
36
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En dat was te veel van het goede voor de grote Alexander die
immers over een immens wereldrijk heerste, terwijl de heerschappij
van de kleine kynische Diogenes niet verder reikte dan een armzalige
kapotte wijnkruik. Maar toch toog de eigenwijze Alexander naar Corinthië omdat hij gehoord had dat Diogenes school had gemaakt met zijn
onverschrokken gedrag en scherpe tong. En school zal Diogenes maken. Eeuwen later zal Lucianus nog verzuchten, het wemelt in de stad
van het gespuis van hen die de leer van Diogenes, Antisthenes en Crates aanhangen. En wat betreft die Alexander de Grote, die was zo onder
de indruk van Diogenes dat hij de legendarische woorden sprak: ‘Als ik
niet Alexander was, zou ik Diogenes (willen) zijn’.
Daar moet hij spijt van hebben gehad, want Diogenes merkte
snedig op: Jij bent toch Alexander waarvan men zegt dat hij een bastaard is. Met de staart tussen zijn benen droop Alexander af.
Wat houdt die cynische, liever gezegd de kynische houding van Diogenes nu feitelijk in. Om te beginnen ziet hij het leven als een dagelijkse
oefening om de meest radicale positie op te sporen tussen de wijze van
leven en de houding tegenover de waarheid, waarbij drie praktijken in
het oog moeten worden gehouden, en wel dat hij:
a. kritische en op de spits gedreven verhandelingen houdt
b. aanstootgevend gedrag vertoont, choqueert, provoceert
c. een provocerende dialoog voert.
Scherts, hoon, spot, ironie, satire en persiflage zijn de wapens. De kynicus vindt de waarheid als hij bewust tegen de gangbare meningen en
conventies ingaat. Dat betekent dat de kynicus altijd over vrijheid zal
spreken en daar verhandelingen over zal houden, maar ook dat hij
voortdurend kynische kritiek levert op de politieke instituties en de bestaande moraal en verder dat hij zich onthoudt van luxe.
Als een radicale nihilist avant la lettre is hij wars van het ontwerpen en formuleren van nieuwe regels van goed en kwaad. Nee, het
draait bij de kynicus om de vrijheid (eleutheria), de zelfdunk en de onafhankelijkheid (autarkeia). En om het begrip van Demokritos athambia, je niet van je stuk laten brengen, wat door de kynici vertaald wordt
in apatheia of ataraxia, gelaten je lot en beledigingen ondergaan om
daarna genadeloos terug te slaan. De kynicus verklaart zichzelf tot God,
in die zin dat er geen andere God is dan de kynicus.
Sociaal gezien kan het pyrronisme opgevat worden als een vorm van quiëtisme, een
berusting in de wereld, het is een vorm van relativisme.
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Alle fatsoensregels, vaste gedragingen, meningen, institutionele
regels moeten volgens de kynici gehekeld worden. Een beproefde methode in het spel dat gespeeld wordt met de wereld is de rolomkering.
Zo wordt in de al genoemde dialoog tussen Alexander en Diogenes,
Alexander belachelijk gemaakt, hij is niet de grote vertegenwoordiger
van de zon, de directe afstammeling van de zon. Alleen de kynicus Diogenes is degene die een directe relatie heeft met de zon. De mythe van
de almachtige Macedonische Zonnekoning wordt door de aardse kruikbewoner aan diggelen geslagen.
Ook de techniek van de verplaatsing, verschuiving, van wat later door
de avant-garde déplacement en détournement wordt genoemd, wordt
veelvuldig door de kynici toegepast. Een regel of zin wordt van het ene
domein naar het andere verplaatst. In het vraag en antwoordspel wordt
voortdurend van positie gewisseld zodat het bewustzijn van de tegenpartij ontregeld raakt. Uiteindelijk heeft deze techniek tot doel de oude
vorm te vervangen door een nieuwe, een nog niet gekende vorm, zodanig dat er een basis gelegd wordt voor een nieuwe vorm van kritiek.
Een ander, niet onbelangrijk element is het destructieve karakter,
een echte kritiek is altijd destructief nimmer affirmatief. Verder kan de
omkering ook toegepast worden in het provocerend gedrag door bijvoorbeeld twee tegenstrijdige gedragingen die geen enkele relatie met
elkaar onderhouden, en die soms zeer ver van elkaar afstaan, samen te
voegen. Een geliefkoosde activiteit (vooral van Crates) was de combinatie eten en masturberen in openbare gelegenheden.
De kynicus is in zijn gedrag en zijn provocaties een ware hondse
filosoof die het leven als een groot spel opvat dat gespeeld wordt tussen de politieke macht en de macht van de waarheid met het uiteindelijke doel beide te ontmantelen.
Een vroege vorm van atheïsme
Ook de al eerder gememoreerde Anaxagoras is een overtuigd godloochenaar. Deze godloochenaar kreeg zelfs de doodstraf opgelegd die
door Pericles weer ongedaan werd gemaakt. Wel werd hij voor straf uit
de stad Athene verbannen.
Wat opmerkelijk aan dit verhaal is, is dat Pericles kennelijk ontzag had voor Anaxagoras, net zoals Alexander de Grote dat had voor
Diogenes, de rebel die vijandig stond tegenover alle gevestigde maatschappelijke instituties – hij was zou je kunnen zeggen de Russische
nihilist Basarov avant la lettre.
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Volgens Diogenes moeten filosofen de revolutie prediken, filosofen moeten geen filosofen meer zijn maar opstandige geesten. Diogenes is een emblematisch figuur die een fragmentarische lekenbijbel van
handelen heeft nagelaten. Wonderlijk genoeg zwijgen de filosofische
bibliotheken over Diogenes. Alleen over zijn grappen en grollen, over
het plezier dat hij in de openbare ruimte maakt, vinden we nog fragmenten terug, maar de methodische praktijk van zijn subversief gedrag
staat kennelijk op de ‘blacklist’.
Eigenlijk verdient de meester van de vrije geest met terugwerkende kracht een eerbetoon, hij heeft de aanzet geleverd tot een praktische en concrete filosofie, hij heeft verzet gepleegd tegen de heersende macht, de instituties die vrijheid van denken en spreken een halt
hebben toegeroepen. Diogenes is een zoöfiel, een luxe clochard, een
buiten categorie persoonlijkheid die elke vorm van autoriteit van de
hand wijst. Lange tijd geleden zei een ezel tegen een grijsaard: Onze
grootste vijand is de meester (De La Fontaine De grijsaard en de ezel,
Fabels VI, 9), deze uitspraak zou van de Griekse vrijdenker afkomstig
kunnen zijn.37
Diogenes ontrafelt niet alleen de seksuele mythen, hij valt zelfs de dood
aan, zegt dat hij zijn lichaam als prooi overlaat aan roofvogels en
zwerfhonden. Zelfs in de kleding onderscheiden de kynici zich van de
Ioniërs die witte linnen tunieken dragen tot op de enkels, de kynici hullen zich eigenwijs als ze zijn in lompen. Zij laten een baard staan om
zich niet te onderscheiden van de dieren (dit seksuele attribuut in het
gezicht drukt het gemeenschappelijke uit van mens en dier, constateert
Schopenhauer in Parrega en Paralopomena), zij dragen hun haar lang
(behalve Diogenes die schijnt kort haar gehad te hebben). Het kynisme
is economisch gezien, de sobere huishouding van vrije geesten die leven van het toeval en wat het toeval hen in de schoot werpt.
Ben ik nu, in het eerste hoofdstuk, al op het punt aangeland om
de vraag te stellen wie en wat nu eigenlijk een filosoof is? Als ik stilsta
bij de rebelse invulling die de kynici eraan geven ontstaat bij mij de behoefte de notie filosofie opnieuw tegen het licht te houden. In die tijd
was de filosoof nog de berooide slaaf: het denken is zijn leven, en zijn
Nietzsche zag het feest van de Ezel als een symbool van de omkering van waarden
op dezelfde wijze als onze kynicus die zich ingelaten had met het vervalsen van het
geld. Wat de mensheid tegenwoordig het meest haat en minacht is wat ik mijn ‘goud’
noem, zij verwijten mij dat ik een vals werk vervaardigd heb (Brief aan Brandes over
Aldus sprak Zarathoestra).
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leven is het denken. Als antwoord op deze paradoxale conditie repliceert de kynicus: Ik ben pas echt vrij als ik niets te verwachten, niets
te hopen, niets te vrezen heb. Stop derhalve met hopen, met het koesteren van welke vorm van hoop dan ook, vernietig de illusies en de mythen die heimelijk verhuld worden door de cultuur, die toch alleen maar
ten dienste staat van de instrumenten van het conformisme en de conventie.38
Ruim tweeduizend jaar later zal Nietzsche als antwoord op dit
naar zijn mening ‘christelijk attribuut’ (d.w.z. de hoop) geven: De filosofie moet het geneesmiddel zijn ter bestrijding van deze vreselijke
ziekte die de cultuur teistert, alleen de ‘echte waarachtige’ wijsheid is
een werkzaam medicijn tegen dit etterende gezwel.
Terug naar de kynici. Niets ontsnapt aan hun sarcasme, alles
moet bekritiseerd en ontmanteld worden. De kynici ontwikkelen een
soort pedagogie van de wanhoop. Zij willen koste wat kost een subversieve verwarring stichten op ethisch gebied en de esthetiek op haar
beurt gebruiken om ruimte te scheppen voor spel en plezier. Diogenes,
de straatfilosoof, ontpopt zich als een luis in de pels van de tirannie, hij
laat zich niet de wetten voorschrijven, hij neemt niet deel aan het officiële publieke leven, aan het onderwijs, aan het gevang van het huwelijk, aan het werk, aan het leger, aan de commercie. Diogenes leidt het
leven van een koning, zonder vrees, hij is vrij. Hij heeft lak aan al deze
zaken, hij veroordeelt en verafschuwt ze hartgrondig.
Zijn daadkracht is een radicale vorm van nihilisme, hij verzet zich
tegen de sociale machine, hij weigert erin op te gaan, eraan mee te
werken, in dat opzicht is hij een radicaal pur sang. Diogenes zou gezegd hebben: Beter slecht leven, dan niet leven. In wezen getuigt zijn
houding ook van een vorm van esthetisch nihilisme: een ongemakkelijke vorm van voluntarisme, een toegewijde actie die louter de existentie
dient. En dat staat haaks op wat tegenwoordig de filosofie inhoudt die
geheel gepreoccupeerd is met beschouwingen over kleinzielige huis,
tuin, en keuken-kwesties.
En wat heeft Nietzsche van de kynici opgestoken? In ieder geval
de spontaniteit en de frivoliteit ‒ Nietzsche was verzot op muziek en de
dans, dat maakt van de mens een ander mens, vertrouwde hij ooit Paul
Rée toe. Voor wat betreft de lichtheid, het geld, de macht, het eerbetoon, het conformisme en de kleinburgerlijke overgave aan seculiere

38

‘De hoop is een slavenmoraal’, E. Cioran, Essai sur la pensée réactionnaire, 1997.

40

idealen, als werk, familie en vaderland die zouden wat hem betreft met
alle middelen bestreden moeten worden.
Er zou gestreden moeten worden, actie gevoerd moeten worden,
een breuk geforceerd moeten worden met het reële, er zou een harde
strijd geleverd moeten worden tegen de weerstand die de wereld biedt.
Om tot slot nog even stil te staan bij de kynicus bij uitstek, Diogenes.
Van hem zijn enkele markante anekdotes overgeleverd. Uit die overgeleverde verhalen blijkt overduidelijk dat humor een belangrijk wapen is.
Zo vinden wij de argumenten en de commentaren van Diogenes terug
bij de Sade en Stirner (kannibalisme is de zichtbare kant van het barbarendom). En bij het revolutionaire nihilisme ten tijde van de Russische Revolutie (anarchisten en sociaal revolutionairen).
De subversieve strategie van de kynici is een methodologische, zij
willen via een weldoordacht ‘pyrronisme’ 39 en theoretisch agressief gedrag de bestaande dogma’s, de geloofsartikelen, de doctrine en de bestaande orthodoxieën vernietigen. Zij hebben gewoon plezier in het
denken en lak aan de gevestigde opvattingen. Volgens Plutarchus en
Crates ‒ bekend om zijn uitspraak: Ik ben burger van Diogenes ‒ heeft
Diogenes zijn leven lachend geleefd, zich kostelijk geamuseerd, zijn leven is een groot feest geweest.40
Vooruit nog een uitspraak van Diogenes: als je veel bezit, dan
bezit je zelf niets. Nietzsche raakt opgewonden van dergelijke aforismen en geeft Diogenes een plek in de galerij van radicale nihilistische
denkers. Om in de wereld van Nietzsche en zijn taalgebruik te blijven,
de kynici zijn oneigentijds in de wereld die oneigentijds is.
Conclusie
‘De ziel kent twee lichamen. Volg de juiste weg, kies uit een van de twee, bevrijd je van de tirannie’, Diogenes

Veel filosofen uit de oudheid werden geïnspireerd door het visioen van
een onzichtbare orde die zich achter de dingen bevond. Zowel Pythagoras, Plato als hun volgelingen geloofden in een verborgen harmonie die
achter de aanhoudende stroom van menselijke gebeurtenissen schuilPyrronisme is zoals gezegd een sceptische filosofische school opgericht in de eerste
eeuw v.Chr. De school was vernoemd naar Pyrrho van Elis, een filosoof leefde van
circa 360 tot circa 270 v.Chr. (zie voetnoot 36).
40
Diogenes zou op dezelfde dag als Alexander gestorven zijn. Dat blijkt onjuist te
zijn. Diogenes is gestorven nadat hij rauwe inktvis had gegeten, Alexander, al flink
gesloopt door al die orgieën, stierf op 33 jarige leeftijd in Babylonië aan malaria.
39
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ging. Echter, de systematische twijfel die deze filosofen tentoonspreiden bleek sterker dan hun mystieke visioenen, wat ertoe leidde dat zij
in een toestand geraakten van innerlijke chaos die volgens hun vaste
overtuiging een nieuwe krachtige illusie voort zou brengen.
De moderniteit maakte aan die illusie een einde. In plaats daarvan plaatste het moderne denken het geloof in de menselijke vooruitgang op de agenda. Voor Plato, de gnostici en de vroege christenen
was het ondenkbaar dat de levensomstandigheden van de mens op deze aarde zou verbeteren, het leven is tijdelijk en de wereld is nu eenmaal een schijnwereld. Het christendom voegde, toen het eenmaal vaste voet onder de grond had gekregen, aan die opvatting een nieuwe
mythe toe. In dat verhaal verkondigde de christelijke leer dat de wereld
volgens een plan verloopt dat alleen aan God bekend is, en dat dát
wonderlijke mysterie onthuld zal worden aan het eind der tijden. Dan
zal de verlossing zich openbaren en de redding van de mensheid
plaatsvinden.
Dit mysterie is de grondslag geworden van het gehele moderne
westerse denken. Praktisch alle moderne filosofen beschouwen de geschiedenis als een proces van menselijke bevrijding. Of de bevrijding nu
opgevat wordt als een revolutionaire omwenteling of als een geleidelijke verbetering van de sociale, politieke of economische verhoudingen,
al deze heilsverwachtingen zijn verminkte versies van de christelijke
mythe. Pas heel laat is de moderne filosofie tot dat inzicht gekomen,
eigenlijk toen zij al op sterven na dood was. Vervolgens heeft men de
weg ingeslagen die geëindigd is in het labyrint, waar het postmoderne
denken zich ophoudt, waarin het op een gegeven moment na vele worstelingen de weg volledig is kwijtgeraakt.
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II: Religieus nihilisme
Dood aan de Heilige geest, leve de vrije geest
Dood aan de kerk, leve de vrije gemeenschap,
ketterse bewegingen in verzet
Voorgeschiedenis: De eerste ketterse bewegingen
Al in de tijd van Constantijn de Grote (ca.280-337) werd de kerk geconfronteerd met dwarse geesten die door de gevestigde kerk als ketters werden afgeschilderd. In die bewuste tijd werd er een fundamenteel debat gevoerd over de kwestie drie-eenheid, een dogma dat al van
oudere datum was. Vooral de vraag naar de aard van de zoon (van
god) gaf aanleiding tot heftige disputen met onder andere de gnostici.
En het was ene Johannes die dacht dat hij dat probleem wel even zou
oplossen. De kosmologie van Plato werd door hem van een christelijk
sausje voorzien. Jezus Christus was in zijn ogen niets anders dan de
incarnatie van Plato’s Logos, een concept dat toen al een prerogatief
van God was. Maar Johannes was ambitieus, hij had de euvele moed de
eeuwige relatie tussen Logos en de vader door te knippen. Voortaan
ging de vader een zelfstandig leven leiden.41
In de begintijd liet ook een andere sekte dan de gnostici, de arianen
van zich spreken. Zij zouden nog eeuwenlang blijven bestaan en waren
zonder meer een lastige luis in de pels van de nog prille kerk. Dus er
kan met een gerust hart gesteld worden dat er al heel vroeg door
meerdere ketterse bewegingen de aanval werd ingezet op de wankele
theologische dogma’s van het christendom.42
De kerkgeleerden moesten zich wel verdedigen. En dat deden ze
op haastig bij elkaar geroepen concilies.43 Zij kwamen met een fabuleuze gedachteconstructie op de proppen dat de drie afzonderlijke en oneindige geesten of substanties die gezamenlijk en gelijktijdig de eeuwiDe drie-eenheid is een poging een oud Joods inzicht te vertalen naar een Grieks
idioom. God bezat een goddelijke ontoegankelijke essentie (ousia) die volkomen buiten het bereik van de menselijke geest stond, maar kenbaar aan ons werd gemaakt
door drie manifestaties (hypostases): de Vader (de oorsprong van het Zijn), de Logos
(in de mens Jezus) en de Geest (die wij in onszelf ontmoeten), aldus vastgesteld op
het concilie van Nicea. In 381 na Chr. werd het concilie van Constantinopel bijeengeroepen, de orthodoxe leer werd er bevestigd en tot officiële leer van het rijk gemaakt.
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Kort samengevat: in het christendom is God de almachtige schepper die de wereld
uit het niets heeft geschapen. Alles wat geen God is, de mens inbegrepen, is geschapen. God is in het christendom geen onpersoonlijke God, maar een persoonlijke.
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Betreft het concilie van Nicea en het concilie van Constantinopel.
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ge entiteiten zijn, samen de goddelijke essentie vormen, en er mocht
nimmer getwijfeld worden aan het feit dat een van de drie ooit niet zou
hebben bestaan of dat ze ooit in de toekomst zouden ophouden te bestaan, voegden zij er als een absolute vermaning aan toe. Voor de zekerheid werd ook de consubstantialiteit van vader en zoon voor eeuwig
op een van die concilies geregeld. Alle sekten die voornemens waren de
zoon van de troon te stoten werden meteen uit de kerk verbannen.
De vroege kerk en zijn bekering tot het dogmatisme
De opkomst van de christelijke kerk was niet bepaald zonder slag of
stoot verlopen. Veel bekeerlingen die het nieuwe geloof omarmden, waren van meet af aan in een heftige dispuut verwikkeld. Sommigen bleven volharden in de ceremoniën van hun voorouders, anderen schakelden over op een excessieve verering en kritiekloze interpretatie van het
Joodse geloof. Weer anderen stelden de wijsheid van een god en zijn
leer ter discussie. De eerste ketters dienden zich aan.
Door de gnostici, die de voorhoede vormden van de ketterse beweging, werd het verhaal van de schepping en de zondeval van de
mens als blasfemisch gezien. Ook de rustdag, de rib van Adam, de hof
van Eden, de boom van leven en kennis, de sprekende slang, de verboden vruchten en erfzonde konden in hun ogen geen genade vinden. Deze gnostici ontpopten zich als de meest levenslustige, meest erudiete,
maar ook als de meest libertaire loten aan de christelijke stam.
Aangezien ze meer uit de randgebieden van het Roomse Rijk afkomstig waren, en daardoor buiten het gezichtsveld vielen van de
strenge kerkgeleerden, combineerden zij het geloof in een god met
duistere beginselen die rechtstreeks afkomstig waren uit de oosterse
filosofie. Zo smokkelden zij de eeuwigheid van de materie, het bestaan
van twee goddelijke principes en de geheimzinnige hiërarchie in de voor
ons onzichtbare wereld in hun religie, waar Zoroaster, de oude Zarathoestra, de basis voor had gelegd. Vaak was niet voor iedereen duidelijk wat er met die hermetische zienswijze bedoeld werd, de beweging
viel dan ook alras uiteen in meerdere sekten.44 Spoedig ontdekten andere leerstelligen dat geen van al die bijzondere eigenschappen van de
De Condorcet formuleerde het als volgt: ‘Een twintigtal Egyptische en joodse sekten
sloot een overeenkomst om de religie van het Rijk aan te vallen, maar zij bestreden
elkaar onderling met een onvoorstelbare razernij om uiteindelijk op te gaan in de religie van Jezus. Men slaagde erin uit de puinhopen een geschiedenis, geloof en ethiek
samen te stellen waarin het merendeel van die verlichten zich geleidelijk aan kon vinden’, J.A.N. de Caritat, markies van Condorcet (1795), Kampen 2008, pag. 96.
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materie op de werking van de geest kon worden toegepast en dat de
ziel derhalve een substantie was, die duidelijk onderscheiden diende te
worden van het lichaam, zij was zuiver, eenvoudig en spiritueel en niet
vatbaar voor ontbinding. En die ziel kon, nadat die bevrijd was uit die
hinderlijke lichamelijke kerker, opstijgen naar een hoger niveau waar
geluk en deugdzaamheid de dienst uitmaken. Om het op een dergelijke
wijze te kunnen formuleren moet je filosoof zijn en dat waren ze.
Deze filosofen die in het voetspoor van Plato traden, postuleerden
niet alleen de toekomstige onsterfelijkheid, maar ook de onbegrensdheid van de menselijke ziel. Voor hen was de ziel een oneindige, op
zichzelf staande geest die deel uitmaakt van het universum, die dat zelf
in standhoudt. Zie daar maar iets tegen in te brengen en de ongeletterde godsdienstleraren konden dat ook niet. Hun nogal vage mythologische inzichten werden stelselmatig afgebroken.
De vroege christenen
De vroege christenen waren ‘bezield’ en daardoor gevreesd voor hun
minachting van het aardse bestaan. En dat kwam doordat zij een rotsvast vertrouwen hadden in de onsterfelijkheid en het hiernamaals. Met
ontzag en vol van verwachting wachtten zij het moment af dat heel de
aarde op haar grondvesten zou trillen en alle mensenrassen zouden
sidderen bij de verschijning van de goddelijke rechter. Op dat moment
suprême waren er twee mogelijkheden of we zouden eeuwig worden
verlost of voor altijd de hel in worden gestuurd.
Het oude en in brede kringen aangehangen geloof in een duizendjarig rijk is dan ook innig verbonden met de komst van Christus. Dat
het precies duizend jaar was, dat hebben we aan de profeten te danken
die stelden dat we eerst een geschiedenis van zesduizend jaar al ploeterend moeten doormaken, totdat eindelijk de zevende dag van rust zal
aanbreken die maar liefst een millennium in beslag zal nemen.
De strenge moraal
Zonder blikken of blozen gaven de fanatieke aanhangers van het christendom toe dat bijna alle heiligen voor hun bekering een tamelijk verdorven leven hadden geleid. Ook toen gold al de vuistregel dat bij elke
(geloofs)gemeenschap het karakter wordt bepaald door het morele gedrag van de leden en dat ieder lid zich verplicht voelt het wangedrag
van de ander te corrigeren; je hebt namelijk zwarte schapen nodig om
jezelf vrij te pleiten. Maar als de gemeenschap groter wordt moet je
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andere wapens inzetten. En deze ‘geheime wapens’ worden verpakt in
een reeks van dogma´s, mirakels en strenge regels.
De eerste christelijke gemeenschappen werden door hun fanatieke geloofsinstelling en hun gevoel van saamhorigheid bij elkaar gehouden. De handhaving van de discipline en het onderricht in de leer was
in handen van de ‘profeten’ die of ze nu wel of niet over natuurlijk talent beschikten tot deze functie werden geroepen en die iedere keer
weer de goddelijke aanvechting voelden in de bijeenkomsten van de
gelovigen te pas of te onpas de Heilige Geest aan te roepen en die te
laten uitstorten.
Deze profetische leraren werden op een gegeven moment tot de
orde geroepen, zij maakten misbruik van de naïeve gelovigen, zij werden na een pittige ondervraging over de leerstellingen onmiddellijk uit
hun ambt gezet. Voortaan werden de openbare diensten overgedragen
aan de gevestigde dienaren van de kerk, de bisschoppen. Deze bisschoppen werden nu gepromoveerd tot stadhouders van Christus, zij
waren de echte opvolgers van de apostelen en de mystieke plaatsbekleders van de hogepriester van de wetten van Mozes, op deze aarde.
De gnosis
De christelijke kerkvaders richtten zich met hun verkondiging van het
heil en de plicht tot naastenliefde tot iedereen, terwijl de Griekse filosofen zich enkel tot de elite hadden gewend.45 Voor de kerkgeleerden was
dat aanvankelijk een reden om zich af te zetten tegen welke filosofie
dan ook, met inbegrip van de Griekse. Voor hen was het gewone volk
het grote missiegebied en dat kon, en dat wisten ze maar al te goed,
enkel overtuigd worden met mooie verhalen en spectaculaire wonderen.
Niemand werd van het christelijke geloof uitgesloten, behalve als
hij of zij een ander geloof aanhing of voornemens was dat aan te hangen. En dat principe werd strikt in acht genomen door de gehele geschiedenis heen. In de begintijd van het christendom waren allerlei
vreemdsoortige ketterse bewegingen, zoals monofysieten, nestorianen,
arianen etc., dat lot beschoren. Deze veelal gnostische bewegingen
werden collectief per decreet in de ban gedaan.
Alle mystieke en/of gnostische stromingen die verkondigden dat vrijheid in eigenlijke zin betekent dat je je moet onttrekken aan deze wereld, waren een voortdurende kwelling voor het vroege christendom.
De eerste periode tot 800 na Chr. wordt de Patristiek (die van de Kerkvaders) genoemd, van 800 tot 1500 de Scholastiek (de kerkelijke school).
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Zo waren gnostici tot het schokkende besef gekomen dat de wereld van de Goede God een dode wereld was, en dat deze God vervangen was door een Usurpator – een God van het Kwaad. Huns inziens
zou een God van de Goede Wereld de aarde zoals die in het hier en nu
bestaat nooit zo hebben vormgegeven, zou hij er nooit een afbrokkelende wereld van dood en ontbinding, verwoesting en ondergang van
hebben gemaakt.
De gnostici streefden naar een nieuw soort vrijheid. Voor hen
maakt de mens helemaal geen deel uit van het wereldbestel waar vrijheid nauw verbonden is met het gehoorzamen aan de goddelijke wet,
zoals de christenen dat voor ogen stond. Nee voor hen gold: Om echt
vrij te zijn moeten mensen in verzet komen tegen de natuurlijke orde.
In hun ogen is deze wereld dan ook een schijnwereld die geschapen is
door een kwaadaardige God (de Demiurg). Wat opvalt, is dat de gnostici zowel het kwaad als de onwetendheid tot dezelfde categorie rekenen.
Pas als de hoogste staat van gnosis (kennis of inzicht die enkel innerlijk
ervaren kan worden) wordt bereikt, zal het kwaad als vanzelf van deze
aardbodem verdwijnen.
Vooral in de 5de en 6de eeuw werden gnostische stromingen zwaar
vervolgd of zij werden, als ‘ze geluk hadden’, verbannen naar de uithoeken van het omvangrijke Roomse Rijk. Na verloop van tijd waren al
deze bewegingen dusdanig gemarginaliseerd dat zij niet echt meer een
rol van betekenis konden spelen. Zij werden de eerste grote groep van
uitgestotenen van de christelijke gemeenschap.
De gemeenschap van ketterse heiligen
Het geografische gebied van de opstandigheid verplaatst zich na de ineenstorting van het Romeinse Rijk meer naar het oosten, naar oorden
als Palestina, Syrië, Samaria, Egypte met hun woestijnen en woeste
landschappen. Deze belijders van de gnosis en aanverwante stromingen
ondernemen een nieuwe poging om een alternatief te formuleren voor
de strenge kerkelijke dogma’s.
Toen zij eenmaal in de contreien van het beloofde land waren gearriveerd, ontbrandde er een felle strijd over de juiste richting, de ooit
eensgezinde beweging viel uiteen in talloze sekten. Zo treffen we er de
sekte aan rondom Simon de vliegende filosoof die Simonieten werden
genoemd; rondom Basilides, de losbandige, had je de Basilidianen;
Epiphanius had de orgiasten verenigd; Valentinus de pneumatologen;
Nicolaas de spermaslikkers, en de Ophieten waren fervent slangenaanbidders; Barbelo met zijn Barbelieten waren gnostici die verzot waren

47

op het bakken van een smakelijke foetuspaté en tot slot had je nog de
Phibionieten, de seksnumerologen. 46 Het moge duidelijk zijn dat de
gnostici uit de 1ste t/m de 5de eeuw over een rijke fantasie beschikten
en zich volledig overgaven aan aardse geneugten, die toen alleen voorbehouden was aan de elite. Zonder schuldgevoel bedreven zij de liefde.
Het waren heuse hedonisten.
Deze sekten propageerden dat de ziel (de straf van Plato) bevrijd
moest worden uit het lichaam. Anders geformuleerd: Het relativisme en
de willekeur van de moraal werd onder vuur genomen. Het lichaam
werd ineens je beste vriend en het bestaan werd gekoppeld aan een
radicale levensdrift. Verlangen werd genot, consumptie van de seksuele
liefde een dagelijks ritueel, de fysieke wellust, de grenzeloze zinnelijkheid en de losbandigheid waar Arthur Rimbaud alleen maar van kon
dromen werden in praktijk gebracht. Het waren teugelloze orgieën,
feesten, bacchanalen waar Nietzsche alleen al bij de gedachte eraan in
extase zou raken.
De carpocratianen (volgelingen van Carpocrates) riepen op een
einde te maken aan elk bezit of eigendom, ook het huwelijk diende te
worden afgeschaft. Er werden dusdanige opvattingen verkondigd, dat je
kon spreken van een vroege vorm van communisme. De Kerkvaders
waren in alle staten en zij schreeuwden vanaf de kerktoren of van de
kansel: het zijn honden, varkens en bokken die smerige sekten. Voor
het christendom zijn deze heidense praktijken bloedgevaarlijk. Zij werden dan ook meedogenloos vervolgd, met gevolg dat zij alleen in enkele geïsoleerde gebieden bleven voortbestaan.
Pas honderden jaren later ontstond er voor dat oude gedachtegoed weer ruimte, de gnostische bewegingen werden weer tot leven
gewekt. Aan de andere kant van het Europese continent en wel na het
beruchte jaar 1000, keert het gnosticisme als idee terug in de gemeenschap van Broeders en Zusters van de Vrije Geest. Gedurende al die
jaren had het gnosticisme een trektocht ondernomen van oost naar
west. Via Armenië, Cappadocië, Griekenland, Bosnië geraakten zij na
verloop van tijd in de Lage Landen bij de zee.47

De Phibionieten bedreven seks met een telraam in de hand, zij waren volgens hun
wetten verplicht 365 keer te ejaculeren en 365 keer geslachtsgemeenschap hebben
met 365 verschillende vrouwen.
47
Broeders van de Vrije Geest, wederdopers, verzetten zich tegen de Joodse geschiedsopvatting die de vergankelijkheid accentueert en het overleven idealiseert.
46

48

De reactie van de gevestigde katholieke macht
Als antwoord op al die aberraties werd er, in het begin van de tweede
millennium, door de gevestigde katholieke kerk een nieuw uitsluitingsprincipe bedacht, de excommunicatie. Excommunicatie wordt door de
kerkelijke heren omschreven als ‘iemand aan de duivel overhandigen’,
en dat betekent in feite dat je uitgesloten bent van deelname aan de
kerkelijke sacramenten, wat voor de persoon in kwestie een eeuwig
branden in de hel inhield en in de praktijk van alledag een vogelvrijverklaring. Theoretisch werd die excommunicatie voorbereid door de scholastici, zij brachten een wonderlijke scheiding aan tussen geest en lichaam. Het lichaam werd een dolend lichaam en de ziel (de geest)
werd rechtstreeks aan de duivel overhandigd die deze vervolgens in de
hel deponeerde.
Deze dualistische scheiding van geest en lichaam ontwikkelde zich
in de middeleeuwen tot een soort christelijke antropologie waarin het
immateriële deel van de mens, de ziel, als het ware zelf wordt opgevat,
het is iets wat blijvend is. Vanuit deze gedachte verdient het dan ook
de meeste aandacht. Per slot van rekening was het lichaam alleen maar
ballast die je in je kortstondig zondig leven van dag tot dag met je
meesleepte. Hoewel lichaam en ziel door de kerkgeleerden op een abstract niveau als een eenheid werd gepresenteerd, bleek het in de praktijk uit twee ongelijke delen te bestaan.
Aan deze geleerden, die zich scholastici noemen, hebben wij ook
een bijzondere zienswijze te danken zoals die over het Opperwezen en
zijn attributen. Deze zienswijze, gevat in een amalgaan van ideeën,
omvat onder andere debatten of er een onderscheid bestaat tussen
‘een eerste oorzaak’ en het heelal waarover hij (het Opperwezen) verondersteld wordt te regeren. Verder werd er nog geredetwist of er een
onderscheid bestaat tussen geest en materie en of er verschillende betekenissen aan het begrip ‘vrijheid’ gegeven kunnen worden.
Een interessant aspect in dezen is dat zij de ‘schepping’ koppelen
aan de wijze waarop de menselijke geest werkt en hoe de classificatie
van ideeën, zoals die gevormd zijn op basis van bestaande objecten en
hun eigenschappen, geordend wordt. Kortom deze wonderlijk redenerende scholastici hebben de weg gebaand voor de Renaissance.
De middeleeuwen en de klassenstructuur
Net als in de wereld van de Romeinen was omstreeks de eerste millenniumwisseling de landbouw de basis van het ambacht. Per slot van rekening zijn de producten die de natuur voortbrengt de grondstoffen
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voor het ambachtelijke werk. Al bij de Romeinen stond de arbeid van
de ambachtsman in een zeker aanzien, en dat was op zich niet vreemd
omdat de rijken sterk afhankelijk waren van de producten die de nijvere werker voortbracht. Wel was er sprake van een duidelijk dienstverband en die was eenzijdig, de ambachtsman was destijds gewoon in
dienst van de rijken.
En dat gold evenzeer voor de werkende klasse, om over de vertrapte onderklasse, de slaven en horigen maar te zwijgen, die hadden
helemaal geen dienstverband, die waren ‘gewoon’ bezit van de heersende klasse. Om kort te gaan: Ook de feodale maatschappij was aanvankelijk net als het Romeinse Rijk in alle opzichten, in al haar haarvaten een klassenmaatschappij.
Het Platoonse ideaal van hoe een samenleving ingericht zou moeten worden, werd van stal gehaald. Er werd een strak hiërarchisch model in elkaar getimmerd met de koning aan de top, daaronder het militaire en geestelijke apparaat en aan de basis het voetvolk, bestaande
uit boeren en handwerklieden. De horige en slaven hadden de eer tot
de buitencategorie te behoren. Zij vielen gewoon buiten het systeem.
De beschrijving van de werkelijk bestaande sociaal, economische
en politieke situatie in die tijd wordt niet gekenmerkt door een al te geschiedfilosofische kritische analyse, maar is veelal een kroniek van misdaden, dwaasheden en tegenslagen die de mensheid heeft begaan of
die haar zomaar zijn overkomen. De weinige geschiedschrijvers uit die
tijd bestaan vaak uit mannen die de hartstochten en aberraties van de
geestelijke en wereldlijke macht bestudeerden en hun eigen verlangens
in de representanten ervan projecteerden. De oude garde van geschiedschrijvers benadert de bisschoppen, vorsten en edellieden met
een filosofisch geveinsde adoratie in de hoop daardoor rijkdommen en
eerbewijzen in de wacht te slepen. In een dergelijke cultuur worden kritische beschouwingen van een filosoof meteen van tafel geveegd of als
ze op schrift zijn gesteld onmiddellijk verbrand.48
De onverdraagzaamheid van de geestelijken, hun inspanningen
om zich van de politieke macht meester te maken, hun schandalige
hebzucht en hun ordeloze zeden, waarvan het weerzinwekkende nog
werd vergroot door een ongekende schijnheiligheid, moesten er wel toe
De boeken van de meer materialistisch ingestelde abderitische filosofen (Demokritos, Cynici, de Epicuristen) zijn als eerste verdwenen. Veel werken van heidense filosofen verdwijnen tijdens de opkomst van het christendom op de brandstapel of worden vernietigd. Zo zijn de verhandelingen over Ethiek van Diogenes, over de deugd
van Aristippus van Cyrene, over Genot van Antisthenes destijds spoorloos verdwenen.
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leiden dat het volk in opstand kwam. Een absoluut onafwendbare noodzakelijkheid zouden sommige filosofen eraan willen toevoegen. Om het
in eenvoudige woorden te zeggen, in de middeleeuwen was het volk
aan een tumultueuze anarchie en desorganisatie onderworpen, kreunend onder het drievoudige tirannieke gezag van koningen, krijgsheren
en priesters, vocht het voor zijn bestaan. Maar het tij leek te keren, aan
de grondvesten van het feodale gezag werd geknaagd.
Gaandeweg de middeleeuwen veranderden in de meeste steden
in Noordwest Europa en in Italië de sociale verhoudingen. De koopmansklasse en de burgers gingen in het stedelijke politieke, sociale en
economische leven een prominentere rol spelen. De gilden kwamen op
en de macht van de geestelijken brokkelde af.49
Aan het eind van de middeleeuwen klaarde voor een deel van de
bevolking op cultureel en filosofisch gebied de lucht. Het is duidelijk dat
het feodale systeem niet meer in staat is te voldoen aan de groeiende
behoefte aan bestaansmiddelen en materiële producten van de toenemende bevolking. In de almaar groeiende steden verrijzen nu naast de
bedrijfsruimten van de ambachtslieden, de eerste kleinschalige industriële werkplaatsen. Met de vestiging ervan wordt het machtige gildesysteem, dat zich vanaf de 14de eeuw een vaste plaats had verworven in
het stedelijke leven, wat meer naar de achtergrond gedrongen. Een
nieuw fenomeen, de entrepreneur, treedt op de voorgrond en gaat
vanaf die tijd zijn stempel drukken op de economische ontwikkeling.
Onder zijn bewind wordt de verdeling van arbeid op een volstrekt andere wijze georganiseerd.
De Partizanen van de vrije geest, de opstand van het lichaam
Meer dan duizend jaar lang is het christendom door het uitoefenen van
grof geweld in staat aan de macht te blijven. Lieden die anders denken,
die het vrije woord verkondigen worden door de kerk verketterd. Toch
Er heeft zich vanaf de 12de eeuw een kleine revolutie voltrokken in de stad. Vooral
in Vlaanderen en de Noordelijke Nederlanden, maar ook in Italië groeiden de steden
sterk. De macht van de adel en de geestelijkheid, althans in Noordwest Europa, komt
onder druk te staan. Het patriciaat (de kooplieden) en een deel van de adel (het ondernemende deel) neemt de bestuurlijke macht in de stad over van de bisschop en
zijn gevolg. Tegelijkertijd ontstaat er een burgerlijke klasse die nauw betrokken was
bij de vele gilden die in de steden waren ontstaan om aan de groeiende behoefte aan
luxe goederen en consumptiewaren van de oude geestelijkheid en het patriciaat te
voldoen. Al tamelijk vroeg, eind 13de eeuw begin 14de eeuw, streefde deze opkomende
burgerlijke klasse ernaar invloed uit te oefenen in het stedelijk bestuur. In veel steden
brak er een burgeroorlog uit, een bloedige machtsstrijd die vaak eeuwen duurden.
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blijft, ondanks dat vijandige klimaat, het hedonistisch denken voorbestaan. Her en der duikt de filosofische leer, die een ode is aan het lichaam en een vurige pleitbezorger van de vrije geest, weer op. Naar
verloop van tijd mondt het vrije denken uit in de stroming van De Vrije
Geest. Opmerkelijk genoeg is deze beweging geheel en al afwezig in de
officiële annalen van de filosofie, alleen in marginale geschriften komen
we haar nog tegen.
Om maar gelijk met de deur in huis te vallen, de Vrije Geestbeweging is tegengesteld aan het Thomisme.50 Zij wil simpelweg dat de
macht over de wereld in handen komt van de mens. Zij is met andere
woorden antropocentrisch gericht. Voor haar staat de mens in het centrum van het heelal, voor haar is de mens een Godmens. Deze beweging laat de anti-Heilige Geest de hoofdrol spelen op het wereldtoneel,
de Vrije Geest zal de hemel op aarde brengen. Er wordt een rechtstreekse aanval geopend op de christelijke moraal, het huwelijk wordt
verworpen en elk bezit wordt afgewezen. Daar blijft het niet bij, elk autoritair regime, elk gezag wordt gelaakt. De Vrije Geest bindt de strijd
aan met de dictatuur van de Heilige Geest.
In Vlaanderen verenigen de aanhangers van de vrijzinnige gedachte
zich in de Broeders en Zusters van de Vrije Geest. Als we dieper in de
ideeënwereld van deze broeders en zusters duiken, dan blijkt dat zij er
een poëtisch-rationele interpretatie van de geschiedenis op nahouden.
Het plan dat God met de mensheid heeft, is in hun ogen niet lineair –
van een begin- tot de eindtijd, maar cyclisch – van een begin naar een
nieuw begin. In het hier en nu, in deze wereld, zo verkondigen zij, zal
er een nieuwe tijd aanbreken. Dan zullen door ons, de vrijzinnigen van
geest, de bakens verzet worden zodat er ruimte ontstaat de Heilige
Schrift af te schaffen.
De logica die zij hanteren, houdt een totale omkering van alle
waarden in, zij, als beweging, legitimeert zelfs deze omkering. Het is
zonneklaar dat de beweging van De Vrije Geest naar een ‘Umwertung
aller Werte’ streeft. Overdaad, raffinement, genot, vrije seksualiteit zijn
toegestaan, zij weigert iedere autoriteit te erkennen, zij ontwikkelt als
alternatief een hedonistisch categorisch imperatief. De negatieve moraal van Paulus wordt omgezet in een oorspronkelijke ethiek van
vreugde en genot. En tot slot plaatst zij als voornaamste actiepunt de
mens tegenover God, voortaan weet de mens wat zijn positie is. Zo te
Thomisme is een filosofische school (de scholastici) gegrondvest op de ideeën van
Thomas van Aquino (1225-1274) die zich beriep op het werk van Aristoteles.
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zien lijkt het of heel veel ideeën van Nietzsche direct of indirect voortkomen uit De Vrije Geest en de gnostische traditie. Ter adstructie van
dit gezichtspunt zou ik de volgende opmerkingen willen plaatsen. Is het
niet zo dat het geweld waartoe dergelijke bewegingen oproepen om tot
een omwenteling te komen niet een uitdrukking is van de wil tot
macht? En wat moeten we wel niet denken van de triomf van het onvermijdelijke, het niet-bestaan van de vrije wil, het plaatsen van de realiteit voorbij goed en kwaad, de verwerping van de metafysica, het
jezelf volledig overgeven aan het aardse, het lichamelijke. Hoe al deze
aansporingen bij Nietzsche zijn beland, weten we niet. Het zou indirect
gegaan kunnen zijn via Luther die in zijn geschriften op een onverzoenlijke manier tekeerging tegen de ketterse inzichten.
In de 12de eeuw, tijdens de nadagen van de koningen en de geestelijken ‒ de tot dat moment absolute autoriteiten van het feodalisme ‒
prediken de vrije geesten de opstand. Zij stellen het zijn en het hebben, de omkering ervan en de controle erop ter discussie. Langzaamaan ontwaakt het individu en ziet ineens mogelijkheden om in opstand
te komen tegen het feodale systeem dat scheuren begint te vertonen.
De collectiviteit, de gemeenschap onderkent zijn eigen waarde en
vangt de strijd aan tegen het feodale gezag. Het stedelijke bestuurlijke
apparaat dat gedomineerd wordt door de oude macht van de clerus en
de adel komt onder druk te staan. De bestaande mythen worden ontmaskerd, er wordt een nieuwe mythe van gelijkheid en rechtvaardigheid geschapen. Nieuwe inzichten zoals die van Joachim van Fiore (12de
eeuw), nieuwe sociale bewegingen als die van de Vrije Geest openbaren
zich ten tijde van een groter wordende crisis in kerk en samenleving.
Zij hebben allemaal een gemeenschappelijk doel en dat doel is naast de
omverwerping van het feodalisme, een einde te maken aan de miserabele situatie van oorlogen en hongersnoden. Zij willen simpelweg een
Rijk Gods op aarde stichten. In het begin van de 13de eeuw komen dergelijke bewegingen vooral op in Antwerpen, Gent, Douai, Lyon, Keulen,
steden waar zich al een huisindustrie had ontwikkeld. In voornoemde
steden sluiten wevers, touwslagers, handwerklieden en dagloners zich
massaal aan bij de goddeloze dwarsliggers.
De fundamenten van het feodale systeem
Het feodale systeem dat in de 9de eeuw tot wasdom komt, kan als volgt
worden getypeerd: het leger dient ter bescherming van de adel, de
geestelijke macht, de priesters en monniken voor het geestelijke voer
en de werkers (horigen en lijfeigenen) voor de productie. De al eerder
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genoemde Joachim van Fiore werpt zich op als een nieuwe profeet, als
een ziener die een nieuwe tijd aankondigt, hij predikt voor een geestdriftige schare van dagloners en arme handwerkslieden hoop en liefde.
Meerdere groepen worden in die tijd actief. Op diverse plekken in Europa ontstaan bewegingen van nieuwlichters.
Deze en andere geheime sekten dromen van een maatschappij
die gebaseerd is op liefde, spiritualiteit. In hun ogen zou er een geheel
andere samenleving gecreëerd moeten worden die bij voorkeur niet beheerst wordt door geld of andere materiële zaken. Nee, zij omarmen
het echte leven, en willen niet collectief in dit huns inziens verderfelijke
leven ten onder gaan. En zij doen voor die tijd een opmerkelijke oneigentijdse uitspraak: de goden sterven twee keer, de eerste keer in de
hoofden van de mensen, de tweede keer als economisch product.
Enkele bewegingen gingen in hun streven behoorlijk ver, zij zochten de uiterste grenzen op. Orgastische feesten, bloedige rituelen, ontregeling van de zintuigen, de omkering van de orde waren de dagelijkse praktijk. Kortom zij predikten het ongebonden leven, zij praktiseerden de overtreding van de door de geestelijkheid opgelegde verboden.
In de meeste stromingen treffen wij allerlei gnostische invloeden aan.
Opmerkelijk is dat de rol van de vrouw in een ander licht wordt geplaatst, er wordt teruggegrepen op de vrouw als symbool van de
vruchtbaarheid en het fenomeen vrouwelijk orakel (de mystica’s).
Maar er is ook een andere kant, er zijn tegenkrachten. Jan (van)
Ruysbroeck, een mysticus staat lijnrecht tegenover Bloemardinne, een
begijn en overtuigd zuster van de Vrije Geest.51 Verder komen wij nog
ene Geert Grote tegen, de man van de Moderne Devotie, een mysticus
die geschiedenis heeft geschreven met zijn motto: wij moeten ons wijden aan contemplatie en devotie. Ook Eckehart is een mysticus die
strijdt tegen de Broeders en Zusters van de Vrije Geest. Je zou kunnen
zeggen dat zich in die dagen een tegenstelling openbaart tussen passieve (de mystici) en actieve nihilisten (de beweging van De Vrije
Geest). Onder de noemer van de Vrije Geest scharen zich in Europa diverse bewegingen die zich keren tegen het gezag van de katholieke
kerk. Wat zij gemeenschappelijk hebben is de ontkenning, de negatie
van het kerkelijk gezag. Als reactie op de christelijke geboden roepen
Jan van Ruysbroeck, mysticus uit Groenendael, is een tegenstrever van Heilwige
Bloemardinne, nota bene dochter van bisschop Willem Bloema(e)rt. Zij verkondigde
dat zij Christus alleen lichamelijk kende, zij kende de bevrediging (‘in allen vollen sade’). Fenomenen als ‘orewoet, storme’ (vormen van extase) waren kernwoorden in
haar geschriften.
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zij op de aardse geneugten bot te vieren, en die verder te ontwikkelen.
Zij dragen de aardse liefde uit, keren zich fel tegen God die onderdrukt
en die de natuur de wet voorschrijft. Jullie kunnen kiezen of voor het
echte leven of overleven in een christelijke kerker. Zij willen zelf God
zijn, zij vrezen niet, zij vrezen zelfs de brandstapel niet. Tanchelm, Nicolaas van Bazel, Jan van Leyde(n), David Joris om maar enkele ketters
te noemen, wordt het vuur letterlijk aan de schenen gelegd.
Zoals eerder gezegd zijn de broeders van De Vrije Geest vooral actief in
de steden in het Rijnland, in (Frans) Vlaanderen en in de steden van
Holland. Willem Cornelisz uit Antwerpen behoorde tot de lagere geestelijkheid en stichtte van zijn prebende (een jaarlijks vast inkomen voor
het uitvoeren van diensten verbonden aan een geestelijk ambt) een
gemeenschap van armen. Hij had een grote invloed op de handarbeiders, wevers etc, hij werd door hen als een held vereerd. Op zijn beurt
beïnvloedde hij de mystica Hadewich, de ‘Nuwen’ (de Nieuwen) en
Bloemardinne. Beroof de rijken en geef het aan de armen, was zijn lijfspreuk, een waarachtige Robin Hood avant la lettre.
Een vrije moraal
Vrije seksualiteit werd natuurlijk in het geniep al gepraktiseerd binnen
de kloostermuren en de conventen. Nu werd er openlijk gesproken over
extase (orewoet), hysterie, seksuele uitspattingen, homoseksualiteit en
heteroseksualiteit. Kortom, er was sprake van een openlijke adoratie
van de God Amor. Al heel vroeg klinkt in de kringen van vrije geesten
de oproep van een terug naar de natuur.
Er is maar een keuze in het leven, kies voor jezelf. Wees alleen
gehoorzaam aan jezelf, wijs iedere onderdrukking van wie dan ook van
de hand. Vreest en twijfelt niet, zowel in denken als handelen, vreest
noch de mens, duivel, engel, noch het goddelijk oordeel (uit Seven Manieren van Minnen 1230-1250). Geef je over aan de zuivere liefde en
de spirituele vrijheid zijn de slogans van de radicale begijnen uit Nijvel
(Vlaams Brabant). Enkel en alleen in het hier en nu kun je de eeuwige
schoonheid bereiken.
De weerspannige broederschappen en de vrijzinnige Lollards
kwamen aan het eind van de 13de en het begin van de 14de eeuw
steeds meer onder vuur te liggen. Hun geschriften werden in het openbaar verbrand. Dat zelfde lot trof als vanzelfsprekend ook de ketterse
auteurs ervan. De klerikale macht gaat over tot een toenemende onderdrukking en vervolging. Daartoe worden er inquisitierechtbanken
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opgericht, zij specialiseren zich in de meest uiteenlopende ondervragingstechnieken, zij martelen naar hartenlust om aan de aangeklaagde
een bekentenis te ontfutselen. En die inquisitie zaaide angst onder de
dissidente bewegingen. Overal was in de stad en op het platteland verraad, verlinking en zuivering te bespeuren.
Maar een kleine groep van Broeders en Zusters van de Vrije
Geest weigert te gehoorzamen, zij gaat ondergronds. Zij is vasthoudend, zij blijft de regels, voorschriften en mandaten van de kerk aan
hun laars lappen, zij wil vrij en ongebonden blijven.
In de 15de eeuw was er opnieuw een opleving van De Vrije Geest
en van de radicale tak van de hussieten, de taborieten. Aan het eind
van de 15de eeuw duikt er in de Nederlanden een vurige propagandist
op van het vrije denken genaamd Herman van Rijswijck, die in 1502 in
Den Haag tot de dood wordt veroordeeld. ‘God heeft niet de engelen
geschapen, noch het goede en het kwade. Toen Socrates stierf, stierf
niet alleen zijn lichaam, maar ook zijn ziel. Ik ben geboren als christen,
ik ben geen christen meer, christenen zijn volstrekt achterlijk’, riep hij
toen hij naar het schavot werd geleid.
Dwarsliggers uit de 15de een 16de eeuw
In de loop van de 15de eeuw verschijnen er steeds meer sceptici op het
toneel, zij kunnen als de eerste dwarsliggers van de Renaissance worden gezien. Er is een opmerkelijk verschil met de voorafgaande middeleeuwse uitingen. Zij, de nieuwlichters, bewegen zich meer op het pad
van het materialisme en het atheïsme. Ook deze dwarse geesten hebben nooit de annalen van de geschiedenis gehaald.
Tot de meer libertijnse factie kunnen de Loïsten, aanhangers van
Loy de Schaliedecker, die vooral actief waren in de 16de eeuwse Antwerpen, gerekend worden. Zij vormen de brug naar de wederdopers die
in 1535 in Antwerpen aan de macht proberen te komen. Aanverwante
groepen die vooral afkomstig waren uit de Hollandse steden trekken
naar Münster waar zij een vrije gemeenschap stichten. En deze groepen
kunnen zondermeer als voorlopers van de laat 19de en 20ste eeuwse radicale avant-garde worden beschouwd. Want wat die vroege libertijnse
lieden voorstonden, was: de vernietiging van de sacrale taal en het
praktiseren van de techniek van de omkering. Zij wilden alleen maar
leven volgens hun eigen wensen en verlangens, zij wijzen scholen, colleges, universiteiten af. Dat zijn in hun ogen toch alleen maar bolwerken van doctrines en tirannie. Het leven is hun school.
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Vooral in de Nederlanden en Duitsland waren de wederdopers actief, zij renden naakt door de straten van Amsterdam, zij predikten de
vrije liefde, zij ontketenden opstanden, ontkenden en ridiculiseerden de
opstanding van de doden na het aardse leven. Voor hen was er maar
een natuurlijke dood en dat was de opstanding in het hier en nu. En die
opstanding vertaalde zich in hun leer, die geheel in het teken stond van
het plezier en de geneugten des levens. Zij hadden maar een grote
ambitie, zij wilden een grote familie van liefde zijn. Zij draaiden tijd en
orde van de dag om, zij keerden terug naar de oermythe van de schepping. Zij probeerden een nieuw koninkrijk Gods op aarde te stichten.52
Tot slot
Vaak werd door deze libertaire bewegingen een andere manier van
spreken gehanteerd, de taal werd bewust verdraaid om de sympathisanten van het vrije gedachtegoed uit het labyrint van het godsdienstig
denken te leiden. Je zou kunnen zeggen dat zij via de draad van Ariadne de ware essentie van het leven wilden ontdekken. Alle middelen waren geoorloofd om de fundamentele ontmenselijking die zij in het dagelijkse leven ervaarden, aan de kaak te stellen. Het draaide wat hun betreft maar om een ding en dat is dat de mens weer bezit moet zien te
krijgen over zijn eigen lichamelijkheid, over het geluk dat hem ontnomen is. Iedere godsdienst, iedere ideologie is voor hen de absolute negatie van het leven, iedere godsdienst, iedere ideologie aanvaardt de
absolute cyclus van het zijn en het niets.
Conclusie
Het meest radicale element van De Vrije Geest neigt naar alchemie,
naar een potpourri van tamelijk eenvoudige opvattingen hoe het leven
ingericht en verwerkelijkt moet worden. Het is zondermeer een eerste
stap geweest zich te bevrijden van de rabiate onderdrukking die door
de geestelijke en wereldlijke macht wordt uitgeoefend. De woede (de
thymos) die gericht was tegen de geestelijkheid en het wereldlijke gezag is terug te voeren op de toen al bestaande tegenstelling tussen kapitaal en arbeid. Aan het eind van de 12de en 13de eeuw staan in WestEuropa en Italië op het platteland de bisschop en de adel tegenover de
pachters, horigen en lijfeigenen, in de stad het patriciaat en de burgerNorman Cohn beschrijft in The pursuit of the Millennium (1957) het religieus irrationalisme, de irrationele drang om het koninkrijk Gods in een profane wereld te bespoedigen. Cohn laat zien hoe belangrijk de uitbarstingen van het revolutionair chiliasme en mystiek anarchisme tussen de 11de en 16de eeuw in Europa waren.
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lijke elite tegenover de dagloners, handwerkers en ambachtslieden en
de verpauperde massa.
In een tijd die in hoge mate in verval was geraakt, was de dagelijkse praktijk van de armoede de weg richting de vrijheid, dat wil in
dezen zeggen de algehele bevrijding van het zijn. Maar dat bleek in de
middeleeuwen die toen uiterst donker gekleurd waren een illusie te zijn.
Achteraf bezien was door de enorme repressie die de gevestigde
macht uitoefende het verzet slechts een cynische glimlach, in een enkel
geval een kynische grimlach. Voor 95% van de bevolking, voor de ploeterende massa, bleef het een uiterst onzekere periode die gekenmerkt
werd door hongersnoden, epidemieën, uitbuiting en onderdrukking.
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III: Antropologisch nihilisme
God is dood, leve de mens
Fichte, Stirner en Kierkegaard, eigenzinnige nihilisten
De natiestaat van Johann Gottlieb Fichte
De Duitse filosoof Johann Gottlieb Fichte (1762-1814) staat aan de basis van de ontwikkeling van het 19de eeuwse denken. Gedurende zijn
leven is hij getuige van een aardverschuiving in de West-Europese politieke verhoudingen. Op relatief jonge leeftijd maakt hij de Franse revolutie mee en op middelbare leeftijd breken de jaren aan dat Napoleon
praktisch het gehele Europese vasteland verovert. In 1814, na Napoleons aanvankelijke zegetocht, volgt de smadelijke nederlaag bij Waterloo waarna de kaart van het oude continent flink wordt opgeschud. Er
ontstaan nieuwe staten. Oude rijken worden opgedeeld of verdwijnen
geheel van de kaart. Maar wat blijft voorbestaan, is de aloude controverse tussen de Duitstalige landen en het gebied aan de andere kant
van de Rijn, Frankrijk.
Wellicht onder invloed van zijn denken ‒ zijn werk over de Duitse
natiestaat is een klassieker ‒ wordt in de versplinterde Duitse gebieden
een fundament gelegd voor een eenheidsstaat. In de tussentijd grijpt
Charles Louis Napoleon Bonaparte in 1852 in Frankrijk de absolute
macht. Zijn eerste daad is het parlement buitenspel te zetten. Deze
Charles Louis wordt nog in datzelfde tot keizer gekroond, 48 jaar later
nadat zijn alom bekende oom de keizerskroon op zijn hoofd had gezet
in een net zo kitscherige en theatrale enscenering als zijn voorganger.
Zoals bekend, bestond wat we nu Duitsland noemen uit een lappendeken van vorstendommen met maar een machtig rijk aan het oostelijke front, het Pruisische Rijk, waar een koning de scepter zwaaide.53
Het land werd in de achttiende eeuw onder Frederik de Grote een grote Europese
mogendheid. Door enorme uitbreidingen in voornamelijk de achttiende en negentiende eeuw omvatte Pruisen uiteindelijk grote delen van West- en Noord-Duitsland (die
nu voor een deel in het huidige Polen liggen en in een enclave in Rusland). Frederik
de Grote maakte van Pruisen een grote macht en daarbij zijn honderdduizenden
slachtoffers gevallen. Het Pruisische leger stond erom bekend dat de soldaten ervan
draconische gedrild en gedisciplineerd werden.
Otto von Bismarck verenigde in 1871 de Duitse staten in het Duitse Keizerrijk, waarvan de koning van Pruisen keizer werd. Van die tijd tot 1945 was Pruisen verreweg de
grootste deelstaat van het Duitse Rijk.
Tijdens de stichting van het Duitse Keizerrijk in 1871 en ook in verband met de theorie over Lebensraum (later uitgewerkt door Alfred Rosenberg 1893-1946) werd het
werk van Fichte weer afgestoft en uit de kast gehaald.
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Nadat de minister-president van datzelfde Pruisen, Otto von Bismarck
(minister-president van 1862 tot 1890) de verhandelingen van Johann
Gottlieb Fichte over de natiestaat had gelezen (beschouwingen hierover
dateren uit het jaar 1807, toen Pruisen net bezet was door de Fransen)
begonnen zijn handen te jeuken. In dit werk Reden an die Deutsche
Nation bejubelde Fichte namelijk de idee van de Duitse ‘oernatie’.
Fichte bleek een overtuigd nationalist te zijn en verklaarde dat de Duitse gebieden en de Duitse taal superieur aan de rest van Europa.54
In 1867 werd graaf Bismarck bondskanselier van de Noord-Duitse
Bond. Een paar jaar later, in 1871, knutselde hij het Duitse Keizerrijk in
elkaar waarvan hij de eerste rijkskanselier werd totdat hij in 1890 door
de nieuwe keizer Wilhelm II van Duitsland van zijn functie werd ontheven. Voordat hij de Duitse gebiedsdelen wist te verenigen waren de
Pruisen onder zijn leiding nog een oorlog begonnen tegen de Fransen.
Vol enthousiasme en aangeraakt door het virus van het ‘Deutschtum’ meldt de jonge filoloog Friedrich Nietzsche zich aan als vrijwilliger
voor het Pruisische leger. Verkleed als ziekenbroeder trok hij zijn laarzen aan om richting Parijs te marcheren. De stad van zijn dromen die
toen nog het walhalla was van dichters en romantische filosofen.
Het staatsdenken van Fichte
In het bijzonder de Duitse filosoof Johann Gottlieb Fichte heeft een heel
ander spoor in het staatsdenken getrokken en theoretisch gezien het
verbrokkelde Duitsland tot eenheidsstaat gesmeed. In zijn staatsopvatting was het vaderland bron en oorsprong tegelijk, het was in alle opzichten een manifestatie van het goddelijke. Het land van oorsprong,
het vaderland, was dé bewaarplaats van de spirituele essentie van het
volk en daarom eeuwig. En daaruit vloeit als een vanzelfsprekendheid
voort, dat is althans Fichtes opvatting, dat het Duitse volk onder alle
omstandigheden bereid moet zijn voor de natie te sterven, het was in
zijn ogen zelfs een goddelijke plicht.
Alleen onder het regiem van een ‘gelukzalige’ natiestaat kunnen
de bewoners onsterfelijk worden, verkondigde hij met een ongemene
stelligheid, de onsterfelijkheid waarnaar ze zo hunkeren, omdat de natie al ‘sinds mensenheugenis’ heeft bestaan en ook na hun dood nog zal
voortleven. Fichte zal de geschiedenisboeken ingaan als de filosoof die
flink het vuurtje van de Duitse nationale gevoelens heeft opgestookt.
Niet alleen de naburige Fransen, ook de Joden moesten het ontgelden. Door Bismarck werden de Joden het grote ‘Duitse ongeluk’ genoemd.
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Maar Fichte staat niet alleen, het broeit behoorlijk onder de Duitstalige
intellectuelen.
Duitsland en de ondraaglijke last van het nationalisme
Eind 18de eeuw begonnen Duitse kunstenaars en filosofen Rousseau te
lezen, meteen raakten zij onder de indruk van zijn worsteling met de
toen nog prille commerciële en kosmopolitische samenleving. Door een
van hen, Friedrich Schiller, werd er een esthetische ideologie ontwikkeld die de basis heeft gelegd voor een ethisch en cultureel nationalisme dat eeuwen later zal eindigen in een existentiële overlevingspolitiek.55 Dit nieuwe Duitse idealisme ‒ van voornamelijk jongeren die gerekend worden tot de Sturm en Drangbeweging (die tot en met de Romantiek duurde) ‒ komt in samenhang met het in de begin van de 19de
eeuw ontwikkelde filosofisch dialectisch denken aan de ene kant voort
uit ressentiment en aan de andere kant uit de enorme minachting van
de Franse intellectuelen voor Duitse denkers en dichters. De laatstgenoemden voelden zich door de arrogante houding van de Fransen in
ernstige mate vernederd en geïsoleerd.56
Zij, de jonge Duitse romantici, kwamen met de begrippen als volk
en vaderland op de proppen. Volk en vaderland werden door hen geidealiseerd. Het oude provinciale gemeenschapsgevoel werd opgekrikt
tot nationaal niveau met de taal, de Duitse taal als bindmiddel. Alle
kleine staatjes en vorstendommen zouden om dit ideaal te verwezenlijken verenigd moeten worden in een staat. En deze nieuw te vormen
natiestaat zou slechts één nationale identiteit moeten hebben. Alles wat
jong en gedreven was, ging ermee aan de slag. Zowel Gottfried Herder,
Wolfgang Goethe en Friedrich Schiller droegen hun steentje bij aan het
ontwikkelen van een nationale identiteit. En zij kregen hulp uit onverwachte (Franse) hoek en wel in de vorm van de bezetting door Napoleons leger van de Duitse gebieden. Deze inval wakkerde het nationalisme verder aan.
De ideeën van een collectieve identiteit en een nativistische verlossing (geënt op zuivering van het ras) bleken aan te slaan. Om die
ideeën wat meer handen en voeten te geven werd het begrip ‘Kultur’
uit de kast gehaald. ‘Kultur’ werd tegenover de liberale idealen van
handel, luxe en stedelijkheid geplaatst. Gezien deze aversie is het dan
Friedrich Schiller, Über die ästhetische Erziehung des Menschen (1795).
In de ogen van de Fransen waren de Duitsers achterlijk. Zo verkondigde Voltaire
dat de Duitse taal enkel geschikt was voor paarden en soldaten. Ook in Duitsland
sprak de elite Frans.
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ook niet vreemd dat de ‘Sturm und Drangbeweging’ een wrok koesterden tegen de grootstedelijke cultuur. Voortaan werd ‘Kultur’ opgevat
als ‘Bildung’, vorming en ontwikkeling van het individu versus de verwerpelijke ‘Zivilisation’ die de Franse elite voorstond.57
Het begrip ‘Kultur’ dat nauw verbonden werd met het zuivere
Duitsland (zuiver in de zin van zuiverheid van ras) ‒ zo waren de Joden
in de ogen van menige Duitser kosmopolitisch gericht ‒ werd voortaan
een ideologisch geladen begrip. Iedere intellectueel in Duitsland viel er
de volgende honderdvijftig jaar voor, met inbegrip van Thomas Mann
en leden van de Kritische Theorie zoals onder andere Adorno (we hebben hier over de periode rondom de Eerste Wereldoorlog). En natuurlijk
de door Heidegger bewonderde dichter Gottfried Benn, net als Heidegger een overtuigd nationaalsocialist, die in zijn poëzie het volk tegenover de metropool, de industrialisatie en het intellectualisme plaatste.
Dus in het prille begin van de 19de eeuw werd in de Duitse gebieden de
weg geëffend voor de autoritaire staat. Maar wat is een staat zonder
geschiedenis? Een zielloos instituut toch! Derhalve besloot men in het
verleden te duiken, mythen en sagen werden afgestoft en in een historische dimensie geplaatst. Omdat de Romeinen al door de Fransen waren gekaapt, weken de Duitsers uit naar de (oude) Grieken, zij werden
voortaan hun zielsverwanten. Nadat die missie was geslaagd, werden
er al snel grootse ideeën ontvouwd over de toekomst. Ja, er lag voor
het Duitse volk een glorieuze toekomst in het verschiet waar de leden
van de Duitse stam, na de nodige strijd, als helden tevoorschijn zou
komen. Maar dan zou er ook na de finale, beslissende slag een Rijk gevestigd worden dat maar liefst 1000 jaar zou duren.
De vader van het culturele Duitse nationalisme is Herder, hij stond aan
het begin van de zoektocht naar het zuivere ras. Maar voor de politieke
invulling van het Duitse nationalisme moeten wij echt bij Fichte zijn,
volgens hem heeft: ‘Elk land zijn eigen aard (taal, tradities waarden en
normen, instituties, wetten)’. Geschiedenis, zo voegt hij eraan toe, is
een proces van nationale zelfontplooiing. En dat betekent dat wij, Duitsers, alle vreemde elementen, invloeden, personen etc. moeten weren.
Toch vreemd om dat uit de mond te horen van iemand die ooit een fel
aanhanger was van de Franse Revolutie, zelfs iemand die zich destijds
Johann Fichte en Gottfried Herder waren ‘echte’ provincialen, beiden waren afkomstig van het platteland. Later zal Oswald Spengler in zijn boek Untergang des Abendlandes een huiveringwekkend contrast schetsen tussen stad en platteland.
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verbonden voelde met de Jacobijnse traditie. Ook Herder was aanvankelijk francofiel, maar na een bezoek aan Parijs volgt de bekering.
‘Spuug uit dat vuile slijm uit de Seine, Spreek Duits, O Gij, Duitsers’. In
plaats van Sparta, de inspiratiebron van Voltaire, roemt hij de stammen
van het Noorden die de Romeinen hadden verslagen, de stammen die
bij Nietzsche in de gedaante van Hyperboreeërs terugkeren.
Toen het Franse leger Berlijn binnenstormde en bezette, schreef Fichte
zoals gezegd zijn Reden aan die Deutsche Nation (1807). Onmiddellijk
stopte Fichte zijn colleges en riep zijn studenten op om voor het vaderland te vechten, tot de dood erop volgt, voegde hij er opgewonden aan
toe. 58 Heinrich von Kleist maakte het in die tijd nog bonter, hij wilde
zelfs de Rijn afdammen met Franse lijken. Na de onverwachte Duitse
nederlaag roept Fichte het Duitse mensenras te herscheppen: laat de
man mannelijk zijn en de vouw vrouwelijk, was het advies dat hij het
Duitse volk meegaf. Het Duitse volk moet een soldatenvolk worden.
De dialectiek van Fichte
Maar Fichte had meer op zijn kerfstok. In zijn hoofd waarde al enige
tijd de gedachte rond dat het individu een meer vooraanstaande plaats
verdient in de filosofie. Hij ging zelfs zover dat hij het ego als de bron
van de wereld beschouwde. Na wat gejeremieer en nadat hij de twijfel
had overwonnen drong het tot Fichte door dat hij met deze stelling, dat
het ik de basis van de existentie is, God definitief van zijn troon had
gestoten. Aanleiding van deze zogenaamde atheïsmestrijd was het artikel dat Fichte voor een tijdschrift had geschreven. We lezen daarin: ‘Als
het Ik goddelijk is, dan gaat het niet aan te veronderstellen dat er
naast en los van dat Ik nog een wezen met de naam God bestaat!’ Nu
waren de rapen gaar. Het was voor het eerst in de geschiedenis dat iemand op zo'n ondubbelzinnige manier het bestaan van God ontkende.
Er stak een enorme storm van protest op. Dit leidde ertoe dat Fichte als
privaatdocent ontslag moest nemen en spoorslags zijn woonplaats
moest verlaten.
Menige filosoof en dwarsligger had honderd jaar lang tevergeefs
aan de poten van de stoel van de grote schepper gezaagd, maar die
nog niet van zijn voetstuk kunnen stoten en dat lukte wonderlijk geIn Fichtes Reden an die Deutsche Nation (1807) lezen we dat wij, Duitsers, liever
de ‘vrijheid in de dood’ prefereren dan een leven in onderdrukking. De dichotomie van
de antieke wereld: vrijheid of dood keert terug. Liever eervol ten onder gaan in de
strijd dan leven in slavernij.
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noeg deze eigenzinnige filosoof wel. Had Hobbes nog opgeroepen dat
een sterke staat een absolute voorwaarde was om het geweld in Europa
tegen te gaan, nu werden alle ingezetenen van de staat opgeroepen om
de natiestaat te verdedigen.
In zijn staatsleer o.a. in Der Geschlossene Handelsstaat (1800)
ontwikkelt Fichte een opvatting die rechtstreeks richting een (nationaal)socialistische staat gaat waar alleen een machtige staat zijn onderdanen de garantie kan geven dat hun leven beschermd zal worden
en dat alleen een autoritair instituut hun werk en voorzieningen kan
verschaffen.59 En verder dat alleen de staat de verdeling van ‘het sociale product’ zal regelen en dat de staat nooit en te nimmer de controle
zal overlaten aan de vrije markt. Dat betekent dat de staat zowel de
import als de export voor zijn rekening zal moeten nemen, wat in feite
de controle inhoudt van het gehele economische verkeer.
Voor Fichte is de staat dermate belangrijk dat die ook de opvoeding en de cultuur organiseert. Maar Fichte heeft nog meer noten op
zijn zang: In het economisch leven zal de chaos vervangen moeten
worden door een strakke organisatie, de wanordelijke situatie zoals die
bestaat in de opvoeding zal plaats moeten maken voor een rigide systeem waarin staatsopvoeders de jeugdigen disciplineren en hen opvoedt tot ‘echte’ staatsburgers. De Pruisische staat van de reactionaire
Bismarck heeft zijn ideoloog.
Fichte en het radicale ik
Eerder had de filosoof Kant al naar voren gebracht dat wij de dingen die
aan ons verschijnen ordenen. Vervolgens oppert hij dat het verstand
een verband aanbrengt tussen de fenomenen en daar een identiteit opplakt. Maar het was vooral de eigenzinnige denker Fichte die tientallen
jaren later aan het begrip identiteit een radicale wending gaf. De voormalige varkenshoeder die zo goed de zondagse preken kon onthouden,
brengt een revolutie teweeg in de ontwikkeling van het bewustzijn. Tot
uitgangspunt van zijn denksysteem neemt hij het ‘onbetwijfelbare ik’,
het hierboven geschetste ego, als fundament van het bestaan.
Vervolgens smijt hij een nogal voor de hand liggende stelling de
wereld in, namelijk: dat ik gelijk is aan ik. Omdat het bewustzijn alleen
maar kan functioneren met behulp van identiteiten, is het het ik gegeven het subject te denken. Anders gezegd, het ik en niet het feit, de
gebeurtenis of het object, bepaalt en definieert het subject. In dit geIn dit werk bepleit Fichte een zelfvoorzienende planeconomie, op grond van deze
gedachte bouwt hij zijn opvattingen over het nationalisme verder uit.
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geven ligt de kracht en het vermogen van de identiteit. Het ik is subject
geworden. Hoewel ieder ik gelijk is aan elk ander ik, onderscheidt het
zich er wel van. In de subjectieve denkwereld van Fichte staan de individuen netjes op een rijtje gerangschikt, er hoeft alleen nog maar een
bewijs voor worden geleverd.
Wanneer je de hele werkelijkheid uit elkaar trekt, anders gezegd
wanneer je een onderscheid aanbrengt tussen object, individu, ding,
gebeurtenis, kun je er de tegenstelling, dat wat tegenover het gestelde
staat, op loslaten. En achter de tegenstelling gaat de niet-identiteit
schuil. Echter, het ik wordt volgens Fichte pas door de tegenstelling,
het niet-ik, bewezen. Het niet-ik is als het ware het terrein, de ‘speelruimte’ waarin het ik de lijnen uitzet.
Maar de verzoening tussen het ik en de buitenwereld moet hoe
dan ook tot stand worden gebracht. Dat wat verdeeld of gescheiden
wordt, zal weer verenigd moeten worden. En daar heb je de tegenstelling voor nodig, die blijkt een onontbeerlijk wapen te zijn, want die
zorgt voor de beweging in de wereld die uiteindelijk als het dialectisch
proces, als de strijd van de tegendelen voltooid is, tot de grote verzoening leidt.
Ongeveer in dezelfde tijd zal Hegel het begrip identiteit in dit perspectief plaatsen. Hij beschouwt de identiteit niet als een massief, onveranderlijk gegeven, eerder als een gegeven dat samen met het voorlopige resultaat – dat tot stand komt via een dialectische beweging – de
ontwikkeling voortzet. Identiteit is zodoende een wezenlijk bestanddeel
geworden van die ontwikkeling. Identiteit is de identiteit van identiteit
en niet-identiteit.
Wat in dit kader van belang is, is dat deze hoogstandjes van filosofische retoriek vergezeld gaan met een wereldbeschouwing die het
bijzondere karakter van het ‘eigen-ik’ tot onderwerp heeft. Aan het eind
van de 18de eeuw wordt de vrije persoonlijkheid een belangrijk onderwerp. Alle pijlen van het individu worden gericht op het doel, dat waarheid, schoonheid en zuiverheid wordt genoemd. Is er geen doel dan
heeft het ook geen zin dat het vrije individu zich verder ontwikkelt. Erger nog, wanneer het individu geen doel voor ogen heeft, zal het een
speelbal worden van vrije krachten. Vanaf dat moment wordt de moraal
op de kar van wetenschap en filosofie gehesen.
Elke maatschappelijke orde die met de moraal worstelt, zal de hierboven beschreven romantische en idealistische visie die tot en met het
begin van de jaren zeventig van de vorige eeuw de hoeksteen was van
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menige wereldbeschouwing op radicale wijze omkeren. En dat heeft zijn
effect gehad. Tegenwoordig durft niemand in het openbaar nog te verkondigen, dat de mens een vrij en onafhankelijk wezen is. Vele radicalen uit de 19de en de eerste helft van de 20ste eeuw beweerden dat wel,
maar zij waren dan ook aangeraakt door het optimistisch virus van de
klassieke en moderne ideologie. Volgens deze lieden opereerde het ik
nog geheel ‘onafhankelijk’ van de omgeving, de wereld, het object etc,
en daarom kon het zich vrij ontplooien. Tegen dat zogenaamde onafhankelijkheidsdenken ontstond verzet.
Volgens deze doctrines lopen er altijd wel een paar van die heldere koppen rond, die het licht hebben gezien. Zij dienen de mensheid tot
voorbeeld, zij zijn de uitverkorenen. Zij zijn de verlichte vuurtorens in
de perverse en gewetenloze werkelijkheid. Zij wijzen de richting aan
naar het glorieuze doel waarnaar de mens op weg is. Zij houden de
mensheid voor zich niet teveel over te geven aan driften, hartstochten,
pleziertjes en verlangens. Nee, zij ijveren voor discipline, respect en het
strenge oordeel. Voortaan zijn deze ‘eigenschappen’ dé morele codes
die zij in de wereld aan de man proberen te brengen. Ethiek, pedagogie
en kapitaal zijn ten slotte sinds mensenheugenis elkaars bondgenoten
geweest.
Om dit proces te sturen en te bewaken zal een streng, zelfs panoptisch toezicht (Bentham) moeten worden uitgeoefend. Wat niets anders wil zeggen dat de staat met rust gelaten wil worden. En als het in
de problemen komt of onder vuur komt te liggen vraagt de staat bedenktijd om orde op zaken te stellen, dat wil in de praktijk niets anders
zeggen dan dat de staat zijn bestaansrecht wil veiligstellen. En dat betekent concreet dat de vrijheidsontplooiing voortaan onder zijn wakend
oog zal moeten plaatsvinden.
Ook de zeggenschap over lichaam en bewustzijn wordt na verloop
van tijd door de staat georganiseerd. Volgens het ‘legitieme’ en gelegaliseerde oordeel van de staat is het individu niet meer bij machte tot
zelfstandig oordelen en handelen, hij is onder de last van zijn eigen
verantwoordelijkheid bezweken. Dit heeft ertoe geleid dat elke menselijke activiteit aan de ketting wordt gelegd en geperst wordt in dat ene
perspectief van, om een kras voorbeeld te geven, de kampen die zich
wereldwijd uitstrekken van Guantanamo Bay tot aan Vladivostok toe.
Johann Fichte weeskind van de filosofie
De staat krijgt steeds meer grip op het privé- en openbare leven. Al in
het begin van de 19de eeuw weerspiegelt de groeiende greep van de
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staat zich in het filosofisch denken. In plaats van het ik − het soevereine ik − wordt het zogeheten absolute weer uit de metafysische kast
gehaald, het absolute ik dat identiek is aan waarheid en vrijheid. In
korte tijd heeft de staat een flinke promotie gemaakt. Hij heeft zich weten op te werken van middel tot doel. En zich weten te kronen met de
dictatuur van schijn en waarheid. Het is dezelfde staat die na een ruim
honderd jaar durende carrière onder zware druk komt te staan, en in
de hoedanigheid van ‘soevereine’ natiestaat nog kunstmatig in leven zal
worden gehouden. Je zou kunnen zeggen dat alleen voor ‘volk en vaderland’ deze afbrokkelende natiestaat nog een rol op het wereldtoneel
speelt.
Al gedurende zijn leven wordt de leer van Fichte onder vuur genomen,
niet alleen wordt hem zijn frontale aanval op het Goddelijk wezen ernstig kwalijk genomen, maar ook dat hij de menselijke rede tot absoluut
uitgangspunt heeft gekozen. Volgens de criticasters zou dat axioma uitdraaien op een uitzichtloos subjectivisme en/of idealisme, zou het de
weg vrijmaken voor nihilisme.
Weer anderen betreuren de kloof die Fichte gecreëerd heeft tussen geloof en wetenschap, zoals de filosoof Franz von Baader stelt.
Baader spreekt zelfs in het jaar 1825 over een ‘Krisis der Zeit’. Het in
zijn ogen ‘afwijzen van soevereiniteit van de geest’ leidt tot een ‘Furie
des Zerstörens’ onder jongeren. Zij erkennen geen autoriteit meer, zij
zullen massaal in opstand komen.
Max Stirner, een zoekende nihilist of een marginale anarchist
Ich habe meine Sache auf Nichts gestellt (Der Einzige und sein Eigentum)

Een handvol decennia later wordt het streven van het individu nog verder op de spits gedreven. In het werk van Max Stirner, die trouwens
Johann Caspar Schmidt (1806-1856) heet, krijgt de relatie tussen het
individu en zijn eigendom zelfs een absolute, unieke status. Net als bij
Fichte, die het vuurtje van het nationalisme bij het Duitse volk behoorlijk zal aanwakkeren, hoe dubbel kun je als filosoof zijn, wordt het ego
als de bron van de wereld beschouwd. Door Stirner wordt God voorgoed van zijn troon gestoten.
Ongeveer in dezelfde periode beweert Schelling dat het hoogwaardig
streven, anders gezegd de zelfontplooiing van het individu, tot iets
leidt, mits het zich op een juiste wijze ontplooit zal het opgaan in het
‘al-bewustzijn’ dat dan gemakshalve wereldgeest wordt genoemd. Vlak
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daarna ziet Hegel op weg naar de universiteit op een kruispunt de wereldgeest op een paard voorbijtrekken. Op dat moment heeft de idealistische filosofie in Duitsland een interessant parcours afgelegd. De uil
van Minerva daalt, na eerst een hoge vlucht te hebben genomen, neer
op de schouders van de Franse keizer Napoleon Bonaparte.
Geen wonder dat Alexander Herzen nog geen duizend mijl verderop in ballingschap zal verzuchten: ‘Onbevreesd marcheren wij tot de
uiterste grens en overschrijden die zelfs, maar we doen dat altijd in de
tred van de dialectiek, altijd in de pas van de waarheid’.
Stirner en de vrijheid
Na dit uitstapje keren we weer terug naar Stirner. Volgens de eigenzinnige individualistische anarchist moet de vrijheid zich materialiseren. In
die gematerialiseerde vorm wordt zij praktisch, wordt zij een instrument dat werkzaam is in de praktijk. Pas dan kan zij uitgroeien tot een
strategie die op een uiterst kritische manier de bestaande machtsverhoudingen ter discussie stelt. Als vrijheid die vorm niet aanneemt, vervalt zij tot een ideologische constructie die er nooit in zal slagen de barrières van het humanistische essentialisme af te breken, erger nog zij
zal zich er juist in opsluiten.
Vanwege het hardnekkige virus van het essentialisme dat als
vanzelfsprekend ook in de tijd van Stirner rondwaarde − Hegel was net
de top drie van ‘de grote filosofen’ binnengedrongen – bestaan er ‘spoken’ waar volgens Stirner de mens door ‘bezeten’ is. Via allerlei rituelen
en praktijken worden die ‘spoken’ in de maatschappij gereproduceerd.
Het is bekend dat Marx nogal wat pagina’s wijdt aan Stirner en hem
verwijt dat hij geen rekening houdt met de complexe maatschappelijke
werkelijkheid die op tegenstellingen is gebaseerd. Ook treft hem het
verwijt dat hij de werking en rol van ‘ideologieën’ op een kinderlijke
wijze beschouwt. Voor Stirner is de ideologie namelijk een ‘spook’ dat
uitgedreven moet worden, en in haar praktische vorm ter discussie
moet worden gesteld. Verder reikt de horizon van de filosoof Stirner
niet. Stirner spreekt dan ook niet over ‘revolutie’, maar over
‘Empörung’. De verontwaardiging die met woede is beladen, zorgt ervoor dat de individuele mens tot inzicht komt en daarmee voor zijn eigen individualiteit kiest zodat hij zich verder kan ontplooien in de praktijk van alledag en zich niet laat (ver)- leiden door allerlei heilig verklaarde doelen die buiten hem om worden geformuleerd. De weerstand
en onderdrukking die de individuele mens dagelijks ervaart, moeten via
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een geslepen strategie worden omzeild. Al dat streven naar het realiseren van een nieuwe maatschappijvorm is onzinnig volgens Stirner, het
leidt onherroepelijk tot een nieuwe vorm van essentialisme. De poging
tot een grote maatschappelijke verandering is zelfs een product van het
essentialisme. Deze opvatting kon absoluut niet de goedkeuring wegdragen van de neomarxistische goegemeente die in wat zij een hinderlijke vorm van ‘cryptoconformisme’ noemde een vrijbrief zag voor het
aanvaarden van de totalitaire staatsmacht. De individuele mens zou
binnen een dergelijke autocratische staat zich alleen tegen zaken verzetten die hem persoonlijk hinderen of in de weg staan. Voor het overige zal hij die macht ongemoeid laten, met andere woorden Stirner lijdt
aan een enigszins ernstige vorm van solipsisme.
Ondanks tamelijk naïeve bespiegelingen, waarin hij trouwens uitblinkt
door zichzelf eindeloos te herhalen, in de herhaling toont zich de meester, zullen we maar zeggen, heeft zijn filosofie al met al toch een sterk
ironiserende, zo niet cynische kant, die op zich geen filosofie meer genoemd kan worden, maar eerder een negatie van de filosofie is. Filosofie wordt kritiek, ze stelt de mens als subject dat zichzelf denkt aan de
kaak. Bij Stirner reageert de mens direct en belangeloos op de wereld
om hem heen, hij is woedend en verontwaardigd dat hij in zo’n hoge
mate en zo vaak wordt gedwarsboomd.
Door de geschiedenis van de filosofie is Stirner weggezet als een
linkshegeliaan. Maar die historici hadden totaal geen oog voor de ironiserende manier waarop hij de linkse Hegelianen te lijf ging door op een
dusdanige wijze met dialectische begrippen te goochelen dat hij voorbij
de grenzen van het hegelianisme, het Hegelse essentialisme denkt. In
zijn werk is het frivole, speelse en relativerende in een dialectisch gevecht gewikkeld met de gortdroge hegeliaanse ‘logische’ analysen.
Door anderen wordt hij weer als een belangrijke voorloper van
het existentialisme beschouwd. Maar dat zinde de heren Sartre en Heidegger niet, zij hebben zich uiterst kritisch uitgelaten over het werk van
Stirner. Na grofweg het midden van de vorige eeuw stond de man van
het individu en zijn eigendom weer alleen op de wereld. De frivole,
spottende en vrolijk glimlachende Stirner die in het verleden al ‘gerecupereerd’ werd door tal van zogenaamde ‘anarchisten’ en vermeende
‘nihilisten’, werd vervolgens opgeëist door de slaafse adepten en kritiekloze navolgers van Ayn Rand die als anarcho-kapitalisten of ‘liberterians’ door het leven gingen en het economische klimaat van menig
westers en Latijns-Amerikaans land vanaf de jaren zeventig totaal ver-
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ziekt hebben. Wat zij alleen niet hebben begrepen is dat het verdwijnen
van ‘de staat’ ook inhield dat het repressie-apparaat dat inherent aan
de staat is, moet verdwijnen.
Al die zogenaamde apostelen ontberen zijn ironie. Dat is een
ding. Verder, en dat is in weerwil van de kritiek op hem, zijn er in het
werk van Stirner toch voldoende instrumenten te vinden om de hedendaagse ontwikkelingen te demonteren. Anders gezegd, in zijn werk zijn
er voldoende aangrijpingspunten te vinden om de bestaande werkelijkheid kritisch onder de loep te nemen.
De houding van Stirner
Na al die jaren wordt Stirner in bepaalde kringen nog bewonderd vanwege zijn halsstarrige, onverzettelijke houding, als een eigenzinnig persoon die lak heeft aan waarheid, wetenschap en geloof. Met andere
woorden: je zou hem een oprechte nihilist kunnen noemen. ‘Ich habe
meine Sache auf Nichts gestellt’ luidt de slotzin van zijn enige werk.
Hoe dan ook, hij is een excentriek figuur die een bandeloos individualisme bepleit, een individualist die een brutale grimas trekt tegen
allen die pal staan voor waarheid en moraal. Kortom, een vrijdenker
pur sang. Deze 19de eeuwse radicale waarheidsontkenner brengt een
nieuw idee naar voren waar zijn grote twijfel in doorklinkt: Niets is
waar. We kunnen nu gerust vaststellen dat Nietzsche het nihilisme niet
heeft uitgevonden, maar het alleen heeft geproblematiseerd.
Stirners boek Der Einzige und sein Eigentum (1844) wordt door
sympathisanten het gewaagdste en consequentste experiment sinds
Hobbes genoemd. In dit werk onderneemt hij hoe dan ook een poging
de enkeling terug te voeren naar zijn existentiële basis, hem uit de essentialistische gevangenis te bevrijden waar religie, geschiedenis, wetenschap, maatschappelijke werkelijkheid, het humanisme, de wetten
van de vooruitgang, het liberalisme etc. zich thuis voelen.
Voor Stirner kunnen die allemaal gerekend worden tot de universalia waar geen werkelijkheid aan beantwoordt. Kortom Stirner is de
antipode van de middeleeuwse nominalist die God verdedigt tegen de
rede. Onvermoeibaar verdedigt hij het ik tegenover de religie, tegenover het liberalisme en het humanisme. Ik alleen ben het scheppende
niets, ik ben het eigendom van mijzelf.
Stirner, personalistisch nihilist of individualistisch anarchist?
Zoals hierboven al naar voren is gebracht ligt het (enige) boek van
Stirner bij Karl Marx nogal zwaar op de maag. Voor de man uit Trier is
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hij iemand waar hij hoofdpijn van krijgt: ‘St. Max is het product van
een brein dat onder hoge spanning werkt’.
Moet Stirner nu beschouwd worden als een van de grondleggers
van het anarchistische theorie, als de vader van het individualistisch
anarchisme of als nihilist? Gezien zijn onverbiddelijke aanval op de
structuren van het sociale gezag, de staat, de opvoedingsinstituten, de
politieke partijen verdient hij zonder meer een plek in de anarchistische
eregalerij. Voor hem is de macht van de staat dan ook ideologisch,
want de staat handelt principieel tegen de individuele belangen in. Voor
Stirner is de staat wat Alexander de Grote is voor Diogenes ‘Ga weg uit
mij zon’. Maar Stirner ligt eveneens aan de oorsprong van een psychologische denkwijze die wij ook later bij Nietzsche aantreffen. Zijn radicale politieke kritiek is verpakt in psychologische scherpe aforismen.
Stirner gaat uit van de individuele psyché, daar is geen discussie
over mogelijk. Zijn hoofdwerk Der Einzige und sein Eigentum is een
psychologische filosofie van groei van het ego, van de verwezenlijking
van het ik. Zijn kritiek op de ideologie moet dan ook in dat licht worden
gezien dat het ik er niet in slaagt een brug te slaan tussen het genot en
zijn zelfverwerkelijking. Net als bij Nietzsche is zijn filosofie een kritiek
op de bestaande patronen van het menselijk denken en gezag.
Stirner was hooglijk verbaasd over het fanatisme dat mensen aan de
dag leggen in hun geloof en over het feit dat mensen zich zo ondergeschikt kunnen maken aan het geloof. Wat is nu eigenlijk de psychologische functie van de godsdienst vroeg hij zich af. In zijn analyse grijpt
hij terug op de individuele psyché die voor hem de enige coherente en
betekenisvolle eenheid is. En die is in zoverre radicaal dat hij een psychologische verklaring probeert te geven van zijn egoïsme. Waarom
heeft de mens God of een surrogaat ervan, zoals De Geschiedenis, De
Mens en De Waarheid, nodig vraagt hij zich af.
Zijn psychologisch perspectief onderscheidt zich duidelijk van de
op dat moment vigerende Hegeliaanse traditie. Hij sluit meer aan bij de
opvatting van Feuerbach aangaande de vervreemding van de mens die
niet in zichzelf gelooft maar in God. Verder opent hij een aanval op de
monistische waarden-hiërarchie van Kant. Op basis hiervan ontwikkelt
hij een kritiek op de moraal. Door de kwade trouw (een begrip dat we
later bij Sartre terugvinden) en door zelfbedrog is het individu van het
ware zelf afgesneden. Wat we vertaald zien in het volgende citaat in
Der Einzige: ‘Je hoeft alleen jezelf te herkennen in wat jezelf bent’, een
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uitspraak die Nietzsche niet veel later in een aforisme omzet: ‘Uiteindelijk houdt men van zijn (eigen) begeerten en niet van het begeerde’.
Het egoïstisch axioma van Stirner
Naast een nieuw inzicht in het fenomeen godsdienst, moraal, politiek en
het maatschappelijk leven, poogt Stirner zich te verhouden tot de ontologie, anders gezegd hij probeert te overdenken wat de relatie van het
ik tot het Zijn is? Zijns inziens is er in beginsel een oorspronkelijke orde
van de werkelijkheid. Verder, en dat is voor hem niet aan twijfel onderhevig, bestaat het individu met andere woorden Ik ben – waarmee hij
tot uitdrukking wil brengen dat de existentie voorafgaat aan de essentie, waar de existentialisten het natuurlijk roerend mee eens zijn.
Voor Stirner is de opstand, de opstand van de eenling die enkel
egoïstische bedoelingen heeft. De grote onverschilligheid die hij voor de
materiële wereld aan de dag legt, moet als een rebelse daad worden
beschouwd. Hierin herkennen wij hem als een echte nihilist. Opstand
dient immers de zelfverwerkelijking. Het hoogst haalbare voor het ik is
de realisatie van een unie van egoïsten, een soort vereniging van individuen op vrijwillige basis.
Stirner probeert een concrete vorm te geven aan het begrip eigendom om de ‘eigen-schappen’ van de mens te ontdekken. Het Eigen
is een uniek eigen, het is: ‘Der Einzige (het unieke wezen)’ en ‘sein Eigentum (Eigen-dom)’. En eigendom is alleen mijn eigendom. En als
klap op de vuurpijl stelt hij dat het eigendom het individu toebehoort en
niet de staat. De vervreemding van de mens wordt pas zichtbaar als hij
niet uit puur zelfgenot of uit eigenbelang handelt.
In zijn werk treffen we geen enkele analyse aan van de rol van de
productiekrachten en -verhoudingen in de maatschappij. Kortom Stirner
hanteert een naïef ‘uniek’ wereldbeeld. Stirner is daarom alleen interessant als antidotum voor alle vormen en uitingen van de moraal. Alles
wel beschouwd komen zijn inzichten niet boven de kreet: ‘Realiseer jezelf’ uit, wat later bij Nietzsche heet: ‘Word wie je bent’.
De betekenis van Stirner
Stirner wilde alle van buitenaf opgelegde of aangestuurde programmeringen uitschakelen of demonteren. Nadat hij die klus heeft geklaard,
blijft er een leeg gereflecteerd egoïsme over. Het eigen ik is het bewustzijn waar alle vreemde elementen uit zijn weggehaald. Stirner
streeft dan ook naar de opheffing van de vervreemding van het indivi-
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duele zelf. Het ik is immers het enige eigendom waarover het ik beschikt.
Het werk van Stirner kan als het eerste 19de eeuwse hoogtepunt
worden gezien van het theoretisch nihilisme. En wel in die zin dat Stirner geprobeerd heeft het eigen ik een existentialistische basis te geven.
Daarmee heeft hij willen aangeven dat het ik daadwerkelijk existeert,
een gegeven dat vele maatschappijvormen onmiddellijk uit hun denkwereld zouden verbannen. Het ik geniet van het bezit van het ik, het is
een existentialistische reflectie op het autonome bewustzijn dat door
Marx als uiterst naïef en kleinburgerlijk wordt gezien. De laatste zin van
Stirners enige boek luidt: Ich hab’ mein’ Sach’ auf Nichts gestellt, u
mag zelf uw conclusie trekken.
Een paar honderd kilometer ten noorden van de verblijfplaats van
Max Stirner worstelt een Deense filosoof eveneens met het moeizame
bestaan van het individu in de grote mensenwereld. Hij probeert op zijn
eigen wijze het christelijke geloof te herdefiniëren.
Kierkegaards gevecht met het nihilisme
Voor de Deense filosoof Søren Kierkegaard (1813-1855) is het christelijk geloof een zuiver persoonlijke aangelegenheid. Algemeen gezien
betekent dat dat aan het geloof een relatieve waarheid moet worden
toegekend. Er is zijns inziens een wanverhouding ontstaan tussen de
moderne christelijke speculatie en het (ware) christelijk geloof. Kierkegaard wil maar een ding en dat is terugkeren naar de bron van het geloof. Weg met al dat de moderne theologische gespeculeer waarin alles
van waarde toch alleen maar in geld wordt uitgedrukt. Maar er is een
enorm probleem, merkt hij vertwijfeld op, de bron is vervuild, de mens
wordt verstikt door materiële goederen, hij, de mens, weet niet meer
wat het ware geloof is.
In de wereld die hij als modern beschouwt, stelt de ethiek en het
ethische een te hoge eis aan iedere individuele existentie. Wil en individu staan op gespannen voet met elkaar, verzucht hij. De wil zorgt er
namelijk voor dat het individu onethisch handelt. En als de wil en de
macht samenspannen en je voegt er ook nog de gespannen maatschappelijke verhoudingen aan toe dan komen er krachten bovendrijven die de wereldgeschiedenis sturen. Voor het individu is er in al dat
geweld geen ruimte meer.
Welke oplossing reikt Kierkegaard ons aan? Hij geeft ons het volgende antwoord: Vrijheid, die hij als een individuele bevrijding opvat,
én God kunnen slechts bereikt worden als wij een weg afleggen die met
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ethische beginselen is geplaveid. Onze redding ligt wat hem betreft op
het terrein van de ethiek, we moeten weer macht krijgen over de
ethiek. En dat betekent volgens de denker uit Kopenhagen dat we dan
niet alleen een oprecht christen zullen worden, maar zelfs, en dat klinkt
nogal ambitieus, de status van Christus zullen bereiken.
In algemene zin zal een persoonlijkheid zich pas kunnen ontwikkelen en ontplooien als hij een synthese tot stand weet te brengen van
wat mogelijk is en noodzakelijk. Daar is de determinist en de fatalist
volgens Kierkegaard niet in geslaagd, zij hebben namelijk God uit het
oog verloren. En wat betekent dat al met al voor de naar God zoekende
mens? Zijn antwoord is simpel: hoe meer de mens lijdt, hoe heilzamer
dat voor hem is, hoe ontvankelijker, hoe meer hij open staat voor de
zuivere leer. En als hij nu de verkeerde keuze maakt? Ja, wat dan? Dan
stort hij zich in het gevaar, dan geeft hij zich over aan de duistere wereld waar onvoorspelbare krachten de hoofdrol spelen.
Voor Kierkegaard kunnen socialisme en ‘gemeenschapsdenken’
om de mens uit het moeras van het bestaan te trekken, zeker niet als
oplossing worden gezien. Nee, hij zet zijn kaarten op het individu. Alleen via de weg van individuele ontplooiing kan de mens de dialectische
tegenstelling overwinnen. Als waarschuwing geeft de Deense filosoof
ons nog mee: dat wij onszelf niet moeten verliezen in ‘de abstracte oneindigheid’. Wat concreet wil zeggen dat de redding van de mens alleen
maar te vinden is in het wezen van de religiositeit en niet in allerhande
sociale experimenten. Dat eindeloos gedoe om mensen gelijk te stellen
aan elkaar, dat nivelleringsgepruts, is alleen iets voor de onwetende.
Pleeg daarentegen verzet tegen de miserabele wereldbeschouwingen en
de politieke oplichters, roept de Deen in een manmoedige bui. Het gaat
om de menselijke existentie, de wereld moet opnieuw geestelijk en spiritueel worden veroverd.
En als die situatie eenmaal is gerealiseerd, zal die weer op politieke wijze vorm gegeven kunnen worden. Maar dat kan alleen als we
weer van vooraf aan beginnen, dat wil zeggen vanuit een nultoestand –
dan zullen wij pas tot het ‘ware’ inzicht komen. Om een dergelijk bewustzijn te verwerven moeten wij de weg afleggen die via de taal van
de transcendentie loopt. Dit is kortweg gezegd het project dat Kierkegaard voor ogen staat.
Zelfoverwinning of overgave
Voor de tijdgenoten van Kierkegaard was het nihilisme innerlijk noch
uiterlijk een probleem. Na de Napoleontische oorlogen waren de politie-
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ke verhoudingen in de meeste landen ogenschijnlijk stabiel, maar onderhuids broeide het dat het een lust was. In die tijd treffen we praktisch overal in Europa conservatief geregeerde staten aan. Alleen in enkele landen was er enige commotie waarneembaar, het liberalisme
stond daar aan de deur te kloppen. Voor het overige heerste er kalmte
en rust op het Europese vasteland.
Als we een blik werpen op de filosofie dan zien we dat het dialectisch denken van Hegel nog oppermachtig was. Midden 19 de eeuw veranderde het motto van menige koning of regeringsleider. Kreten als
ontwikkeling en vooruitgang raakten in zwang. En die vooruitgang vond
vooral plaats in de wetenschap en op technisch en economische gebied.
In landen die al eerder overgeschakeld waren op massale industriële
productie, zien wij de opkomst van socialistische bewegingen. Al deze
nieuwe ontwikkelingen vormen een bedreiging voor Kierkegaard.
Het ethisch verantwoordelijke individu was in dat systeem ondergesneeuwd geraakt, het individu is een radertje geworden in het mechanisch voortgedreven natuurlijke en maatschappelijke systeem. In
Duitsland worden nog nadrukkelijker dan voorheen ideeën geformuleerd over een machtige staat op basis van het aloude gedachtegoed
van Fichte. Maar we moeten beslist niet vergeten dat de steeds machtiger wordende Pruisische staat ook opgevat kan worden als de laatste
incarnatie van de idee van Hegel. Later, maar dan zijn we al weer een
eeuw verder, zal de wereldgeest reïncarneren in de volksgeest (fascisme). Het is de tijd ‒ we hebben het hier over de tijd dat Kierkegaard
nog leefde ‒ dat het historisch en dialectisch materialisme alleen nog in
het hoofd van Marx bestond. ‘Ich habe mein Kopf auf Dialektik eingestellt’. Maar dat dat denken daadwerkelijk in praktijk werd gebracht
heeft Kierkegaard niet meer meegemaakt.
Ook de theologen lieten zich niet onbetuigd in zijn tijd. Zij knoopten Hegel en het christendom aan elkaar, deze wonderlijke synthese
werd geestelijke ontwikkeling genoemd. In de wereld van het theologische denken draaide de dialectische ontwikkelingsgang van de Hegelse ideeën uit op een curieus conflict tussen rede en openbaring. Voor
de Hegelse godsdienstleraren dienen: ‘Bildung’ en vroomheid in harmonie met elkaar te zijn. Kierkegaard vond dit maar niks, voor hem was
dit theoretisch gegoochel niets anders dan een verborgen vorm van nihilisme, een geprognosticeerde angst dat het christendom van het
Avondland de ondergang tegemoet zou gaan.
Heren, heren de redding is de individuele mens, riep hij de theologische goegemeente toe. Om nogmaals uit te roepen dat de christelij-
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ke waarden door het christendom verzwolgen zijn. In het christendom
zijn christen zijn en mens zijn onder een noemer gebracht. Verder
roept hij met een lichte twijfel in zijn stem, dat de ‘ziekte van de dood’,
de vertwijfeling, overwonnen moet worden, de mens moet zich weer
bewust worden van dat gegeven en die situatie. Wat Kierkegaard feitelijk wil zeggen is dat het draait om eindigheid en tijdelijkheid en natuurlijk om de eeuwigheid die in het verschiet ligt.
Een nieuw fundament voor het geloof
Dit betekent al met al dat het geloof een nieuw fundament moet krijgen. Omdat te adstrueren bedenkt hij de slogan: Waarheid is subjectiviteit, subjectiviteit is waarheid. En dat betekent dat objectief denken
geen extreme vorm van abstract denken mag zijn, objectiviteit mag
enkel beschouwd worden vanuit een subjectieve invalshoek. Om er vervolgens aan toe te voegen: Die weg gaat niet via de twijfel, maar via
de vertwijfeling. Twijfel is de vertwijfeling van het denken, vertwijfeling
is de twijfel van het individu.
Met een dialectische vastberadenheid houdt Kierkegaard vast aan
de existentie waar leven en geloof samenvallen. De mens moet als het
ware weer een ‘reborn Christian’ worden. Onvermoeibaar levert Kierkegaard dan ook strijd tegen wat hij de troosteloze veenbrand van de abstractie noemt die hij herkent in het socialisme en in de nivelleringstendens van het bestaande. Je zou kunnen zeggen dat Kierkegaard conservatief is, maar ook weer niet als een reactionair kan worden weggezet. Daarvoor houdt hij zich te ver van welke wereldse godsdienst dan
ook, uiteindelijk ging het hem om het oplossen van het raadsel van het
leven.
Kierkegaards verwantschap met Nietzsche is evident, getuige zijn
Zur Überwindung des Nihilismus. Beide denkers storten zich aanvankelijk op het fenomeen van de Socratische twijfel: de omnibus dubitemdum est. Echter Nietzsche is zoals bekend een verstokte vijand van al
wat christelijk is, terwijl Kierkegaard daarentegen gekenschetst kan
worden als de apologeet van de sola fide. Wat zij zonder meer met elkaar gemeen hebben, is dat beiden het probleem van de verwording
van het theologisch nihilistisch denken signaleren.
Tot slot
In zijn Psychologie der Weltanschauung somt Karl Jaspers allerhande
verschijningsvormen op van het nihilisme, en concludeert dat een
doordacht nihilisme onbestaanbaar is, het zijn naar zijn mening stadia
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op weg naar een irreële toestand van ontwaarding aller waarden. Vervolgens stelt Jaspers vast dat het nihilisme zich in twee richtingen heeft
ontwikkeld en wel:
1. in een waardennihilisme
2. in een richting waarin alle geestelijke waarden holle frasen zijn.
Volgens Jaspers vatten nihilisten de zin en de betekenis van de materiele werkelijkheid op als schijn en streven zij naar een geestelijk doel
dat leidt tot een westerse vorm van Boeddhisme.
En wat zijn dan wel de idealen van Karl Jaspers? Deze existentialistisch ingestelde filosoof geeft als antwoord: ontworstel jezelf aan de
zinloosheid, en dat doe je door de cultus van transcendentie te omarmen of door een ideaal na te streven. Wat in feite betekent dat we dan
‘Einig werden mit dem Nihilismus’.
Met andere woorden wat Jaspers bedoelt, is dat we het nihilisme
moeten inzetten en toepassen in een leer ter rechtvaardiging van het
eigen belang. Wat je nu ziet, zo concludeert hij, is een illusieloos Pyrronisme. Alle heil is te vinden in de wereld zoals hij is of besloten ligt in
een ‘nihilisme van de dood’ wat niets ontziend en destructief is: Alles
wat je in je weg zit, moet volgens deze ultieme vorm van nihilisme vernietigd worden.

77

IV: Individualistisch nihilisme
Dood aan de staat, dood aan elke autoriteit
Russische nihilisme (Basarov, Netsjajev, Bakoenin),
nihilisten van de daad
Inleiding
Vanuit de chaos boetseert de filosoof Thomas Hobbes een politieke
werkelijkheid met als onderliggende plan een stevig theoretisch fundament neer te leggen voor het bolwerk: de autoritaire staat. En het is
deze in elkaar geknutselde staatvorm die in het 19de eeuwse Rusland
de troetelnaam vadertje krijgt opgeplakt. Maar ook in dat omvangrijke
land blijkt de praktijk een compleet andere te zijn, de bevolking ondergaat de autocratie als een meedogenloze onderdrukking.
Al vrij vroeg in die eeuw volgt er een reactie die enige tijd later
zal uitmonden in een beweging die zich nihilistisch noemt. Een uiterst
bont gezelschap van uiteenlopende figuren die soms spiritueel, religieus
ingesteld zijn zoals ene Nikolaj Stankevitsj 60, tot vreemde types die het
platteland tot hun actieterrein kiezen en het oude gemeenschapsidee
van de ‘mir’ samen met de boeren weer tot leven proberen te wekken,
tot lieden als Netsjajev met zijn Catechismus van de revolutionair en
Nikolay Tsjernysjevski’s met zijn roman Wat te doen die onmiddellijk in
actie willen komen om de staat omver te werpen, tot radicale nihilisten
zoals Michael Bakoenin die later als revolutionaire anarchist actief wordt
in talrijke internationale verbanden, zoals de internationale arbeidersbeweging waar hij een geduchte tegenstander wordt van Karl Marx.
Deze ‘volle vrijheidsanarchist’ treedt in de hoedanigheid van Dobroljoebov (nota bene een gesjeesde seminarist en nihilist) op in de
roman Vaders en zonen van Ivan Toergenjev die ons een indringend
inkijkje geeft in de vreemdsoortige wereld van het Russisch nihilisme.
In de jaren 1840-1850 leerde de schrijver Ivan Toergenjev (1818-1883) van o.a.
Vaders en Zonen een aantal mensen kennen die bepalend zouden zijn voor zijn verdere leven en denken. Te Berlijn maakte hij rond 1840 kennis met Nikolaj Stankevitsj.
Stankevitsj stamde uit de Russische landadel. Reeds tijdens zijn studie letteren aan
de Universiteit van Moskou vormde hij samen met onder andere de latere anarchist
Michael Bakoenin het filosofisch-literaire gezelschap ‘De Stankevitsj-kring’. Stankevitsj
was mystiek-religieus aangelegd en nogal hartstochtelijk in zijn denken. De Stankevitsj-kring had connecties met revolutionaire groeperingen en stond onder voortdurend politietoezicht. Van 1837 tot 1839 studeerde Stankevitsj in Berlijn, waar hij sterk
onder invloed kwam van het Hegelianisme dat hij via Michael Bakoenin had leren kennen (aangestoken door het dialectische virus werd hij verliefd op Varvara Bakoenina,
de getrouwde zus van Michael).
60
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Van individualistisch tot sociaal revolutionair, soms geparfumeerd
met een vleugje spiritualiteit, zou je de Russische nihilistische stroming
kunnen kenschetsen.
De politieke situatie in het vroege 19de eeuwse Rusland
De opstand van de zogenaamde Decembristen ook wel Dekabristen genoemd was de eerste poging in dat land om de tsaristische autocratie
ten val te brengen. Eind 1825, in de maand december, vandaar de
naam Decembristen, vond de opstand plaats. Directe aanleiding was de
omstreden troonsbestijging van tsaar Nicolaas I. Op 26 december 1825
verzamelden de decembristen, vooral bestaande uit leden van de Russische adel en hoge militairen plus ongeveer 3000 soldaten, zich voor
het paleis van de tsaar. In opdracht van de nieuwe tsaar werd de opstand bloedig neergeslagen, de leiders van de groep werden opgehangen of naar Siberië verbannen.
Een aantal jaren eerder was de adellijke elite in aanraking gekomen met de ideeën van de Verlichting en de Franse Revolutie en dat
was in een tijd dat Rusland op een nog volstrekt middeleeuwse feodale
wijze geregeerd werd. 61 Aanvankelijk voerde de nieuwbakken tsaar
Alexander I, de opvolger van Nicolaas I, onder druk van de verlichte
elite politieke en sociale hervormingen door. Zo werd er in opdracht van
de tsaar een grondwet in de steigers gezet die alle inwoners gelijke
rechten zouden moeten geven en een initiatief ondernomen het lijfeigenschap af te schaffen. Maar nadat er her en der in het land onlusten
uitbraken, draaide de tsaar alle hervormingen weer terug.
De absolute monarchie zou vervolgens nog bijna een eeuw lang
standhouden. Alle verzet diende volgens de tsaar in de kiem gesmoord
te worden. Voortaan was het verboden om over de opstand van de decembristen te praten, dat verbod zou pas tijdens de regering van
Alexander II worden opgeheven.
Maar onder de intellectuelen groeiden de decembristen uit tot een
icoon van de hervormingsgezinde beweging. Zo schreef Aleksandr
Poesjkin gloedvolle gedichten over de decembristen. De progressieve
socialist Alexander Herzen, over hem kom ik nog te spreken, publiceerde in ondergrondse tijdschriften aangrijpende portretten van de vijf terechtgestelde decembristen. Het wereldberoemde boek van Leo Tolstoj
Al heel vroeg in die eeuw trok de schrijver en criticus Belinski zich het lot aan van
de gewone Rus, hij bracht zijn betrokkenheid met het gewone volk als volgt onder
woorden: ‘mijn visioen van een zuiver Rusland is een messianistisch verlangen naar
zekerheid, puurheid en verlossing’ (religie en revolutie werden samengesmeed).
61
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Oorlog en Vrede handelt over deze beweging. Kortom: In zijn algemeenheid wordt de decembristenopstand als het begin gezien van de
revolutionaire beweging in Rusland.
Vele jaren later had de revolutie van 1848, die bijna overal in Europa
had plaatsgevonden, de harten van de Russische boerenbevolking wakker geschuwd.62 Het duurde niet lang of er braken op meerdere plekken
opstanden uit van de rebellerende lijfeigenen die op een gegeven moment serieuze vormen begon aan te nemen. Vooral toen in 1853 de
Krimoorlog uitbrak en de Russische soldaten massaal werden gemobiliseerd om aan die oorlog deel te nemen, breidden deze opstanden zich
met een ongemene felheid uit. Her en der werden leden van de plattelandsadel door opstandige lijfeigenen vermoord.
Uiteindelijk zwichtte tsaar Alexander II voor deze uitbarstingen.
Hij besloot hervormingen door te voeren en het lijfeigenschap af te
schaffen. Vooral de intelligentsia van St. Petersburg schaarde zich achter de pleitbezorgers van de afschaffing, zoals de socialist Alexander
Herzen en de schrijver Ivan Toergenjev en achter de publiekslieveling
van de stad aan de Neva: Tsjernysjevski.
Maar de oude adel sloeg hard terug. De bevrijding van de lijfeigenen werd voorlopig uitgesteld. Na veel geharrewar en veel druk van het
intellectuele deel van de natie delfde de oude adel het onderspit. In
1863 was het dan zover, in een decreet werd vrijheid voor alle lijfeigenen afgekondigd, de smet van eeuwenoude slavernij was uitgewist.63
In het revolutiejaar 1848 vond er een reeks Europese opstanden plaats die een liberale grondwet of het verdrijven van vreemde heersers mogelijk moest maken. De
beweging was van korte duur. Veel afgedwongen maatregelen werden later door de
aristocratische en conservatieve elite teruggedraaid. Desalniettemin oefenden de opstanden een grote invloed uit op de volgende generatie. Voortaan moesten de heersers min of meer rekening houden met liberale en nationalistische gevoelens van de
invloedrijker wordende burgerij. De revoluties begonnen in Frankrijk waar republikeinen en constitutioneel-liberalen de hervorming van het kiesrecht eisten. Ook in de
Duitse landen wakkerde de Februarirevolutie verlangens aan naar vorming van een
Duitse eenheidsstaat en het afkondigen van een constitutie en liberale hervormingen.
In de meeste Duitse staten werden zonder bloedvergieten liberale regeringen geïnstalleerd. De revoluties misten in Duitsland echter de kracht om veel te bereiken. In
de jaren die volgden werden de meeste liberale hervormingen weer teruggedraaid.
63
In dat jaar werd door de jonge tsaar Alexander II het lijfeigenschap afgeschaft en
hervormingen doorgevoerd. Er werd begonnen met de verdeling van het grootgrondbezit. En er werden onderwijshervormingen doorgevoerd om het hoge analfabetisme
aan te pakken. De gecorrumpeerde ambtenarij en de parasiterende orthodoxe clerus
werden aangepakt.
62
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In datzelfde jaar kwamen de Polen in opstand tegen de Russische
overheersing. Er brak een oorlog uit die 18 maanden duurde. De revolutie van het Poolse volk bracht ook de gemoederen in de rest van Europa in beweging. Napoleon III, keizer van Frankrijk, begon Rusland te
dreigen met een oorlog. Duizenden mannen kwamen gedurende de opstand om, meer dan tienduizend rebellen werden verbannen naar ver
afgelegen Siberische oorden. Door het Russische gezag werd een 17 de
eeuwse wreedheid aan de dag gelegd, zoals die later ook tegen de opstandige jongeren in jaren 80 van die eeuw, die zich toen nihilisten
noemden, werd uitgeoefend.
In de jaren zeventig heerste er overal chaos, er vonden massale plunderingen plaats van ministeries, spoorwegen en industriële ondernemingen door de toch al rijke elite, een op zich niet onbekend historisch
fenomeen. Omvangrijke fortuinen verdwenen in de zakken van hoge
functionarissen. Zowel in de stad als op het platteland waren corruptiepraktijken meer regel dan uitzondering. Allen die iets nuttigs wilden
doen voor de gemeenschap werden overmand door een gevoel van
wanhoop. Op het platteland raakten de boeren aan de bedelstaf, zij waren totaal geruïneerd door de hoge belastingen. Er braken overal hongersnoden uit.
De hervormingen die in het begin van de jaren zestig nog succesvol waren geweest, werden teruggedraaid. In een enigszins andere
vorm werd het lijfeigenschap weer ingevoerd. De Russische jeugd pikte
het niet meer, zij begon zich te roeren. De jongeren moesten volgens
de auteur Toergenjev niet alleen strijd voeren tegen hun vaders die
voorstanders waren van het lijfeigenschap, maar ook tegen hun oudere
broers die zich niet konden en wilden verenigen met hun pleidooi voor
een grotere politieke vrijheid voor iedereen. Een strijd die zoals we zullen zien voor velen dramatisch zou aflopen.
Toergenjev en de goedmoedige Alexander Herzen
Enkele jaren voordat de Krimoorlog uitbrak, bevond Toergenjev zich in
Parijs, waar hij getuige was van het revolutiejaar 1848, daar maakte hij
kennis met onder andere Alexander Herzen. Alexander Herzen wordt
als de vader van het Russisch socialisme beschouwd, en wel omdat hij
volgens velen een meer positieve invulling heeft gegeven aan het nihilisme. Herzen is een libertair ingesteld persoon met veel internationale
contacten, zo correspondeerde hij via de huislerares van de familie
Herzen (Makvida von Meysenburg) met Nietzsche. En voor de anarchis-
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ten onder ons valt nog te vermelden dat Herzen het gedachtegoed van
Pierre Joseph Proudhon in Rusland heeft geïntroduceerd.
Alexander Herzen (1812-1870) werd sterk beïnvloed door de Dekabristenopstand (1825) en sinds hij de rebelse leeftijd had bereikt, onderhield hij veel contacten met vooraanstaande revolutionairen en opiniemakers uit zijn tijd, zoals Michael Bakoenin, Granovski en Belinski. In
1853 richtte Herzen samen met zijn vriend Ogarov de ‘Vrije Russische
Pers’ op, waar Russische geschriften ongecensureerd gedrukt konden
worden. Tussen 1857 en 1867 gaf hij in dezelfde geest het antitsaristische Russische immigrantentijdschrift ‘De Klok (Kolokol)’ uit, dat
de opheffing van onder andere het lijfeigenschap en de censuur bepleitte: het orgaan werd voornamelijk een platform voor iedereen die destijds in Rusland niets gepubliceerd kreeg.
Als uitgever en publicist had Herzen een grote invloed op de nihilistische en (vrije)socialistische stromingen in Rusland, hij staat te boek
als een echte voorvechter van de menselijke waardigheid en persoonlijke vrijheid. Ook was hij een groot voorstander van het recht van de
mens op zelfstandig denken en handelen en op het autonoom bepalen
van normen en waarden, dit allemaal binnen de context van een minimale inmenging van de staat.
Herzen was een groot voorstander de Russische overheid te decentraliseren. Uitgangspunt zou de mir (de Russische boerengemeenschap) moeten zijn, in deze gemeenschap zou, zo vond hij, een bepaalde vorm van basisdemocratie moeten bestaan. In de mir was de landbouwgrond gemeenschappelijke eigendom van het gehele dorp, waarbij
het gebruikelijk was om de akkers op gemeenschappelijke wijze te bewerken of waar iedere boerenfamilie een stuk grond kreeg toegewezen
dat zij vervolgens moesten bewerken. In het laatste geval werd de
grond om de paar jaar herverdeeld.
Zijn leven lang heeft Herzen met angst en beven de revolutionaire ideeën van zijn vrienden gadegeslagen. Feitelijk had de zachtaardige
socialist een afkeer van fanatici, hun denken en handelen zouden alleen
maar nieuwe vormen van onderdrukking opleveren, zo voorspelde hij.
Ivan Toergenjev, schrijver in hart en nieren
Na zijn Parijse periode waar hij Alexander Herzen had ontmoet, keerde
de schrijver Ivan Toergenjev (1818-1883) terug naar Rusland om
spoedig daarna weer naar Frankrijk te vertrekken om vervolgens lange
reizen door Duitsland en Italië te maken. Toergenjevs relaties, die op
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dat moment in Engeland en Frankrijk vertoefden (o.a. Herzen en
Bakoenin), kwamen hem in Rusland op beschuldiging te staan van
‘aanzetting tot revolutionaire activiteiten’. Deze beschuldigingen werden
fel door hem bestreden: hij had, zo repliceerde hij, altijd pal gestaan
vóór liberale hervormingen, maar was absoluut gekant tegen een gewelddadige revolutie
Dat libertaire, liever gezegd dat liberale, vinden we terug in zijn
roman Vaders en Zonen die een enorme invloed heeft uitgeoefend op
de Russische jeugd. In dit boek komen we twee hoofdpersonages tegen. En wel de figuur Basarov die gemodelleerd is naar de radicale nihilist Tsjernysjevski en ene Dobroljoebov waar we de latere anarchist Michael Bakoenin in herkennen.
Basarov is het prototype van een nihilist, iemand die voor geen
enkele autoriteit ontzag heeft, die geen principes aanvaardt. Nadat de
roman was verschenen, werd een nihilist een geuzennaam voor een
persoon die de bestaande toestanden en de bestaande waarden verwerpt. Vanaf dat moment stond het nihilisme voor de ‘meedogenloze’
strijd de mens te bevrijden van alle afhankelijke en onderdrukkende
instituties (staat, maatschappij, familie, godsdienst) en die in alle toonaarden te ontkennen in naam van de persoonlijke vrijheid.
De opkomst van de nihilistische beweging
Rond 1860 komt de nihilistische beweging in Rusland pas goed van de
grond, die zoals gezegd de geldigheid van alle vormen van vooropgezette ideeën en sociale normen in twijfel trekt en pal stond voor de onafhankelijkheid van het individu.64
De nihilistische beweging omvatte een breed scala aan denkbeelden en opvattingen. Zo had je nihilistische liberalen die zich tevreden
stelden met de invoering van een grondwettelijke democratie, terwijl
andere nihilisten voorstander waren van een tamelijk primitieve socialistische maatschappij. Maar je had ook nihilisten die juist de anarchistische idealen nastreefden.
Tot slot waren er ook nihilisten die vonden dat de bestaande
maatschappelijke omstandigheden zo slecht waren dat het systeem per
direct vernietigd moest worden, het formuleren van een constructief

De radicale schrijver Dimitri Pisarev verkondigde in de jaren zestig van de 19 de
eeuw dat achter de idee van het nihilisme een absoluut individualisme schuilgaat. Het
nihilisme is de negatie in de naam van individuele vrijheid van alle verplichtingen die
aan de het individu door de maatschappij, de familie en de religie worden opgelegd.
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politiek programma vonden zij overbodig, zo niet tijdverspilling. Zij
stonden voor ‘De wil tot niets’.65
In de ogen van de machthebbers waren nihilisten volksmenners
die kritiekloos dweepten met de gewone boeren. Na de mislukte aanslag op tsaar Alexander II waren zij bij de gevestigde macht voornamelijk bekend als dé grote voorstanders van het gebruik van geweld, voor
hen het enige middel om politieke veranderingen door te voeren. Voor
sommigen was het Russisch nihilisme dan ook alleen maar een geloof in
het ongeloof met inbegrip van het martelaarschap, het martelaarschap
waarnaar een aantal nihilisten kennelijk zo vurig verlangde.66
Na 1870 komt er een nieuwe beweging op van sociaalrevolutionairen (narodniki) en anarchisten. Zij hebben andere ambities, zij willen
de staat omverwerpen en grote sociale en politieke veranderingen
doorvoeren. Het salonnihilisme, zoals zij dat noemen van de oude garde, moest afgezworen worden. De nieuwe groep van uitverkorenen,
samenzweerders, gezworenen. zoals zij zich graag presenteerden,
deinzen nergens meer voor terug. De geuzennaam nihilist krijgt een
andere betekenis.
De narodniki streefden naar het opbouwen van een rechtvaardige, democratische en socialistische samenleving op basis van de typisch Russische dorpsgemeenschap, de mir. 67 Zij zagen de bestaande
Russische boerengemeenschap als een voorbode en beginstadium voor
de toekomstige maatschappij. Rusland zou volgens hen een eigen speciale weg naar het socialisme moest afleggen die afweek van WestEuropa. Belangrijke grondleggers van dat gedachtegoed waren Alexander Herzen en Nikolaj Tsjernysjevski.
‘De wil tot niets’ is verweven met de antiheld Raskolnikov uit Misdaad en straf van
Dostojevski. Eind 19de eeuw is er sprake van het zogenaamde Raskolnikov-effect, een
golf van moorden die vooral onder de studenten plaatsvond. In die tijd heerste er een
klimaat van pessimisme en vertwijfeling.
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Leo Tolstoj verkondigt in Oorlog en Vrede: het nihilisme staat gelijk met zelfmoord,
sadisme en terrorisme. Het is de modus vivendi van de onderaardse ratten, dat geculmineerd is in de persoon van Basarov (Toergenjev), het niets betekent voor hem:
de algehele ontwaarding van alle waarden.
67
De opstand van de kleine boeren was niet enkel een uitdrukking van hun verlangen
naar vrijheid, maar veeleer een uiting van hun haat tegen de autocratische macht ‘op
afstand’, zij wilden volgens hun eigen gewoonten leven in hun eigen vertrouwde gemeenschappen, zij vochten voornamelijk tegen het lijfeigenschap en de overheersing
van vreemde overheersers. Zij hadden vaak hun eigen autocratische leiders, zelfs de
meest radicale sekten onder hen wezen de tsaar af, maar vervingen die wel door een
levende Christus uit hun eigen kringen. Weliswaar tijdelijk mocht die persoon de rol
vervullen van spirituele leider binnen de gemeenschap.
65

84

Rond 1880 nam de beweging in Rusland een meer radicale vorm
aan toen een groep jonge intellectuelen die deze ideeën aanhingen,
zich verenigden in de beweging ‘Narodnaja Volja’ (‘Wil van het Volk’).
Ze hoopten de revolutie te kunnen voorbereiden met een reeks van terroristische aanslagen. Dit leidde tot de moord op tsaar Alexander II. Als
reactie hierop verscherpte de geheime dienst haar optreden. Veel Russische intellectuelen, waaronder de schrijver Lev Tolstoj, sympathiseerden met deze ideeën, maar verwierpen wel het uitoefenen van terreur.
Iemand die kritisch is, is een nihilist
Deze uitspraak is afkomstig van Nikolaj Tsjernysjevski (1828-1889) die
vooral beïnvloed is door Alexander Herzen, Louis Blanc, Charles Fourier
en John Stuart Mill. In navolging van laatstgenoemde liberaal formuleerde hij zijn eigen utilitaristische theorie die gebaseerd was op een
intelligent of rationeel egoïsme. Tsjernysjevski schuwde de polemiek
niet, hij fulmineerde tegen de kleinburgerlijkheid van de bourgeoisie en
bekritiseerde gematigde figuren als Ivan Toergenjev.68
Zijn polemische geschriften bleven niet onopgemerkt voor de autoriteiten, in 1862 werd hij dan ook gearresteerd en in de Peter en
Paulvesting opgesloten. Daar schreef hij zijn bekende realistische roman Wat te doen? die in 1863 uitkwam.69 Een jaar later werd het vonnis uitgesproken. Tsjernysjevski werd ter dood veroordeeld, maar uiteindelijk bleek het om een schijnexecutie te gaan. Hij werd nu veroordeeld tot zeventien jaar gevangenisstraf die hij in diverse kampen in
het ver afgelegen Oost-Siberië moest uitzitten. Verschillende pogingen
om hem vrij te krijgen mislukten. In 1883 werd hij overgebracht naar
Astrachan waarna hij in juni 1889 vanwege familieproblemen mocht
vertrekken naar zijn geboorteplaats. Daar stierf hij in oktober van datzelfde jaar.
Wat moeten wij nu eigenlijk doen?
Met zijn boek Wat te doen? reageerde Tsjernysjevski op de roman Vaders en zonen van Ivan Toergenjev. Het hoofdpersonage uit Wat te
doen?, Rachmetov, is een totaal aan de revolutie toegewijd persoon, ik

Nikolay Tsjernysjevski en zijn maatje Nicolai Dobroljoebov (een seminarist) werden
nadat zij Hegel en Feuerbach hadden gelezen revolutionair.
69
In Wat te doen treffen wij ook de volgende passage aan: het Crystal Palace (het
gigantische kristallen paleis te Londen) is de belichaming van een utopie die gestoeld
is op rationele principes, vreugdevolle arbeid, gemeenschapszin, seksegelijkheid en
vrije liefde (?).
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zou hem eerder typeren als een uiterst gedisciplineerde asceet. Elke
handeling die Rachmetov verricht staat uitsluitend in het teken van de
op handen zijnde revolutie. Zo eet hij alleen maar vlees om zich te
sterken voor de naderende strijd en slaapt hij op een spijkerbed om
zich te harden.
Later heeft Lenin, die nota bene de titel van Tsjernysjevski’s boek
in een pamflet plagieert, daar lering uitgetrokken, hij gaat met gewichten trainen, leefde Spartaans en besteedde weinig tijd aan de liefde.
Hoe dan ook de roman inspireerde talloze revolutionairen van de volgende generaties. Het boek beschrijft hoe idealistische mensen in het
klein hun bijdragen kunnen leveren aan het welslagen van een revolutie. Maar er wordt ook kritiek uitgeoefend. De filosofische beschouwingen van het rationeel egoïsme en het utilitarisme die Tsjernysjevski in
Wat te doen? propageert, moeten het in Aantekeningen uit het ondergrondse (1864) van Fjodor Dostojevski ontgelden.70
Tsjernysjevski was een van de vroege narodniki die in de boeren
met hun dorpsgemeenschappen de toekomstige revolutionaire klasse
zagen. Tsjernysjevski was van mening dat de massa, niet de eenlingen,
de bepalende factor is in de geschiedenis, een inzicht dat later door
Tolstoj zou worden overgenomen. Ook onderschreef hij Marx' theorie
van de Verelendung, waarin de gedachte naar voren werd gebracht dat
de kans op een revolutie groter wordt naarmate het volk het slechter
en ellendiger heeft.
Sergej Netsjajev en zijn Catechismus van de revolutionair
Sergej Netsjajev (1847-1882) was een Russische revolutionair gelieerd
aan de nihilistische beweging. Hij is vooral bekend vanwege zijn vastberaden houding om met niets ontziende middelen een revolutie tot
stand te brengen waarbij grof politiek geweld niet werd geschuwd.
In 1866 volgde Netsjajev colleges aan de universiteit van Petersburg en maakte daar kennis met de subversieve Russische literatuur
van de Decembristen en niet onbelangrijk in dezen met de figuur Michael Bakoenin. Het waren roerige tijden. Ook aan de universiteit van
de toenmalige hoofdstad nam de onrust toe. Netsjajev nam daar dan
ook deel aan het studentenactivisme waar hij een radicale minderheidsfactie vormde. Verder werkte Netsjajev mee aan het opstellen van een
‘Programma voor revolutionaire activiteiten’ dat de sociale revolutie tot
Dostojevski geeft in zijn Aantekeningen uit het ondergrondse zijn opvatting weer
van wat hij onder ressentiment en kwaadaardigheid verstaat, het is de agressie van
de zwakke mens ten opzichte van de afstandelijke elite.
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doel had. In dit manifest werden de mogelijkheden onder woorden gebracht hoe je een clandestiene revolutionaire organisatie zou moeten
opzetten en hoe je subversieve acties moet ondernemen. Dit programma was de directe aanleiding tot het opstellen van de Catechismus van
de revolutionair (1869) waarmee Netsjajev faam zou verwerven.71 Het
is Netsjajevs programma voor een ‘meedogenloze vernietiging van
staat en maatschappij’. De Catechismus bevat de volgende passage:
De revolutionair is een door het noodlot veroordeelde mens. Hij
heeft geen persoonlijke belangen, geen maatschappelijke betrekkingen, geen gevoelens, geen geestelijke banden, geen bezit en
geen naam. Alles in hem wordt uitsluitend in beslag genomen
door de gedachte aan de revolutie en door de hartstocht daarvoor. De revolutionair weet, dat hij in het diepste van zijn wezen,
niet alleen in woorden, maar ook in daden, alle banden heeft verscheurd, die hem aan de maatschappelijke orde en de beschaafde
wereld met al haar wetten, haar morele opvattingen en gewoonten en met al haar algemeen aanvaarde gebruiken, ketent. Hij is
de onverzoenlijkste vijand van de wereld, en als hij zich daar
voorlopig aan aanpast, is het om die sneller te vernietigen.72
Het belangrijkste principe van de Catechismus: het doel heiligt de middelen, bleef tijdens zijn hele revolutionaire loopbaan het motto van
Netsjajev. Hij zag en ervaarde aan den lijve de meedogenloze onderdrukking van kerk en staat. Hij stond op het standpunt dat daarom het
gevecht met alle benodigde middelen tegen beide gedrochten gevoerd
moest worden daarbij had hij maar een ding voor ogen: de totale vernietiging van beide instituties.
In januari 1869 verspreidde Netsjajev valse geruchten over zijn arrestatie in SintPetersburg en vertrok vervolgens eerst naar Moskou, voordat hij naar het buitenland
ging. In het Zwitserse Genève vertelde hij dat hij een vertegenwoordiger was van een
revolutionair comité en dat hij uit de Peter en Paul-gevangenis was ontsnapt. Zo won
hij het vertrouwen van de revolutionair Michael Bakoenin die toen in ballingschap
leefde. In die tijd ging het gerucht (wat destijds bevestigd werd door een aantal
schrijvers) dat de 55-jarige Bakoenin verliefd was op de jonge Netsjajev, en dat de
twee in het geheim minnaars waren. De relatie was ongetwijfeld innig en hartstochtelijk, maar werd uiteindelijk zeer problematisch. Bakoenin zag in Netsjajev de authentieke stem van de Russische jeugd, die hij als de ‘meest revolutionaire ter wereld’
beschouwde. Hij zou dat geïdealiseerde beeld nog lange tijd blijven koesteren, ook
nadat zijn contact met Netsjajev rampzalige vormen had aangenomen.
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Een revolutionair is een verdoemd mens, hij heeft geen persoonlijke belangen,
geen zakelijke belangen, geen emoties, geen emotionele verbindingen, geen bezit en
geen naam. Zijn enige passie is de revolutie.
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Het individuele ik moest, ten bate van een groter plan, opgaan in
een soort spirituele hogere sfeer die de leidraad voor zijn leven zou
moeten zijn. Naast deze religieuze oprispingen formuleerde hij ook een
aantal revolutionaire tactieken:
Een revolutionair moet infiltreren in alle maatschappelijke structuren, de politie incluis. Hij moet gebruikmaken van rijke en invloedrijke mensen. Hij moet bij de gewone mensen de ellende
overdrijven zodat ze hun geduld verliezen, vervolgens moet hij ze
oproepen om in opstand te komen. Tot slot moet hij zich aansluiten bij de wereld van de gewelddadige misdadiger, dat is (mijns
inziens) de enige echte revolutionaire groepering in Rusland’.
Volgens Netsjajev zal de revolutie zich in twee stadia moeten voltrekken. De omwenteling zal in gang gezet moeten worden door een homogene, gedisciplineerde, hiërarchische organisatie die volgens een vooropgezet plan werkt. Alleen een dergelijke organisatie krijgt de massa
achter zich. Als dat eenmaal is geschied, zal de revolutie succesvol zijn.
Veel mensen raakten onder de indruk van de jonge radicale proletariër en sloten zich bij zijn groep aan. Op een zeker moment bleek dat
Netsjajev steeds wantrouwiger werd tegenover mensen die zich in zijn
directe omgeving bevonden, zelfs Bakoenin werd uitgemaakt voor een
dogmaticus, ‘die alleen maar loze praatjes verkondigde en die vervolgens neerpende’. Een van de leden van de groep I. Ivanov was het met
Netsjajev niet eens over het verspreiden van propagandamateriaal, hij
verliet de revolutionaire groep. Op 21 november 1869 vermoordden
Netsjajev en zijn kameraden Ivanov, zij verborgen zijn lijk door hem in
een wak in het ijs van een meertje te kieperen. Deze gebeurtenis werd
door de schrijver Fjodor Dostojevski gedramatiseerd in zijn politieke
roman Boze geesten die drie jaar later werd gepubliceerd en waarin de
hoofdpersoon duidelijk op Netsjajev is gebaseerd.
Het lichaam werd algauw gevonden en een aantal van zijn kameraden werd gearresteerd. Netsjajev ontkwam aan een arrestatie en vertrok eind november naar St. Petersburg, waar hij een clandestien genootschap probeerde op te richten. Op 15 december 1869 vluchtte hij
het land uit en ging terug naar Genève.
Ondergang van een bevlogen nihilist
Netsjajev werd na zijn terugkeer in Zwitserland in januari 1869 door
Bakoenin en in de armen gesloten — Bakoenin schreef ‘ik maakte een
sprong van vreugde zodanig dat ik bijna met mijn oude kop tegen het
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plafond beukte’. Hoewel Bakoenin de jonge radicaal die hij ‘mijn tijgerjong’ noemde, bleef verdedigen, begon hij zijn vrienden wel te waarschuwen voor zijn streken. In zijn latere jaren raakte Netsjajev steeds
verder vervreemd van zijn kameraden.
Op 14 augustus 1872 werd Netsjajev in Zürich gearresteerd en
overgedragen aan de Russische politie. Op 8 januari 1873 werd hij
schuldig bevonden wegens de moord op Ivanov en veroordeeld tot 20
jaar dwangarbeid. Terwijl Netsjajev opgesloten zat in de burcht van de
Peter en Paul-vesting, slaagde hij erin om het vertrouwen van zijn bewakers te winnen, en tegen het eind van 1870 maakte hij van hen gebruik om zijn brieven naar allerlei revolutionairen in de buitenwereld te
smokkelen. In december 1880 nam Netsjajev contact op met het uitvoerend comité van zijn oude revolutionaire groep en ontvouwde een
plan voor zijn ontsnapping. Hij liet dat plan echter varen omdat hij de
plannen van de leden van de groep om tsaar Alexander II te vermoorden niet wilde dwarsbomen. In 1882 stierf Netsjajev in zijn cel zonder
ooit nog een van zijn kameraden te hebben gezien.
Volgens het Russische nihilisme is de mens niets anders dan een organisme dat gestuurd wordt door chemische processen, terwijl ethiek
niets anders is dan een wetenschappelijke rechtvaardiging van het hedonisme. In de roman Vaders en Zonen van Toergenjev strijdt het personage Basarov tegen de bestaande denkbeelden van de generatie
waartoe zijn vader behoort. Basarov verwerpt niet alleen iedere vorm
van religie, maar ook het liederlijke leven van de aristocratie. Basarov
zei: ‘Een nihilist, dat is iemand die niet buigt voor autoriteiten, iemand
die niet zomaar een principe aanneemt, hoe goed en eerbiedwaardig
het ook moge zijn.’ Vervolgens oppert Basarov dat de condities van de
maatschappelijke organisatie zo slecht zijn, dat destructie wenselijk is –
zelfs als er een positieve constructieve politieke programma mogelijk is.
De nihilistische beweging in Rusland heeft geen directe relatie
met het filosofische idealisme, maar heeft er wel raakvlakken mee.
Nogal wat groeperingen wijzen religie af, maar hebben wel verschillende waardeoordelen over bijvoorbeeld wetenschap. Zo omarmen de politieke nihilisten de wetenschap als methode om achter de waarheid te
komen, terwijl daarentegen het filosofische nihilisme de waarheidsclaim
van de wetenschap juist verwerpt.
Een manifest dat de meer autoritair socialistische richting in het nihilisme vertegenwoordigde, werd geschreven door ene Zaitsjnevski. In
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het manifest genaamd ‘Jong Rusland’ riep hij op tot een gewelddadige
machtsovername die onder aanvoering zou moeten staan van een kleine maar gedisciplineerde groep van samenzweerders; vervolgens zou
er een revolutionaire dictatuur moeten worden ingesteld die tot taak
had de socialistische transformatie van de samenleving tot stand te
brengen.
Volgens dit manifest zou de staat niet alleen alle grond en de gehele nijverheid moeten nationaliseren, maar ook alle kinderen moeten
opvoeden en onderwijzen.
Het nihilisme was niet alleen een politieke stroming, maar ook
een leefstijl gebaseerd op een ascetische grondhouding, wat je ook terugziet in de kledingstijl van de nihilisten, die zwart en sober was. De
nihilisten streden voor vrouwenemancipatie door paspoortvervalsingen
en schijnhuwelijken te sluiten. In tsaristisch Rusland was het paspoort
niet alleen bedoeld om naar het buitenland te reizen, maar ook was het
een verplicht document voor binnenlandse reizen. Als een vrouw wilde
reizen moest ze vaak langs meerdere paspoortcontroles, daarbij moest
een mannelijke verwant (zoals vader of echtgenoot) aanwezig zijn.
Daarom werden er schijnhuwelijken gesloten, de vrouw trouwde op papier met een nihilist zodat ze vrij kon reizen.
Terrorisme
Een van de eerste nihilistische terroristische groeperingen was: ‘Land
en Vrijheid’ die nadrukkelijk streed voor de Poolse onafhankelijkheid.
Deze samenzwering probeerde de boerenbevolking te mobiliseren om in
opstand te komen tegen hun schuldeisers. De boeren hadden veel
schulden gemaakt doordat ze gedwongen waren, nadat het lijfeigenschap was afgeschaft, ‘hun eigen’ stuk land van hun vroegere landheren te kopen. In 1863 ging deze organisatie ten onder.73
Een andere geheime nihilistische gemeenschap heette: ‘De Organisatie’ die een trainingskamp stichtten voor revolutionairen. Onder ‘De
Organisatie’ ressorteerde de terroristische subgroep de ‘Hel’ die de
tsaar wilde vermoorden. Op 4 april 1866 pleegde Dmitry Karakozov –
een lid van de Hel – een moordaanslag op tsaar Alexander II. De aanslag mislukte. Karakozov werd opgepakt en op Smolenskveld in Sint
Petersburg aan de galg opgehangen. Ook de leider van ‘De Organisatie’
werd tot dood veroordeeld, maar dat vonnis werd later omgezet tot
verbanning naar Siberië.
Decennia later werd een populistische organisatie onder dezelfde naam opgericht,
maar die hoorde bij de narodniki.
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90

De neergang
Vanuit de Russische radicale beweging kwam er veel kritiek op de terroristische tactiek van de nihilisten waaronder ook van Alexander Herzen die een belangrijke inspiratiebron was voor de narodniki. Deze
stroming was in eerste instantie vreedzaam en wilde via propagandareizen de boeren tot kritische en intelligente burgers opvoeden. Dit mislukte faliekant, uiteindelijk namen ook de narodniki hun toevlucht tot
terroristische aanslagen. Zij slaagden er uiteindelijk wel in om de tsaar
te vermoorden.
Van radicaal nihilist tot revolutionair anarchist
Albert Camus de Franse existentialist die sterk beïnvloed was door het anarchisme, oordeelde over Bakoenin als volgt: ‘Bakounine vit en moi’

Michael Bakoenin (1814-1876) was een Russische anarchist. In zijn
vroege jaren was Bakoenin een nihilist met panslavische ideeën, maar
rond zijn vijftigste werd hij anarchist. Zijn visie op een anarchistische
samenleving kunnen we rekenen tot het sociaal-anarchisme. Wat hem
voor ogen staat is een samenleving op basis van vrijwillig gevormde
arbeidsassociaties en gemeenschappen die in federalistisch verband
zouden moeten samenwerken. Alle functionarissen zouden op democratische wijze gekozen moeten worden en op iedere moment moeten
kunnen worden afgezet. Iedere individu, associatie en gemeenschap,
heeft zelfbeschikkingsrecht, ieder moment bestaat de mogelijkheid het
samenwerkingsverband te verlaten.
De in 1814 geboren Michail Bakoenin behoorde tot een ‘well to do
family’. Zijn vader bewoonde een landgoed en was eigenaar van ongeveer 500 lijfeigenen. Na een studie aan de artillerieacademie in St. Petersburg ontwikkelde Bakoenin gedurende de Poolse opstand een afkeer
van het leger. Wegens zijn opstandige karakter werd hij ontslagen. In
1835 ging hij in Moskou filosofie studeren waar hij deelnam aan de filosofische kring rond Nikolaj Stankevitsj. In dat jaar besloot hij de Vorlesungen über die Bestimmung des Gelehrten van Fichte en de Gymnasialreden van Hegel in het Russisch te vertalen. In 1839 verhuisde
Bakoenin naar Sint-Petersburg waar hij o.a. Alexander Herzen ontmoette. Van Herzen leende hij geld om in Berlijn zijn studie filosofie voort te
zetten.
Verblijf in het buitenland
Eenmaal in die stad aangekomen nam hij na het lezen van het boek Het
wezen van het christendom van Feuerbach contact op met de Jong He-
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gelianen. 74 Dermate onder indruk geraakt van dat werk schreef
Bakoenin in een brief aan zijn zussen dat hij atheïst was geworden.
In navolging van Hegel was Bakoenin van mening dat veranderingen het gevolg zijn van conflictmatige contradicties, waarbij als gevolg
van die tegenstelling als vanzelf een vreedzame democratische omwenteling plaatsvindt. Bakoenin eindigde de brief met: ‘Laat ons vertrouwen op de eeuwige geest die slechts vernietigt en verdelgt omdat hij de
ondoorgrondelijke immer scheppende bron des levens is. De drift der
vernietiging is een scheppende drift.’
De volgende jaren staan in het teken van een voortdurende
vlucht voor autoriteiten. Als een nomade, als een op drift geraakte
vluchteling trekt Bakoenin door gans Europa om uit handen te blijven
van de politionele organen van de Russische staat en de Pruisische regering. Juni 1844 werd Bakoenin bij verstek veroordeeld tot dwangarbeid in Siberië. Tevens werden zijn eigendommen in Rusland geconfisqueerd en vervielen zijn adellijke rechten.
In datzelfde jaar vertrok Bakoenin naar Parijs. Hij trof daar Herzen en ontmoette er Proudhon, George Sand en Karl Marx. Bakoenin
bleef nog een tijdje aanhanger van het panslavisme en bepleitte fanatiek de Poolse onafhankelijkheid. 75 Onder druk van de Russische ambassadeur werd Bakoenin uit Frankrijk verbannen, vervolgens vertrok
hij noodgedwongen naar Brussel.
Deelname aan opstanden in Parijs, Praag en Dresden
Na de uitbraak van de Februarirevolutie (1848) reisde Bakoenin naar
Parijs om de Franse opstandelingen te steunen. En die opstand was
zeer succesvol, de monarchie werd vervangen door een republiek. In de
Neue Rheinische Zeitung – waarvan Karl Marx de hoofdredacteur was,
werd in datzelfde jaar een artikel geplaatst waarin Bakoenin werd beschuldigd van spionage voor Rusland. In het artikel werd beweerd dat
George Sand hiervoor het bewijs had geleverd. Sand stuurde een open
brief naar de krant waarin zij schreef dat dit onjuist was en dat zij geen
enkele twijfel had over de integriteit en betrouwbaarheid van Bakoenin.
Marx kon niet anders dan een rectificatie plaatsen.
Het Hegelse denken zal ook later nog zijn sporen nalaten onder de Russische intellectuelen. Zo hoopte Nikolaj Berdjajev vurig, aanvankelijk een marxist later zal hij een
overtuigd christensocialist worden, dat de geschiedenis zal eindigen en dat er zich dan
een leven ‘buiten en boven’ de geschiedenis zal ontwikkelen.
75
Het panslavisme was een politieke stroming die alle Slavische volkeren in een land
of federatie wilde verenigen.
74
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Een jaar later vertrok Bakoenin naar Dresden. Alle democratische
verworvenheden van de opstand van 1848 werden door de Duitse vorsten teruggedraaid nadat de Pruisische koning geweigerd had de grondwet te ondertekenen. In Dresden brak er een opstand uit nadat Saksische troepen op de demonstranten hadden geschoten. Bakoenin nam
deel aan de opstand. Op 6 mei trokken Pruisische troepen de stad binnen, maar zij moesten zich na een heftige strijd terugtrekken, Bakoenin
werd tijdens het gevecht gevangen genomen.
Gevangenschap, ballingschap en ontsnapping
In januari 1850 kreeg hij de doodstraf opgelegd, die na een paar
maanden omgezet werd in levenslang. Vervolgens werd hij aan de Oostenrijks-Hongaarse monarchie uitgeleverd, die hem ervan verdacht dat
hij een Tsjechische opstand aan het organiseren was. Ook in dat land
werd Bakoenin ter dood veroordeeld. Een jaar later werd hij op verzoek
van de Russische autoriteiten aan Rusland uitgeleverd. In Rusland werd
hij veroordeeld tot levenslange opsluiting in een isoleercel. Eind juli
1851 kreeg Bakoenin het bevel om een verslag te schrijven over zijn
revolutionaire activiteiten in de vorm van een biecht aan de tsaar.
Bakoenin vroeg in dit verslag om zijn gevangenisstraf om te zetten in dwangarbeid in een Siberisch strafkamp. Zijn verzoek werd door
de tsaar geweigerd. Het hoogste Russische gezag vond namelijk dat
Bakoenin geen oprecht berouw had getoond, want Bakoenin had geweigerd om belastende informatie over andere revolutionairen aan de
staatspolitie te verstrekken. In februari 1855 stierf Nicolaas I en werd
deze vorst opgevolgd door Alexander II.
De nieuwe tsaar schrapte Bakoenin van de (doden)lijst, een gebruikelijke geste bij een troonsbestijging. Ondanks de smeekbedes van
zijn moeder, werd Bakoenin toch naar Siberië verbannen waarna hij na
een bizarre tocht uiteindelijk in de VS belandde. Daar aangekomen eiste de Russische ambassadeur in de Verenigde Staten de uitlevering van
Bakoenin, maar dat werd door de Amerikaanse regering geweigerd.
Bakoenin vertrok op 14 december uit New York en kwam op 27 december 1861 aan in Londen. Kortom, een leven lang op de vlucht voor het
overal aanwezige autoritaire gezag.
Terug in West-Europa
Toen hij weer terug was in West Europa ging hij weer schrijven voor
tijdschriften zoals De Poolster en De Klok van Herzen waarin hij pleitte
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voor een democratische Slavische federatie waarbij de overheid van
onderaf door gemeenten of communes bestuurd zou moeten worden.
Een jaar later ging Bakoenin naar Zweden om van daaruit een
groep opstandelingen aan te sturen die een Poolse opstand moesten
organiseren, maar hij kon uiteindelijk niets uitrichten. Door de mislukking van de Poolse opstand verloor Bakoenin zijn vertrouwen in het
panslavisme. Bakoenin weet de nederlaag aan de weigering van de
aristocratische Poolse leiders om het grootgrondbezit te hervormen.
Overgang naar het anarchisme
In 1864 verhuisde Bakoenin naar Italië. Daar richtte hij een genootschap op waarvoor hij een anarchistisch beginselprogramma schreef.
Vervolgens verhuisde hij naar Zwitserland. In datzelfde jaar was
Bakoenin aanwezig bij het oprichtingscongres van de Internationale
Bond voor Vrede en Veiligheid waar hij zijn eerste anarchistische toespraak hield. Volgens Bakoenin is vrede slechts mogelijk als de staat
wordt opgeheven en vervangen door een federatie van autonome gemeenschappen.
Bij het tweede congres van de Bond voor Vrede en Vrijheid betoogde Bakoenin dat de bond een anarchistisch programma moest aannemen. Bakoenin richtte vervolgens de Internationale Alliantie van Socialistische Democratie op nadat het congres het anarchistische program afstemde. Bakoenin wilde namelijk dat de Internationale Alliantie
onderdeel zou worden van de Eerste Internationale.
De algemene raad van de Eerste Internationale onder leiding van
Karl Marx gaf geen toestemming voor de toetreding. Uiteindelijk werden na veel gedoe de Spaanse en Italiaanse afdelingen van de alliantie
onderdeel van de Eerste Internationale.
Samenwerking en conflict met Sergej Netsjajev
In 1869 ontmoette Bakoenin de Russische revolutionair Sergej Netsjajev. Het verhaal over hun relatie is bekend. Hoewel Bakoenin tegenstander was van de politieke denkbeelden van Marx had hij wel respect
voor zijn economische werk. Bakoenin beloofde aan een Russische uitgever Het Kapitaal van Marx naar het Russisch te vertalen. De uitgever
zou voor de vertaling 1200 roebel betalen inclusief een voorschot van
300 roebels. In januari 1870 was Netsjajev terug in Zwitserland en wist
Bakoenin ervan te overtuigen te stoppen met de vertaling, nadat
Netsjajev had beloofd het voorschot terug te betalen. Wat hij vervolgens niet deed.
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Verder stal Netsjajev vertrouwelijke documenten van Bakoenin en
ging met het geld en de documenten naar Londen. Bij de terugreis van
Netsjajev naar Zwitserland werd hij door de Zwitserse grenspolitie gearresteerd. In zijn bagage trof men het pamflet de Catechismus van de
Revolutionair aan. Bakoenin werd beschuldigd van co-auteurschap.
Maar dat bleek achteraf onjuist te zijn.
In 1870 brak de Frans–Pruisische oorlog uit. Bakoenin reageerde
onmiddellijk en riep de Franse arbeiders en boeren op om in opstand te
komen tegen de Pruisische en Franse regeringen. In dat jaar vertrok
Bakoenin naar Lyon en richtte samen met anarchisten en socialisten
een comité op. Nadat de overheid geprobeerd had de lonen van de arbeiders te verlagen brak er een demonstratie uit. Het comité van
Bakoenin nam het stadhuis van Lyon in. Bakoenin werd gearresteerd,
maar enkele uren later door anarchisten weer bevrijd. Hij vluchtte nu
naar Italië.
In deze periode begon Bakoenin een boek te schrijven. Dit boek is nooit
voltooid en werd postuum gepubliceerd in afzonderlijke delen, waaronder God en de Staat. In 1873 schreef hij de brochure Staat en Anarchie
waarin hij onder andere het marxisme en het panslavisme bekritiseerde. Een jaar later nam hij deel aan een anarchistische opstand in de
Italiaanse stad Bologna. Na een korte strijd werd de opstand afgeblazen, Bakoenin vluchtte vermomd als priester naar Zwitserland. Op 1 juli
1876 stierf hij in de Zwitserse hoofdstad Bern.
De libertaire opvattingen van Bakoenin
Pierre-Joseph Proudhon: Wie waagt mij te regeren is een usurpator, en een
tiran. Ik verklaar hem tot mijn vijand. Te worden bestuurd, is in de gaten gehouden, geïnspecteerd, bespioneerd, gestuurd, door de wetten bepaald, genummerd, gereguleerd, geworven, geïndoctrineerd, betutteld, bekend, gecontroleerd, gewogen, beoordeeld, gecensureerd en gecommandeerd worden
door schepsels die daartoe noch over het recht, de wijsheid en de rechtschapenheid beschikken, Les Confessions d’un révolutionnaire (1849)

Vrijheid is dat niemand gedwongen wordt iemand anders te gehoorzamen. Iedereen heeft de mogelijkheid om te handelen volgens zijn of
haar eigen wil, verkondigt Bakoenin in navolging van de anarchist Pierre Joseph Proudhon. Alle wetten die afgedwongen worden door geweld
of een bedreiging vormen voor de mens, worden door Bakoenin verworpen. Vrijheid is te allen tijde verbonden met het leven van de mens
die deel uitmaakt van een gemeenschap of samenleving.
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Volgens Bakoenin kan een mens alleen vrij zijn als alle mensen
om hem heen vrij zijn. Concreet gezien betekent vrij zijn dat een individu als mens behandeld wil worden, dat wil zeggen dat de mens in alle
omstandigheden de vrijheid van de ander dient te respecteren. Om
werkelijk vrij te zijn, moeten de rechten van het individu door andere
mensen worden erkend en bevestigd en zij zullen dat alleen doen als
alle mensen dezelfde rechten hebben. Anders gezegd, de vrijheid van
iemand wordt nooit beperkt door de vrijheid van een ander. De vrijheid
van allen is een absolute voorwaarde voor de vrijheid van het individu.
Kritiek op de Staat
Bakoenin was in zijn radicaal nihilistische periode al een tegenstander
van de staat. Toen stond hij al op het standpunt dat alle staatsapparaten de mens onderdrukken. Het spreekt voor zich dat hij ook geen vertrouwen had in een democratische overheid. Integendeel, hij pleitte
juist voor het organiseren van een basisdemocratie waarvan de leden
zelf verantwoordelijk zijn voor het bestuur en de rechtspraak.
Als vanzelfsprekend was Bakoenin ook een anti-kapitalist. In navolging van Marx gaat Bakoenin uit van de tegenstelling tussen kapitaal
en arbeid. Daar de arbeider geen productiemiddelen bezit is hij gedwongen zichzelf te verkopen aan de eigenaar van productiemiddelen
om met het loon dat hij ontvangt de benodigde bestaansmiddelen te
kunnen kopen. En voor dat schamele loon moeten de arbeiders ook nog
alle bevelen opvolgen, voegt Bakoenin er cynisch aan toe.
Bakoenin als atheïst, zijn kritiek op religie
Als God bestaat is de mens slaaf; de mens kan en moet vrij zijn, dan bestaat
God niet……Als God bestaat zou hij afgeschaft moeten worden (M. Bakoenin in
God en de Staat)

Volgens Bakoenin wordt religie enkel in stand gehouden door indoctrinatie en conformisme. Dat heeft ertoe geleid dat de gelovige zich in de
bestaande wereld heeft verzoend met onderdrukking, onrechtvaardigheid en armoede. Niet in deze wereld, maar in een fictieve hemel staat
volgens praktisch iedere religie het volmaakte geluk te wachten. 76 En
hij vervolgt: Machthebbers gebruiken religie om hun belangen te beschermen. Priesters en profeten met hun openbaringen en ideologische
concepten zijn autoriteiten die de bevolking eronder moeten houden.
Bakoenin citeert een uitspraak van Voltaire: ‘Als God bestond, zou hij afgeschaft
moeten worden’.
76
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Volgens Bakoenin is religie tot op het bot autoritair. Zijn God en
de staat is een grote aanval op God, staat, kerk en wetenschap.77 Van
een animaal wezen heeft de mens zich ontwikkeld tot mens, nu is de
tijd rijp dat de mens in opstand komt tegen alle vormen van gezag, het
wordt tijd dat hij tot inzicht komt. De geschiedenis van de godsdienst,
de opkomst en verval van de Goden is louter een gedachtespinsel van
de mens, het moge duidelijk zijn dat Bakoenin tegen de antropologische visie van Ludwig Feuerbach aanschurkt. Hij wijst de godsidee
van de metafysici dan ook resoluut van de hand, wat voor hem een totale ontkenning inhoudt van de menselijke vrijheid. Wij, vrijheidslievende geesten, kennen alleen aan de absolute vrijheid een absoluut
gezag toe.
Filosofisch gezien is Bakoenin een materialist. Ooit een aanhanger
van Hegel, bekeert hij zich tot het materialisme dat in die tijd in zwang
was. Verder deelt hij nog een oorvijg uit aan de wetenschap. In navolging van Max Stirner stelt hij dat het individu voor de wetenschap louter een abstractie is. De geschiedenis wordt niet gemaakt door abstracte individuen, maar door levende, handelende individuen.
En hij besluit met de opmerking: Metafysica komt neer op psychologie. Alle metafysische stelsels waren fasen in de ontwikkeling van
de menselijke psychologie. Om dat te onderstrepen stelt hij dat het
christendom het levende Zijn, de menselijke wereld, tot Niets verklaart.
Om daaraan toe te voegen dat het meest abstracte product van de
menselijke geest, dat verheven is boven tijd en ruimte, dat maar rond
blijft dwalen in zijn eigen leegte, dit inhoudsloze ideële construct, deze
abstractie, pas het echte Niets is. Het werkelijke Al wordt tot Niets verklaard.78 Daarmee is voor Bakoenin het christelijk denken niets anders
dan een pure nihilistische ideologie.
Tactiek en verzet
Om zijn radicale houding te onderstrepen verklaart hij dat alleen via
een revolutie een anarchistische samenleving verwezenlijkt kan worden. Om er aan toe te voegen dat een revolutie niet door een klein
aantal individuen tot stand kan worden gebracht, maar juist ontstaat
uit een samenloop van omstandigheden. Volgens Bakoenin zijn revoluties in sommige tijden onmogelijk en in andere perioden onvermijdelijk.
God en de staat is een directe aanval op de uitspraak van Paulus: iedereen moet
het gezag van de overheid erkennen, want er bestaat geen gezag dat niet van God
afkomstig is.
78
M. Bakoenin, God en de staat, pag 81.
77
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Armoede of onderdrukking zorgen niet voor een revolutie. Nee, het is
uit pure wanhoop dat de mens een omwenteling in gang zet. En die
wanhoop is uitdrukking van het gevoel dat het zo niet langer meer door
kan gaan, omdat er geen hoop op verbetering is. Het is uiting van een
gevoel dat men niets meer te verliezen heeft.
Na verloop van tijd, en misschien wel uit teleurstelling komt
Bakoenin met de idee van een geheime organisatie van anarchisten op
te proppen om de revolutie een anarchistisch karakter te geven. Deze
organisatie zou verspreid over Europa uit enkele honderden leden moeten bestaan. In rustige perioden zetten de leden van de geheime organi
satie radicale vakbonden, coöperaties en boerenorganisaties op. Tijdens
de spontane revolutie zouden er anarchistische propagandisten naar
opstandige gebieden moeten worden gestuurd om de bevolking aan te
sporen tot het opzetten van lokale organisaties.
Kritiek op het marxisme
De heftige strijd tussen Bakoenin en Marx binnen de Internationale
wordt verklaard uit een combinatie van politieke en persoonlijke factoren. Op persoonlijk vlak moet worden opgemerkt dat Bakoenin er zowel
anti-Duitse als antisemitische denkbeelden op na hield, terwijl Marx
aanvankelijk anti-Slavische vooroordelen koesterde. Het meningsverschil tussen beide mannen ontaardde dan ook in een persoonlijke vete.
Opmerkelijk is het verschil van inzicht aangaande de Pruisische
zege mei 1870 op Frankrijk. Marx begroette de overwinning en zag in
de stichting van de Duitse eenheidsstaat een gunstige ontwikkeling
voor de verwerkelijking van zijn doel: het socialisme. 79 Daarentegen
zag Bakoenin die als een groot gevaar en wel als het begin van een
grote Europese oorlog die uiteindelijk zou leiden tot een overheersing
van een onder Pruisisch gezag staande Duitse natie, wat een verdere
germanisering van Europa zou betekenen.80
Ook op politiek vlak verschilden Bakoenin en Marx van mening
over de te voeren strategie. De theoreticus Marx hing zijn revolutionaire strategie op aan zijn economische theorie die voorspelde dat je pas
bij het uitbreken van een grootschalige economische crisis moet toeslaan. Een antikapitalistische revolutie is pas succesvol als de klasse
van fabrieksarbeiders voldoende gegroeid en georganiseerd zijn. Daarnaast wilde Marx de strijd tegen het kapitaal in alle openheid voeren,
Marx schaamde zich aanvankelijk voor de feodale achterlijkheid van de Duitse ministaatjes.
80
In diverse kringen bestaat die angst nog steeds.
79
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zowel in parlementaire als buitenparlementaire zin, hij verwierp
Bakoenins tactisch concept van geheime samenzweringen.
En verder stond Bakoenin kritisch tegenover de geschiedenisopvatting van Marx, want naar de mening van Bakoenin negeerde Marx
misschien wel de belangrijkste factoren in de menselijke geschiedenis,
zoals de verschillen in temperament, mentaliteit en cultuur en de karaktereigenschappen van verschillende volkeren. Ook vond Bakoenin
dat Marx te veel de nadruk legde op de rol van het stedelijke proletariaat, terwijl Bakoenin een sterk voorstander was van een revolutie die
gedragen zou moeten worden door het proletariaat, de kleine boeren
en het lompenproletariaat.
De belangrijkste kritiek van Bakoenin op Marx gaat evenwel over
de opvatting van Marx over de staat. Volgens Bakoenin is de idee van
Marx om de staat te veroveren en alle economische macht te centraliseren onwenselijk, zo niet gevaarlijk. Bakoenin is tegen iedere overheidsbemoeienis, ook de revolutionaire, omdat daarmee de macht in
handen komt een kleine minderheid. De marxistische dictatuur van het
proletariaat zou de eigenaar, organisator en distributeur van alles zijn
met gevolg dat de overheid automatisch een autoritair karakter krijgt.
Dat is de reden dat volgens Bakoenin het strategisch plan van Marx onverbiddelijk leidt tot een ‘rode bureaucratie’. En hij voegt er waarschuwend aan toe: macht corrumpeert altijd.
Een ingewikkelde verhouding tot het terrorisme
Tot op de dag van vandaag worden Bakoenins oproepen tot revolutionair geweld ten sterkste afgekeurd, doorgaans beschouwt men de anarchist Bakoenin als een controversieel figuur, zo wordt hij door velen
als voorloper van het moderne terrorisme gezien of, en dat is minder
controversieel, van het anarchistisch terrorisme zoals dat manifest was
in de late negentiende en begin twintigste eeuw.
Hoe het ook zij, de geestelijke invloed van Bakoenin op een hele
generatie anarchisten en nihilisten reikte tot ver buiten Europa, tot in
Zuid-Amerika en Azië aan toe. Bakoenin en zijn idee van de onbeperkte
vrijheid sprak, daarover bestaat geen twijfel, heel veel onderdrukte
groepen en individuen aan. Midden en eind van de 19 de eeuw was de
onvrede groot. In die tijd liet de liberale leeftijdsgenoot John Stuart Mill
ook al een waarschuwing uitgaan en wel een voor het ontstaan van een
‘geestelijke entropie’, als een samenleving het individu te sterk gaat
onderdrukken. Maar Bakoenin ging nog een paar stappen verder dan de
onderdrukking van het individu, hij doorbrak alle mythen rondom nati-
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onalisme, democratie, imperialisme en staatssocialisme.81 Hij probeerde
niet alleen de grenzen op te zoeken van de individuele vrijheid, maar
ook de haat tegen cultuurbarbaren, zakenlieden en vrouwen, die later
Nietzsche aan de dag legde, voorbij te streven. Hij achtte het nog mogelijk dat een heroïsche vrijheidsstrijd de wereld van een op en top autoritair systeem in een paradijs van menselijke vrijheid kon veranderen.
Vrijheid kon ex nihilio worden gecreëerd. Niets, zou ik eraan willen toevoegen, is per slot van rekening heilig.
Zijn invloed op het moderne terrorisme vinden we terug bij zowel
uiterst rechts als links, bij de ‘lone wolfs’ zoals Timothy Mc Veigh (die in
1995 een bom liet afgaan in het Federale gebouw in Oklahoma City),
Ted Kaczynski (de Unabomber die twintig jaar lang bombrieven verstuurde naar bekende personen), Andreas Breivik, Brenton Tarrant, de
Christchurch man (laatstgenoemden ventileerden hun ‘white supremacy’-denkbeelden op de ultrarechtse website 8chan), bij organisaties als
The Weathermen, de Rote Armeefraction, de Beweging van de 2de juni
etc. tot aan IS (Islamitische Staat) toe. Ook het huis van het anarchisme herbergt duistere gasten.
In het Midden-Oosten wordt Bakoenin aan het eind van de vorige
eeuw door menige strijder of die nu strijdt voor een onafhankelijk
Koerdistan of een Islamitische staat wil stichten, een dierbare grootvader. Abu Al Suri, de uit Aleppo afkomstige ideoloog van Al-Qaeda, beschouwt zichzelf als de ‘Bakoenin van de Islamitische wereld’. 82 Zo getuigt hij in zijn videoboodschappen niet alleen van zijn sterke voorkeur
voor anarchistische acties en tactieken, maar ook van zijn kennis van
de westerse filosofie. De jihad is niet afhankelijk van tijd en plaats, zo
zegt hij, die strijd is mondiaal, die drukt de individuele wil tot macht
uit, die moet als een existentiële politiek worden opgevat, als een directe aanval op de geschiedenis om die als het even kan te overstijgen.
Dostojevski vatte het anarchisme al heel vroeg bondig samen: de anarchisten willen
het christelijke geloof uitroeien om vrede op aarde te brengen. De grote staten moeten worden vernietigd en vervolgens worden opgedeeld in kleine eenheden, alle kapitaal moet worden afgeschaft zodat iedereen gelijk wordt. En nadat alles is vernietigd,
zal er vrede zijn.
82
Het plan dat de oprichter van Al-Qaeda Osama bin Laden voor ogen stond, was een
afspiegeling van de terroristische doctrines van de revolutionaire bewegingen uit het
Rusland van de 19de eeuw, en dat hield in dat een bewapende groep die een land of
regio aanvalt, de lokale bevolking tot slachtoffer maakt. Vervolgens volgt er een meedogenloze onderdrukking van de bevolking, vervolgens worden er in dat gebied mensen gerekruteerd die dan ingezet worden in de strijd. Actie, onderdrukking, revolutie
het patroon blijft hetzelfde.
81
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Dat zul je tegenwoordig een westerse intellectueel, als die nog
bestaat, niet gauw meer horen zeggen. Is het dan nog vreemd dat IS
(Islamitische Staat) zowel voormalige radicalen, socialisten, soennitische chauvinisten, sjiitische mystici en witte bekeerlingen als filosofen,
econometristen, IT-specialisten onder hun gelederen telt.83
Bakoenins uitspraak: elke creatieve daad is tevens een vernietigende daad, drukt voor hen het wezen van de hartstocht voor vernietiging uit. Vrijheid lijkt onvermijdelijk verbonden te zijn met een passie
voor vernietiging. Dus met andere woorden het anarchistische en nihilistische gedachtegoed van Bakoenin c.s., wat evenzeer geldt voor de
ideologische inzichten en modellen van andere anarchistische en nihilistische theoretici uit de 19de eeuw, is niet dood, maar springlevend.
Geweld verschijnt waar macht in gevaar is (Arendt)
Gezien bovenstaande is de vraag, of het nihilisme louter een gewelddadige of terroristische filosofie is, zoals doorgaans wordt beweerd, een
overbodige.84 Het klopt dat het nihilisme vaak gebruikt en ingezet is ter
legitimering van het uitoefenen van geweld. Vooral de leden van de
Russische tak van het nihilisme waren in de 19de eeuw gewelddadige
revolutionairen die hartstochtelijk alle traditionele politieke, ethische en
religieuze waarden afwezen om die bij voorkeur zo snel mogelijk te
vernietigen. Uiteindelijk bleken ook zij niet bij machte te zijn het systeem omver te werpen, hoewel ze wel op meerdere momenten een serieuze bedreiging vormden voor de elite en de machthebbers. Maar een
van de belangrijkste kwestie die zij hebben opgeworpen, is dat de morele, kritiekloze vorm van gewelddadigheid die zij tentoonspreiden, gebaseerd was op een veronderstelde notie dat zij handelden in naam van
een groep, etniciteit, sociale klasse etc., dat zij daar de collectieve verantwoordelijkheid voor droegen. Zij gaven hun tegenstrevers een inkijk
Vanuit strategisch gezichtspunt gezien was de 20 ste eeuw tussen alle andere kwesties, bovenal de eeuw van de psychologische oorlogsvoering, de meest gewelddadige
manifestatie ervan is het terrorisme. Door organisaties als Al-Qaeda en IS wordt de
burgerlijke bevolking onder druk gezet, zij vormt een belangrijk doelwit. Zij wordt
bestookt met propaganda en allerlei psychologische technieken.
Ook in het verleden is er al een krachtige relatie geweest tussen sektarische ideologieën en zelfmoord. Je vermoordt anderen of jezelf om een nieuw postrevolutionaire,
post-chaotische tijdvak ‘in te luiden’ of je omarmt, zoals diverse religieuze sekten, de
Apocalyps door gemeenschappelijk zelfmoord te plegen.
84
Albert Camus schreef: Ja, de nihilistische terroristen waren moordenaars, maar zij
hadden ethische principes, zij hadden een drempel overschreden, maar zij hadden
hun morele bagage niet over boord gegooid. Hun keuze bleef een ethische.
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in de magische dimensie van het ritueel van opoffering en van de devotio (toewijding).
Waren zij allemaal atheïsten is de volgende vraag die gesteld kan
worden? Lange tijd is het atheïsme in verband gebracht met het nihilisme om welke reden dan ook. Vaak bleken de argumenten om het
atheïstische karakter van het nihilisme te ontmaskeren, om zo het nihilisme in diskrediet te brengen, afkomstig te zijn van degenen die de
eerste scheuren in het theologisch bolwerk al hadden waargenomen.
Vervolgens wordt dan beweerd dat atheïsme tot nihilisme leidt omdat
atheïsme de weg effent voor materialisme, sciëntisme, ethisch relativisme ‒ allemaal uitdrukkingsvormen van een nihilistische filosofie ‒ die
de mens tot wanhoop drijft.
Kortom, de wanhoop speelt daarbij een markante, zo niet pregnante rol. De wanhoop uit zich dan in het verlies van God, het verlies
van objectieve en absolute waarden en, niet onbelangrijk, in de menselijke vervreemding en ontmenselijking. Gezien deze definitie lijken de
representaties van het nihilisme een onneembare, onoverkomelijke
horde te zijn, een horde die naar mijn mening van alle tijden is.
Ook de Russische nihilisten waren zich bewust van dit perspectief,
zij hebben geprobeerd die ontwikkeling te keren, zij hebben op de
vleugels van een onbeheerste, wilde thymos een verwoede poging ondernomen die in een andere richting om te buigen.
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V: Cultureel nihilisme
God is dood, leve het lichaam
Nietzsches omkering van alle waarden,
een gevecht tegen de cultuur
‘Wij Hyperboreeërs, wij wijzen van het noorden’ (F. Nietzsche)

Inleiding, de ‘Umwelt’ van Friedrich Nietzsche
Tijdens het leven van Friedrich Nietzsche (1844-1900), geboren in het
Pruisische Röcken, wordt het Pruisische Rijk steeds machtiger. Onder
minister-president Otto von Bismarck (1862-1890) befaamd om zijn
uitspraak: ‘Door ijzer en bloed worden de grote kwesties van de tijd
opgelost’, wordt het Pruisische rijk aanzienlijk uitgebreid om uiteindelijk
op te gaan in de Duitse natie. Gedurende zijn heerschappij ‒ Bismarck
genoot het volledige vertrouwen van de koning ‒ voerde hij drie oorlogen, waaronder een waar Nietzsche zich als vrijwilliger aanmeldt, te
weten de Frans-Duitse oorlog van 1870.
De belangrijkste tegenstanders voor deze vrome Lutheraan, we
hebben het hier over de ijzervreter Bismarck, waren naast aartsvijand
Frankrijk, de sociaaldemocraten en de katholieken. Omstreeks die tijd
begint de ultraconservatieve autoritaire Bismarck die vooral samenwerkte met nationaal-liberalen en gematigde conservatieven op grote
schaal te censureren en valse informatie te verspreiden. Kortom Nietzsche leefde in een autoritaire staat waar censuur de regel was.
Een opmerking vooraf
Aangezien het werk dat Nietzsche ons heeft nagelaten uitblinkt in incoherentie, heb ik gemeend in het eerste deel van dit hoofdstuk ‒ waarin
de hoofdthema’s van zijn oeuvre aan bod komen, zoals zijn kritiek op
de moraal, wetenschap, metafysica, de wil tot macht ‒ in de buurt te
blijven van zijn gedachtegoed, althans ik heb een poging gewaagd uit
die wirwar van gedachten een rode draad te destilleren.
Het tweede deel is anders van toon, dat deel bevat voornamelijk
een kritische beschouwing aangaande de hierboven genoemde thema’s.
De essentie van Nietzsches denken
‘Ik ben jouw labyrint. De Übermensch (de oppermens) is dé zin en betekenis
van deze aarde’.

Nietzsche heeft de omkering van het perspectief en de omkering van de
waarden tot uitgangspunt van zijn denken gemaakt. Opmerkelijk is dat
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Nietzsche niet in de eenheid van het ik gelooft, zijn oeuvre laat zien dat
hij uit meerdere ‘ikken’ bestaat, althans dat er meerdere ‘ikken’ in hem
huizen.85 En die diverse persoonlijkheden worden manifest als hij het
fenomeen macht aan een nader onderzoek onderwerpt. Zijns inziens
wordt de macht gedragen en gevoed door de levenskrachten en die
kunnen van moment tot moment verschillend zijn, ze zijn met andere
woorden net zo wisselvallig als de stemmingen van de mens. Wat al
met al betekent dat de macht geen eenduidige kracht is. Echter hoe de
macht werkt, welke verbanden er met de macht bestaan en welke
waarde er aan de macht toegekend moet worden (Wertschätzung),
daarover kunnen wij in zijn werk niets terugvinden.
Wat verder in het oog springt, is dat Nietzsche twee literaire uitdrukkingsmiddelen de filosofie binnenhaalt: het aforisme en het gedicht. Daarmee introduceert hij een geheel nieuw concept. Het kennisideaal en de waarheidsvinding worden vervangen door interpretatie en
waardebepaling. Daarmee wordt het aforisme verheven tot een ware
kunst van de interpretatie en het gedicht tot de kunst van de waardebepaling (Bewertung). De duider, degene die interpreteert, krijgt meer
de status van een fysioloog of arts, dat wil zeggen hij wordt iemand die
een fenomeen als symptoom opvat en in aforismen spreekt. Dus figuren als arts, kunstenaar, duider en waardenbepaler worden door hem
verenigd in de filosoof. Bij Nietzsche krijgt de denker een andere rol
toebedeeld, hij heeft simpelweg een geheel andere functie. De toekomst van de filosofie ligt in handen van de arts-filosoof die de symptomen van het kwaad blootlegt.
Het is dan ook niet vreemd dat Nietzsche teruggrijpt op de presocratici. In de vroege Griekse filosofie, dus voor Plato, vormen denken
en leven nog een eenheid. Het was de tijd dat het leven het denken activeert en het denken het leven bevestigt. Nu zijn wij volgens hem die
eenheid uit het oog verloren. Dat is zijns inziens de voornaamste reden
dat we de filosofie weer als een (levens)kracht moeten opvatten.
Want zo vervolgt Nietzsche zijn betoog, de filosofie heeft zich in
de geschiedenis niet meer ontwikkeld, de filosofie heeft zich tegen zichzelf gekeerd, zij is gedegenereerd. Zij (de filosofie) heeft een masker
opgezet. En de hoofdschuldige is Plato.
Al in het werk van Socrates, dat zoals we weten door Plato is
overgeleverd, verschijnt de geknechte filosofie op het toneel. Die geIn 1888 schreef hij bizarre brieven die hij ondertekende met Nietzsche-Caesar
waarin hij opriep de keizer te laten fusilleren. Een jaar later volgde de geestelijke ineenstorting.
85
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schiedenis moeten we achter ons laten. Nietzsche trekt al vroeg zijn
conclusie, hij stelt vast dat de geschiedenis van de filosofie van Socrates tot en met Hegel er een is geweest van ernstige onderdrukking van
het mens-zijn, een filosofie die zelfs de oorzaken van de onderdrukking
legitimeert.
Kracht en macht
De wederzijdse invloed die krachten op elkaar uitoefenen, noemt hij de
wil. In de geschiedenis, zo constateert hij, triomferen de reactieve
krachten. Als wij de ontwikkelingsgang van wil tot macht nader beschouwen, dan is het eerste wat ons opvalt de negatie.
Het is het neen boven het ja, de reactie boven de actie. Op basis
van dit gegeven stelt Nietzsche vast dat de algemene overwinning van
de reactieve krachten en de wil van de ontkenning nihilisme kan worden genoemd, het is om het concreet te maken de triomf van de slaven. Deze triomf wordt gekenmerkt door een ziekmakend-worden van
het gehele leven en het slaaf-worden van alle mensen. Vervolgens
voegt hij eraan toe dat de slaaf niet ophoudt slaaf te zijn ook als hij de
macht overneemt, de zwakkere blijft hoe dan ook altijd de zwakkere
(de slaaf en zijn opvatting betreffende de macht blijft altijd hetzelfde).
Zijn oplossing is simpel: de sterken moeten zich wapenen tegen de
zwakkeren.
Over ressentiment en God
Met de Lutherse reformatie gaat de mens een exclusieve relatie aan
met God, dat betekent ook dat de dood van God een aangelegenheid
wordt tussen God en de mens.
De dood van God is weliswaar een gebeurtenis, maar die dood
heeft geen betekenis of waarde zolang wij niet het principe van waardenbepaling veranderen of alleen de oude waarden door nieuwe veranderen. Deze laatstgenoemde actie is slechts een uitdrukking van een
combinatie van reactieve krachten die overeenstemt met de wil tot
niets. Liever een niets aan wil, dan een wil tot niets.
Daarentegen houdt een omkering van alle waarden een actiefworden in van de krachten, wat uiteindelijk een triomf betekent van het
positief staan tegenover de wil tot macht, het is zelfs een bevestiging
van de wil tot macht. Dat betekent ook dat je positief moet staan tegenover je woede (de thymos) en je agressiviteit en die moet je dan
wel verbinden met een radicale kritiek die de creativiteit de juiste richting uitstuurt.
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Wat het nihilisme niet wil vernietigen is het zijn, het zijn is zoals
we sinds mensenheugenis weten, gelijk aan het niets (ze zijn identiek),
het zijn is het veelvoudige. Daaruit vloeit voort dat je het veelvoudige
positief moet bejegenen, want het veelvoudige schept genoegen,
vreugde, plezier. Vreugde is per slot van rekening de bron van de filosofie die op haar beurt de strijd aanbindt met de mystificaties, zodat
het negatieve verdreven wordt.
Die positieve houding die je hebt aangenomen, de Bejahung (affirmatie) leidt tot een nieuwe affirmatie, tot een verdubbeling van de
affirmatie.86 En uiteindelijk komt de verdubbeling samen in het goddelijke paar Dionysos en Ariadne, de grote idolen van Nietzsche.
Deze laatste affirmatie keert terug in de eeuwige wederkeer.
Nietzsche geeft aan het oude begrip eeuwige wederkeer, een bijzondere invulling die hij met een ronddraaiend wiel vergelijkt, dat tijdens de
omwentelingen centrifugale krachten losmaakt waardoor al het negatieve naar buiten wordt geslingerd. Voor alle duidelijkheid de beweging
van affirmaties moet niet als een dialectisch proces worden opgevat,
maar als een cyclische beweging, het is een cyclus.
In samenvatting:
1. De oppermens is de sterke mens in de cultuur, vb. Wagner,
Schopenhauer en natuurlijk Nietzsche. De oppermens wordt gedreven
door de levenskracht, de wil tot macht.
2. Nietzsche bepleit een deconstructie van ik denk dus ik ben (Descartes), het denken denkt ik en niet andersom, denken construeert het
ik. Het Franse postmodernisme ten voeten uit.
3. Nietzsches afkeer van de ontwikkeling van de Duitse cultuur
(Wagner) en de politiek van Bismarck keren terug in zijn ideeën over
het ressentiment.87
Ressentiment is niet louter wrok, afkeer, jaloezie, maar een behoefte om bewust iemand pijn te doen. Het is kortom een actie van
Het proces van het worden is de schuld van het nihilisme, aldus Nietzsche.
In zijn Franse periode vereerde Nietzsche wonderlijk genoeg ook Napoleon, de ‘grote Corsicaan’, ‘dankzij hem is de mens weer de baas over zakenlieden en cultuurbarbaren’. En over de vrouwen wist hij te berde te brengen, die zijn geïnfecteerd met
moderne ideeën. Minachting voor vrouwen was destijds ook al een wijd verbreid verschijnsel. Alexis de Tocqueville, de held van de liberalen, zei: Ik heb een hekel aan
schrijfsters die systematisch de zwakte van hun geslacht verdoezelen (Zo wordt George Sand, een feministe avant la lettre als manwijf afgeschilderd, zij heeft altijd de
zweep bij zich om mannen af te ranselen). Later laat Nietzsche Lou Salomé de wagen
trekken waarop hij en zijn vriend Paul Rée met een zweep staan afgebeeld).
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verontwaardigde machtelozen die zich van hun wrok willen verlossen
door wraak te nemen (ressentiment is wraakzucht).88
De voorlopers, bronnen van inspiratie
‘Dat is de kringloop van de wereldordening, opwaarts, neerwaarts, uit het
eeuwige, naar het eeuwige.’ (Heraclitus 540-480 v.Chr.)

Het begrip eeuwige wederkeer is afkomstig uit de Hindoeïstische filosofie, Babylonië en de Oude Grieken (presocratici). Al in zijn eerste werk
Die Geburt der Tragödie verhoudt Nietzsche zich tot de Oude Grieken.
Vanaf dat tragische boek laat hij de Grieken niet meer los. Ook vinden
we in zijn werk elementen terug van het gedachtegoed van Stirner,
hoewel hij dat altijd heeft ontkend, maar in zijn briefwisseling refereert
hij regelmatig aan de eigenzinnige filosoof die hij niet bij naam noemt,
maar waar een goed verstaander de figuur Max Stirner in herkent.
Een andere inspiratiebron is de Deen Søren Kierkegaard. Net als
Kierkegaard heeft Nietzsche last van de kwelgeest van de twijfel, de
omnibus dubitemdum est. Maar bij Kierkegaard is de twijfel angstaanjagend, het is een honger die je verteert.
Bij de weifelaar en twijfelaar uit Kopenhagen slaat de alles verslindende twijfel echter om in een waarheidsbehoefte, in een heftige
drang de waarheid te vinden, waarvoor hij zijn leven op het spel zet,
waarvoor hij wil leven en sterven. Geloof is een geloof dat door twijfel
gelouterd wordt, de enige manier om aan de twijfel te ontkomen, is
door haar af te zweren. Alleen met een radicaal sola fide overwint hij
het arsenaal van tegenargumenten binnen hemzelf.
Met Kant heeft Nietzsche nog een appeltje te schillen en dan druk
ik me nog zacht uit, eerder is het een brok dat hij moeilijk kan doorslikken. Kant met zijn praktische rede met zijn moraalfanatisme is in
zijn ogen een echte 18de eeuwse filosoof die geheel buiten de geschiedenis staat, die geen kritische blik op de werkelijkheid van zijn tijd
heeft geworpen. De 17de eeuw kende nog vooruitgang, wij 19de eeuwse
denkers voeren een oorlog tegen de 18de eeuw (van Kant en de Romantiek). Wij zijn dan ook tegen de terugkeer naar de natuur. Weg met de
idylle en de enscenering van de natuur. Wij zijn anti-idealistisch, wij
zijn tegen de revolutie. Wij verkiezen het lichaam boven de ziel. Zonder
het christelijk geloof, zou volgens Pascal, de natuur en de geschiedenis,
De haast instinctieve vijandschap van de massa tegenover de enkeling, van Plato
tot en met Nietzsche, wordt altijd toegeschreven aan het ressentiment (afgunst) van
de zwakken tegenover de sterken, H. Arendt Over geweld, 2019.
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een monster zijn geworden, zou er een grote chaos zijn. Wij hebben
deze profetie in vervulling laten gaan.
Voor Nietzsche is het socialisme, dat in zijn tijd sterk in opkomst
was, niets anders dan een agitatiemiddel van individualisten om zich te
organiseren met als doel in een gezamenlijke actie of anderszins de
macht te veroveren. Vervolgens zou er zijns inziens een maatschappij
gecreëerd worden die bestaat uit vele enkelingen, dat wordt dan een
samenleving genoemd. Ook het anarchisme kan niet de goedkeuring
wegdragen van de filoloog uit Röcken. Het anarchisme is niet anders
dan een agitatiemiddel van het socialisme, door angst te zaaien en door
te terroriseren, proberen de libertairen de heldhaftigen en de waaghalzen onder ons over te halen om verwarring te stichten en dat doen ze
niet alleen in de praktijk, maar ook op geestelijk gebied. Zodra de klassenstrijd de gelijkheid tot doel heeft en dat vervolgens in praktijk probeert te brengen, dan begint naar zijn mening ook de strijd tegen het
solitaire individu. En die hang naar een gelijkheidsstreven wijst Nietzsche nadrukkelijk af.
Er is geen rechtvaardigheid in de historie, geen goedheid in de
natuur, stelt Nietzsche nadrukkelijk vast. Volgens Nietzsche lonkt de
economische eenheid van Europa aan de horizon, dan zal er ongetwijfeld vrede heersen, veronderstelt hij, maar het zal een koude vrede
zonder sentimentaliteit zijn, het zal een Europa zijn dat zijn kinderen
verbiedt oorlog te voeren. Deze situatie zal niet al te lang duren, want
als een vanzelfsprekende reactie zal er een oorlogspartij opkomen met
dezelfde beginselvastheid die zich tegen dát Europa zal keren, een beweging die zich in een tegengestelde richting zal ontwikkelen.
Nietzsche worsteling, zijn levensloop en zijn idolen
Nietzsches autobiografische geschriften tonen aan dat de hoofdpersoon
niet een individuum, een eenheid is, een wezen dat ondeelbaar is, meer
eerder een dividuum, een deelbare mens, een mens die gelaagd en
versplinterd is, een wezen dat uit tegenstrijdigheden bestaat.
Alle opwellingen, neigingen, handelingen worden geëtaleerd. Het
dondert en het bliksemt in zijn hoofd. Onder zijn hersenpan barst het
onweer los net als bij de dichters Hölderlin en Byron. Voor hem is
Hölderlin dan ook de koning van een onontdekt rijk en Byron de geestbezwerende oppermens. Het zijn in zijn ogen waarachtige personen die
het leven ensceneren en die enscenering omvormen tot een kunstwerk.
Ook Nietzsche wil het leven vormgeven, hij ziet dat als een poging van
immanente transcendentie. Zijn onmetelijke ideeënoceaan, zie Lautré-
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amonts fascinatie voor de oceaan in zijn Zangen van Maldoror, is een
oceaan met peilloze diepten.89
Aanvankelijk is Schopenhauer nog zijn leraar en opvoeder, zijn
bevrijder, zoals hij dat noemt. Volgens Schopenhauer is de wereld niet
iets dat redelijk is, maar louter drang, een duistere drift, het leven in
deze wereld is een dynamisch en zinloos zijn. Alleen als de kennis zou
transcenderen dan zou de mens zich nog kunnen bevrijden van de
macht van de wil. Maar dat zal niet gebeuren. Want de kracht van de
wil zal door de tegenkracht, door negatie van de wil zich tegen zichzelf
keren.
Nietzsche neemt op een gegeven moment radicaal afscheid van
de oude meester en zijn zoektocht in de ‘krochten’ van de metafysica
(volgens Schopenhauer ligt de verlossing niet in de traditionele metafysica, maar in een meer esthetisch metafysische sfeer). Zijn antwoord
luidt, we leven in een tijdperk van de atomen, we leven in een ‘atomistische’ chaos. De mens leeft in de wereld van de gejaagdheid, de mens
is een opgejaagd dier. Er heerst overal chaos. De mens gaat ten onder
in de chaos. De filosofie heeft door de chaos de wil tot macht verloren.
Om nieuwe energie voor zijn aanval op de wereld op te doen,
grijpt Nietzsche terug op de probate middelen die de poètes maudits in
een bepaalde geestelijke staat brachten. Dat was de geest volledig in
verwarring brengen zodanig dat die in een dusdanige deliriale toestand
geraakt dat de rede geblokkeerd wordt waardoor duistere driften vrij
spel krijgen en dat bij voorkeur nog in het holst van de nacht.
Maar je kunt jezelf niet altijd in de wereld van de inktzwarte
nacht opsluiten, de gewone mens leeft nu eenmaal in het nu, in de wereld van alledag waar de logos het pathos van de tragedie heeft overwonnen. En dat is een wereld waarin de wil tot weten de levensmacht
van mythe, religie en kunst in zijn greep heeft. Dat is, hoe je ook wendt
of keert, een harde wereld. Steeds vergeten wij weer dat de Dionysische wereld tevens de Heraclitische wereld is, wat gewoonweg, zo ervaren we dat dagelijks, een wereld van oorlog is. Het was toch Heraclitus
die zei dat de oorlog de vader is van alle dingen!
In het werk van Nietzsche keert geregeld de wreedheid van de
oorlog, met zijn overheersing, met zijn onderdrukking, met zijn slavernij terug. Nietzsche probeert afstand te nemen van de theodicee, de
‘rechtvaardiging van God’, terwijl er toch zoveel kwaad in de wereld bestaat. Hij neemt op een gegeven moment een besluit, hij slaat een an89

Lautréamont (Isidore Ducasse), De Zangen van Maldoror, Utrecht 2011.
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dere weg in, hij vraagt zich eerder af, hoe de kunst en haar uitingen
ineen dergelijke wereld te rechtvaardigen valt. En hij komt met een
antwoord, Nietzsche zoekt zijn heil in de provocatie.
Het gevecht met de wetenschap
Voor Nietzsche is Socrates de stamvader van de westerse geschiedenis
van het weten, van de wil tot waarheid. Socrates heeft niet alleen de
wetenschap, maar ook de Verlichting gebracht die op een gegeven moment hun stempel hebben gedrukt op de ideeën van democratie, rechtvaardigheid en gelijkheid. Maar de mens is gedurende dat traject ontworteld geraakt. Sinds de Verlichting moet hij het namelijk zonder mythen stellen, wat ertoe heeft geleid dat hij zich vastbijt in bezittingen,
techniek en wetenschap en de geschiedenis. Om daaraan te ontsnappen zouden mythen weer tot leven moeten worden gewekt. Maar er is
een grote maar, verzucht hij, de zegetocht van het materialisme kan
niet meer worden gestuit, omdat het vermengd is met een bijzonder
metafysicum en dat metafysicum is het geloof in de vooruitgang.
De wereld is een materiële wereld geworden, dagelijks worden wij
bestookt met nieuwe woorden, het is een komen en gaan van nieuwigheden: fabriek, arbeidsmarkt, winstverwachting, vraag en aanbod, rendement en hoe al die hulpwerkwoorden van het egoïsme ook mogen
luiden (F. Nietzsche, Oneigentijdse beschouwingen 1).
Menschliches Allzumenschliches
In ‒ menselijk al te menselijk ‒ formuleert Nietzsche een kritiek op de
metafysische denkwijze die hij ook bij zichzelf heeft waargenomen. Hij
gaat opnieuw op onderzoek uit in de werkplaats van zijn gedachten
waar waarden tot zinnen worden gesmeed. En hij komt tot de ontdekking dat in de moraal de mens niet als individu wordt beschouwd, maar
als een dividuum als een gespleten wezen dat geplaagd wordt door het
slechte geweten. Daardoor heeft de mens leren gehoorzamen. Nietzsche komt na deze vaststelling tot de conclusie, dat er maar een oplossing is en die luidt dat de mens weer de baas over zichzelf moet worden, baas over zijn eigen verlangens, wensen en begeerten.
De moraal werkt zijns inziens als een systeem van driftregulering.
Met als gevolg dat je je altijd zondig moet voelen. Daarom weg met de
zondigheid, weg met de ethiek. Je moet de wetenschap onder de optiek
van de kunstenaar zien, de kunst onder optiek van het leven. We moeten opnieuw het geluk ervaren, het geluk moet wederkeren, zoals dat
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geschiedde in de Indische mythen, bij Pythagoras, bij de eerste bewegingen in het heelal.
In dit hierboven genoemde werk worden alle gemoedsgesteldheden nog eens op een rijtje gezet en in een historische context geplaatst. Te beginnen bij het metafysisch pessimisme van de vedantafilosofie, het moraalpessimisme van Pascal, het theoretisch pessimisme
van Schopenhauer, het sociaal pessimisme van de anarchist, het medegevoelspessimisme van Tolstoj om te eindigen bij het zedelijke pessimisme van Nietzsche zelf. En hij besluit na dit overzicht met de vaststelling dat geen enkel pessimisme ooit zo diep is gegaan. En onderstreept dat met de zinsnede: Ik geloof aan niets, ook niet aan Schopenhauer (Menschliches Allzumenschliches, Vorrede 1). Bij mij past het
idealisme niet. Wie aan dit leven hecht, zoekt zijn troost in een hogere
wereld. Maar de ware wereld is onbereikbaar, ons bereiken slechts de
verschijningen. Het Ding an sich, de noumenale wereld is onkenbaar
dat is wat Kant ons heeft geleerd.
Maar uit de noumenale wereld rijst plots het categorische imperatief op, en zegt ons: handel uitsluitend als redelijk wezen. De reactie
van Nietzsche is voorspelbaar. Hij brengt zijn geschut in stelling en
opent de aanval op Kant en de metafysica. Nietzsche blijft maar herhalen dat de wereld chaos is, omdat er geen orde, geen articulatie, geen
vorm is! Er is geen schoonheid of wijsheid in deze wereld meer. En dat
komt omdat er een tegenstelling is gecreëerd tussen het leven en historische kennis. In den beginne was er de onzin, en de onzin was bij God
(Menschliches Allzumenschliches II, 22).
Het subject is een verdichtsel, een hypothese. Substanties zijn er
niet, het ik bestaat niet. Een mens is niet, hij gebeurt. Nietzsche ontkent de vrije wil, hij postuleert dat de mens enkel bevestigt wat de
mens is. De mens is namelijk een lot.
Zur Genealogie der Moral, een commentaar
‘De gek: ik zoek God, is hij zoek? We hebben hem gedood, jij en ik’, Nietzsche

Als we de geschiedenis van het denken over de moraal onder de loep
nemen, kunnen wij kort zijn: Hoe meer macht er heerst, des te minder
moraal er overblijft. Het is Nietzsche geweest die voor eerste keer de
'genealogische methode' heeft losgelaten op de ontwikkeling van de
moraal en onderzoek heeft gedaan naar de oorsprong van de moraal.
In zijn Zur Genealogie der Moral richt hij zijn pijlen op iedere wijze van
denken die de verdubbeling van de werkelijkheid tot doel heeft. Dat
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blijkt de grondtrek te zijn van elke ideologie die immers, naast het beschouwen van de bestaande werkelijkheid een ideële werkelijkheid creeert. Een ander kenmerk is dat zij elk machtsstreven in de bestaande
werkelijkheid negeert. Als gevolg van deze ideologische sluier veranderen mensen van sterke individuen in een op drift geraakte kudde schapen die doelloos door het leven dwaalt.
Herhaaldelijk stelt Nietzsche dat de moraal, al dan niet vermomd
als ideologie, de bestaande werkelijkheid ontkent, de werkelijkheid
waarin de wil tot macht tot ontplooiing komt en actief is. Anders gezegd
de moraal is een dekmantel voor de verdedigers van de macht en voor
op macht beluste individuen. Hun streven is erop gericht mensen te laten geloven in een schimmige bovenwereld. Daarmee verhullen zij de
harde machtsstrijd die plaatsgrijpt in de aardse werkelijkheid. Zij goochelen met hoogstaande waarden en nobele normen die zij vervolgens
projecteren in een andere ideële wereld. Zodra de harde bestaande
werkelijkheid kritisch geanalyseerd wordt, verdwijnen die waarden weer
als sneeuw voor de zon.
Elke analyse van de werkelijkheid wordt vanuit een bepaald perspectief
beschouwd en drukt een bepaald belang uit. De genealogische methode
is een geëigend instrument om de vooronderstellingen en machtseffecten van alle morele stelsels die tot nu toe de mensheid geteisterd hebben te onderzoeken. Zowel de (neo)Platoonse, christelijke als de burgerlijke moraal wordt door Nietzsche op de pijnbank gelegd. Zo moet
ook de utilistische burgerlijke moraal − die de morele waarde van een
handeling afmeet aan de bijdrage die deze handeling levert aan het algemeen nut, waarbij onder algemeen nut het welzijn en geluk van alle
mensen wordt verstaan − van de Engelse filosofen Bentham en Stuart
Mill, in deze tijd een geliefd stokpaardje van liberalen en neoliberalen,
het ontgelden.
Wat nuttig is, zou feitelijk gezien alleen de heersers, en zij die de
heersers vertegenwoordigen en verdedigen, moeten dienen. Want de
bestaande macht en de vertegenwoordigers van de macht gaan niet uit
van het nut voor de ander of voor de samenleving, maar handelen
strikt uit hun eigen belang, en dat doen ze ook nog vanuit een gevoel
van superioriteit en suprematie. Zij zijn ten slotte een elite.
Dit is eigenlijk het heimelijk lonkende perspectief voor Nietzsche.
Er zal een nieuwe elite moeten worden gecreëerd. En dat heeft voor
hem een hoge prioriteit. Want vanaf het einde van de 18de eeuw heeft
er een dusdanige omwenteling van morele waarden plaatsgevonden dat
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de egalitaire moraal van de zwakken overheersend is geworden. Zij bepalen wat 'goed' en 'slecht' is. Hun 'goed' en 'slecht' is niet alleen ontaard in een wijdverbreide lijdzaamheid en een slaafse volgzaamheid,
maar ook tot een situatie van absolute lethargie. In zijn ogen heeft alleen de elite de kracht om de werkelijkheid uit die slaap te wekken en
die weer naar haar hand te zetten. Door de werkelijkheid om te vormen
en dusdanig in te richten kan de elite weer een overheersende rol spelen. Zij wordt dan bevestigd in wat zij feitelijk is, namelijk een uitdrukking van de wil tot macht.
En in deze strijd gaat het individu ten onder, er is gewoon geen
plek meer voor het individu. In de ogen van Nietzsche is het subject
een neutrale abstracte instantie, het onbeduidend wezentje mens blijkt
een illusie te zijn.
De wijze les van Zarathoestra onder een vergrootglas
‘Nicht doch’, sprach Zarathustra, ‘du hast aus der Gefahr deinen Beruf gemacht, daran ist nichts zu verachten’. ‘Nun gehst du an deinem Beruf zugrunde, dafür will ich dich mit meinen Händen begraben’ (Zarathustras Vorrede) 90

Nietzsches gevoelens over moraliteit lopen zo chaotisch uiteen dat hij
aan de ene kant de moraal nuttig noemt en aan de ander kant de nuttigheid ervan weerlegt. Hij besluit in de huid te kruipen van de oude
Perzische profeet Zarathoestra, hij laat hem net als Mozes de berg afdalen om alle morele tafels te vernietigen.91 Deze oude man roept via
zijn mond vertwijfeld: er is geen verklaring meer, er zijn alleen maar
barbaarse feiten. Het leven is een groot spektakel met toeschouwers
die op de eerste rij hebben plaatsgenomen. En hij vervolgt amor fati
dat is mijn liefde. Stop met het voeren van oorlog tegen alles wat mooi
en lelijk is. De blik van dit alles afwenden, dat is mijn enige ontkenning,
vooral niet aanklagen, vooral niet heulen met de aanklagers.
Nietzsche besluit met de onwrikbare vaststelling dat de wereld
van de krachten nooit tot stilstand komt, er bestaat namelijk, en daar
twijfelt hij niet aan, een cyclische beweging van krachten. Alle extatiAlso sprach Zarathustra was na de Bijbel het meest gelezen boek van de Duitse
soldaten tijdens de Eerste Wereldoorlog aan het front.
91
De leer van Zarathoestra gaat uit van twee tegenovergestelde krachten (goed en
kwaad), de goede God was Ahura Mazda en de kwade God Angra Mainyu. In tegenstelling tot het monotheïsme is de kwaadaardige kracht niet geschapen door een God.
De dualistische religie zoroastrisme van de profeet Zarathoestra, die leefde in de tijd
van 1500 v.Chr. tot 1000 v.Chr., was een belangrijke godsdienst in het Perzische Rijk
(550-350 v.Chr.) en van 224 tot 651 na Chr. zelfs een staatsreligie.
90
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sche toestanden, alle oprechte uitingen van het gevoel, zoals de honger
naar fantasie moeten met het huidige leven worden verbonden. Zo
moet de eeuwige wederkeer werken, de krachten moeten de aarde
trouw blijven, roept Zarathoestra. Nietzsche werpt opnieuw de eeuwige
wederkeer op het strijdtoneel.92
In feite is de Ewige Wederkehr een parodie op alle doctrines. Het
is een metafoor, een mythe die een andere wereld voorstelt die ontologisch en axiologisch superieur is aan de onze. Door zo te denken
plaatst de anti-metafysicus Nietzsche de eeuwige wederkeer niet op
een strijd-, maar op een metafysisch toneel. En hij vraagt zich vervolgens af: Wat ligt er achter deze wereld verscholen en wat is de drijfveer
van die enorme hoeveelheid krachten. Welnu, voor al die wanhopig geworden mensen heeft Zarathoestra een oplossing, hij tovert de opperof supermens uit zijn hoge hoed. Zarathoestra heeft een beproefd recept: Het ware zelf vind je niet in jezelf maar boven jezelf. Het is boven
jou verheven. Met andere woorden: je moet boven jezelf uitstijgen. In
dit streven treedt de wil tot oppermens in werking. Je moet als het ware de atleet van de zelfvorming zijn. Van dier tot mens, van mens tot
oppermens, zo simpel steekt het in elkaar. Maar het is wel een wezen
met een hoger doel en dat bereik je door het ontwikkelen van lichaam
en geest. De mensheid moet zichzelf niet voortplanten, maar veredelen
ten faveure van een hogere graad, hij moet opstijgen naar een hoger
niveau. Omhoog met de mens, de eeuwige lust tot worden moet uit zijn
slaap worden gewekt waardoor de lust tot vernietigen weer levenskrachtig wordt. In eigenlijke zin is de oppermens een prometheïsche
mens, maar wel eentje die beschikt over theogonische talenten.
De filosofie van de wil tot macht is de visie van een op strijd beluste dynamische pluraliteit die het fundament vormt van het zijn. Bij
Nietzsche is de mens zowel schepper als vernietiger. Aan de ene kant is
hij een goddelijke schepper, aan de andere kant wordt hij tot ding gereduceerd. De wil tot macht (die hij deels heeft ontleend aan de Darwinistische biologie en de fysica van zijn tijd) wordt zoals gezegd tot een
nieuwe metafysica gesmeed. Begrippen als kracht, energie, krachtenveld, energetische massa, behoud van energie, lege tussenruimten, keren vooral terug in het latere werk van Nietzsche. Feitelijk houdt Nietzsche zich op in een metafysisch grensgebied, hij slaagt er maar niet in
zich los te maken van de metafysica.

‘Amor fati slingert het koord over de afgrond van het nihilisme, over de eeuwen van
afgunst en ressentiment die de mens gedegradeerd heeft tot Untermensch’.
92
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De wereld van Dionysos
De Dionysische wereld is er een van het eeuwig scheppende, maar ook
van het eeuwig vernietigende. Dit is zijn wereld, hier opereert de wil tot
macht en nergens anders. Dus de ideeën van Paulus, Augustinus en
Ignatio (Ignatius) de Loyola worden door Nietzsche zwaar bekritiseerd.
Deze illustere figuren hebben de wereld geïnfecteerd met hun obsessies. Door deze religieuze atleten is de gewone mens uit de onttoverende wereld (Max Weber) in een nihilistische moderne tijd beland. Ten
overvloede zou ik willen zeggen, stelt Nietzsche vast dat het christendom, die naastenliefde, deemoed en gehoorzaamheid predikt, louter
een overwinning is van de slavenmoraal.
Nietzsche ontpopt zich steeds meer als een tegenstander van gezaghebbende figuren, zoals Alexander de Grote voor Diogenes was.
Diogenes’ uitspraak dat de schepper van de tweede natuur meer en
meer samenvalt met zijn eigen natuur, wordt in zijn persoon bewaarheid. Ik ben geen mens meer, ik ben dynamiet.93 Op het laatst krijgen
het rollenspel en de maskerades van Nietzsche er nog een variant bij
namelijk de valse glimlach van de theologische scherpslijpers die de
moraal prediken die zij zelf niet meer bezitten, die doen geloven in
plaats van dat zijzelf geloven.
Nietzsche, een denker van de ambivalentie, een kritiek
‘Wij filosofen van de vrije geest voelen ons bij het bericht dat God dood is,
alsof een nieuw morgenrood ons toelacht’ (F. Nietzsche)

Van de vrije geest mogen de schepen weer van wal steken nadat zij
door bovenstaand bericht aan de kade waren vastgeketend. Elk waagstuk van een vrije kritiek is weer geoorloofd, de zee ligt weer open,
‘misschien lag er eerder nooit zo’n open zee voor ons’ (F. Nietzsche).
En op zekere dag besluit Nietzsche, Epicures gedachtig: ‘Hijs de zeilen
en vlucht uit de werkelijkheid’. Maar dan moet je de zeilen niet te veel
laten vieren en schipbreuk leiden, moet je niet verzeild raken in de
doolhof van de macht, en als reddend principe de wil tot macht eruit
distilleren. En vervolgens vanaf de voorplecht roepen dat al het bestaan
strijd is en voortkomt uit strijd, dan staat op elke hoek van de straat in
Turijn wel een aftands paard op je te wachten dat je huilend om de hals
kunt vallen.
De titel de wil tot macht (Der Wille zur Macht) is een idee van zijn
vriend Peter Gast (Heinrich Köselitz) en zijn foute zuster Elisabeth För93

Titel boek van Sue Prideaux, Ik ben dynamiet, het leven van Nietzsche (2018).

115

ster-Nietzsche. 94 In de aantekeningen van dit postuum gepubliceerd
werk, is Nietzsche nogal gewelddadig te werk gegaan. Welnu, God is
dood, maar dat wisten we al, we zullen nog eeuwenlang met hem belast worden, we zullen nog heel lang de schaduw van hem aanschouwen. Maar we moeten ook deze schaduw overwinnen, want de mens
kan de ontzetting niet aan als hij beseft dat God dood is. Toch zal de
mens zich uiteindelijk realiseren dat het louter een kwestie van kracht
is. Zij die kracht bezitten geloven niet, zij zijn immers de sterksten,
voegt hij er op besliste toon aan toe.
Nietzsche heeft net als Schopenhauer de verhouding leven en bewustzijn omgekeerd, als het bewustzijn het leven niet kan sturen, dan moet
het leven het bewustzijn maar sturen. Op zich geeft het leven geen
voldoening, het draait in het leven om de affecten, de begeerte, de instincten en vooral om de driften. Drift is opgehoopte kracht, drift is
geen tekort of gebrek, maar bezit volheid, is volkomen. Het bewustzijn
daarentegen is onvolkomen, is ziek, het is een vat van schijnvoorstellingen, een gesloten kamer waarin zich een schouwspel afspeelt. Drift is
een fysiologisch aspect, een hermeneutisch aspect, het is een instinctieve kracht, een moment van zingeving.
Vervolgens richt Nietzsche zijn pijlen weer op de wetenschap.
Wetenschap beperkt zich tot kwantiteit, onze waarden zoeken de kwaliteit, maar zullen die nooit vinden. Achter de waarheidsidee dat de wereld mijn voorstelling is, zoals Schopenhauer beweert, staat de echte
waarheid, dat de wereld mijn wil is.
De wil tot macht is de enige kwaliteit, niet alleen voor de mens,
maar ook voor de wereld. De wil is oorzakelijkheid, de wil is het eigenHet was Köselitz die hem begon te betitelen, als de grote ‘ommunter van waarden’
(Voetnoot in hoofdstuk 8 uit Sue Prideaux Ik ben dynamiet, het leven van Nietzsche.
Elisabeth Förster-Nietzsche sticht samen met haar partner een ‘raszuivere’ kolonie in
Paraguay op nationaalsocialistische grondslag geënt. Zij is vooral bekend om het beheer van de nalatenschap van haar broer. Na zijn overlijden in 1900 brengt zij zijn
werk opnieuw uit en voorziet dat van commentaar. In de geest van haar echtgenoot,
een overtuigd antisemiet, schroomde zij niet om haar eigen antisemitische denkbeelden in sommige boeken van haar broer te verwerken. Deze vervalsingen kwamen
later aan het licht. Het is bekend dat Mussolini en Hitler grote waardering hadden voor
het werk van Nietzsche waar zij waarschijnlijk geen letter van hebben gelezen. Tijdens zijn leven werden zijn boeken nauwelijks verkocht. Nietzsche was gedwongen
zijn boeken zelf te financieren of als hijzelf slecht bij kas zat, deed hij een beroep op
zijn vriend Overbeck.
De eerste Nederlandse vertaling van Der Wille zur Macht (de Elisabeth FörsterNietzsche-editie) is nota bene uitgebracht door Cohen en zonen te Amsterdam.
94
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lijke gebeuren, het is de strijd om de macht. Wat vanzelfsprekend betekent dat de macht altijd in wording is, nooit af of voltooid is. De wil
tot macht is nooit metafysisch, de wil tot macht, draagt de tegenstelling
in zich, dat impliceert dat de wil weerstand nodig heeft, de wil roept
altijd weerstand op.
Moraal, metafysica en religie presenteren waarden, maar die
waarden zijn er niet, de waarden worden door de machtswil vormgegeven. Dus bestaat er alleen een morfologie van de machtswil. Net zoals
de sterke mens vijanden nodig heeft, oorlog wil voeren, naar avontuur
verlangt, is het ontwikkelen van een visie hieromtrent een levensnoodzaak. Dus de wil moet gezocht worden in het gebeuren.
Het einde van een metafysisch tijdperk
Niets is waar, alles is geoorloofd (Zur Genealogie der Moral III, 21)

God is dood, het metafysisch tijdperk is ten einde, de wereld is chaos.
In chaos is niet te leven dus organiseert de mens binnen de beperkte
mogelijkheden die tot zijn beschikking staan, het leven. Maar deze wereld kent sterke en zwakke mensen.
De moraal van hen treffen we al aan in de moraal van de meesters (de Aristoi) die tot de oude Griekse aristocratie behoorden en natuurlijk in de moraal van de slaven. Vervolgens oordeelt Nietzsche: De
laatsten kennen de tegenstelling tussen goed en kwaad niet, terwijl de
meester in tegenstelling tot de slaven nog min of meer open staat tegenover de wereld. Nu komt Nietzsche eindelijk bij zijn punt: Tegenover de slaaf en de meester staat de mens die het ressentiment omarmt, die wraakzuchtig is ingesteld, hij heeft alle spontaniteit verloren,
hij is sluw en geslepen, hij is slimmer dan de sterke mens. Hij zegt nee,
hij schept.95
Met andere woorden het antwoord van deze mens is een hartgrondig nee tegen de waardenbepaling van de sterken. De omkering
van de waarden vindt plaats door de ellendige, de arme, de machteloze, de nederige, de lijdende, de zieke, de lelijke, de wraakzuchtige
mens. Vervolgens voegt hij er nog aan toe dat de geschiedenis ons
heeft laten zien dat voorname en belangrijke mensen ook kwade, wrede, wellustige, onverzadigbare sujetten kunnen zijn.96
Voor alle duidelijkheid onder zowel meesters als slaven bevinden zich zwakke en
sterke mensen (zie mijn conclusie in dit hoofdstuk).
96
Volgens zijn aantekeningen was Nietzsche van plan vier boeken te wijden aan het
thema ‘Her- of omwaardering aller waarden’ en wel:
95
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Kortom, het nee zoals we dat terugvinden in het ressentiment
(het eerste product) leidt uiteindelijk tot het tweede product, het kwaad
ontstaat, het wordt manifest. En we weten allemaal dat het ressentiment de moraal heeft voortgebracht, en dat de moraal de metafysica,
de religie heeft geschapen. Het derde product is de vrije wil, het is het
instinct tot zelfbehoud. Het vierde product is het ideaal, maar wel een
die een volledige omkering is van Plato’s grotmythe, de grot waar verwerpelijke idealen worden gefabriceerd.
De moderne mens is de mens van zwakte, wij vinden die zwakte terug
bij democraten, socialisten en andere gelijksoortige ideologische ‘wanproducten’. Nietzsche vervolgt enthousiast zijn uiteenzetting: de sterke
mens is de antipode van de zwakke mens. De sterke mens vernietigt de
oude waarden, hij is aan niets gebonden, hij schept vreugde in het vernietigen. Haat, nijd, hebzucht en eerzucht zijn voorwaarden, zelfs levensvoorwaarden die principieel en fundamenteel verbonden zijn met
het leven van de sterke mens.
En Nietzsche besluit met de vaststelling dat de idee van de eeuwige wederkeer de meest extreme uiting is die uiteindelijk ertoe zal leiden dat zwakken zichzelf zullen vernietigen. En ‘alles’ in hun ondergang
zullen meesleuren. Dan zullen zwakkeren en sterken definitief van elkaar gescheiden worden, dan zal nihilistisch tijdperk zijn hoogtepunt
bereiken, want het nihilisme houdt crisis in, zij zuivert, zij brengt een
rangorde aan in de krachten.
Tot slot sluit hij af met de zinsnede: De wereld is het totale spel
van acties, er is geen wereld zonder actie en reactie. Aan het eind van
zijn verhaal trekt Nietzsche de volgende conclusie: Het is Dionysos of
de gekruisigde, U mag kiezen. Nietzsche heeft zijn keuze al gemaakt,
het is Dionysos geworden. Voor hem is hij een heilige en een sater. De
sterke man die aan het eind zal overwinnen is Dionysos.
Indeling van de wereldgeschiedenis
Nietzsche heeft in zijn aantekeningen een schema ontworpen van de
geschiedenis, daarin onderscheidt hij vier perioden.97

1.
2.
3.
4.
97

De Anti-Christ; Aanzet tot een kritiek van het christendom.
De Vrije Geest; Kritiek van de filosofie als een nihilistische beweging.
De Immoralist; Kritiek van de meest fatale vorm van onwetendheid, de moraal.
Dionysus; Filosofie van de eeuwige terugkeer.
Teruggevonden in een postuum uitgegeven schrift met aantekeningen.
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De 1e periode is er een die aan het expliciete nihilisme voorafgaat, het is een fase die volgt op de heerschappij van de christelijke
moraal, het is de eerste reactie op het oude geloof.
De 2e periode wordt gekenmerkt door duidelijkheid, het is een reactie in de vorm van decadentie (hij geeft als voorbeeld J.F. Huysmans
A rebours e.a.). Het leven wordt niet meer als geheel opgevat, er is
sprake van anarchie en desintegratie. Oude idealen worden als levensvijandig gezien.
De 3de periode is die van de drie grote affecten, zoals verachting,
medelijden en vernietiging. Passief nihilisme, schaamte, teleurstelling
en wanhoop zijn kenmerkend voor die periode, deze voeren als het ware de boventoon. In die periode valt de moraal weg, de moraal pendelt
tussen actief (dat wat niet aan zichzelf kapotgaat) en passief nihilisme,
tussen vernietigingsdrift, berusting, opstandigheid en hedonisme, comfort en roes. Het is een tussentoestand.
De 4de periode is die van de catastrofe. Dan zullen we de opkomst
zien van een leer van de eeuwige wederkeer die de mens ‘uitfiltert’; de
oppermens kondigt zich aan en betreedt het podium, de wil tot macht
komt tot ontplooiing.
Voor alle duidelijkheid het gaat Nietzsche niet om de tegenstelling tussen heersers en onderworpenen, zoals die in politiek, sociaal of economisch opzicht bestaat, maar het gaat hem om het onderscheid zoals wij
die in de culturele en psychologische wereld aantreffen. En wel onder
mensen die het leven niet meer aankunnen en geen andere weg meer
zien, die zich in negativiteit uiten en de absurditeit van het leven aanvaarden. Met andere woorden: je zou Nietzsche kunnen kenschetsen
als een culturele en psychologische nihilist en niet als een politieke nihilist, zoals hij vaak is afgeschilderd. Het draait bij hem niet om de politieke of economische macht, maar om de macht van de supermens op
cultureel en psychologisch gebied.
Nietzsches onthaal in de vooroorlogse Duitse filosofie
Terwijl er aan het eind van de 18de eeuw in landen als Frankrijk en Engeland enthousiast gesproken werd over ontwikkeling en vooruitgang,
die in die contreien synoniemen waren voor beschaving ‒ in Duitsland
stonden die voor cultuur ‒ klonken er honderd jaar later in diverse Europese landen geluiden die spreken van ‘de Nieuwe mens en de Nieuwe
orde’. Wat was er intussen gebeurt? De wil tot macht was met zijn triomftocht begonnen. Overal beginnen de ideeën van Nietzsche aan te
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slaan. In Italië vinden wij die terug in het futurisme, in Frankrijk in
kringen van reactionairen en nationalisten (Frankrijk kende al heel lang
een traditie van reactionaire geesten om maar enkele te noemen, zoals
de pre-Nietzscheriaan Joseph de Maistre ‒ de beul is de meest verheven mens ‒ en types als de ultrarechtse provocateur van de Dreyfusaffaire, Maurice Barrès en de leider van de Action Française, Charles
Maurras).98 Zelfs in Rusland komen we in de jaren twintig van de vorige
eeuw de stalinist Maxim Gorki tegen, die een overtuigd adept van
Nietzsche blijkt te zijn. ‘De Russische Übermensch moet de massa bevrijden, de Sovjetmens is de nieuwe mens’, schrijft hij in zijn sociaalrealistische geschriften.
Maar laten we terugkeren naar Duitsland. Zelfs Marx die zich op
de van oorsprong Romantische kritiek van de vervreemding beriep,
ging Duitsland beschouwen als de katalysator van de wereldrevolutie.
En Nietzsche voegde eraan toe: De Duitser is niet, hij wordt, hij is in
ontwikkeling. Als een van de weinigen verzette Heine, de Joodse dichter, zich tegen het Duitse nationalisme van al die nationalistische georienteerde intellectuelen, dat hij als een uiting zag van het teutonisme.
Een gevecht tegen de bierkaai, zou je kunnen zeggen.
In voornoemd land bleef de existentiële afkeer van de buren
voortbestaan. Er ontwikkelde zich daar gaandeweg een reactionaire variant van het nationalisme dat zich tegen het zielloze kapitalisme van
het Westen keerde. Aan het eind van de 19de eeuw waren de bakens
verzet. Nu was niet Frankrijk, maar waren ineens Engeland en de VS de
grootste vijanden. Langzaamaan werd in het Duitse rijk de weg geëffend voor een messianistisch nationalisme waarin de Volksgeist een
prominente rol speelde.
Was Wagner in 1848 nog een revolutionair die in de opstand te
Dresden nog zij aan zij vocht met Bakoenin. Ruim twintig jaar later
verkondigde hij tegen iedereen die het maar horen wilde: ‘Ik geloof niet
meer in een revolutie, behalve in een die begint met het platbranden
van Parijs’. Overal klonk in het land een roep om een leider die in staat
is de massa in beweging te brengen. Wagner ging zelfs zover dat hij
verkondigde dat God vervangen moest worden door de (nieuwe) mens
en dat hij een groot voorstander was van het creëren van een nieuwe
Maurice Barrès riep toen hij de executie bijwoonde van de anarchist Émile Henry:
Jullie hebben hem de bestemming gegeven waar hij naar verlangde. Het was een psychologische vergissing hem te executeren. De strijd tegen de ideeën zullen gewikt en
gewogen moeten worden op een psychologische schaal en niet door maatregelen die
louter ‘secondair’ zijn.
98
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mythologie voor de mens. Intussen had Nietzsche zich al van hem afgekeerd, hij schold Wagner uit voor ‘Bildungsphilister’.
Niet veel later bleek zelfs Max Weber, de man die wars was van
het bureaucratiseringsproces van de samenleving, een nationalist te
zijn. In een land dat zich aan het industrialiseren is, kunnen we volgens
Weber alleen uit de ijzeren kooi breken (de bureaucratie) aan de hand
van een charismatische leider, een dergelijke figuur is voor ons de enige uitweg uit het labyrint waarin we verstrikt zijn geraakt.
Wat we hoe dan ook kunnen vaststellen, is dat in het Duitsland
van het eind van de 19de eeuw, een felle aanklacht te horen is tegen de
idee van de moderniteit. Duitsland blijkt gewoon een land in wording te
zijn, maar wel een land dat almaar de neiging vertoont terug te blikken
op en terug te grijpen naar voorbeelden uit het verleden.
‘Gemeinschaft’ versus ‘Gesellschaft’
Van Schiller tot Marx, van Weber tot Adorno door al deze intellectuelen
wordt er kritiek uitgeoefend op de moderne samenleving. Zij bereiden
het stokpaardje dat de mens vervreemd is van de natuur. De beschuldigende vinger wordt uitgestoken naar de moderne technologie die de
wereld heeft omgetoverd in een grote machine. Schoonheid, magie,
mysterie zijn door dit allesverwoestende ‘machinale geweld’ de mens
ontnomen. Tegenover het geweld van de modernisering plaatsen zij de
idealen van veelheid (Vielseitigkeit) en eenheid.
De harmonie en eenheid met het verleden moet worden hersteld
en vervolgens geprojecteerd naar de toekomst. Het vuur dat nu brandt,
riep de conservatieve nihilist Carl Schmitt omstreeks de Eerste Wereldoorlog, werd destijds aangestoken (zie verder het lemma over Carl
Schmitt). Velen schaarden zich rond dat vuur. De Duitsers hadden een
filosofie ontwikkeld waar iedereen van links tot rechts zich in kon vinden.99 De deelbare mens moet maar leren omgaan met zijn angst, zijn
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Volgens Mark Lilla, De roekeloze geest, intellectuelen in de politiek (2006) heeft
Duitsland nooit echt een intellectuele klasse ontwikkeld, zoals in Frankrijk. En wel
vanwege een ‘aangeboren’ conservatisme, politieke decentralisatie, isolement van de
Duitse universiteiten en het ideaal van de geestelijke ‘Innerlichkeit’. Tegenover esprit
en raison staat: ‘Innerlichkeit’. Kortom een onpolitieke traditie die zich wreekt in de
Eerste en Tweede Wereldoorlog. In een ander land, Frankrijk, probeert Julien Benda
met zijn La trahison des clercs (1927) een signaal af te geven tegen de ‘krachtige’
opkomst van het nationalisme, fascisme, communisme en niet in de laatste plaats van
de overal om zich heen grijpende chaos en decadentie. En dat kwam omdat de klerken het kamp van de filosofie hadden verlaten en het gezelschap van Callicles (uit
Plato’s dialoog Gorgias) verkozen boven Socrates die als een Nietzsche avant la lettre
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verlangens, zijn verbolgenheid en zijn woede, zou ik er op zijn Nietzscheriaans aan toe willen voegen. Vanaf het einde van de 19de eeuw
ontkiemde er een sentiment van een strijdbaar nationalisme, van een
economisch en cultureel nationalisme dat desnoods met geweld doorgevoerd moest worden, tegen de Verlichtingsidealen in.
Nog geen dertig jaar later sloegen de militante nationalisten en
de socialisten als gevolg van de ontstane sociale onvrede en culturele
vervreemding de handen ineen, op hun nieuwe, in elkaar geknutselde
ideologie brachten ze een dun metafysisch laagje vernis aan.
Niet veel later zijn velen van een koude kermis thuisgekomen. Nationalisme is meer dan een ideologie die het volk een groot en machtig
land belooft en daartoe de ander, de vreemdeling uitsluit en/of demoniseert. In werkelijkheid mystificeert, verhult, verdoezelt het de voorwaarden voor alle bewoners van een land om daadwerkelijk een reële
invulling aan het bestaan te geven.
Heidegger een nationalistische filosoof
In 1934 treft Heidegger nog het verwijt dat zijn filosofie een uitgesproken uiting is van een atheïsme en metafysisch nihilisme, zoals de Joodse filosofen voorstaan.100 Heidegger repliceert door te zeggen dat de wil
tot macht geen overwinning, maar de voleindiging is van het nihilisme.
Voortaan verpakt hij zijn beschouwingen over Nietzsche in zijn eigen
denken, anders gezegd hij interpreteert het werk dusdanig dat het
naadloos in zijn werk past. Voor de wil tot macht is de wereld volgens
Heidegger alleen nog maar het terrein van de voorwaarden die de wede natuurlijke heerschappij van de sterken over de zwakken had geprezen. Volgens
Callicles moeten alle politieke systemen worden aangepast aan de mens zoals hij is en
zoals hij graag zou willen zijn, en dat is in zijn ogen een nogal ‘bloeddorstig’ wezen
dat een niet te stuiten behoefte heeft aan een autoritaire regering die gesteund wordt
door militaire instituties. De criticus die te allen tijde buitenstaander blijft, kiest volgens Benda altijd partij voor de buitenstaanders omdat zij buiten de posities van de
macht staan en daarom altijd door de gevestigde macht genegeerd worden. En dan
volgt de waarschuwing. Het naturalisme heeft zich opnieuw weten te nestelen in het
hart van de politiek, en opnieuw zijn de rechten, de onafhankelijkheid en de vrijheid
het slachtoffer. En vervolgens wordt de reactie (op deze situatie) in handen gelegd
van de criticus. De ware criticus wantrouwt iedere vorm van macht of het nu de
staatsmacht, economische, politieke of sociale macht is.
100
In dat jaar wordt de Joodse Rector Magnificus van de Universiteit van Freiburg uit
zijn functie gezet en afgevoerd naar een concentratiekamp waar hij overlijdt. Heidegger volgt hem op. Een paar dagen voor de beruchte boekverbranding in Berlijn had
Martin Heidegger zich bij de NSDAP aangesloten tijdens een openbaar ceremonieel
dat bulkte van de swastika’s (Sue Prideaux, o.c., pag. 1044 van haar E-book).

122

reld instandhouden en/of overstijgen. Dat betekent dat de weg naar het
zijn door deze op zich bijzondere zienswijze versperd is geraakt. Het
denken van Nietzsche is bij Heidegger in een gesloten wereld beland.
En dat houdt feitelijk in dat de wederkeer in de dimensie van tijd teniet
wordt gedaan, die wordt als het ware erin opgelost. Daarmee wordt de
wederkeer een cyclus, terwijl de wederkeer veeleer naar de tijd (historisch) toegedacht had moeten worden. Het worden van Heraclitus,
wordt bij Heidegger ineens het zijn, het wordt opgesloten in de verborgen wereld van Plato.
Maar ook Heidegger had moeten weten dat je de geschiedenis
kunt beschrijven, analyseren en interpreteren. Dat behoorde immers
tot zijn zijnsvergetelheid.
Nietzsches invloed op de Franse filosofie
Nietzsches relaas werd door een aantal ideologieën en filosofen als een
bron van inspiratie gezien. Het filosofische en artistieke vitalisme van
Bergson101, waar het futurisme102, de artistieke avant-garde van om en
nabij de eerste wereldoorlog, sterk door is beïnvloed, is in feite een
oorlogszuchtige uiting van Nietzscherianisme. Zij, de kunstenaars, koketteren met het Duits zijn, zij plaatsen de levensechte, vitale Duitse
cultuur tegenover de slappe, weke Franse civilisatie. Je kunt ook zeggen dat zij de Dionysische gemeenschap tegenover de mechanische rationalistische maatschappij plaatsen: de helden tegenover de handelaren en de zwijmelaars, het tragische bewustzijn tegenover de utilitaristische denkers, de muzikale geest tegenover de calculerende mentaliteit, de heroïsche man tegenover de met de dood flirtende romanticus.
Het spreekt voor zich dat dat al met al ook een omarming betekent van
de gedesillusioneerde geest van de Duitse cultuur, het bedenkelijke
faustische verbond van ridders, dood en duivel, van de ridder die aan
de dood ontsnapt en een raszuivere Ariër wordt.
Na de Tweede Wereldoorlog lijkt Nietzsches verhaal op sterven na
dood te zijn om in de jaren zeventig bij de radicale Franse filosofie weer
op te duiken. 103 Voor een hele generatie filosofen is Nietzsche een
In het werk van de Franse filosoof Bergson wordt de scheppende vrijheid in de tijd
gezien, de menselijke vrijheid komt in dit proces tot zelfbewustzijn.
102
Om zijn ideeën kracht bij te zetten, organiseerde D’Annunzio de mars naar Rome
en stond hij pontificaal aan het hoofd van een strijdmacht om Fiume te veroveren.
Alle futuristen werden op een na, en wel Balla, fascist.
103
Aangezien een breed palet van filosofen in het naoorlogse Frankrijk beïnvloed is
door Nietzsche, licht ik in dit hoofdstuk er maar twee uit: Michel Foucault voor wat
betreft zijn machtsdenken en Gilles Deleuze voor de techniek van het decoderen.
101
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‘Fundgrube’, een chaotisch, ongeordende bibliotheek van vreemdsoortige gedachten. Zo beschouwt Michel Foucault (1926-1984) Nietzsche als
de filosoof bij uitstek die radicaal de contingentie van het strijdende lichaam en de felle strijd tussen de machten die knagen aan de wortel
van het zijn, heeft opgespoord.
Hoe dan ook, Nietzsches opvattingen vormen voor de Franse exof postmarxisten een bruikbaar concept. In hun zienswijze, in hun visie
op de wereld is er wel een opmerkelijke verschuiving te ontdekken. Het
individu, dat door Nietzsche de geschiedenis is uitgeschreven, wordt
door hen weer tot leven gewekt. Het is weliswaar niet meer het unieke
wezen van de moderne filosofie, maar een constellatie die samengesteld is uit meerdere driften en machtsuitingen. Deze opvatting heeft zo
zijn gevolgen. Uiteindelijk heeft die denkwijze geleid tot het alom verbreide besef dat wij de wereld moeten accepteren zoals zij is. En dat
betekent dat wij moeten aanvaarden dat wij in het spel der krachten
zijn opgenomen.
Op wrede wijze wordt door hen het individu als hoofdacteur en
regisseur van het wereldtoneel gestoten. Het individu dat ooit de macht
zou moeten breken en ontmantelen, wordt gedegradeerd tot een samenstel van krachten dat aan andere krachten, die buiten hem om
werkzaam zijn, wordt blootgesteld.
De disciplinemaatschappij
Werken, trouwen, kinderen krijgen en opvoeden en het land verdedigen
dat waren de morele verplichtingen van kerk en staat, die de moralisten als ideaal stelden en dat dan ook wijd en zijd propageerden. Michel
Foucault legt haarfijn uit dat er een duidelijke overeenstemming bestaat tussen school, fabriek, het bedrijf, de kazerne, de kliniek, het
gekkenhuis en de gevangenis, en bedenkt voor dat fenomeen de term
disciplinemaatschappij. Vervolgens definieert hij dat begrip als: de
maatschappij waar macht uitgeoefend wordt door middel van disciplinaire apparaten zoals de hierboven vermelde instituten. Deze instituten
kneden het individu en vormen zo het subject, vat hij zijn analyse bondig samen.
De disciplinemaatschappij vindt haar oorsprong in het vroegmoderne Europa, maar kwam pas na de industriële revolutie tot volledige
bloei. De vooruitgang in de wetenschappen, die gepaard ging aan de

Voor een uitgebreide analyse van de invloed van Nietzsche op het Franse naoorlogse
denken verwijs ik naar hoofdstuk 9.
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opkomst van de moderne menswetenschappen, stelde machthebbers in
staat hun onderdanen op wetenschappelijke wijze te controleren.
Over de discipline merkt hij nog op dat het Franse woord voor
werk, ‘travaille’, afgeleid is van het Latijnse woord voor ‘tripalium’:
martelwerktuig. Hij heeft voor wat betreft een voorganger. Nietzsche
was in Morgenrood al fel gekant tegen werk, tegen de aanbidding van
werk. En beschouwde ledigheid net als overigens Antisthenes, de vader
van het kynisme en zijn volgelingen als een deugd.
Naar het inzicht van Gilles Deleuze (1925-1995) probeert Nietzsche
door alle codes van verleden, heden en toekomst heen te breken. En
als hij daarin is geslaagd, werpt hij naar het inzicht van de Franse filosoof iets nieuws op dat zich niet laat coderen. Hij zoekt een overgang
naar een nieuw lichaam dat van ‘de mens, de aarde of van het schrift’
is. Op het niveau van het schrijven en denken onderneemt Nietzsche
een poging tot decoderen door alle bestaande codes in het ongerede te
brengen. Het getuigt van een op drift raken, van een uit de koers raken
of van wat Deleuze met een nieuwe term deterritorialisering noemt (zie
ook de beschouwing over Lautréamont in het volgende hoofdstuk). In
dat proces wordt de relatie tot dat wat tot het buiten behoort verbroken
door het binnen, inwendige.
Zijn antwoord, we hebben het hier over Nietzsche, is het krachtige aforisme. Door gebruik te maken van het aforisme ontstaat er een
krachtenspel, een toestand waardoor krachten ongeremd het buiten
bestoken.
Nietzsche en de naoorlogse Duitse jeugd
Ruim honderd jaar na Nietzsches avontuur ziet Sloterdijk, die nogal wat
klappen van de Franse radicale filosofie heeft opgelopen, als dwarse
leerling van Zarathoestra zich geroepen de kudde makke schapen te
leiden met de tomeloze ambitie een nieuwe elite te creëren. Maar in
plaats van met de hamer of met een pistool in zijn zak te filosoferen en
de straat op te gaan, zoals de Duitse dadaïst Richard Huelsenbeck
voorstelt, hanteert Sloterdijk de slappe pen en speelt hij bijna wekelijks
een thuiswedstrijd in de media.
De angst voor het leven drijft de mens uit het centrum, zei Schelling al. Maar het centrum was voor hem nog het alles verterende vuur
van de alledaagsheid. Maar de vraag blijft overeind: Waarom kan de
mens toch maar geen rust in dit aardse leven vinden? Is het omdat hij
teveel in het heden staat en altijd het verleden achter zich aansleept?
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Of speelt er nog iets anders? Wordt de mens ook niet nog gekweld door een grote onzekerheid? Immers voor hem blijft de toekomst
ongewis. Hij had kunnen weten dat als het heden opengebroken wordt
door het bewustzijn van de tijd, dat dat ook het einde betekent van de
zekerheid en de geborgenheid van het individu. Voor de mens blijft de
tijd hoe dan ook een dreigend decor. Alleen de dreiging al doet hem
naar macht verlangen, want die moet in welke hoedanigheid dan ook
zijn toekomst veiligstellen.
Daarin staat hij niet alleen, ook anderen streven al of niet om dezelfde redenen naar macht. Zo kan de macht onbegrensd groeien. Zij
wordt dynamisch. Macht vraagt om meer macht. Alleen in de accumulatie van macht ontleent de macht haar bestaan, dat vormt haar wezen,
dat is haar drijvende kracht. Totdat de macht zo machtig wordt dat
haar machtsmonopolie een eigen leven gaat leiden. En dan betreedt
Foucault het toneel om zijn ‘machtige’ analyse erop los te laten (zie de
vorige paragraaf).
Parallel aan de wil tot macht, bestaat de wil tot rijkdom. In dezelfde eeuw als Nietzsche de wil tot macht als leidraad van de geschiedenis voor een kleine elite van Übermenschen proclameert, predikt
Marx de wil tot rijkdom voor iedereen. In zijn idealistische ogen is de
wereldrevolutie dan ook niets anders dan de realisatie ‘van rijkdom
voor allen’.
Maar Marx had buiten de waard gerekend, de geschiedenis rekende immers rigoureus af met dit soort idealen. Een kleine elite had
intussen een krachtdadig besluit genomen en er korte metten meegemaakt. Zij eiste die rijkdom op, en die kwam, zoals vanouds, weer in
handen van weinigen te liggen. Vervolgens werd er een stevig machtssysteem in het leven geroepen om de rijkdom van die elitaire groep te
beschermen.
Een kritische samenvatting
Volgens Nietzsche leidt de culturele situatie tot een punt dat de mens
de chaos niet meer aan kan, derhalve ontstaat er anarchie en/of desintegratie. En die situatie leidt ertoe, dat ‘werkelijk grote mensen’ in dat
gat springen en de macht grijpen. Als we de werken van Nietzsche helemaal hebben doorgeploegd, mogen we zondermeer vaststellen dat er
allerminst sprake is van een systematische theorie van het nihilisme.
Nee, zijn werk is te fragmentarisch, zo niet chaotisch.
Wat we er wel uit kunnen destilleren zijn de volgende opvattingen: Eenheid, doel en waarheid zijn onze eigen illusies c.q. producten,
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dat is kort samengevat zijn eerste openbaring van het nihilisme. De
tweede is die van het volkomen nihilisme, er vindt in die nihilistische
fase een reactie op de nihilistische situatie plaats, waardoor er een onderscheid ontstaat tussen passief en actief nihilisme. De kritiek op die
situatie komt tot ontwikkeling, de bestrijding ervan neemt een aanvang. Als de situatie eenmaal overwonnen is dan wordt dat radicaal nihilisme genoemd, concreet betekent dit dat de moraal overwonnen is of
dat die zichzelf heeft overwonnen. Vervolgens zal dan de volgende fase
aanbreken die van het extreem nihilisme, dat is de fase die gekenmerkt
wordt door het experiment, het vrij experimenteren.
De vraag is: In welke fase verkeerde de maatschappij toen Nietzsche nog leefde? Zelf gaf hij als antwoord, dat Europa een dusdanig
stadium had bereikt dat de oude verschillen al opgeheven waren en er
één Europese cultuur was ontstaan (volken, standen rassen, natiestaten, nationale culturen). De leegte die was ontstaan, werd ingevuld
door het spektakel. Als dat stadium is bereikt, is er geen God meer nodig. God is dood. Er heerst verwarring. Er zal een nieuwe strijd ontbranden. Die strijd is er een van Dionysos tegen de Gekruisigde. Tijdens dat gevecht zal het christendom afgeschreven worden, zo niet
vernietigd worden.
De volgende vraag die vervolgens gesteld kan worden: is of het
nihilisme de meest onheilspellende gebeurtenis aller tijden is? Nietzsche
is daar niet eenduidig over. Na verloop van tijd verandert het nihilisme
in zijn werk van betekenis. Soms wordt het gezien als pessimisme,
waartoe hij de decadentie en de romantiek rekent, een in zijn tijd invloedrijke stroming in de literatuur en filosofie. Meestal geeft hij een
totaal andere invulling aan het nihilisme, dan is het meer een uiting van
wanhopig geworden kunstenaars en schrijvers.
Als dat punt is bereikt, wordt het nihilisme meer als een tussenstadium opgevat omdat op dat moment de productieve krachten nog
niet sterk genoeg zijn. Doordat te benadrukken, probeert hij het nihilisme in de tijd te plaatsen, maar overtuigend is het allemaal niet. En
hij vervolgt zijn verhaal met de opmerking: De neergang en achteruitgang van de macht van de geest wordt als passief nihilisme opgevat.
Actief nihilisme daarentegen wordt als teken van de toegenomen macht
van de geest gezien, als teken van sterkte, de kracht is dan dusdanig
toegenomen dat die tot destructie leidt.
Nihilisme kan vanuit dit oogpunt beschouwd worden als eindstadium
van een lange geschiedenis van denken, dat niet alleen de cruciale en
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moeilijke fase waarin het denken zich bevindt, doorziet, maar ook de
omslag aankondigt naar een ander denken en dat andere denken is natuurlijk het nihilistisch denken.
Het moge duidelijk zijn, dat in het nihilistisch denken doel en richting ontbreken, het denken is enkel op zoek naar het formuleren van
een kritiek op de bestaande waarden. Het is in die zin actief dat het
aanhoudend de situatie bekritiseert en niet stil blijft staan bij de gevolgen van de omkering van de waarden. Het constateert en fulmineert,
maar formuleert niet het tegendeel, laat staan het radicaal andere tegendeel. Het nihilisme wijst ons de weg hoe het niet moet zijn. En daar
blijft het bij, een volstrekt ander perspectief wordt er niet geboden.
Tot slot: Is Nietzsche een nihilist?
Tegenwoordig wordt de vraag gesteld of Nietzsche wel een nihilist is
geweest. Er zou volgens de twijfelaars een misvatting bestaan of dat
het geval is. De vele analysen van zijn oeuvre zouden al met al geen
accurate weergave zijn van de persoon en zijn werk. Nietzsche heeft
veel geschreven over het nihilisme, maar dat komt omdat hij bezorgd
was over de effecten van het nihilisme in het bijzonder op de cultuur,
niet omdat hij een propagandist zou zijn van het nihilisme.
Nietzsche zou dan getypeerd kunnen worden als een nihilist in de
descriptieve betekenis van het woord. En dat betekent concreet dat hij
van mening is dat er niet langer een reële substantie bestaat voor de
traditionele sociale, politieke, morele en religieuze waarden. Enkele critici twijfelen er dan ook niet aan dat hij ontkent dat die waarden een
objectieve geldigheid hebben en dat dat gegeven een dwingende verplichting op onze schouders legt. Immers de oude waarden zijn verdwenen, of staan onder grote druk, dat is zogezegd een feit. Vervolgens maakt hij de balans op en concludeert dat die niet meer dezelfde
invloed en kracht hebben als ze ooit hebben gehad.
Dat is de reden dat hij de dood van God afkondigt, met als argument dat de traditionele bron van de eeuwige en transcendente God
geen rol van betekenis meer speelt in een moderne maatschappij.
Kortom het nihilisme beschrijven is iets anders dan het nihilisme aanprijzen en voorstaan. Nietzsche is en blijft een normatief persoon.
Voor wat betreft de christelijke idealen en die van Verlichting is
het aan Nietzsche te danken dat die ontwaard en ontdaan zijn van hun
universele en absolute geldigheid. De fout die door hem wordt gemaakt, is dat hij die idealen niet in een historische en filosofische context plaatst.
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Ter adstructie van bovenstaand constatering treffen wij In De Wil
tot Macht nog het volgende commentaar aan: ‘Nihilisme is…niet alleen
een geloof dat alles tot verval neigt, maar is ook een aansporing de
schouders eronder te zetten, actie te ondernemen om de vernietiging
ervan te bespoedigen om ruimte te scheppen voor de oppermens die
dan nieuwe waarden zou kunnen formuleren die tot nu toe nog niet bedacht zijn’. Anders geformuleerd: Pas als het individu zich bevrijd heeft
van de metafysica kan de wil tot macht zich ontwikkelen.
Zeker, Nietzsche was de eerste filosoof die het nihilisme uitgebreid heeft geproblematiseerd en onderzocht en de implicaties ervan
serieus heeft genomen. Maar dat betekent nog niet dat hijzelf nihilist is.
Hij heeft het nihilisme juist serieus genomen om een alternatief te formuleren, aldus een aantal positief gestemde epigonen.
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VI: Artistiek nihilisme
Dood aan de poëzie, kunst onder vuur
Lautréamont, dadaïsten, lettristen, situationisten,
een nihilistische aanval op de kunst
Inleiding: De doodsverklaring van Lautréamont
‘Overal is de taal verziekt en op de gehele ontwikkeling van de menselijke
soort rust de last van deze weerzinwekkende ziekte.’ F. Nietzsche Der Fall
Wagner (1888)

Een maand voordat Friedrich Nietzsche zich als vrijwilliger aanmeldt
voor de Frans-Duitse oorlog van 1870 verschijnt in Frankrijk de Poésies
van Isidore Ducasse, de doopnaam van de dichter Lautréamont. Beide
poëtische denkers zijn qua mentaliteit en politieke overtuiging nogal
verschillend, wat zij in ieder geval gemeen hebben is hun verzet tegen
de oprukkende moderniteit.
Ducasse realiseerde zich dat aan het epos van de poëzie een einde is gekomen toen de Duitse legers zich massaal aan de Franse grens
hadden verzameld om onder het mom van holle nationalistische leuzen
hun afzetmarkt te vergroten. Dichters en denkers worden nu gedwongen zich te engageren, zij werpen de poëtische droomwereld van zich
af en storten zich op de realiteit van het dagelijks leven.
Een jaar voor het uitbreken van de Commune van Parijs had de
dichter die eerder als Lautréamont door het leven was gegaan zijn ware
identiteit onthuld: ik ben Isidore Ducasse, geboren te Montevideo: Ik
vervang de zwaarmoedigheid door de moed, de twijfel door de zekerheid, de wanhoop door de hoop, het kwade door het goede, het klagen
door de plicht
Met de moraal onder zijn arm en pijn in zijn hoofd opent Ducasse
zijn aanval op de gevestigde waarden en normen. En hij was niet de
enige. Een paar honderd kilometer verderop trok Friedrich Nietzsche,
nadat hij tijdens de oorlog gewond was geraakt, gelegen op het ziekbed
van een veldhospitaal, dezelfde conclusie. En hij riep op tot een ‘Umwertung aller Werte’, tot een omwenteling van de hypocriete wereld om
die om te vormen tot een wereld waar het koor van de muzen de verhoudingen gaan bepalen.
Ook Nietzsche strijdt met open vizier, hij wil zich niet achter een
of ander pseudoniem verschuilen. Mag ik mij even voorstellen: ik ben
gewoon Friedrich Nietzsche en ik zet alle westerse waarden en normen
op zijn kop.
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De ‘Umwertung aller Werte’ in de kunst
Het tijdvak van ‘Umwertung aller Werte’ is aangebroken. Alle waarden,
dat wil zeggen de burgerlijke waarden, moeten worden omgebogen opdat er een ander perspectief ontstaat, een perspectief dat uitzicht biedt
op een ander leven, een leven waar hartstochten, liefde, poëzie vrij
spel hebben. Maar de maatschappelijke ontwikkeling dier dagen wijst in
een geheel andere richting. Uit de fabriekshallen klinkt het monotone
geluid van de machines op. In een versneld tempo breidt het industrialiseringsproces zich over Europa uit.
Als gevolg van dit proces ondergaat de factor arbeid een verandering, arbeid is niet ambachtelijk meer. Arbeid bestaat nu slechts uit
het verrichten van mechanische handelingen en raakt steeds verder
verwijderd van de creativiteit, waar ze ooit mee was verbonden.
In de tweede helft van de 19de eeuw groeit het verzet tegen de
industriële ontwikkeling. Aangestoken door de maatschappelijke onrust
wijzen ook de kunstenaars de ‘glorie’ van de industriële productie af.
Volgens een aantal radicale kunstenaars zal het leven uit de dwangmatige beweging van het productieproces moeten breken. Aan de andere
kant van het dwangmatige, geketende leven zal er ruimte gecreëerd
moeten worden voor een leven dat veel meer gestuurd moet worden
door het toeval en de vrije wil.
Vanaf het midden van de 19de eeuw is het beeld als volgt: een
aantal kunstenaars werpt zich op als avant-garde – term afkomstig uit
het militaire jargon – om zowel de kunst te vernieuwen als een maatschappelijke strijd te voeren. De avant-garde kunstenaar van die dagen
is een sociaal-geëngageerde kunstenaar die niet alleen de term avantgarde gebruikt om zich te onderscheiden van de traditionele gevestigde
kunstbewegingen, maar daarmee ook zijn verlangen naar andere maatschappijvormen wil uitdrukken.104
De avant-gardekunstenaar oefent kritiek uit op de maatschappij,
streeft naar opheffing van de tegenstelling tussen kunst en dagelijks
leven en formuleert een sociale utopie. Om dit streven kracht bij te zetten sluit een aantal kunstenaars zich aan bij revolutionaire groeperingen. In Frankrijk zijn zij terug te vinden in de kringen, die de ideeën
van Fourier aanhangen. Zo zoekt de schilder en militante socialist
Courbet (1819-1877), in 1871 actief in de Parijse Commune, midden
19de eeuw contact met de groep Fourieristen. Fourier ontvouwt in zijn
R. Poggioli, The theory of the avant-garde, Cambridge (Massachusetts)-Londen
1968 (oorspronkelijk Bologna 1962). Zie ook: N. Tummers, ‘Avant-garde en guerilla’,
Te Elfder Ure, Nijmegen december 1968.
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sociale utopie, samengevat in ‘de phalange’ (een militaire voorhoede;
de stoottroepen van het leger in de klassieke tijd), gedachten over de
harmonie tussen kunst en leven, over droom en werkelijkheid.
Maar na het mislukken van de Parijse Commune komt aan de periode van de sociaal-geëngageerde kunst een einde. Was het alternatief
van de Franse avant-garde nog revolutionair, dat in Engeland was reactionair. Op het Britse eiland reageert een kunstenaarsgroep met een
conservatieve utopie op het proces van de industrialisering. Onder aanvoering van William Morris zet de ‘Arts and Craftbeweging’ zich in voor
een model waarvoor de middeleeuwse maatschappij met zijn ambachtelijke werkvormen als inspiratiebron dient.
Vanaf het einde van de 19de eeuw probeert de avant-garde meer door
middel van provocatie – het schandaal – de burgerij wakker te schudden. De eindeloze reeks avant-gardistische manifesten geven hiervan
een beeld. Omstreeks de eeuwwisseling verdwijnt het provocatieve
maatschappelijke element uit de kunst. De kunstenaar bekeert zich tot
een meer passieve nihilistische levenshouding.105 Het protest dat nu uit
de monden van de kunstenaars klinkt heeft enkel tot doel de kunst te
vernieuwen, concentreert zich zogezegd niet meer op het vernietigen
van de oude waarden in de kunst. Juist in die tijd dat de kunstenaar
terugkeert op zijn eigen terrein is de naderende sociale, economische
en politieke crisis voelbaar. Welnu: ‘En attendant, demandons au poète,
du nouveau, idées et formes’.106
Lautréamonts duik in de diepe oceaan van de Romantiek
Comte de Lautréamont, wiens werkelijke naam zoals gezegd Isidore
Ducasse is, onderkent bijna 150 jaar geleden het gevaar van de nieuwe
ontwikkeling op het gebied van maatschappij en kunst. In Hondse gedichten (Poésies) opent hij de aanval op de dagelijkse gebeurtenissen,
de holle retoriek, het gevestigde denken, de schandalen en de banaliteit van zijn tijd.107 Tegen al wat ons gevangen houdt zal de nieuwe poezie zich moeten wapenen, roept Lautréamont. Poëzie zal geen dichtkunst meer mogen zijn, maar moet kritiek zijn. Vanuit die optiek haalt
hij de bezem door de traditie van de poëzie. Alles is geoorloofd, zoals:
het vrij spelen met de taal, het willekeurig verwisselen van poëzie en
R. Poggioli, o.c., pag. 61.
R. Poggioli, o.c., pag. 215.
107
Isidore Ducasse, Hondse gedichten, een vertaling van Poésies I en II, Utrecht
2010.
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proza, het plotseling veranderen van stijl, het verschuiven van tekstfragmenten, het veelvuldig gebruik van de parodie, het groteske, het
cynisme en de humor. Poëzie moet ruimte en tijd verstoren, breuken
forceren, anarchie prediken. Lautréamont opent nieuwe wegen in het
schrijven. Hij sleept de lezer met de haren bij de tekst, schudt hem
wakker, spoort hem aan tot betrokkenheid, plaatst hem in het hart van
het dagelijkse leven.
Wat bezielt de rebelse dichter om zijn Zangen van Maldoror, voor velen
hét hoogtepunt van de Franse Romantiek, de rug toe te keren en met
de Hondse gedichten de richting te wijzen voor de aanstormende opstandige avant-gardes? Het antwoord ligt besloten in zijn fascinatie
voor de ontwikkelingen in de moderne stad. Isidore Ducasse’s Hondse
gedichten is grote stadspoëzie.
Maar bij deze twee deeltjes stokt zijn verhaal. Lautréamont krijgt
door zijn vroegtijdige dood de kans niet meer de tijdgeest verder onder
handen te nemen en te bekritiseren. Net nadat zijn manifest, waarin
het failliet van de perverse moraal, de hypocrisie, de maatschappelijke
orde wordt afgekondigd, is gedrukt, sterft hij. Na zijn dood dreigt zijn
werk zelfs geheel verloren te gaan. Bij toeval worden de Hondse gedichten in de Nationale Bibliotheek van Parijs ontdekt. André Breton, de
grondlegger van het surrealisme, krijgt ze onder ogen. Breton begrijpt
onmiddellijk dat hij een meesterwerk in handen heeft. IJverig kopieert
hij de tekst. In 1919 wordt deze integraal afgedrukt in het tijdschrift
Littérature. Met deze daad metselt Breton een van de pijlers van het
surrealistisch gedachtegoed. Het surrealisme heeft een voorganger, een
inspirator. Enthousiast storten de surrealisten zich op het werk van
Lautréamont. En met hun interpretaties geven zij weer richting aan de
Franse radicale avant-garde van na de Tweede Wereldoorlog, de lettristen en de internationale situationisten.
Het merendeel van de surrealisten beschouwt Lautréamont als
een getormenteerde opstandige, non-conformistische outsider. In de
Zangen van Maldoror brengt de dichter zijn verbondenheid met de
oermythe tot uitdrukking. In zijn Zangen werkt Lautréamont namelijk
veelvuldig met metaforen die de cyclus van geboorte, leven en dood,
van opkomst, neer- en ondergang weergeven. Door zich met het kwaad
te identificeren – Mal d’aurore is Kwaad van de dageraad – maakt hij
zichzelf deel- en lotgenoot van een geheimzinnige, duistere hermetische wereld. De dichter verbeeldt zich dat hij de ingewijde, de hogepriester is van het grote mysterie: de verborgen waarheid. En het
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kwaad zal die waarheid aan het licht brengen. Door middel van het
woord dat het kwaad uitdrukt, probeert de dichter een tipje van de
sluier van de eenwording van dood en leven, van waarheid en mysterie,
op te lichten.
De eenheidscheppende kracht van het woord; de mythe
In de Zangen bevredigt Lautréamont zijn romantische verlangen naar
wanhoop, twijfel en zwaarmoedigheid. De schoonheid openbaart zich in
het kwade, het slechte, het boze en het wrede. Met lyrische strofen
probeert Lautréamont de christelijke moraal die het goede predikt aan
te vallen. Met zijn verheerlijking van het kwade, het duivelse, het
schaamteloze, het bizarre brengt hij een hommage aan al die dichters
die sinds het hellenistische Alexandrië hun woordavontuur zijn aangegaan. Ook in Frankrijk woekert het virus van het nihilisme, de avantgarde wordt erdoor besmet.
De toekomstdroom moet werkelijkheid worden
In landen, die achter zijn gebleven in de industrieel-technologische
ontwikkeling, zoals Italië en Rusland, ontstaat er een aantal jaren voor
het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog een artistieke avant-garde
die zich futuristisch noemt. Futuristisch? Dat woord roept onmiddellijk
de vraag op: welke ontwikkelingen hebben zich dan in het 19de eeuwse
Italië voorgedaan, dat men zo snel mogelijk de toekomst wilde bereiken? In Italië was er midden van de 19de eeuw een man genaamd Giuseppe Mazzini (1805-1872) opgestaan die een duizendjarig nationalisme propageerde. Hij had maar een doel voor ogen en dat was Italië
één maken. En dat lukte wonder boven wonder in 1870. Steeds meer
Italiaanse nationalisten raakten in de ban van zijn opvattingen. En blikte hoopvol naar de toekomst.
De dichter D’Annunzio gefascineerd geraakt door Nietzsches idee
van de Übermensch, het individu dat uitstijgt boven de massa en lak
heeft aan de conventionele moraal, sprong daar gretig op in en borduurde voort op Mazzini’s ideeën. Voor wat betreft zijn politieke opvattingen over de inrichting van de samenleving, was hij duidelijk: De parlementaire democratie die gestuurd wordt door een elite is volgens hem
volstrekt onbetrouwbaar en moet aan de kant worden geschoven. Hij
noemde zich voortaan fascist. 108 Op artistiek gebied omarmde hij het
futuristische gedachtegoed.
Mussolini schreef een biografie over D’Annunzio met als titel De Johannes de Doper
van het fascisme. D’Annunzio was een groot bewonderaar van Wagner en verzot op
108
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In zo kort mogelijke tijd proberen de futuristen het land de 21ste
eeuw binnen te loodsen. In een ‘grote sprong’ voorwaarts willen de
kunstenaars de mentaliteit rijp maken voor het industriële tijdperk. Het
mensdom zal en moet uit de lethargie van de oude feodale verhoudingen worden gewekt. Alle terreinen van het leven worden door de futuristen bestreken om richting te geven aan deze nieuwe mentaliteit.109
Zowel in de poëzie, in de architectuur, als in het theater zal het gestamp en het gebulder van de machines hoorbaar moeten zijn.
Alle symbolen van het industrieel kapitalisme worden door hen
met liefde gekoesterd. De futuristische gedichten zijn één lofzang op de
verworvenheden van de industriële productie zoals de auto, het vliegtuig, de trein. Alle klassieke, esthetische waarden worden omgekeerd.
‘Niets is mooier dan een race-auto ..een ronkende auto die, als hij rijdt,
op een mitrailleur lijkt’, schrijft F. Marinetti in het eerste manifest van
het futurisme.110 Er is slechts één wet voor de nieuwe kunstenaar en
dat is de wet die het moderne industriële leven dicteert.
Naar zijn mening en die van de overige futuristen wordt het moderne leven gedragen door geweld, strijd, agressie, hartstocht en opstand. De futuristische manifesten staan bol van deze uitingen. De futuristen verheerlijken het geweld in alle hoedanigheden. In de loopgraven
van het moderne leven, de achterbuurten, het café, de hoerenwijken,
zoeken zij het geweld op. Voor hen maakt het geweld, dat kenmerkend
is voor het leven in de 20ste eeuw, deel uit van de eindeloze vitale
stroom. ‘Vivere pericolosamente’ is hun motto: ‘Wij moeten aan de
deuren van het leven rukken om de scharnieren en de sloten op de
proef te stellen!’ 111 Leef totdat de uiterste grens is bereikt, laat je
meevoeren door de stroom van het vitalisme.
Hartstocht en geweld
Zoals al is opgemerkt opereren de futuristen in het hart van het dagelijks leven waar het onverwachte valt te ontdekken, waar de strijd
plaatsvindt, waar het geweld zich openbaart. In hun manifesten stellen
zij dat de kunst een verbinding moet aangaan met het geweld, want
de ‘grote ensceneringen’ die zijn opera’s opsierden. Het was dan ook niet vreemd dat
hij net als zijn futuristische kompanen onder invloed van die opera’s misogyne overheersingsfantasieën koesterden.
109
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huns inziens steunen zowel de kunst als het geweld op de hartstocht,
de begeerte. ‘Wij moeten ophouden de begeerte te verafschuwen’, de
begeerte is eeuwig. 112 De hartstocht is het wapen van de kunstenaar
om de oude waarden in de kunst te vernietigen: ‘Verwoest, verwoest
met het doel een nieuw bewustzijn op de bouwen’.113 Met dit soort basale uitingen roepen de futuristen de mensheid op de symbolen van de
kunst uit het verleden – musea, bibliotheken etc. – te vernietigen. Of
dit nog niet genoeg is, verkondigen zij dat in het dagelijks leven de ‘irrationele’ spontane krachten een vooraanstaande rol moeten gaan spelen. Gezien deze opvatting is het ook niet vreemd dat de futuristen een
warm gevoel koesteren voor de waanzin. In één van hun pamfletten
wordt dan ook opgeroepen de poorten van de psychiatrische inrichtingen open te breken opdat de waanzin weer onder ons zal leven.114
Alles is volgens de futuristen voortdurend in beweging. ‘Wij zoeken het
wezen der dingen: de zuivere beweging, en wij geven er de voorkeur
aan alles in beweging te zien’.115 Elk kunstwerk, elk schilderij, elk gedicht, elke film maakt deel uit van de eindeloze beweging. Het leven en
de kunst is een perpetuum mobile. Niet alleen het kunstwerk, ook de
kunstenaar is deel van het continue proces. Door zijn intuïtie is de kunstenaar verbonden met zijn omgeving, de intuïtie bemiddelt tussen het
subject en de dingen.
Enkele jaren voor het verschijnen van het eerste manifest van de futuristen (1909) was deze opvatting al door de Franse filosoof Bergson geformuleerd. Bij Bergson geldt de intuïtie als drijvende kracht van het
bewustzijn, valt zelfs geheel samen met de tijd (durée). De intuïtie is
een vitale stroom, die één is met de tijd, maar die, dat moet gezegd
worden, buiten de geschiedenis staat. In het eerste manifest van de
futuristen keert deze beschouwing als volgt terug: ‘Tijd en ruimte zijn
gisteren gestorven. Wij leven in het absolute, want wij hebben de eeuwige alom tegenwoordige snelheid gecreëerd’.116
Volgens de futuristen is tijd: beweging, snelheid, dynamiek.
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Het dilemma waar de futuristen voor zijn blijven staan, is dat zij
enerzijds de kunst trouw blijven, er zelfs een bijzonder grote waarde
aan toekennen, terwijl zij anderzijds oproepen tot maatschappelijke
veranderingen. Uit dit dilemma geraken de futuristen niet meer. Want
wat blijkt. Hoewel zij een drieste poging ondernemen het verleden van
zich af te schudden, en zich op de toekomst storten door de mens een
beeld voor te schotelen van een maatschappij die uit vrije creatieve individuen bestaat, omhelzen zij autocratische structuren.
In Italië sluiten de futuristen en enkele kunstenaar uitgezonderd,
zich aan bij de fascistische beweging. Praktisch alle leden van deze beweging hebben zich volkomen blind gestaard op het opheffen van de
barrières van hun eigen verbeelding, terwijl zij de bouw van concentratiekampen erbuiten niet meer zien. Alles wel beschouwd kunnen wij
concluderen dat de futuristen zich niet hebben kunnen ontworstelen
aan een vulgair nihilisme, zij zijn doodordinaire nihilisten gebleven.
De kunst moet deel uit maken van het dagelijks leven
In tegenstelling tot de futuristen, die zich laten verblinden door de illusies van de industriële kapitalisme, verzetten de dadaïsten zich tegen
dit systeem. Terwijl de futuristen hun ‘heldhaftigheid’ oppoetsen en slag
leveren in de loopgraven van de Eerste Wereldoorlog zijn het de dadaisten die het oorlogsgeweld ontlopen. ‘We hadden geen zin om ons voor
het vaderland te laten afslachten (...) Deze oorlog is uit de platste materialistische motieven geboren’. 117 Hoe diep de oorlog bij een jonge
garde ingrijpt, verwoordt de Franse dadaïst Jacques Vaché. In zijn oorlogsbrieven schrijft Vaché dat gezien de heersende waanzin er geen
poëzie, geen literatuur, er überhaupt geen kunst meer kan bestaan,
wat ons allen rest is de humor. De aanval is geopend. De lichten van de
kunst doven. De dadaïstische geest steekt op. De incommensurabele
waarden veroveren de wereld. Het nihilisme heeft een nieuwe jas aangetrokken.
In de Eerste Wereldoorlog nemen radicale kunstenaars, anarchisten en
antimilitaristen om het oorlogsgeweld te ontlopen de wijk naar het neutrale Zwitserland.118 Hun ontmoetingsplaats aldaar is het commerciële
R. Huelsenbeck, En Avant Dada, Die Geschichte des Dadaïsmus, Hannover 1920,
Hamburg 1976, pag. 11.
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centrum Zürich. In deze stad worden in 1916 de eerste Dada-avonden
georganiseerd. Dada is geboren. Dada predikt vrijheid, zet zich af tegen
de conventies van het verleden, tegen de heersende morele waarden,
de logica, het rationalisme en stelt er spontane gevoelens en de kracht
van de vrije verbeelding tegenover.
Dada zoekt de weg in de negatie zodat politiek, wetenschap en
gevestigde kunst er geen vat op kunnen krijgen. Voor deze beweging
staat er geen andere mogelijkheid meer open gezien de waanzin die
oorlog wordt genoemd. Immers door het ongehoorde militaire geweld
en de inzet van een ongelooflijke hoeveelheid materieel en chemische
middelen die inherent is aan elke oorlogssituatie, Ernst Jünger raakt
ervan in extase, is elke hoop om door middel van de kunst de wereld te
veranderen, de bodem ingeslagen. Tegen deze achtergrond kondigen
de dadaïsten het bankroet van de klassieke ideeën aan en dompelen
zich vervolgens onder in de oceaan van het nihilisme waar al een hele
generatie dichters en kunstenaars in rondzwemt.
De ondergraving van de esthetica
Elke verwijzing naar de glorie van esthetica wordt als bespottelijk afgedaan: ‘Niets is aangenamer dan de mensen in verwarring brengen’ met
het doel de eenvoud van de mens en zijn vitaliteit op te sporen.119 Het
dadaïsme pretendeert niet meer dan een geestesgesteldheid te zijn die
geen school of theorie wil stichten. 120 Als een vrijgevochten man die
elke zweem van ideologie bij de basis afkapt, wil de dadaïst door het
leven gaan. ‘De tijd is Dada rijp, zij zal in Dada opgaan en in Dada verdwijnen’, roept de Duitse dadaïst Huelsenbeck in 1920 uit.121
Vanuit dit gezichtspunt gezien wil de beweging chaos scheppen,
de orde verstoren. De maatschappelijke orde moet door middel van
provocatie, de rel, het schandaal, de methode van de verdraaiing wakker worden geschud. Met deze wapens in de hand vecht de beweging
tegen de tijdgeest.
In dit gevecht speelt het spel een belangrijke rol. Het spel zal de
vastgeroeste patronen moeten doorbreken, de zintuigen verstoren en
ontregelen. Elk object, elk ding moet in het decorum een andere plaats
innemen. Dit betekent dat de relatie tussen het object en de betekenis
moet worden verdraaid. Geen enkel idee mag een lang leven leiden opdat de weg naar de ideologie blijft afgesloten.
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Iedere wereldbeschouwing moet het bezuren: ‘Weltanschauungen
sind Vokabelmischungen’.122 In de activiteiten van de dadaïsten wordt
gezocht naar het uiterste punt van de omslag om de ontbinding, de
onthechting van de culturele waarden te versnellen. Wat in dit geweld
overeind blijft staan is de verbeeldingskracht. Alle concrete uitingen van
de verbeeldingskracht hebben tot doel de commercialiteit en de politieke structuur een slag toe te brengen.
Kunst is net als het dagelijks leven banaal geworden. Alleen het
leven dat wordt gedragen door spontaniteit is in staat de grenzen die
door het kapitalisme worden gesteld te doorbreken. Of zoals de dadaïsten schertsend opmerken: ‘Kunst is een zaak van de natie’. ‘Nationaliteit is het onderscheid tussen polenta, bouillabaisse, powidl, roastbeef,
zuurkool etc.’ 123
De ‘flinterdunne’ scheidslijn tussen kunst en politiek wordt in een ander
centrum waar dadaïsten actief zijn, niet uitgewist. In dat andere centrum, Parijs, heeft de beweging een ander karakter. De strijd die in
Duitsland op straat wordt gezocht, wordt in de Franse hoofdstad tussen
de kunstenaars onderling gevoerd. In plaats van een breuk in het dagelijks leven te forceren zoekt men de negatie in het ‘subjectieve’ bewustzijn. Het is in het bijzonder Tzara geweest die Dada weer tot kunst wil
verheffen. Tzara peinst er niet over zijn positie als kunstenaar op te geven.
Het artistieke kader blijft in de Franse hoofdstad onaangetast. Zo
wordt B.V. in Parijs in 1920 een galerie Dada opgericht, waarbij aan de
dadaïsten de mogelijkheid wordt gegeven hun ‘dadaïstische kunstwerken’ tentoon te stellen. Enige jaren na dit feit ontbrandt er in Parijs een
felle strijd wie als ‘leider’ van de artistieke avant-gardebeweging mag
optreden. Deze strijd wordt in 1923 in het voordeel van André Breton,
dichter en arts, beslecht.
Dada loopt als beweging op zijn eind. Elders, in Weimar, hadden
T. Tzara, K. Schwitters, H. Arp en Theo van Doesburg in mei 1922 al
het initiatief genomen om de beweging op te heffen. Dada, dat vanaf
het eerste uur een internationale sfeer ademt, verstikt in onderling geruzie. Het experiment van weleer is kunstzinnig geworden.
Ook deze avant-garde slaagt er niet in buiten een eng nihilistisch
kader te treden, de een wordt katholiek, de ander communist, weer een
122
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W. Serner, Letzte Lockerung, Hannover-Leipzig-Wenen-Zürich 1920, pag. 9.
R. Huelsenbeck, Dada Almanach, Berlijn 1920, New York 1966, pag. 147.
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ander anarchist, of, en dat kwam frequent voor, pleegt zelfmoord of
belandt in een psychiatrische inrichting.
Wat is de betekenis van Dada?
Is Dadaïsme niet gewoon een platte vorm van neokynisme? Kreten als:
Wij zijn voor de oorlog, het is allemaal nog niet wreed genoeg (Huelsenbeck) duiden er wel op. Vaak overstijgen de artistieke producties
van Dada het niveau van de provocatie niet. Soms, en dan bedoel ik
sporadisch, lopen die in een bepaald opzicht vooruit op Heideggers
existentiële ontologie (zie het lemma over Heidegger). Zoals een die
zijn uitdrukking vindt in: Geen heer over de wereld, maar een geworpen zijn in de wereld. Wat we kortom kunnen rekenen tot de passieve
zijnsstructuur.
Kortom, de aanvallen van Dada zijn slechts in geringe mate kynisch, veel eerder cynisch te noemen. Dat wil zeggen speels, provocerend, maar ook kinderlijk, onbeholpen, ironisch. De Dadasofie is geen
direct politiek of sociaal commentaar op de wereld, maar een mystiek
manifest dat bol staat van ironische visioenen. Aanvankelijk hebben de
dadaïstische kunstenaars nog een kniebuiging gemaakt voor de cultuur
van Kant, daarna zijn ze met de grote schoonmaak begonnen, hebben
de stallen van de kunst uitgemest om vervolgens het bijeengeharkte
vuil over de schutting te kieperen.
Voor de dadaïsten was alles woede, het leven is woede. Zij waren
volledig de zin van het leven uit het oog verloren. Maar de straathonden van Diogenes bleken al snel futloos te zijn, ze blaften niet meer.
Alles welbeschouwd is hun vorm van nihilisme niet meer dan een gemankeerd nihilisme geweest.
Na de Tweede Wereldoorlog
‘Die Beleuchtung und die Farben aller Dingen haben sich verändert! Wir
verstehen nicht mehr ganz, wie die alten Menschen das Nächste und Häufigste
empfanden’.124

Inleiding
Na de Tweede Wereldoorlog wordt er door een handvol kunstenaars, in
tegenstelling tot de vooroorlogse avant-gardekunstenaars, een zwaarder accent gelegd op het experiment. Door middel van het experiment
proberen zij de kloof tussen kunst en maatschappij te dichten. Volgens
F. Nietzsche, Die Fröhliche Wissenschaft, Verzameld Werk deel II, München 1966,
pag. 139.
124
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deze kunstenaars zijn de veranderingen op het terrein van de kunst alleen mogelijk indien het gehele maatschappelijk leven verandert.
In de loop der tijd ontwikkelt een select gezelschap van kunstenaars, nadat ze de kunst vaarwel heeft gezegd, een kritiek op de moderne kapitalistische maatschappij. En dat doen ze door direct te reageren op een nieuwe tendens in de moderne maatschappij, en dat is in
die tijd de stormachtige opkomst van de consumptiewaar en de daarmee verbonden industrie. Door de overstelping van de markt met consumptiegoederen wordt het leven, zo stelt een groep radicale kunstenaars, in toenemende mate gereduceerd tot een schouwspel en in dit
schouwspel worden meer en meer mensen veroordeeld tot de rol van
passieve toeschouwer. Elke vorm van spontaniteit en creativiteit wordt
onderdrukt of onmiddellijk ingepast in een commercieel maatschappelijk kader. En dat kader, stellen zij vastberaden, moet worden doorbroken. Ja, de naoorlogse kunstenaar durft tegen de tijdgeest in, het
begrip vrijheid weer in de mond te nemen.
De dadaïsten en ook de surrealisten peinsden er niet over een
analyse te plegen van het vrijheidsbegrip. De surrealistische weg naar
de vrijheid loopt dan ook niet via de Hegelse rede of de marxistische
arbeid, maar via de spontaniteit. Vrijheid laat zich volgens de vooroorlogse radicale kunstenaars niet theoretisch uitdrukken. Vrijheid bestaat
gewoonweg, eenieder kan ervan gebruik maken. De weg naar de vrijheid is alleen versperd door ‘de vijanden van de vrijheid’.
De hang naar vrijheid wordt in de loop van de jaren veertig van
een theorie voorzien. Sartre probeert in zijn L’être et le néant (1943)
de vrijheid ontologisch te funderen. Vrijheid ligt aan de basis van de
existentie. In het dagelijks leven manifesteert de vrijheid zich overal.
Zowel in de straat, op het werk, in het café, kortom in het dagelijks leven, is de vrijheid voelbaar. Maar door ‘de kwade trouw’ onttrekt men
zich aan de vrijheid, door de kwade trouw gaat men de verantwoordelijkheid uit de weg. Terwijl juist vrijheid ruimte biedt aan de mens om
zichzelf te verwerkelijken.
Vrijheid bestaat in relatie tot de dingen, tot de omgeving, tot het
‘gegevene’, de situatie.125 Op zichzelf staand is de situatie, de facticiteit, het gegevene, niets, zij verkrijgt pas haar vorm en inhoud, wanneer men gebruik maakt van de vrijheid.
De term situatie leent Sartre van Heidegger die de situatie als
volgt omschrijft: ‘Die existenziale Bestimmtheit des je möglichen
125

J.P. Sartre, L’être et le néant, Parijs 1943, pag. 510 en 511.

141

entschlossenen Daseins umfasst die konstitutiven Momente des bisher
übergangenen existenzialen Phänomenens das wir Situation nennen’(...) ‘In dem Terminus Situation (Lage, “in der Lage sein”) schwingt
eine räumliche Bedeutung mit (...) Die Situation ist das je in Entschlossenheit erschlossene Da, als welches das existierende Seiende da ist.
Die Situation is nicht ein vorhandener Rahmen in dem das vorkommt
(...) Weit entfernt von einen vorhandenen Gemisch der begegnenden
Umstände und Zufälle ist die Situation nur durch und in der Entschlossenheit. Dem Mann dagegen ist die Situation wesenhaft verschlossen.
Es kennt nur die allgemeine Lage (...) Die Entschlossenheit bringt das
Sein des Da in die Existenz seiner Situation’.126
Door Heidegger wordt evenwel de ‘situatie’ buiten de geschiedenis geplaatst. Sartre zal Heidegger hierin volgen, maar bekritiseert hem
op een aantal fundamentele punten. In zijn L’être et le néant stelt
Sartre nl. dat de situatie (situation) en de feitelijkheid (facticiteit) de
vrijheid omvat en voor eenieder is ontsloten. Bij Sartre is de mens tot
vrijheid veroordeeld, als hij bewust kiest voor vrijheid zal de passiviteit
worden vervangen door de activiteit. Derhalve is het volgens Sartre
mogelijk om in de situatie in te grijpen en deze te veranderen.
In het oeuvre van Sartre wordt geen scheiding aangebracht tussen subject en object. Subject en object zijn ondeelbaar met elkaar
verbonden. Niet de ‘klassieke’ tegenstelling van subject-object wordt
historisch geduid, maar alleen de ‘facticiteit’ is historisch. In dit licht
moet ook het buiten haakjes plaatsen van de geschiedenis, van de sociale, economische en politieke verhoudingen in het werk van Sartre
worden gezien. Wat wil het geval? Door de geschiedenis wordt de concrete natuur van een situatie verstoord, wordt deze onpersoonlijk en
onmenselijk gemaakt.127
De Situationistische Internationale, een avant-garde
‘Om de dingen in deze wereld te zien zoals ze zijn, moet men ze geheel anders, omgekeerd bekijken’.128

Inleiding en voorgeschiedenis
De Situationistische Internationale (‘l’Internationale Situationniste’)
ontstaat in 1957 als fusie van een drietal artistieke avant-gardeM. Heidegger, Sein und Zeit, Halle 1927, pag. 299 en 300.
Volgens Hannah Arendt verkondigt Sartre een nihilistisch existentialisme.
128
B. Gracián (1601-1658), Die Verkehrte Welt, tentoonstellingscatalogus Goethe
Instituut, Amsterdam 1984, pag. 3.
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127

142

bewegingen in Europa. Op 28 juli 1957 besluiten de ‘Internationale Lettriste’, de ‘Mouvement International pour un Bauhaus Imaginiste’ en
het ‘Psycho-geographical Committee’ zichzelf op te heffen en onder de
naam Situationistische Internationale (SI) verder te gaan
Deze fusie van radicale kunstenaarsgroeperingen ontstaat in een
tijd, waarin een aantal kunstenaars in verzet komt tegen het marktmechanisme zoals dat werkzaam is in kunst en maatschappij. De kunst als
waar moet worden bestreden en de creatieve uitingen moeten in een
groter kader worden geplaatst, dat wil in dezen zeggen het maatschappelijk kader. Centraal in de theorievorming van deze radicale kunstenaars staat de experimentele constructie van een nieuw dagelijks leven. Maar, zo stellen zij, de experimentele constructie moet samengaan
met een radicale kritiek op de stedelijke cultuur; zij moet gericht zijn
op de bevrijding van de taal en op de ontmaskering van de heersende
ideologie. Voorts moet de ‘burgerlijke’ kunst worden aangepakt. En ten
slotte wil men de rol van de massamedia en de verhoudingen in de
consumptiemaatschappij kritisch tegen het licht worden gehouden.
Aan deze radicale groep gaat een kleine beweging vooraf. In Frankrijk
wil een kunstenaarsbeweging die zich lettristisch noemt, de uitingen en
provocaties zoals die door Dada na de Eerste Wereldoorlog naar voren
is gebracht voortzetten. En dat doen ze door met de taal in de hand
strijd te leveren tegen de gevestigde waarden in de cultuur.
Het ontstaan van de lettristische beweging.
In 1946 richt Isidore Isou, pseudoniem van Isidore Goldstein, samen
met o.a. Gabriel Pomerand in Frankrijk de lettristische beweging op. In
La Dictature Lettriste (1946) ontwerpt Isou een ambitieus program, de
lettristen willen alle terreinen van de kunst bestrijken en deze compleet
afbreken. Pas dan zou er een basis gelegd zijn om tot een transformatie
van de cultuur te komen. Vertrekpunt voor de lettristen is de poëzie. De
poëzie kan nl. evenals alle andere kunstvormen tot de essentie, de letter en het teken worden teruggebracht. Isou is van mening: dat alles
wat op artistiek gebied door het bewustzijn wordt geproduceerd tot letter of teken kan worden teruggebracht of al letter is. De oorsprong van
het schilderij, van de poëzie en van de muziek is gelegen in het teken,
de letter.
Na reductie van de kunstvorm tot het teken of de letter zal d.m.v.
de ‘ciselante’ methode een ‘universele taal’ worden ontwikkeld. Maar
allereerst zal de taal, het woord moeten worden vernietigd. Vernietig de
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woorden en vervang deze door letters. Schep een architectuur van letters en tekens en laat deze ritmisch met elkaar harmoniëren. De lettristen blazen het alfabet op en rukken het uit het gevang van 26 letters.
Een jonge groep van lettristen onder aanvoering van Guy Debord is het
hier niet mee eens, zij splitst zich af en gaat voortaan door het leven
als internationale lettristen. Er moeten andere wegen worden gezocht
om de radicale ideeën uit de jaren twintig in praktijk te brengen. Naar
zijn mening is het lettrisme hierin niet in geslaagd. Het lettrisme heeft
teveel gestreefd naar het stichten van een nieuwe artistieke beweging,
verkondigt hij in zijn afscheidsartikel.
Op zoek naar een nieuwe levensstijl, de periode 1952-1957
Het gaat de internationale lettristen in eerste instantie om het ontwikkelen van een nieuwe levensstijl waarbij het experiment een handig
hulpmiddel is. En zij kiezen om die ambitie vorm te geven de stad uit.
Allerlei experimenten moeten er worden uitgevoerd om de stad te
ontdekken en naar eigen inzichten te beschrijven en die op een andere
manier in te richten voordat de sociale ruimte definitief wordt vernietigd
door afbraak en kaalslag, roepen deze jonge avant-gardisten. In deze
situatie hebben de oude wijken volgens de internationale lettristen het
meest onder de kaalslag te lijden, terwijl het juist die wijken zijn waar
het acculturatieproces het snelst voortschrijdt. Door die grootschalige
afbraak zullen de dynamische patronen uit het stadsbeeld verdwijnen,
is hun stellige opvatting.
De architectuur zal weer een bindmiddel moeten zijn, zij, de architectuur, is nl. in staat door combinatie van kennis en handeling, de bestaande opvatting van tijd en ruimte te veranderen. Om dit verlangen
weer tot leven te wekken moeten situaties worden gecreëerd, zodat de
omgeving menselijk kan worden ingericht. Doel is en blijft de ambiance
van de stad te veranderen. Een paar jaar later besluiten deze lieden
hun ambities te internationaliseren en een nieuwe beweging te starten.
De oprichting van een nieuwe beweging
De Situationistische Internationale in de periode 1957-1962
‘Wij hebben het land achter ons gelaten, zijn met het schip verder gegaan. Wij
hebben de bruggen, meer nog, wij hebben het land achter ons verwoest’.

Voor het op handen zijnde oprichtingscongres van de Situationistische
Internationale schrijft Guy Debord (1931-1994) een uitgebreid manifest. Hierin wordt de koers uitgestippeld die de nieuwe internationale
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moet gaan varen. In dit manifest, getiteld Rapport sur la construction
des situations (juni 1957), wordt meteen de toon voor de nieuwe beweging gezet. Er wordt in dit rapport een dringende oproep gedaan aan
de situationisten allerlei middelen in te zetten om fundamentele veranderingen (in de cultuur) tot stand te brengen. In dit werk wordt het begrip situatie, in eerste instantie afgeleid van Sartres ‘situation’ ‒concept
uit L’être et le néant, verder uitgewerkt en van een meer radicale inhoud voorzien.
Er zullen volgens Debord een veelvoud van situaties moeten worden gecreëerd om een maatschappelijke verandering te bewerkstelligen. Het moge duidelijk zijn dat door deze oproep het werkterrein van
deze avant-garde aanzienlijk wordt verruimd. Reeds in zijn ‘lettristische
periode’, in zijn film Hurlement en faveur de Sade, rept Debord over
het creëren van situaties, spreekt zelfs over een wetenschap van situaties die de basis moet vormen voor het herscheppen van de omgeving.
De situatie wordt bij Debord het terrein, het toneel waar de ‘mini’revolutie zich moet voltrekken, een omwenteling die in eerste instantie
nog door de kunstenaar in gang zal moeten worden gezet.
Tot aan het eind van jaren vijftig kan de Situationistische Internationale (SI) dan ook als een artistieke avant-garde beweging worden
gezien, die in de traditie past van het dadaïsme, het surrealisme en het
lettrisme. Maar zij onderscheidt zich in één opzicht van de meeste artistieke bewegingen doordat zij zich bewuster is van belangrijke ‘historische’ politieke gebeurtenissen die in dat tijdvak plaatsvinden. Een uitzondering in die tijd! Veel kunstenaars behoren ook in die tijd tot de
categorie: politieke onbenullen.
De oprichting van de Internationale geschiedt namelijk in een tijdsgewricht waarin een koloniale strijd woedt (Algerije, Zuidoost Azië) en arbeidersopstanden plaatsvinden in West- en Oost-Europa (Berlijn, Polen
en Hongarije 1956). Deze internationale ontwikkelingen zullen hun sporen nalaten, deze dwingen volgens Debord de kunstenaar ertoe positie
te kiezen. Naar zijn mening heerst zowel in de westerse cultuur met als
centrum Parijs, als in de oosterse cultuur met als middelpunt Moskou,
een ‘algehele’ verwarring. In beide systemen wordt niet meer gestreden
voor ‘kwaliteit’ van het bestaan en de kunst.
In het Oosten wordt onder het mom van het sociaalrealisme de
schijn opgehouden dat er geëngageerde kunst wordt geproduceerd.
Maar deze is in wezen aartsconservatief, onderdrukt elke creatieve
spontaniteit. In het Westen daarentegen wordt door de burgerij het min
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of meer abstracte beginsel van de ‘intellectuele en artistieke schepping’
aangehangen. Maar, zo waarschuwt hij ons, zodra er een avantgardebeweging ontstaat dan wordt deze onmiddellijk door de
bourgeoisie, via de commerciële weg, van het maatschappelijke leven
afgesneden om een tijdspanne later weer in de kunstwereld
gewaardeerd en geprezen te worden als avant-garde. De bourgeoisie
controleert, zo zegt hij, de cultuur d.m.v. het proces van uitstoting en
aanvaarding. En deze handelwijze vindt plaats binnen het netwerk van
de commercialiteit, is zelfs aan de mechanismen ervan overgeleverd.
Een nieuwe weg
Dit betekent dat de kunstenaar op zoek moet gaan naar breekpunten in
een maatschappij. Nieuwe wegen zullen moeten worden bewandeld om
de kritiek van een nieuwe inhoud te voorzien. Als hij dit eenmaal heeft
vastgesteld, probeert hij aansluiting te zoeken bij de kritiek van het
dagelijks leven zoals die door Lefebvre is geformuleerd.129
Zijn opvattingen worden door de SI verder uitgebouwd. De aanval
kan beginnen, de tijd is rijp, omdat volgens de situationisten zowel de
socialistische landen als de kapitalistische landen in staat van
‘ontbinding’ verkeren en deze ontbinding is structureel en ideologisch
van aard.
Vervolgens stelt hij: Het nieuwe elan van de avant-garde moet
erop gericht zijn ‘het revolutionaire proces’ van de ontbinding te
versnellen met als doel de kapitalistische productiewijze op te heffen.
Een echte avant-garde wijst in zijn ogen de bestaande maatschappij en
cultuur af en bestrijdt die. Een kunstenaar die geen verzet pleegt is een
typisch ‘kapitalistisch fenomeen’.
Het situationistisch programma lijkt in 1957 ingevuld. Volgens dit program, opgebouwd uit de inzichten van de radicale avant-garde van de
jaren vijftig, zal de mens de omgeving moeten herscheppen om de
maatschappij te veranderen. In dit geheel vervult het experiment een
belangrijke functie. Het experiment zal gericht zijn op verandering van
de leefomgeving, maar ook op verandering van nieuwe gedragspatronen die met de nieuw gecreëerde leefomgeving overeenstemmen. Voor
de situationisten is uiteindelijk het doel alle bestaande vormen van
menselijke relaties te veranderen. Dit geheel kan men situationistisch
noemen. Degene die het praktiseert, is een ware situationist.
H. Lefebvre, Critique de la vie quotidienne, Parijs 1946. Het eerste deel van Kritiek
van het dagelijks leven dateert uit 1946, er zullen nog twee delen volgen.
129
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Een verschuiving in de maatschappelijke analyse
De opvattingen zoals die hierboven zijn weergegeven getuigen al van
een veranderende wijze van denken. De periode van 1957 tot en met
1962, waarin de situationisten de opheffing van de kunst bediscussieren, loopt ten einde. Het ‘revolutionaire’ tijdvak is begonnen.
In 1962 wordt gesteld ‘dat de klassieke arbeidersbeweging weer
met open ogen en bovenal met een heldere kop moet worden bestudeerd’. Deze overgang was al eerder aan het licht getreden wanneer
Debord contact zoekt met de groep rond het tijdschrift Socialisme ou
Barbarie (waar we onze vriend J.F. Lyotard in aantreffen). Dit contact
resulteert in het opstellen van een document met als titel Préliminaires
pour une définition de l’unité du programme révolutionnaire. Dit geschrift is bedoeld als discussiestuk om een platform in het leven te roepen van situationisten en militanten van de arbeidersbeweging.
Alle kunstenaars worden uit de beweging gekieperd, de radicalen
die echt een maatschappelijke omwenteling teweeg willen brengen blijven over.130 Dat kleine groepje onder aanvoering van Guy Debord zal
jaren later een grote invloed uitoefenen op de studentenbeweging van
mei 1968. 4 jaar na de kortstondige revolte van mei 1968 valt het doek
voor de beweging.
Van radicaal nihilisme tot extreem nihilisme
In de 15 jaar van haar bestaan (1957-1972) is de beweging voortdurend op zoek geweest naar een actuele kritiek op de maatschappelijke
veranderingen die destijds plaatsvonden. Echter geheel los van het verleden raakt zij niet. De Situationistische Internationale is en blijft een
avant-gardebeweging; zij kan zelfs gekenschetst worden als de ‘laatste’
avant-gardebeweging van de 20ste eeuw. Alle elementen van de klassieke avant-garde (het dadaïsme, het surrealisme, lettrisme), zoals de
royementen, de splitsingen, de uittredingen, de provocatie, het zich
manifesteren als een bevoorrechte groep, zijn in deze Internationale
terug te vinden. Deze laatste avant-garde kan nu in het register van de
geschiedenisboeken worden bijgeschreven.
Dat laat onverlet dat Guy Debord de enige situationist is geweest
die verzet is blijven plegen. Na La société du spectacle uit 1967, het
meest gestolen boek van 1968 zo gaat althans het verhaal, waarin hij
aan de hand van 121 stellingen het wezen van het kapitalisme met zijn
Guy Debord heeft de Homo Sacer-gedachte, die Giorgio Agamben uitgewerkt heeft
in zijn gelijknamige boek, in praktijk gebracht. De leden van de groep werden uit de
situationistische gemeenschap gestoten en ‘vogelvrij’ verklaard.
130
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spectaculair gezicht blootlegt, blijft hij een lange tijd actief in meerdere
revolutionaire groepen zowel in Frankrijk als in Zuid-Europa. Vanuit het
oogpunt van die gedrevenheid kan hij als een extreem nihilist worden
gekenschetst, politieke kleur zal hij nooit bekennen om de doodeenvoudige reden dat hij alle bestaande ideologieën als 19 de eeuwse relicten beschouwd.131
Tijdens het schrijven van zijn boek Commentaires sur La société
du spectacle uit 1988 breekt er iets in hem. In dit boek stelt hij vast,
voordat de Berlijnse muur valt, dat het spektakel van oost tot west zijn
tentakels heeft uitgespreid. Het spektakel is mondiaal gegaan. 132 Tegenover de wereldwijde dominantie van de beeldcultuur, tegenover zoveel commercieel geweld valt niet meer strijden. De strijdbijl wordt begraven. Debord wordt op latere leeftijd passief nihilist.

Het gerucht gaat dat hij in de jaren vijftig korte tijd lid is geweest van de Franse
Communistische Partij. Een jeugdzonde wellicht? Nadien kunnen we hem niet meer
betrappen op een politieke voorkeur, hoewel enige sympathie voor het anarchisme en
radencommunisme hem niet vreemd is. Maar hij is radicaler. Zijn leven lang heeft hij
l’Homme révolté in zijn achterzak gehad. Kortom, een radicale nihilist pur sang met
extreem nihilistische trekjes.
132
In 1990 schreef de filosoof Giorgio Agamben: ‘L’aspect sans doute le plus inquiétant des livres de Debord tient à l’acharnement avec lequel l’histoire semble s’être
appliquée à confirmer ses analyses. Non seulement, vingt ans après La société du
spectacle, les Commentaires sur la société du spectacle (1988) ont pu enregistrer
dans tous les domaines l’exactitude des diagnostics et des prévisions, mais entretemps, le cours des événements s’est accéléré partout si uniformément dans la même
direction, qu’à deux ans à peine de la sortie du livre, il semble que la politique mondiale ne soit plus aujourd’hui qu’une mise en scène parodique du scénario que celui-ci
contenait.’
131
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VII: Existentieel nihilisme
Dood aan de metafysica
Spengler, Heidegger, Ernst Jünger, Albert Camus,
20ste eeuwse nihilisten
Inleiding: Geschiedenis als nachtmerrie: Oswald Spengler
Oswald Spengler (1880-1936) de Duitse geschiedfilosoof en cultuurhistoricus was een adept van Nietzsche, die, dat moet worden gezegd,
Nietzsches ideeën richting het sociaal darwinisme manipuleerde. In zijn
meest bekende werk De ondergang van het Avondland, dat in twee delen verscheen in resp. 1918 en 1922, toont Oswald Spengler hoe culturen opkomen en vergaan, wat enigszins te vergelijken is met de seizoencycli. Spengler is ambitieus, hij wil een ware Copernicaanse revolutie teweegbrengen in het geschiedfilosofisch denken.133 Maar liefst acht
grote culturen: de Babylonische, Egyptische, Chinese, Indiase, Middenen Zuid Amerikaanse (Maya en Azteken), Klassieke (Grieks en Romeins), Arabische en de westerse (Europees en Amerikaanse) worden
aan een grondig onderzoek onderworpen.
Allereerst wordt de eurocentrische kijk op de westerse geschiedenis met haar lineaire rangschikking en ordening, in ‘antiek, middeleeuws en modern’ bekritiseerd. Volgens Spengler is het een typisch
westerse denkfout de geschiedenis in te delen in rationele tijdseenheden, terwijl het in zijn ogen culturen zijn, die als organismen werkzaam
zijn en zich ook op die wijze ontwikkelen en ten onder gaan.134 Culturen
Net als Bergson (1859-1941) is Spengler ervan overtuigd dat er een onderscheid
bestaat tussen de wereld van de ruimte en die van de tijd (élan vital, al het leven is
worden). Er is een logica van de ruimte met als principe de causaliteit. Daarnaast is er
een logica van de tijd, een organische logica, een logica van het lot. Deze leert ons de
wereld als geschiedenis te begrijpen. Voor Spengler is de wereld geen continu proces,
maar een opeenvolging van onafhankelijke culturen. Elke cultuur is een organisme,
een levend wezen van de hoogste rang en uitdrukking van een bijzondere ‘ziel’. Een
vergelijkende morfologie van de wereldgeschiedenis zegt ons dat elke cultuur aan de
levenswet gehoorzaamt. Voor onze westerse cultuur voorspelt Spengler dat wij in het
stadium van verstarring zijn beland en de ondergang tegemoet gaan.
134
Zoals ik ook al in hoofdstuk I heb aangegeven past Spengler in het rijtje van denkers die opkomst, bloei en ondergang tot onderwerp hebben. In die reeks past ook
Augustinus. Volgens de kerkvader zou het einde der tijden nog plaatvinden tijdens het
Romeinse Rijk. Aan Augustinus hebben we ook de periodisering van de wereldgeschiedenis, die Spengler overigens bekritiseert, te danken die voor de man uit het
noordelijke deel van Afrika samenvalt met de Bijbelse-joodse-christelijke geschiedenis. Voor contemporaine geschiedenis is er in zijn christelijke beschrijving van de wereld geen plek.
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op zich hebben een beperkte levensduur van enige duizenden jaren,
voegt hij eraan toe. Als de laatste fase van de cultuur is bereikt dan
kunnen wij pas spreken van een beschaving. En die beschavingen zouden dan moeten worden opgevat als op zichzelf staande entiteiten die
elkaar onderling, maar niet rechtstreeks beïnvloeden.
Naast het overheersende rationele denken van de moderne westerse wereld die de pessimistische cultuurhistoricus als Faustiaans
kenmerkt, wordt de wereld van de Abrahamitische godsdiensten
(Joods, Moslim en christendom) als magisch neergezet en die van de
klassieke oudheid (Grieks en Romeins) als Apollinisch. We herkennen
de opvattingen van Nietzsche hierin. Volgens Spengler loopt de westerse wereld op zijn eind. In de 20ste eeuw, in het ‘winterseizoen’ van deze
Faustiaanse beschaving, kunnen wij, als we goed om ons heen kijken,
de laatste stuiptrekkingen ervan waarnemen, zegt hij. Het zal volgens
Spengler niet lang meer duren of de westerse mens gaat ten onder. De
eens zo trotse, maar tragische figuur mens, die het als zijn hoofddoel
zag grote doelen na te streven en te ontwikkelen, is er nu van overtuigd geraakt dat het hoge doel nimmer bereikt zal worden.
De woelige tijdsgeest
Met zijn De ondergang van het Avondland bracht Spengler perfect de
tijdsgeest van het interbellum onder woorden. De Eerste Wereldoorlog
die voor Duitsland zo desastreus was verlopen, was net achter de rug
en de nationaalsocialistische ideeën die de basis legden voor de aftrap
van de Tweede Wereldoorlog kwamen langzaam aan tot ontwikkeling.
In deze stuurloze periode gaf het boek de richting aan waarnaar de
westerse mens op weg was.135 En die toekomst van de westerse cultuur
was niet erg hoopvol en zeker niet glorierijk, het was eerder een diep
zwart gat.
Spenglers naam, als een van de meest invloedrijke Duitse denkers van zijn tijd, was gevestigd. Van conservatieve denkers tot linkse
cultuurcritici: de hele wereld was toen ‘in de ban van Spengler’.
De gevolgen van zijn denken
In zijn hoofdwerk probeert Spengler een methode te ontwikkelen die
hem in staat stelt het heden te duiden als een tijd van cultureel verval.
Aan de hand van die methode wil hij voorspellingen doen over de toekomst van onze westerse beschaving. Sommige van deze voorspellinVolgens Spengler is het dandyisme, de levenswijze van de overgecultiveerde laatburgerlijke individualiteit vervangen door een cynisme van de moderne zakelijkheid.
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gen zijn honderd jaar later nog actueel. Zo zou volgens Spengler de politiek steeds meer in een gereguleerd management veranderen, om uiteindelijk uit te monden in een machtsstrijd tussen sterke leiders. Ook
komen de groeiende macht van het geld, de uitholling van instituties,
de terugkeer van een bepaalde vorm van religie en de neiging tot dictatoriaal leiderschap aan bod.
Als we een kritisch licht laten schijnen op het oeuvre van Spengler dan
valt op dat hij een quasi mythologische definitie van cultuur hanteert.
Culturen zijn organismen die onderling en met elkaar in strijd verwikkeld zijn, in plaats van dat zij elkaar beïnvloeden. Culturen gaan ten
onder, zij kennen geboorte, groei, bloei, en ondergang. Dat roept de
vraag op: wat is nog de positie van de mens in een dergelijke cultuur?
Zijn antwoord luidt: als mens ben je onderdeel van je eigen cultuur, je
begrijpt andere culturen niet, die behoren immers tot een andere wereld. Verschillende culturen hebben dan ook een andere perceptie van
tijd en ruimte en daarmee van kunst, filosofie en moraal. Zo heeft de
westerse cultuur een begrip van oneindigheid en geschiedenis, terwijl
de Arabische cultuur a-historisch is.
Conclusie er is een kringloop van culturen die niet materieel van
aard zijn, maar kosmisch. De kringloopgedachte zoals ik al eerder heb
gememoreerd, is al heel oud, wij treffen die al aan bij de presocratici,
later vinden wij die weer terug bij Nietzsche.
Staande in de traditie van de conservatieve, reactionaire Duitse Romantiek heeft Spengler nooit voldoende afstand genomen van de metafysische zienswijze. Als overtuigd antidemocraat en antisocialist houdt
er bovendien wel een heel bijzondere vrijheidsopvatting op na. Vrijheid
is zijn inziens ‘onderschikking c.q. onderwerping’ van de mens aan het
lot van de cultuur. Niet meer dan dat. Het geeft dan ook des te meer te
denken dat Spengler weer volop in de belangstelling staat in een tijd
met een gestoorde vastgoedhandelaar aan de macht, met her en der
aan het roer van de staat staande autocratische leiders en populisten.
Heideggers worsteling met het nihilisme ‒ ‘Das Nichts nichtet’
Door de bril van Heidegger wordt Nietzsche als existentialistisch nihilistisch denker gezien. Naar zijn mening is de term nihilisme zoals die
door Nietzsche gebruikt en geïnterpreteerd is, getekend door zinloosheid. Wat opvalt, is dat de filosoof uit Freiburg voornamelijk put uit het
gefragmenteerde werk Der Wille zur Macht. Vooral de begrippen ‘Ewige
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Wiederkehr’, ‘Übermensch’ en ‘Umwertung aller Werte’ roepen bij hem
een bijzondere fascinatie op. Gespeend van iedere vorm van kritische
reflectie geeft hij Nietzsche een plek in de metafysica. Nietzsche staat,
beweert hij stellig, volop in de traditie van de geschiedenis van de metafysica, de geschiedenis waarin de vraag naar het zijn niet wordt gesteld, die geschiedenis is met andere woorden er een van zijnsvergetelheid.136 Steeds wordt, en dat is de grote frustratie van Heidegger, het
zijn gedacht vanuit het zijnde (bij Nietzsche de ‘Wil tot macht’). Verder
stelt hij, dat bij Nietzsche de eeuwige wederkeer de terugkeer van hetzelfde is. En voor wat betreft Nietzsches ‘De God is dood-opvatting’
brengt hij naar voren dat die niet terug te voeren is op een principe of
op een ‘absolute’ stellingname die naar één bepaald doel leidt, maar
feitelijk een zoektocht is naar de ware God.
Volgens Heidegger wordt het verschijnsel nihilisme teveel gedacht
vanuit een nihilistische perspectief, het is niet meer dan een tussenfase
op weg naar het nihilisme. Dus voor alle duidelijkheid in het ‘eigenlijke’
nihilisme wordt nimmer de vraag naar het zijn gesteld, naar wat het
zijn daadwerkelijk betekent en inhoudt (ook in zijn bepaling van het
begrip Umwertung aller Werte verschijnt het slechts als waarde en niet
als een doelbewuste actie de waarden om te keren). Vanuit dit gezichtspunt gezien is het nihilisme in de filosofie van Nietzsche nooit tot
voltooiing gekomen, is het in feite op een dood spoor beland. Dus we
mogen vaststellen, dat bij Heidegger het nihilisme een volstrekt andere
invulling heeft gekregen dan bij Nietzsche.
Ter verduidelijking houdt Heidegger een verhandeling over Descartes aangaande het kennende subject. Zoals bekend staat bij Descartes het subject centraal. De wereld komt ter beschikking van het subject. En wat heeft het kennend subject in zijn conflictueuze verhouding
tot het object ons opgeleverd, jawel de techniek. En de techniek is in al
haar gedaante en de wijze waarin zij ons in haar greep heeft een gevolg van het nihilisme. Volgens Heidegger is de wereld een antropomorMetafysica is eerste filosofie, een filosofische beschouwing over de werkelijkheid
die nog onberoerd en onbezoedeld is door theoretische onderscheidingen binnen de
werkelijkheid, zoals wij die terug vinden in de natuurfilosofie, geschiedfilosofie, taalfilosofie en godsdienstfilosofie. Metafysica is dus de filosofie die nadenkt over wat eigenlijk is. Met andere woorden nadenkt over het zijn van de zijnden en niet louter
over de zijnden op zich.
Trouwens het begrip metafysisch nihilisme vormt een hoofdthema in het werk van
Helmut Schelsky (Der Mensch in der wissenschaftlichen Zivilisation, 1961). Het houdt
de radicale, sociale en spirituele ontkenning in van de menselijke wetenschappelijke
technologische reproductie, het is een nee tegen die wereld.
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fe wereld geworden. En hij drukt op ons hart: de komende periode zal
de periode zijn waarin de mens zijn wezen vernietigt. Ons enige redmiddel om aan die vernietiging te ontsnappen, is dat ‘we uit de metafysica moeten stappen’.
Voorlopig kunnen wij de volgende conclusie trekken: Heidegger
koppelt ‘de leegte van het geweten’ aan de praktijk van de technologische ontwikkeling, wat ook wel de mechanisering van de wereld wordt
genoemd. In feite is zijn filosofie een echo van een denkbeweging die
thuis hoort bij een min of meer apocalyptische vorm van nihilisme (het
is het niets te midden van de catastrofe). Omdat, zo voegt hij eraan
toe, de mechanische productie, de techniek, doel op zich is geworden.
Gianni Vattimo en zijn kritiek op Heidegger
De Italiaanse filosoof Gianni Vattimo die sterk beïnvloed is door het
werk van Heidegger, interpreteert het nihilisme op een geheel andere
wijze. Niet Nietzsche maar Heidegger blijft binnen de kaders van de geschiedenis denken. Nihilisme is, zo stelt hij, helemaal geen bedreiging,
maar een redding. Zowel het actief als het passief nihilisme is juist een
reactie op het vanzelfsprekende verval van de heerschappij van de metafysica. Vervolgens werpt hij op, dat religie als doel buiten de wereld
ligt en dat de moraal als zin van het leven buiten het leven staat.
Door het verdwijnen van de grote verhalen (zoals Lyotard ons
heeft uitgelegd in zijn Postmodernisme expliqué aux enfants, 1979) en
de vervanging ervan door contingente verhalen is de metafysica dood
verklaard. Er heeft een radicale omwenteling plaatsgevonden: het humanisme heeft de religie vervangen, net zoals wetenschap de plek
heeft ingenomen van de metafysica.
Nietzsche was geenszins een revolutionair volgens Vattimo. Nietzsche was eigenlijk een actieve nihilist die kritiek uitoefende, die ontmaskerde, die ontmythologiseerde, die het beroep doen op de werkelijkheid een leugenachtige zaak vond. Er worden almaar nieuwe mythen
gecreëerd, zou hij vertwijfeld uitgeroepen hebben.
Zoals ik al eerder heb gesteld, plaatst Heidegger Nietzsche binnen
de geschiedenis van de metafysica. Alleen het zijns-denken kan ons uit
het nihilistisch dal halen. Vattimo stelt daar tegenover dat we het nihilisme moeten affirmeren. De doodlopende weg waarop de metafysica
stuk is gelopen, moet open gebroken worden zodat de weg vrij gemaakt kan worden voor een nieuw soort nihilisme, en dat is in de ogen
van Vattimo een theologisch nihilisme, een nihilisme om tot een geloof
te komen. Daarmee wordt de Übermensch (de oppermens) weer met
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beide benen op de grond geplaatst, hij is geen geweldenaar meer die
de wereld naar zijn hand zet, maar iemand die de mens tot het geloof
moet bekeren. Tot zover Vattimo. Laten we terugkeren naar Heidegger
en zijn denken op de snijtafel leggen.
Over waarheid, alledaagsheid en een heimelijk verlangen
Het standaardargument van Heidegger in zijn afwijzing van alle wereldbeschouwingen (behalve natuurlijk die van het nationaalsocialisme) is
dat zij hun oren laten hangen naar de behoeften van het leven. Maar
wie echt op zoek is naar de waarheid doet juist het tegenovergestelde:
de waarheidszoeker legt het leven zijn wil op, zorgt ervoor dat het leven luistert en gehoorzaamt naar de inzichten en zienswijzen die die
persoon heeft, hij kneedt en vormt het leven zodanig dat het in de koker van zijn opvattingen past.
En dat gaat allemaal niet vanzelf, dat is geen eenvoudige opgave.
Want de weg naar de waarheid kent talloze obstakels. De waarheid
dient als het ware keer op keer veroverd te worden. Pas na talloze zware beproevingen gloort aan het einde van de horizon dé grote waarheid.
Als een middeleeuwse martelaar moeten er ontberingen worden geleden, moet er voor de waarheid gevochten worden, opdat eindelijk de
waarheid op een hoger niveau verbonden wordt met het begrip vrijheid.
In metafysische zin is de vrijheid dakloos, die laat zich niet zomaar claimen of branden, zoals de hedendaagse marketingdeskundigen
zouden zeggen door welke vorm van realisme dan ook. Alleen door radicaal afstand te nemen, door je resoluut af te keren van de materiële
wereld, zal de geestelijke vrijheid gevonden worden, zal de ontische
waarheid ontdekt worden. Waarheid of vrijheid heeft bij Heidegger de
gedaante aangenomen van een nieuwe god, het is een god geworden
die ons verandert, ons uitdaagt, ons afwijst, ons in zijn greep heeft. De
diepgelovige bewoner van het zwarte woud − soms wordt hij ‘de kleine
tovenaar’ van Meßkirch genoemd (op zijn 4de jaar was hij al misdienaar,
op jonge leeftijd seminarist, vervolgens veelbelovend student in de theologie, om zich uiteindelijk te bekeren tot de Griekse filosofie) − verklaart de god van het katholicisme dood, om die te vervangen door een
nieuwe waarheidsgod. Daarmee nadert hij de gnosis, het ‘voelend kennen of gewaarworden’ van de gnostici, de dwarse ketterse stroming die
door de kerkvaders al vroeg dood werd verklaard (zie hoofdstuk 2).
Om deze wending in het perspectief van zijn uitspraken te plaatsen, citeren en parafraseren wij hem: de theologie eren we door erover
te zwijgen, de gnosis eren we door die te ontkennen.
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Het Dasein
En dan de bepaling van het veelvuldig door Heidegger gehanteerde begrip ‘Dasein’, dat ik vergeefs in een Dadaïstisch manifest heb proberen
te vinden. Maar waar ik wel het volgende citaat heb gevonden dat uit
het hart van Heidegger moet zijn gegrepen. In dat manifest staat namelijk geschreven: ‘Zoals bekend is de ware dadaïst, degene die zich
door de dingen uit de alledaagsheid laat overrompelen, die zich tegen
iedere sedimentvorming keert, die nooit stil blijft staan bij de aardse
ellende, want dan breng je je eigen leven in gevaar. Dadaïsme is namelijk een grote oefening voor het moment waarop alles vernieuwd, veranderd en omgekeerd moet worden’.
Hoe dan ook, dat heeft Heidegger in zijn oren geknoopt. Toen het
wintersemester van 1929/1930 aanbrak, en de grote werkloosheid en
de verpaupering van de massa als gevolg van de economische crisis
begonnen was, schetste hij de toen ontstane sfeer als volgt: ‘Overal
tref je heftige bewegingen, crises, catastrofen, ontberingen aan: de
huidige ellende, de politieke verwarring, de onmacht van de wetenschap, de uitholling van de kunst, de bodemloosheid van de filosofie, de
krachteloosheid van de religie’ is onbeschrijflijk (het zijn woorden die in
het hier en nu geschreven zouden kunnen zijn).
Heidegger neemt een kloek besluit, hij stapt de wereld in en
wordt lidmaat van de NSDAP, het lidmaatschap dat hij pas in 1945,
toen Duitsland eindelijk de conclusie getrokken had dat het de oorlog
verloren had, weer opzegt. Zijn afwijzing in de jaren dertig van een
metafysica van boven, wordt nu omgezet in een steun voor een metafysica van onderen: hij omarmt met beide armen de aardse bloed- en
bodemideologie. Niet veel later volgt er een radicale ommezwaai, het is
er eentje met een hoge vlucht die leidt naar beschouwingen over de
dichtkunst zelf, over de dichtkunst als voorstelling, en over het hoogtepunt in de Duitse poëzie: de dichtkunst van Hölderlin. Maar het avontuur dichtkunst als voorstelling is een afleiding.
Ook hier blijft Heidegger trouw aan de nationaalsocialistische ideologie, die de dichtkunst als een biologisch noodzakelijke functie van
het volk opvat. De dichtkunst wordt omarmd en de moderne tijd, de
tijd van het wereldbeeld, de techniek, de organisatie, de mechanisering, kortom het tijdvak van de volmaakte zinloosheid afgewezen. Deze
ideologische ommekeer: het afkondigen van het einde van de moderne
tijd die al dan niet (en dat is voor hem een grote gok) op gewelddadige
wijze door het Germaanse volk in gang is gezet, wordt nu zijn hoofdthema.
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Vanuit het perspectief van het zijns-denken worden alle praktische en geestelijke stromingen die het nationaalsocialisme bestrijden
verworpen. Alle andere worden als onwaar afgeschilderd. Of die wereldbeschouwingen nu inzetten op het ik, de gemeenschap, het proletariaat, of ze zich nu laten leiden door een verlicht humanisme, of vasthouden aan het traditioneel christendom, of ze nu conservatief, progressief, reactionair of revolutionair zijn, al die verschillen doen er niet
toe. Bij al die ideologieën gaat het in wezen erom dat het subject (de
mens) zich in het hart van het zijn plaatst en zich die verworven positie
niet meer laat afnemen.
Bij de woordgoochelaar Heidegger gaat langzaam het licht uit. Hij
klimt nog een keer vermoeid de Todtnauberg op en blikt afwezig de
donkere afgrond in: het is Heidegger en de rest van de wereld geworden. En dat resulteert in een orakeltaal zoals die in zijn Beiträge terug
te vinden is: ‘Het zyn (let op de euforische staat waar hij zich op dat
moment al in bevindt) is nood-schap van God, waar hij zichzelf in herkent. Maar waarom God? Vanwaar de nood-schap? Omdat de afgrond
verborgen is? Omdat er een over-treffing is; daarom de over-troffenen
als de desalniettemin hogeren. Vanwaar de over-treffing, af-grond,
grond zijn? Waarin bestaat de goddelijk-heid van de goden? Waarom
het zyn? Omdat de goden? Waarom de goden? Omdat het zyn? En wat
te denken van het volgende onnavolgbare dialectisch hoogstandje: het
noch-nicht-nichtende-Nichts, waarin wij als we er goed over nadenken
een ‘verborgen’ bekentenis ontdekken voor het nihilisme.
Het is bekend dat het orakel van Delphi alleen onder invloed van
zwaveldampen die in het centrale deel van de tempel uit de grond omhoog walmden deze bezwerende formules kon uitspreken. Het is niet
bekend welke uitheemse of misschien wel inheemse grassen Heidegger
in zijn pijp stopte als hij eenzaam en verlaten de nacht doorbracht in de
berghut bovenop de al genoemde berg waarvoor geldt ‘nomen est
omen’.
Zijn denken na de Tweede Wereldoorlog
Deze tweede grote krachtmeting in de 20ste eeuw had niet direct het
vermorzelen van de identiteit tot inzet, maar was veeleer een ideale
gelegenheid om de massa de wonderen van de techniek te tonen. Van
1939 tot en met 1945 hebben, om maar gelijk de met de deur in huis
te vallen, de wereldspelen van de techniek plaatsgevonden. De intellectuele smaakmaker voor deze spelen was de dodelijk ernstige filosoof
Martin Heidegger. Ruim tien jaar eerder had deze huttenbouwer uit
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Todtnauberg, al opgemerkt dat het grootste probleem waarmee de
mensheid te kampen heeft de techniek is. Volgens hem was niet het
probleem dat de mens bevreesd moest zijn voor de techniek, maar dat
de verhouding van de mens ten overstaan van het wezen en het zijn
door de techniek fundamenteel was verstoord.
Heidegger riep om een ommekeer, de blik op de werkelijkheid
moet omgekeerd worden, de mens moet van zijn dwaaltocht terugkeren om het zijn weer op te sporen.
Heidegger heeft de twijfelachtige eer dat hij de aandacht heeft gevestigd op het spektakel, de algehele enscenering van het leven in de moderne en huidige tijd. Doordat de mens afgedwaald is van het zijn, acteert hij er nu rustig op los. Maar ook Heidegger is zelf een groot theatertalent. Wat hij echter verfoeit is de snelle beweging, de actie, het
moet allemaal langzaam gaan, tergend langzaam gaan. Zijn liefde ligt
bij de verstilde scènes. Vandaar dat hij enthousiast is over de oorspronkelijke acteerprestaties van de boerenbevolking.137
Zij verrichten al ‘eeuwenlang’ dezelfde handelingen. Hun gezweet
en gezwoeg heeft diepe bloedsporen in de bodem achtergelaten en van
hun gezichten is een onmenselijk leed af te lezen dat sinds mensenheugenis bestaat. In het Heideggerse theater hoeft het decor gelukkig
nooit verwisseld te worden. Je moet er niet aan denken dat Heidegger
naar de grote stad zou zijn getrokken. Met wat voor een wild geworden
spektakel zouden we dan zijn geconfronteerd, welk spektakel zou hij
ons dan hebben voorgeschoteld?
Nee, zijn kleine wereld is die van het Zwarte Woud. Alleen al het
engelengeduld waarmee hij de blokken hout bij zijn hut opstapelde, getuigt van een scherp oog voor het detail en zijn diepe verbondenheid
met het verleden. Al deze handelingen hebben namelijk een betekenis.
Want ook in het meest bloedstollend drama staat de tijd even stil. Op
dat moment openbaart het zijn zich en vangen we een glimp op van de
waarheid. Pas wanneer het doek over het meest wrede spektakel van
deze eeuw is gevallen, kondigt Heidegger zijn grote Revolutie af. Naar
zijn mening hebben teveel mensen zich afgekeerd van het zijn. En dit
wil niets andere zeggen dan dat ze te weinig van zijn filosofie, die immers de waarheid onthult, hebben begrepen. En dit heeft grote gevolgen. Niet tijdens de Tweede Wereldoorlog, maar erna is volgens hem
het Dasein tot dramatische hoogte gestegen. Het Dasein is een spektaHeidegger raakt in extase als hij het schilderij van René Magritte ontdekt waarop
twee met klei besmeurde schoenen staan afgebeeld.
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kel geworden, het is een geënsceneerd ‘Sein zum Tode’. Maar als hem
gevraagd wordt een tipje van het spektakel op te lichten dan zwijgt hij
in alle talen, zelfs in de Duitse.
Wegbereider van het postmoderne nihilisme
In 1935, na zijn befaamde Rektoratsrede, begint Heidegger zijn colleges ten overstaan van zijn publiek, waaronder enkele Wehrmacht- en
SS-stafleden, met de zin: Ich lese Logik. Deze uitspraak deed de aanwezigen de oren spitsen. Men voelt dat Heidegger op het punt staat de
bouwstenen te leveren voor een nieuwe staatstrategie. Na een korte
stilte onthult Heidegger het begrip identiteit en roemt de Griekse filosoof Parmenides die dat begrip voor de mensheid heeft geopenbaard.
Nu dit begrip zullen de aanwezige staatsideologen in hun oren knopen.
Identiteit is: elk ding is identiek aan zichzelf, maar onderscheidt zich
van elk ander, met die woorden vervolgt Heidegger zijn college. Wat
een godsgeschenk rolt er van de katheder. Als we dit nu eens naar de
praktijk toe vertalen fluistert men in de zaal. Ieder individu een identiteitsbewijs. Grootse visioenen van een strak geoliede staatsmachine
waarin ieder individu zijn vaste plaats heeft, doemen in de geesten van
de leergierige nationaalsocialisten op. Elke rebelse geest, elke afwijkende opvatting, elke misvormde mening, elke debiel, kreupele, zwarte, anarchist, kan vervolgens uit het systeem worden weggesneden.
Want zij vormen volgens de aanstormende generatie van nationaalsocialisten de rotte plekken in het systeem dat hoe dan ook gezuiverd moet
worden om de waarheid aan het licht te brengen.
Welnu, wij blijven nog even in die knusse en warme collegezaal.
Is het verrassend dat de filosoof uit het Zwarte Woud teruggrijpt op
Parmenides? Neen, want Parmenides gaat uit van de totaliteit. Voor
hem stond totaliteit gelijk aan zuiverheid en waarheid en die (de totaliteit) was identiek aan het zgn. zijn. En was het niet Heidegger die al
turend over berg en dal naar het zijn verlangde? Net als Parmenides
vatte Heidegger het zijn als eenheid op. Maar omdat ook Parmenides
destijds wel begreep, dat een beschouwing over het zijn niet toereikend
is, introduceerde hij het identiteitsbegrip.
Om te kunnen oordelen, om tot het wezen van het zijn door te
dringen, moet je een beroep doen op de identiteit. Alleen met behulp
van het oordeel dat stoelt op de identiteit kun je de waarheid aan het
licht brengen. Een niet-identiek oordeel produceert naar zijn mening
slechts een vreemd en troebel brouwsel waarin zowel bestanddelen van
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de waarheid zijn terug te vinden als de stinkende smurrie van het bedrog, de schijn d.w.z. van alles wat niet-zijn heet.
De gevleugelde Latijnse uitdrukking: Omnis determinatio est negatío had door Parmenides geformuleerd kunnen zijn. Dat wil zeggen
dat als een ding iets specifieke uitdrukt, het tevens de ontkenning ervan uitsluit. Een niet-identiek oordeel onthult nooit de absoluut geachte
waarheid, maar laat alleen een deel van de waarheid zien, het verbreekt zelfs de eenheid van de waarheid. Het produceert de schandelijke schijnwereld en moet derhalve onverbiddelijk uitgebannen worden
uit het zuivere zijn.
De eeuwige waarheid
De onbepaalde eeuwige waarheid verlangt namelijk een onbepaalde
totaliteit waar de waarheid onverbrekelijk mee is verbonden. Het logische postulaat van de identiteit kan zich dan ook alleen ontwikkelen
wanneer het de controle heeft gekregen over de totaliteit. Anders gezegd, deze filosofie of ideologie wil een gesloten systeem creëren waarin de waarheid door een logische analyse waarvoor de identiteit het geeigende instrument is, aan het licht treedt. Buiten dit systeem mag de
schijn zijn gang gaan. En dat doet de schijnvoorstelling dan ook. In deze leugenachtige wereld oefent de schijn een waar schrikbewind uit; in
deze wereld worden mensen geleid door de voorstelling die zij ervan
hebben, de machines die schijn produceren draaien er op volle toeren
Maar ook de schijnwereld heeft zo zijn principes merkt Parmenides op. Ook deze wereld kent een organisatievorm die netjes en ordelijk de bedrieglijke standpunten op een rijtje zet. Niet voor niets, natuurlijk. Al was het alleen maar omdat dan de filosoof in staat is het
mysterie van de schijn te ontrafelen en zo de aandacht kan vestigen op
het rijk van de waarheid. Voor veel filosofen is dit lange tijd hun grootste ambitie geweest. Ook de Griekse filosofen stelden, zoals bekend is,
al het probleem van de ideologie. Volgens Parmenides heeft de schijnvoorstelling zelfs de basis gelegd voor de politieke theorie en de wetenschap. Zo wordt ieder idee, iedere kritiek die zich inlaat met de schijnwereld een tweekoppige draak die de eenheid van het zijn aan het
schrikken maakt, en die vervolgens in stukken uiteenrijt om dan troost
te zoeken bij het leugentje om bestwil. De schijnwereld wordt, om het
in postmoderne/structuralistische termen uit te drukken, door de ideologiekritiek als een potpourri van tekens opgevat die alleen nog betekenis heeft doordat de tekens zich van elkaar onderscheiden, en niet
doordat zij zich van de totaliteit = waarheid onderscheiden. En dit heeft
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er al met al toe geleid, dat de tekens niet meer verwijzen, maar een
zelfstandig leven leiden.
Voor de presocratische filosofie, waar Heidegger zo dol op was, bestond
er enerzijds één wereld waar de waarheid onveranderlijk en eeuwig was
en anderzijds één wereld waar de schijn permanent in beweging was. Is
het nu nog vreemd om op te merken, dat Heidegger het land had aan
de bewegende beelden die afkomstig waren uit de schijnwereld, in zijn
algemeenheid aan alles wat beweging uitdrukt.
In dit proces ‘van op weg zijn’ werd ook de identiteit ingeschakeld
om de onzuivere elementen te ‘verwijderen’, hoewel dat niet zo eenvoudig bleek te zijn. De identiteit is namelijk niet het enige criterium
om die eenheid af te dwingen ten einde orde en regelmaat in een systeem te brengen. Of om ‒ filosofisch gesproken ‒ de scheidingswand te
slechten tussen denken en werkelijkheid, tussen denken en ervaren die
de dialectiek zo mooi had opgetrokken.
Er heeft zich een bijzondere ontwikkeling voorgedaan die roet in het
eten van deze eenvoudige dialectische verklarings- en denkwijze had
gegooid. Een aantal Griekse filosofen was van mening dat het vacuüm,
dat zich tussen de twee werelden van waarheid en schijn bevindt, opgevuld was met verschijningsvormen. De verschijningvorm verzorgt het
contact tussen de twee werelden, deze vorm is een intermediair, een
boodschapper. De verschijningsvorm weet zich als het ware tussen het
teken en het betekende te wringen en laaft zich zowel aan de schijn als
de waarheid. Hij is nimmer duidelijk te traceren want hij leidt een nogal
nomadisch bestaan. Op de keper beschouwd is de verschijningsvorm
een fenomeen dat de werkelijkheid meer toedekt dan onthult.
Evident is dat de verschijningsvorm aan betekenis wint wanneer
hij erin slaagt meer vat te krijgen op het teken, sterker nog, het teken
weet te beïnvloeden om het vervolgens geheel naar zijn hand te zetten.
Op het moment dat de verschijningsvorm een grotere invloed uit gaat
oefenen in het dagelijkse leven, raakt de mens steeds verder verwijderd van het denken over de oorsprong van alles waar het zijn zetelt.
Beetje bij beetje word de wereld van verschijningsvormen geaccepteerd
en vaak gelijk gesteld met de werkelijkheid. Wanneer dat punt is bereikt beginnen de machines van de ideologie op volle toeren te draaien.
En wat voor een gevolgen dat heeft gehad is in bijna ieder geschiedenisboek te lezen.
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Zijn en geschiedenis
Is het niet hoogst opmerkelijk dat een hele trits denkers in het derde
kwart van de vorige eeuw de geschiedenis tussen haakjes plaatst? Zijn
deze filosofen misleid door alle strijd die er in de geschiedenis heeft
plaatsgevonden? Of is de geschiedenis zo’n heet hangijzer dat zij hun
vingers er niet aan willen branden?
Volgens deze denkers is de oorzaak gelegen in het feit dat de
aandacht niet meer gericht is op het zijn en de totaliteit. Wat een aantal filosofen deed besluiten een welgemeende waarschuwing de wereld
in te zenden, je moet de geschiedenis niet tussen haakjes plaatsen.
Maar velen blijven waarschuwingen in de wind slaan, ook die ene Duitser: die een verkeerde politieke keuze had gemaakt.
Laat ik mijn betoog waarmee ik in de vorige paragraaf geëindigd
ben op een behoorlijke wijze afronden. Ik vervolg: Wat op zich interessant aan Parmenides is ‒ en waar Heidegger overheen heeft gelezen ‒
is dat zijn filosofie een these bevat, waarmee een actuele kritiek kan
worden geformuleerd op de hedendaagse spektakelwereld (de situationisten) of op de wereld van de schijnvertoningen van de postmoderne
filosoof Jean Baudrillard. Parmenides is namelijk van mening dat in de
wereld waar de schijnvertoningen heersen toch een zeker spel gespeeld
wordt tussen waarheid en niet-waarheid.
Dit betekent dat bij aanvaarding van de stelling dat in deze wereld de schijnvertoningen als pitbulls tegenover elkaar staan, het zoeken naar de waarheid, hoe relatief ook, een volstrekt zinloze activiteit
is. Wanneer waarheid en leugen verstrengeld zijn, zoals twee partners
die de tango dansen, is de waarheid geen autonoom verschijnsel meer.
Dit betekent dat de beweging tussen waarheid en bedrog permanent is,
één die geen stilstand kent.
Kortom, er vindt in deze wereld een proces plaats waar waarheid en
onwaarheid onderling, soms op willekeurige wijze, worden verwisseld.138 Op het ene moment hecht de waarheid of onwaarheid zich vast
aan een ding of gebeurtenis, op het andere moment onderscheidt ze
zich ervan. Het gaat er ook niet meer om de ‘waarheid’ van een ding,
gebeurtenis of feit te onthullen, dat is niet meer mogelijk. Dat zou immers betekenen, dat de onwaarheid geheel buiten spel staat, terwijl die
juist ‘op zoek is’ naar die ene danspartner: de waarheid.

Zie over de praktische werking van de onwaarheid: hoofdstuk 10 Hedendaags nihilisme.
138
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Door de tijdelijke verbintenis die de onwaarheid met de waarheid
aangaat, bijvoorbeeld doordat twee gebeurtenissen of twee feiten met
elkaar in verband worden gebracht, lijkt het net of dat de waarheid is.
Wordt er echter een andere relatie gelegd dan is het voor hetzelfde belastinggeld of staatsman onwaar. Immers in deze spectaculaire wereld
wordt alles beschouwd, om een Joodse lenzenslijper uit Rijnsburg te
parafraseren: onder de hoek van het spektakel.
Door de onophoudelijke wisselwerking tussen schijn die in beweging is
en het proces van vermenging van schijn met realiteit, doemt telkens
een nieuwe schijn op, die weer op de rug van de waarheid kruipt. Kenmerkend voor deze spectaculaire wereld is dan ook het proces van aanvaarding en uitstoting, van vereniging en scheiding van waarheid en
bedrog. Eén conclusie kan alvast getrokken worden. Elke ontdekkingstocht naar de waarheid moet naar het rijk van de ideologie worden verbannen. Waarheid gaat alleen nog een verbintenis aan met het moment
en de momenten zijn etherisch geworden in deze tijd. Zij maken deel
uit van het alomvattende proces van het verdwijnen en verschijnen. De
opkomst en ondergang van de schijnvertoning en haar omloopsnelheid
is niets anders dan het ritme dat het spektakel deze maatschappij heeft
weten op te leggen.
Maar laten wij terugkeren naar de identiteit om al haar gezichten
te doorgronden. De klassieke opvatting over identiteit dat denken en
zijn één en hetzelfde zijn, stoelde nog op het verlangen naar een universele harmonie van waarheid en werkelijkheid. De identiteit was derhalve een constructie om de werkelijkheid te ordenen met het doel het
zijn of de waarheid te vestigen of op zijn minst veilig te stellen. Alras
begon men dit verlangen op te geven, de werkelijkheid was dusdanig
aan verandering onderhevig, dat de waarheid op drift was geraakt.
Waarheid en werkelijkheid waren elkaar uit het oog verloren.
Zijn als tijd
Echter, filosofen zijn door de eeuwen heen een taai ras gebleken. Zij
aanvaardde sinds Plato weliswaar dat de waarheid buiten deze wereld
stond, dat deze er in ieder geval van gescheiden was, toch bleven zij
onverdroten in de agora en van de kansels schreeuwen dat de waarheid
zich op elk moment kon openbaren.
Hiertoe werd de identiteit weer uit het vet gehaald. In welke huid
de identiteit nu kruipt, laat zich raden: die van het ik natuurlijk. In een
tijdspanne die heel wat generaties waarheidszoekers heeft omvat, heeft
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de identiteit een lichaam, en bovenal een bewustzijn gekregen, het is
een ik geworden.
De filosoof die aan het begrip identiteit een radicale wending gaf,
was Fichte. Zoals ik in hoofdstuk 3 al aan de orde heb gesteld, oppert
Fichte dat ik gelijk is aan ik. Omdat volgens hem het bewustzijn alleen
maar kan functioneren met behulp van identiteiten, is het het ik gegeven het subject te denken. Anders gezegd, het ik en niet het feit, de
gebeurtenis of het object, bepaalt en definieert het subject. Het ik is bij
hem subject geworden.
Wanneer je de hele werkelijkheid uit elkaar trekt, anders gezegd
wanneer je een onderscheid aanbrengt tussen object, individu, ding,
gebeurtenis, kun je er de tegenstelling, dat wat tegenover het gestelde
staat, op loslaten. En wat blijkt, achter de tegenstelling gaat de nietidentiteit schuil. Echter het ik wordt volgens Fichte pas door de tegenstelling, het niet-ik, bewezen. Het niet-ik is als het ware het terrein, de
‘speelruimte’ waarin het ik de lijnen uitzet.
Maar de verzoening tussen het ik en de buitenwereld moet hoe
dan ook tot stand worden gebracht. Dat wat verdeeld of gescheiden
wordt, zal weer verenigd moeten worden. En daar heb je de tegenstelling voor nodig, die blijkt een onontbeerlijk wapen te zijn, want die
zorgt voor de beweging in de wereld die uiteindelijk in de vorm van een
dialectisch proces, als de strijd van de tegendelen voltooid is, tot de
grote verzoening leidt.
Verder is nog van belang te weten, dat deze hoogstandjes van filosofische retoriek vergezeld gaan met een wereldbeschouwing die het bijzondere karakter van het eigen-ik tot onderwerp heeft. Aan het eind
van de 18de eeuw wordt de vrije persoonlijkheid tot onderwerp van het
beschouwen gemaakt. Alle pijlen van het individu worden gericht op het
doel, dat waarheid, schoonheid, zuiverheid wordt genoemd; als er geen
doel is dan heeft het ook geen zin dat het vrije individu zich nog verder
ontwikkelt, erger nog het individu zal dan gedegradeerd worden tot een
pion in een groot schaakspel.
Vanaf dat moment wordt de moraal op de kar van wetenschap en
ideologie geladen. Een maatschappij die de moraal verwerpt, zal de
hierboven beschreven romantische en idealistische visie, die tot en met
het begin van de jaren zeventig van de vorige eeuw de hoeksteen was
van menige wereldbeschouwing, altijd op radicale wijze omkeren. Zo
zal niemand in deze spectaculaire maatschappij nog durven vol te houden, dat de mens een vrij en onafhankelijk wezen is. Vele radicalen uit
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de 19de en het begin van de 20ste eeuw beweerden dat wel maar zij waren dan ook besmet met het optimistisch virus van de ideologie. Zij waren van mening dat het ik onafhankelijk van de omgeving (de wereld,
het object) in staat is zich vrij te ontplooien.
Volgens deze doctrines lopen er altijd wel een paar van die heldere koppen rond die het licht hebben gezien. Zij dienen de mensheid tot
voorbeeld, zij zijn de uitverkorenen. Zij zijn de vuurtorens in deze ondeugdelijke en banale werkelijkheid. Zij wijzen de richting aan van het
doel waarnaar de mens op weg moet gaan. Zij houden de mensheid
voor zich vooral niet te veel over te geven aan driften, hartstochten,
plezier en verlangen. Nee, zij vertellen iets anders: discipline, respect,
het strenge oordeel dat zijn dé morele codes waaraan de mensheid
moet gehoorzamen. En ze blijken zeer succesvol te zijn dankzij de inzet
van allerlei middelen. Sinds jaar en dag weten zij namelijk dat ethiek,
pedagogie en kapitaal elkaars innige bondgenoten zijn geweest. Wat zij
verkondigen is: Als we ons intellect willen vormen en scherpen, dan
moet de mens zijn plicht niet verzuimen en zijn hartstochten leren beheersen. Dat zijn de geboden die kinderen al op jonge leeftijd worden
aangeleerd.
Om dit proces te sturen en te bewaken zal van hoger hand enig
toezicht moeten worden uitgeoefend. En daar hebben we de staat voor
in het leven geroepen. Vanaf dat moment kan de staat hiervoor de
voorwaarden scheppen. En dat betekent dat de vrijheidsontplooiing
voortaan onder haar regiem zal plaatsvinden. Ook de zeggenschap over
lichaam en bewustzijn wordt na verloop van tijd door de staat georganiseerd. Want de staat en haar vertegenwoordigers beweren stellig dat
het individu niet meer in staat is tot zelfstandig oordelen, het is onder
de last van zijn verantwoordelijkheid bezweken. Dit heeft ertoe geleid
dat elke menselijke activiteit aan de ketting wordt gelegd en geperst in
een enkel perspectief om maar een voorbeeld te geven: ‘Ora et labora’.
Het zijn en de staat
De staat krijgt steeds meer grip op het privé- en openbare leven. Al in
het begin van de 19de eeuw weerspiegelt de groeiende greep van de
staat op het leven van alledag zich in de filosofisch denken. In plaats
van het ik ‒ het soevereine ik ‒ wordt het absolute weer uit de doos
van Pandora tevoorschijn getoverd. Het is het aloude absolute dat identiek is aan waarheid en vrijheid. In korte tijd heeft de staat een flinke
promotie gemaakt. Hij heeft zich weten op te werken van middel tot
doel, heeft zich weten te kronen met de dictatuur van schijn en waar-
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heid. Het duurt dan ook niet lang totdat de 'objectieve' wereld als beweging wordt gedacht. Al was het alleen maar om de lastige individuele
ervaring en de gedachten van die vervelende notoire dwarsliggers op te
lossen in de permanente beweging. Wat dan overblijft, is een productieve stroom. Dan is er enkel nog sprake van pure activiteit, het is een
beweging die geen begin en geen doel meer heeft.
Omdat deze wereld eenheid suggereert, mag de beweging geen
stilstand meer kennen. Wat geenszins betekent dat de beweging afgeremd of versneld kan worden. Er blijken namelijk in deze ‘objectieve’
wereld twee aan elkaar tegengestelde krachten actief te zijn. Wanneer
je echter dieper daarin doordringt, bemerk je dat de tegengestelde
kracht slechts hier en daar een dammetje in een snelstromende rivier
opwerpt dat spoedig door de niet te stuiten stroom wordt doorbroken.
De voortgaande beweging blijkt de grote triomfator te zijn. Al het zijn is
beweging geworden.
Dag meneer Heidegger, dag waarheidlievende filosofen. U moet
de groeten hebben van mijnheer Schelling die ongemerkt een grote invloed heeft uitgeoefend op de situationisten en de postmoderne filosofen! Want als wij de ‘objectieve’ wereld vervangen door het spektakel,
dan beginnen wij steeds meer inzicht te krijgen in de processen die in
deze maatschappij plaatsvinden.
Het lijkt erop of het individu in deze tegenwoordige tijd als een
hulpeloze drenkeling wordt meegesleurd in deze niet aflatende stroom.
Voor het spektakel is het individu niet meer dan een doorgangshuis.
Niet het individu, maar het spektakel is het doel van die ontplooiing van
een aantal abstract geformuleerde waarden, zoals bijvoorbeeld vrijheid
of gerechtigheid. Voor het spektakel, de wereld van de schijnvertoningen, is het individu slechts een middel om de beweging gaande te houden. Alleen het spektakel verzoent en verenigt de tegenstellingen die
door het ik worden opgeworpen.
De afgelopen twee honderd jaar heeft de filosofische kritiek de volgende ontwikkeling doorgemaakt. Eerst kon het individu, nadat het moeizaam zijn plek had veroverd in het ruimte- tijdcontinuüm, dat nog naar
zijn hand zetten. Maar spoedig komt aan deze staat van relatieve autonomie een einde. Dan breekt de fase aan waarin het individu deel gaat
uitmaken van het waargenomen object om ten slotte geheel en al opgenomen te worden in het systeem dat schijnvoorstellingen produceert.
Parallel aan deze omwikkeling in het denken loopt het proces van
de toenemende invloed van de staat die de oneffenheden in het dage-
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lijkse leven probeert glad te strijken. Wat een tijd de drijvende kracht
was van het systeem: het individu dat op zoek is naar zijn vrijheid,
wordt het slachtoffer van datzelfde systeem waarop het destijds een
beroep heeft gedaan.
Om dit systeem te organiseren had de staat een classificatieprincipe nodig en dat werd de identiteit. Vanaf dat moment wordt de wereld
uiteengerafeld in objecten, individuen, gebeurtenissen, feiten die vervolgens van een identiteit werden voorzien. Op deze wijze heeft alles
en iedereen zijn of haar plaats gekregen in het overzichtelijk geordende
netwerk en kan er driftig worden gemanipuleerd.
Zijn en schijn
Het spektakel dat het voorstellingsvermogen binnendringt, veroorzaakt
een verschuiving van identiteiten, verandert de verschijningsvorm ervan, dan past de identiteit zich daaraan aan.139 Zie de zwarte pietendiscussie hier te lande. Iedere verandering van de verschijningsvormen
die vroeger door de wetenschap en/of de ideologieën werden geopenbaard, worden nu onmiddellijk voor het voetlicht van het spektakel gebracht. Identiteit blijkt dan een onlosmakelijk verbonden met het psychologisch fenomeen identificatie dat het spektakel zich heeft toegeëigend. De motoren van het spektakel lopen op de brandstof van de onuitroeibare dwang zich met een ding, gebeurtenis, een persoon te identificeren. Heeft iemand eenmaal een identiteit aangemeten gekregen,
dan zal hij zich helemaal in die identiteit gaan uitleven.
Men kruipt als het ware in die rol díe de identiteit verlangt. Men
speelt en acteert naar hartenlust. Alleen moet je oppassen niet uit die
rol te vallen anders wordt het zo’n chaos op het schouwtoneel. Hoe beter men erin slaagt zich met een rol te identificeren, hoe meer bewondering men afdwingt.
Toen Donald Trump zich realiseerde dat hij niet als vastgoedmagnaat zou worden bijgeschreven in de annalen van de geschiedenis, besloot hij de goddelijke opdracht te aanvaarden voortaan de rol van een
twitterend orakel te spelen dat alleen in het hier en nu wil schitteren.

De vraag is: beschikt iemand over meerdere identiteiten of heeft iemand maar één
identiteit. Vervolgens wie bepaalt welke identiteit iemand heeft, is dat de mens zelf of
het commerciële, spectaculaire systeem? Voor een uitgebreide uiteenzetting over de
ontwikkeling van het identiteitsbegrip (van logica, via het individu, naar de commercie) zie de volgende paragraaf en de beschouwingen hierover in hoofdstuk 9 en 10.
Rechts heeft in ieder geval op dit vraagstuk een duidelijk antwoord: er is maar één
identiteit en dat is de nationale identiteit.
139
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Zijn grootste ambitie is faam te verwerven als iemand die de verwarring zodanig op de spits heeft gedreven dat de geschiedenis wordt ontkend om daarna te worden uitgewist.
Identiteiten zijn inwisselbaar
En de wereld ondergaat en kijkt ernaar. Voor de ogen van de toeschouwer ontrolt zich een verschrikkelijk gevecht van verschijningsvormen. In deze spektakelmaatschappij lijkt er geen zijn meer te bestaan, het is allemaal schijn geworden. Dat heeft het spektakel en zijn
organen maar al te goed begrepen, zij weten dat zij aanhoudend een
spanning tussen de voorstellingen in het bewustzijn moeten creëren om
de gevoelshuishouding van de mens te blijven prikkelen. Wanneer de
voorstelling aan intensiteit verliest, heeft dat onmiddellijke invloed op
de emotionele spanning. Hoe hoger de spanning wordt opgevoerd, hoe
enthousiaster men over de voorstelling is. Hoe minder spanning, hoe
groter de blijk van afkeuring.
Omdat het spektakel de voorstellingswereld heeft bezet, is men in
een carrousel van schijnvertoningen terecht gekomen. Aan het naïeve
wereldbeeld van Hume, dat wij de dingen kunnen voorstellen zoals wij
ze ervaren, is 100 jaar geleden door het opkomende spektakel een einde gemaakt. Aan elk ervaren gaat nu het spektakel vooraf.
Als we terugblikken in de geschiedenis en we bij de onvolprezen
idealistische dialecticus Hegel belanden dan zien we dat het woord einde eigenlijk bij hem een specifieke betekenis heeft, het dient opgevat te
worden als voltooiing, als een afronding. De epigonen van Hegel, om er
een tweetal te noemen, Kojève en Fukuyama, dachten dat zij origineel
waren, zij bleken over het begrip einde volstrekt ander gedachten te
hebben. Zij negeerden volkomen Hegels eigenzinnig standpunt en
vooral zijn conclusies.
Verder schoten zij schromelijk te kort in hun kennis van de geschiedenis van de filosofie, want dan zouden zij hebben kunnen vaststellen dat midden 19de eeuw de filosofie al is opgeblazen eerst door
Marx, later door Nietzsche (God is dood), door de vitalisten en naturalisten die de biologische wetenschappen meer in het centrum van het
denken plaatsten − Darwinistische opvattingen bleken aan het eind van
de 19de eeuw uiterst populair te zijn, door Heidegger die het einde van
de filosofie afkondigde (we zijn ten slotte vergeten wat zijn is etc.) en
die in plaats daarvan hun heil zochten in het ontwerpen van een nieuwe
metafysica.
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Op dat moment is er een einde gekomen aan de vraag naar de
zin van het zijn. Dat is wat wij te danken hebben aan de structuralisten
en deconstructivisten. Door de deconstructie van de aloude metafysica
wilde men niet alleen een begin maken met een nieuwe manier van
denken, dat is ten slotte altijd al een beproefde methode geweest,
maar men wilde ook een opening creëren door met behulp van de deconstructie de actualiteit bloot te leggen. In dit experiment zijn ze gestrand, de weg naar de omwenteling bleek bij nader inzien een papieren revolutie te zijn.
In wezen is de truc van de grote ommekeer van de filosofie een
uiting van een diep verlangen naar metafysica, waarbij handig gebruik
gemaakt wordt van de ontologische differentie. Het spel dat gespeeld
wordt met het onderscheid tussen zijn en het zijnde (het eeuwige en
het vergankelijke) neemt steeds weer een nieuwe vorm aan.
Wat er feitelijk is gebeurd, is dat er alleen een linguïstische draai
gegeven wordt aan de talrijke tekstuele producties, zodat het beeld
ontstaat dat door die draai de werkelijkheid omgekeerd wordt weergegeven. In feite daalt men af van de wereld van het zijnde naar de wereld van de taal en het schrift. En daarmee wordt er opnieuw een oude
welbekende truc uit de hoge hoed getoverd. De op dat moment in
zwang geraakte filosofie wil gewoon een nieuwe paradigmawisseling de
wereld insturen.
Het blijkt een hardnekkig fenomeen te zijn. Momenteel zien we dit verschijnsel weer in meerdere landen de kop op steken. Veel nieuwe filosofische werken worden gelardeerd met hybride elementen uit de theologie en vermengd met wat scheuten uit de medialogie. Alle onheilbrengende berichten over klimaatveranderingen, milieucrises, opwarming van de aarde worden in een theologisch apocalyptisch perspectief
geplaatst.
Meteen staan de media te trappelen om die ideeën over het voetlicht te brengen. Vervolgens worden door de gelouterde bespelers van
de media de apocalyptische verhalen doorspekt met mediaal gezien
hoog scorende quotes. Al deze figuren kunnen gerekend worden tot de
zoveelste nihilistische commentatoren van wat men tegenwoordig mediaal interessant vindt: het verkondigen van de meest afschrikwekkende onheilspellende boodschappen die er globaal te bedenken zijn.
Sinds de mens niet meer in staat is gebleken zich als deelgenoot
van de andere wereld te beschouwen (hiernamaals of wat dan ook, het
niets etc) is zijn blik op de feitelijke wereld vertroebeld. Het is een nihi-
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listische schok als je inziet dat er geen zingeving meer is, dat wij lijdzaam functioneren en consumeren.
Gezien het bovenstaande ben ik aan u verplicht een korte samenvatting van het voorafgaande te geven: de ‘Wille zur Macht’ is eerder een ‘Wille zur Nacht’ geworden, een totale ontkenning van de werkelijke verbanden en verhoudingen in deze wereld.
Ernst Jünger, een nihilist met een avontuurlijk hart
‘Tot een Goethe zullen wij Duitsers het niet meer brengen wel tot een Caesar’,
Oswald Spengler

Reeds op achttienjarige leeftijd meldde de in Duitsland geboren Ernst
Jünger (1895-1998) zich als vrijwilliger aan bij het Franse Vreemdelingelegioen in Algerije. Dat zinde zijn vader niet, hij haalde hem dan ook
onmiddellijk terug naar Duitsland. Helemaal in de ban geraakt van de
oorlog keerde Jünger een jaar later terug als soldaat in de Eerste Wereldoorlog.140 Jünger was een vurig aanhanger van Nietzsche, in die zin
dat ervaring en avontuur voor hem belangrijker waren dan een rationele analyse van het wereldgebeuren.
Volgens Jünger was leven een gevaarlijk leven, een leven dat
hartstochtelijk geleefd moet worden. In zijn werk Das abenteuerliche
Herz lezen we: wie sterk wil zijn, moet risico's nemen en offers durven
brengen. Alleen door actie, opwinding en oorlogszucht wordt het individu gevormd, daardoor kan de eenling zich onderscheiden en verheffen.
En hij vervolgt zijn uiteenzetting met de woorden: Bij een volledige inzet van alle individuen zal het ganse volk zich verheffen.
Het heroïsch realisme van Ernst Jünger
Zijn ervaringen uit de Eerste Wereldoorlog publiceerde hij onder de titel
In Stahlgewittern (Oorlogsroes): het is een grote verheerlijking van en
een eerbetoon aan de heroïsche daden die kenmerkend zijn voor een
oorlog. De verheerlijking van de oorlog was, zoals bekend, geen exclusief Jüngeriaans of fascistisch ideaal. Tien jaar eerder hadden de futuristen met als spraakmakers D‘Annunzio en Marinetti, zie hoofdstuk 6,
daar al euforisch over geschreven. Verder had Jünger nog meer gemeen met de futuristen. Net als de futuristen had ook hij het volste
vertrouwen in de techniek, de toekomst is aan de techniek, riep hij begeesterd uit.
Ook Heidegger heeft, evenals Ernst Jünger, als militair deelgenomen aan de Eerste
Wereldoorlog (beiden waren actief aan het front).
140
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Verder, en daarin herkennen wij het samengaan van de historicus
en de militaire strateeg, voorspelde hij dat de wereld weldra beheerst
zal worden door een continue strijd tussen grote machtige mogendheden. Dat betekent niet alleen oorlog, maar ook een voortdurende oorlogsdreiging voor de mensheid. Maar er gloort hoop aan de horizon. Als
de strijd eenmaal is beslecht, komen de arbeiders als grote overwinnaar uit die strijd tevoorschijn. Op zich niet alleen een opmerkelijke,
maar ook een wonderlijke vaststelling van een elitaire dandy als Jünger. Maar goed, hij had met zijn eigen ogen kunnen vaststellen hoe de
arbeiders tijdens de oorlog de dood werden ingejaagd. Zij waren volgens de militaire strateeg Jünger diegenen geweest die tot de aanval
waren overgegaan al dan niet gesteund door de inzet van veel geschut.
Deze zienswijze zou Jünger neerleggen in zijn essay Die totale Mobilmachung (1931). Hoewel hij de schijn tegen had, kon hij geen fascist
worden genoemd, althans dat heeft hij nooit openlijk in het openbaar
toegegeven.
Zijn vroege geschriften zijn zuiver nihilistisch van aard: ‘Die Sache is nichts und die Überzeugung alles’. Zo komt het begrip moraal in
zijn vocabulaire niet voor, moraal doet er helemaal niet toe, het gaat
om de hartstocht, om de ontplooiing van de levenskracht. Bij Jünger
draait het om het wezen van het 'avontuurlijk' leven dat hij veeleer tot
het gebied van de esthetica rekent in plaats van dat van de moraal.
Door een vurig leven te leiden smelten intellectueel en de kunstenaar
samen, hij wordt als hij dat heeft bereikt estheticus.
Jünger was eigenlijk een cultuuraristocraat met een hoogst intellectualistische en elitairistische visie op de samenleving. Hij kon, gezien de
status die hij zichzelf had toegekend, onmogelijk een politieke invulling
geven aan zijn ideeën, ook niet na de machtsovername in 1933 van de
NSDAP. Toch vielen Jüngers antimoderne opvattingen — zijn verzet tegen het 'gevoelloze' formalisme, zoals hij dat noemde — alsmede zijn
enthousiaste voorliefde voor geweld en daadkracht bij de nationaalsocialisten in goede aarde.
Ook waren zij geporteerd van zijn elitaire houding die zij als een
mooi voorbeeld zagen voor het superieure Germaanse ras. Daarbij
komt nog, een ‘pluspunt’ zou je het vanuit hun gezichtspunt kunnen
noemen, dat Jünger uiterst negatief stond tegenover het Jodendom,
wat natuurlijk koren op de molen was van de nationaalsocialistische autoriteiten.
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Als conservatief schrijver, als overtuigd militarist en als persoon
die er elitaire denkbeelden op nahield, was hij desalniettemin consequent in zijn houding ten aanzien van het nationaalsocialisme dat hij
zonder zich er openlijk tegen te verzetten, toch afwees. Politiek activisme en politiek engagement druiste kennelijk in tegen zijn elitaire
persoonlijkheid.
De oud geworden Jünger heeft veel in de wereld zien veranderen.
Zijn vele dagboeken geven een uitgebreid commentaar op de technologische ontwikkelingen zoals gentechnologie en nucleaire oorlogvoering.141 Na verloop van tijd ging Jünger zich meer richten op de natuur.
Hij ging op zoek naar een algemene levenswijsheid die losgekoppeld
was van de materiële gang van zaken op deze aarde. Je zou kunnen
zeggen dat hij een utopist in wording was.
Op de kritiek die jegens hem werd geuit in verband met zijn dubbelzinnige houding tijdens het nazisme, reageerde hij nauwelijks. In zijn oorlogsdagboeken wordt wonderlijk genoeg de indruk gewekt dat de
hoofdpersoon Ernst Jünger voortdurend spotte met de situatie tijdens
de Tweede Wereldoorlog. Zo nu en dan oefent hij zelfs een onverholen
kritiek uit op de bizarre oorlogsomstandigheden. Zodat gesteld kan
worden dat Jünger veeleer een esthetisch dan een politiek dier was.
In de jaren 80 maken zijn denkbeelden een comeback in postmodernistische kring. Zijn politieke onverschilligheid, zijn eigenzinnige
manier van afstand nemen tot de werkelijkheid, zijn nihilistische grondhouding maken hem tot een voorbeeld bij uitstek voor postmoderne
geesten. Wat overigens meer zegt over de postmoderne filosofen dan
over Jünger.
Zijn leven lang is Jünger een bewonderaar van Nietzsche gebleven. Persoonlijk heeft hij een ontwikkeling doorgemaakt van nationaal
nihilist naar elitaire nihilist, de status van oppermens heeft hij echter
nooit bereikt, wat overigens wel zijn ambitie was.
Herman Rauschning een onvervalste fascist
Na de Tweede Wereldoorlog duikt er in het Duitse taalgebied een adept
op van zowel Heidegger als Nietzsche, die op de keper beschouwd een
nihilist in hart en nieren blijkt te zijn, erger nog iemand die zichzelf
zonder gêne een heuse fascist noemt. In het uit 1954 daterende MasVolgens Sloterdijk valt bij Ernst Jünger de blik van een plantenkundige samen met
die van een politicus, hij is erin geslaagd de historicus met de militaire strateeg te
verbinden.
141
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ken und Metamorphosen des Nihilismus schetst Herman Rauschning, zo
heet deze figuur, de contouren van het fascisme vanuit een filosofisch
perspectief. In deze publicatie toont hij aan dat ‘de geest’ die in opstand komt tegen de moderniteit zich tijdens de crisis vastklampt aan
datgene wat het nihilisme juist heeft veroorzaakt en dat zijn wat hem
betreft de grote maatschappelijke instellingen, zoals de staat, de economie en het leger. En wat blijkt, het zijn vooral deze instellingen die
zin en betekenis geven aan de mensheid, in ieder geval, voeg ik eraan
toe, aan haar talloze mooie beloften doen. Rauschning vervolgt zijn
opmerkelijke betoog: als het systeem vervolgens een grote oorlogsmachine creëert dan staan diezelfde mensen in opperste verbazing aan de
zijlijn te kijken vooral als blijkt dat aan die mensen nooit is gevraagd of
ze voor dat oorlogszuchtig systeem wilden werken. Kortom zij werden
gewoon ingezet in de grote strategie als radertjes, als een soort handzame technoïde wezens.
De mensheid is kennelijk kort van memorie, ze (de mensen) hadden
het kunnen weten als ze Hitlers Mein Kampf hadden gelezen en dat
hadden ze, meer dan de helft van de Duitse bevolking had dat boek op
het nachtkastje liggen of als cadeau gekregen. En, nu volgt de waarschuwing, was het niet in deze bestseller dat hij, de Führer, sprak over
de hevige catastrofe die de voorkeur verdient boven de sluipende tuberculose van het partijpolitieke systeem. Ja, ze hadden het kunnen
weten. Maar zij luisterden niet meer naar dat andere geluid, nee, zij
luisterden maar naar een persoon, naar die ene Leider.
Zowel het nationaalsocialisme met zijn ‘Kraft durch Freude-filosofie’ als
het fascisme waren vereenvoudigingsdoctrines met hun simpele reclameslogans. 142 Fascisme en nationaalsocialisme hebben het cynisch
idealisme uitgevonden of althans vernieuwd, zij hebben een nihilistische
variant van het nationalistische denken in de steigers gezet.
Wat de hedendaagse populistische leiders geleerd hebben van
bovengenoemde ideologieën is dat vereenvoudiging en herhaling van
zaken en kwesties een belangrijk wapen is, ziet wat Trump dagelijks
praktiseert. En dat zij steeds weer nieuwe listen moeten bedenken en
valse informatie moeten verspreiden. De wereld wil bedrogen worden,
zoals vanouds, zeg ik maar ter aanvulling.

Het fascisme was succesvol omdat het roes en discipline eist en dat weet te combineren met machtsgenot en vernietigingsdrang.
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Wat is existentialisme? Existentialisme is een nihilisme
Voor het existentialisme zijn de filosofische ideeën van Søren Kierkegaard en Friedrich Nietzsche betekenisvol geweest, ook al gebruikten zij
de term 'existentialisme' niet of nauwelijks.
Kort samengevat, het existentialisme kan opgevat worden als een
stroming die de individuele vrijheid, verantwoordelijkheid en het subject tot onderwerp heeft. Iedere persoon wordt in het existentialisme
als een uniek wezen beschouwd, dat verantwoordelijk is voor zijn eigen
daden en daarom ook in staat geacht over zijn eigen lot te beschikken.
De uitdaging van ieder individueel wezen is om in zijn absurde en zinloze bestaan — vanwege de afwezigheid van een transcendente god —
zijn vrijheid optimaal te gebruiken teneinde een ethiek te ontwerpen
om zijn bestaan zin en betekenis te geven.
Sartres uitspraak ‘l’existence précède l'essence’ wordt over het
algemeen als de grondtrek van het existentialisme beschouwd: de existentie gaat vooraf aan de essentie (zin van zijn). Het ‘cogito ergo sumbegrip’ van Descartes wordt onderuitgehaald, niet een: ‘Ik denk dus ik
besta’, maar: ‘Ik besta dus moet ik handelen’ wordt tot motto gekozen.
Anders gezegd, de mens bestaat om zijn leven door middel van zijn daden vorm te geven. Dit is tegengesteld aan de vroegere filosofie die
stelt dat de essentie van iemands leven al op voorhand bepaald is door
de plek die die persoon inneemt in de natuur of de geschiedenis. Bij de
existentialisten gelden andere wetten, de mens is zelf verantwoordelijk
voor zijn leven.
Etymologisch komt het woord existentie overeen met het begrip
‘Dasein’ zoals Heidegger dat in zijn boek Sein und Zeit (1927) heeft
omschreven. Tijdens zijn rondreis in 1936 in het toenmalige nationaalsocialistische Duitsland kaapte Sartre als het ware de basisideeën van
het existentialisme en de fenomenologie en ‘vertaalde’ die naar het
Frans. En het is Sartre geweest die na de Tweede Wereldoorlog voor
een niet onbelangrijk deel verantwoordelijk was voor de verspreiding
van dat ideeëngoed.
In de begintijd van deze stroming treffen wij ook een andere
Fransman aan, nota bene een gewezen vriend van Sartre, die een zeer
eigenzinnige kijk had op het existentialisme en meer trouw bleef aan de
nihilistische uitgangspunten van deze stroming. In 1960 scheidden de
wegen zich van beide heren: Camus rijdt met zijn auto tegen een boom
en verongelukt dodelijk, Sartre publiceert in dat jaar een boek met als
titel Critique de la raison dialectique waarin hij zich bekent tot het mar-
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xisme, om een paar jaar later zich met volle overtuiging te storten op
de autoritaire Chinese variant ervan.
Albert Camus, een existentialistische nihilist
In L’homme révolté 1951 (De mens in opstand 2004) schrijft Albert
Camus (1913-1960) zijn eigen geschiedenis van het Europese nihilisme. Bij Camus is de nihilistische mens, een opstandige mens, wat niet
per se inhoudt dat een opstandige mens een nihilistische mens is.
Na het doorvorsen van zijn werk, moet ik vaststellen dat we zijn
analyses in een psychologisch nihilistische context moeten plaatsen.
Want eigenlijk heeft Camus het over het individu en zijn voortdurende
worsteling met de boze buitenwereld. Kortom hij past helemaal in de
Franse traditie met haar referenties aan de Russische nihilisten, Lautréamont, Rimbaud en de anarchisten.
Moord of zelfmoord, dé kenmerken van het absolute nihilisme, worden
herhaaldelijk opgevoerd als uitvlucht van de wanhopige mens die vermalen dreigt te worden door het systeem. Op metaniveau wordt ons in
dit werk een beeld geschetst van de algehele miserabele situatie waarin
de mens verkeert. ‘We bevinden ons in de waanzin’, er bestaat voor
ons geen andere uitweg dan opnieuw in deze chaotische wereld een
weg proberen te vinden.
Onze tijd is bevangen door de koorts van het nihilisme
Voor Camus is de tegenstelling in deze verderfelijke wereld eenvoudig:
Als niets meer waar of onwaar is, goed of slecht, dan is de wereld niet
meer verdeeld in rechtvaardig en onrechtvaardig, maar bestaat deze
wereld uit meesters en slaven, we horen op de achtergrond Alexander
Kojève zachtjes zijn instemming betuigen.143
Voor Camus is de eerste en enige zekerheid de opstand. De opstandige is iemand die in woede ontsteekt, hij schreeuwt, hij eist, hij
wil de situatie veranderen. Maar het merendeel van de mensen wil helemaal niets veranderen, het berust in de actuele situatie, het hoopt
tegen beteren weten in, dat er ooit andere tijden zullen aanbreken.
Camus’ beknopte geschiedenis van het nihilisme
Als een hogesnelheidstrein raast hij door de geschiedenis van het nihilisme heen. Te beginnen bij Dostojevski en Nietzsche die als voorganAlexander Kojėve is een Franse filosoof die sterk onder invloed stond van Hegel.
Tijdens zijn colleges zaten de existentialisten en surrealisten op de eerste rij.
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ger Stirner hebben omdat hij het heeft aangedurfd de strijd aan te binden met de schijnvoorstelling van God die in de gedaante van de moraal in de 19de eeuw nadrukkelijk aanwezig is en praktisch al het handelen en denken aan banden legt.
Vervolgens springt Camus over naar zijn eigen land. In Frankrijk
is er aan het eind van de 18de eeuw sprake van een andere meer basale
worsteling, destijds liep daar een markies rond die uit naam van het
sterkste instinct, het seksuele instinct, de schreeuw van de natuur nabootst. De Sade, zo heet de persoon, bepleit een blinde overgave aan
de natuur i.p.v. aan God. Honderd jaar later betreden de poètes maudits het toneel met als woeste vertegenwoordiger Charles Baudelaire,
de dandy, die voor de spiegel het gevaarlijke spel van leven en dood
opvoert. Het blijkt de tijd van de zwarte romantici te zijn die weeklagen
over eenzaamheid en het ondraaglijke leed. Het gevecht dat zij met de
natuur zijn aangegaan, wordt er een die zij met zichzelf voeren.
Langzamerhand worden in het literaire milieu de decors verwisseld, de aanval op de wereld van de schijn wordt verruild voor die van
de dood. De romantische opstandige verheerlijkt enkel nog het eigenzinnige, het individuele verzet en het kwaad. Alles is geoorloofd in
naam van het ware leven. Omstreeks de Eerste Wereldoorlog worden
de poëten afgelost door de Dadaïsten die de ‘enragés’ van de Franse
Revolutie tot voorbeeld nemen en die de opstand tegen de burgerlijke
moraal proclameren en zich volledig overgeven aan stoutmoedige excentriciteiten en antiburgerlijke provocaties.144
De geschiedenis van het moderne nihilisme is van start gegaan.
Voor avant-garde van voor en na de Eerste Wereldoorlog ging de romantische opstand niet ver genoeg. Het nihilisme is meer dan alleen
wanhoop en ontkenning, moet meer een wil tot wanhoop en ontkenning
inhouden.
Een nihilistische kritische terugblik in de geschiedenis
Zoals ik in een vorig hoofdstuk heb geschreven, pakt Nietzsche op een
eigenzinnige manier de absurditeit van het rationele denken aan en

De ‘enragés’ (een eerbetoon aan de uiterst radicale figuren uit de Franse Revolutie
van 1789) en de situationisten trokken gezamenlijk op tijdens de roerige dagen van
mei 1968. Gedurende de Franse Revolutie (1789) was Jacques Roux een van de ‘enragés’. Maximilien de Robespierre, geen ‘enragé’, is eigenlijk de man geweest van de
guillotine. Een ander bekende figuur uit die tijd, Danton mogen we aanrekenen dat hij
de weg geëffend heeft voor Napoleon, hij bracht namelijk de republiek om zeep, hij
vermoordde de geest van de revolutie.
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probeert die te overstijgen door haar tot het uiterste te drijven. En dat
doet hij door de moraal, het laatste gezicht van God, voordat het opnieuw een nieuw gezicht krijgt, te vernietigen. God is zijn grote vijand,
zoals dat ook al bij Stirner was. Stirners uitspraak: dat alle filosofen,
alle profeten nooit iets anders hebben gedaan dan de mens verder van
zichzelf te vervreemden, is Nietzsche op het lijf geschreven. Wat ik ben,
is het enige dat telt (Stirner). Het goede is al datgene wat ik en alleen
ik ten goede komt. Niet meer, maar ook niet minder.
Om revolutionair te zijn, moet je ergens in geloven, maar er valt
niets meer te geloven. Ons rest maar een ding en dat is de oude wereld
vernietigen. Stirner kondigt zelfs de rechtmatigheid van moord goed,
hij deinst voor geen enkele vernietiging terug. Op de ruïnes van de wereld staat het individu als een glorierijke koning, het eigenzinnige wezen blikt trots rond waartoe het allemaal in staat is. Op dat moment
openbaart de ware nihilistische opstandigheid zich, de uiterste grens is
bereikt, het individu is dronken van vernietigingsdrang. Ondertussen
begint Nietzsche zich in de coulissen warm te lopen. Voor Nietzsche laat
de naderende catastrofe niet lang meer op zich wachten, hij verzint een
list, hij probeert dat onheil nog af te wenden, nog te voorkomen, door
het onheil op het hoogtepunt om te buigen naar een wedergeboorte. En
dat doet hij door de methodische twijfel te vervangen door de methodische ontkenning.
En dat vertaalt zich in het onvermogen tot geloven. Dat is het nihilisme ten voeten uit, het is het onvermogen te geloven wat is, wat we
zien, wat gebeurt en wat we ervaren, wat zich aandient. God is niet
door Nietzsche gedood, hij heeft hem dood aangetroffen en wel in de
ziel van zijn tijd.145 Socialisme is voor Nietzsche, zoals ik al eerder heb
gesteld, niet meer dan een gedegenereerde vorm van christendom,
beide stoelen op ‘superieure’ waarden. Het is de taak van de vrije geest
die waarden te vernietigen, zoals de Broeders en Zusters van de Vrije
geest dat geprobeerd hebben te doen.
Een nihilistische attitude
Een bijzondere plek neemt de metafysische opstandigheid van de romantische dichters in, die, zoals gezegd, niet altijd atheïstisch van toon
is, maar zich vaak godslasterlijk uit. In het bijzonder de erfgenamen
van de romantiek, de ‘poètes maudits’, hebben de godslastering vergoddelijkt en de poëzie veranderd in een experiment. Dertig jaar na de
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Het enige excuus van God is, dat hij niet bestaat (Stendhal).
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dood van Rimbaud heeft het surrealisme alles in het werk gesteld de
krankzinnigheid en de ontregeling op een voetstuk te plaatsen. Lautréamont en Rimbaud hebben laten zien waartoe het irrationele verlangen
naar schijn leidt. Dat verlangen spoort de opstandige aan tot handelen
waardoor de vrijheid op de proef wordt gesteld.
Bij Lautréamont gaat het ‘grote’ verlangen van de opstandige
naar schijn schuil achter de wil tot banaliteit. Maldorors oproep tot de
grote zwarte oernacht en Ducasse’s moeizaam geformuleerde banaliteiten die wij terugvinden in de Poésies, worden verklaard door dezelfde
vernietigingsdrang. Net als in de Illuminations van de hand van Arthur
Rimbaud kiest Lautréamont voor de Apocalyps en de vernietiging. ‘Ik
verdedig de mens. Toon mij een mens die goed is’, dit aforisme kan
niet anders dan als een toonbeeld gezien worden van de nihilistische
opstand.146 Wat concreet wil zeggen: Ik kom in opstand tegen wat de
mens wordt aangedaan.
Tegenover de onttroonde God staat Maldoror, de ridder met de
zwarte cape. Hij is de vervloekte, hij heeft alles verloochend, vader,
moeder, de voorzienigheid, de liefde, het ideaal om alleen aan zichzelf
te denken. Met deze figuur wordt de metafysische dandy tot leven gewekt, het is een ik tegen de mensheid. Vervolgens stort Maldoror zich
op de schepping en zijn schepper.
In de Zangen wordt de heiligheid van de misdaad en het kwade
verheerlijkt. De mens en de wereld gaan samen ten onder. Net als bij
Nietzsche wordt het rationele bewustzijn radicaal afgewezen en vervangen door een heerschappij van de instincten. De wereld en zijn beperkingen worden genegeerd, de andere wereld (L’autre monde) getoond.
Anders gezegd: Maldoror predikt de totale opstand.
Op zich is de banaliteit een houding! Maar in deze tijd is de banaliteit
geen houding meer, maar een marketingproduct. Zo worden de omkeringen, de bewuste verdraaiingen uit de Poésies tegenwoordig, zoals te
lezen is in het voorwoord van mijn vertaling van dat werk, geschreven
door de reclamebureaus. De banaliteit heeft gezegevierd, ze is een
commercieel winstgevend artikel geworden.
Ook Rimbaud, de bekende poète maudit, raakt op een gegeven
moment gebiologeerd door het wettige betaalmiddel. In zijn brieven
spreekt hij alleen nog maar over geld en bestookt hij de financieel des146

Lautréamont, De Zangen van Maldoror, Utrecht 2011 (Ned. vertaling van mij).
Isidore Ducasse (Lautréamont), Hondse gedichten (Poésies), Utrecht 2010 (Ned.
vertaling van mijn hand).
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kundigen met vragen hoe hij dat het beste kan beleggen en wat het
meeste rendement opbrengt. De magiër, de ziener is speculant geworden. En dan hebben we nog de hartenkreet van de fietsende pataphysicus A. Jarry: Zodra ik me alle financiële middelen heb toegeëigend,
dood ik iedereen en ga ik er van door. Het is me wat met die poëtische
querulanten, die losgeslagen bohémiens.
Ook Dada heeft een romantische oorsprong. Maar als we die beweging
kritisch tegen het licht houden, dan blijkt dat het dadaïsme niets anders
te zijn dan een brutale vorm van dandyisme. Betekenisloosheid en tegenstrijdigheid vechten in de beweging om het hardst. Echte Dada zijn
tegen Dada, iedereen is directeur van Dada. Het zijn salonnihilisten met
hun oproepen en slogans, zoals: wij moeten alle hoop laten varen.
Levensdrift, de aandrang van het onbewuste en de schreeuw van het
irrationele zijn de enige waarheden. Surrealisme wil, aldus Pierre Naville, een van de surrealisten van het eerste uur, de mens begeleiden
naar zijn ondergang en niets nalaten. De surrealistische beweging is er
stellig van overtuigd dat de ondergang noodzakelijk is. Alles wel beschouwd is het surrealisme een mengsel van fatalisme, ‘apocalypsme’
(het denken over het einde der tijden) en machiavellisme dat de 20 ste
eeuwse revolutie in gang zou moeten zetten. Breton wilde niets van de
fatalistische grondhouding van zijn medebroeders weten en koos voor
het communisme. Maar de leider van de Franse surrealistische cohorte
verschilde meer van Marx dan de fascisten.
Op zich blijft het al met al een wonderlijke combinatie door zich
enerzijds op het irrationele te storten, en aan de andere kant op het
marxisme dat dat (irrationalisme) juist scherp veroordeelde. Het veranderen van het leven (Rimbaud) is niet te verenigen met de omverwerping van de wereld. Na verloop van tijd hebben de surrealisten dezelfde
conclusie getrokken. Zij, de surrealisten, hebben een nieuwe moraal in
het leven geroepen. Zij zijn voltijds moralisten geworden.
Het nihilisme en de metafysische opstand van eind 19de eeuw tot aan
de Tweede wereldoorlog is enkel een uiting geweest van een protest
dat gericht was tegen de gezeten burgerij en de bestaande cultuur. Een
echte opstand is het dan ook niet uitgebroken. Alles wel beschouwd is
de opstand van de avant-garde het niveau van wat onschuldige schermutselingen niet overstegen.
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De rede als bemiddelaar tussen God en de mens
Als God dood is, blijven de mensen en hun geschiedenis over. Aan het
eind van de 18de eeuw kiest de opstandige geest voor de geschiedenis
en zijn onvermijdelijke logica. De slaaf wil meester worden (Hegel). Me
dunkt, wat een nobel streven! En dat komt omdat onze filosoof uit het
Schwabenland de geschiedenis door en door kent. Voordat Hegel die
slogan op schrift had gesteld, hadden de bestormers van de Bastille die
leuze al tot hun lijflied gemaakt en er hun vertaling aan gegeven Tijdens die fameuze Franse Revolutie was Saint Just op de voorgrond getreden met zijn natte droom van Romeinse Oudheid, hij dagdroomt van
de Spartaanse soldatenrepubliek met zijn strakke hiërarchie op militaristische leest geschoeid. Ook tracht hij zijn grote droom van een vegetarische revolutionaire natie (kinderen mochten van hem geen vlees
eten) te verwezenlijken.
De wereld is leeg sinds de Romeinen, verzuchtte hij, wanneer er
weer iemand zijn hoofd op het hakblok moest leggen. Elke morele ontaarding, is tegelijk een politiek ontaarding. Saint Just heeft de weg gebaand naar de republiek van de guillotine. Het was voor hem deugd of
Terreur, kiest u maar. Tot het einde toe verklaart Saint Just dat de
slachtpartijen de algemene wil dienden, aangezien de deugd tegen ons
strijdt, moeten wij koste wat kost het kwaad bestrijden. En die strijd
werd tot het extreme doorgevoerd tot de dood erop volgt. Babeuf, een
andere revolutionair uit die periode, was in de leer gegaan bij de jezuïet
Ignatius van Loyola, in detail beschrijft hij hoe een inquisitiemaatschappij werkt.
Nee, ten tijde van de Franse revolutie is God nog niet dood verklaard, dat zal pas enkele decennia later gebeuren. De revolutionairen
van 1789 houden het Opperwezen nog in stand. En ze gebruiken niet
God, maar de rede als instrument om tussen goed en kwaad te bemiddelen. Op zijn manier heeft Hegel dit uitgangspunt van de Franse revolutie willen voortzetten door de oorzaken van de mislukking ervan uit te
wissen. Goed, hij had kunnen weten dat absolute, abstracte vrijheid tot
terrorisme leidt en de heerschappij van het abstracte denken rechtstreeks tot onderdrukking, maar voor dergelijke inzichten was geen
ruimte in zijn denkraam.
Tot 1789 diende de goddelijke transcendentie vooral ter rechtvaardiging van de koninklijke willekeur. Dat masker moest worden afgerukt. Ten tijde van en ook na de Franse revolutie diende de transcendentie van grondbeginselen van rede en gerechtigheid er alleen
maar toe de dictatuur te rechtvaardigen. Lange tijd is de geschiedenis
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van de mens daardoor een hevige strijd geweest op leven en dood ten
einde een algemeen prestige of absolute macht te verwerven. In wezen
zouden we dat gevecht al imperialistisch kunnen noemen.
Nihilisme en anarchisme
Bakoenin leeft in mij, roept Camus! Maar zou Camus ook de volgende
uitspraak van Bakoenin hebben kunnen onderschrijven: de negatie is
een positieve daad. In antwoord op Hegel had Bakoenin gesteld dat de
negatie de drijvende scheppende kracht is van de geschiedenis. Om het
met andere woorden te zeggen: ‘Die Lust der Zerstörung ist zugleich
eine schaffende Lust’ (Elke scheppende daad is tevens een vernietigende daad). Onze taak is te vernietigen, niet op te bouwen, spraken de
van oorsprong nihilistisch ingestelde Bakoenin en de volbloed nihilist
Netsjajev in koor.147
Aanvankelijk was Bakoenin nog een enthousiast aanhanger van
Hegel, hij onderschreef zijn dialectische opvattingen. Zo kon volgens
Hegel de slaaf zich alleen vrijmaken als hij zijn meester zou onderwerpen. Op basis van dat gedachtegoed ontwerpt Bakoenin een revolutionaire filosofie van de daad, een politieke filosofie die theorie en praktijk
wilde verenigen. Bakoenin wilde de wereld veranderen op grond van
een empirisch realisme en atheïsme. De revolutionaire mens moet een
zodanige toestand scheppen dat hij zich concreet kan bevrijden. En die
bevrijding is mogelijk door het gevecht aan te gaan met God en de
staat.
God en de staat
Voor Bakoenin is Satan de prometheïsche figuur. 148 God is zonder de
mens identiek aan de mens zonder God, niet meer, maar ook niet minder. Het ‘homo homini lupus’ wordt bij de nihilisten en anarchisten een
‘homo homini deus’. Volgens hen huldigt God zich namelijk in de mantel
van de staat, God heeft gewoon van kledij gewisseld, hij heeft het
staatskleed aangetrokken, God is neergedaald op het aardse rijk. Jaren
eerder hadden Bruno Bauer en Ludwig Feuerbach de theologie al tot
een antropologie gemaakt, zij hadden die tot menselijke proporties teruggebracht. Zonder een zweem van twijfel opperen zij: God is een
projectie van de mens.
Volgens Friedrich Hegel is de nihilist een scepticus die tussen de negatie of de filosofische zelfmoord kan kiezen.
148
De Fraticelli, een Boheemse sekte uit de 14 de eeuw, begroeten elkaar met de
woorden: ‘In naam van degene die groot onrecht is aangedaan, gegroet’!
147
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Honderden kilometers van de grens van het Pruisische Rijk verwijderd, in het omvangrijke Rusland, een land zonder filosofische traditie met zijn onbezonnen geesten, zijn tragische leerlingen van Lautréamont, staan er figuren op die zich het Duitse denken proberen eigen
te maken. Maar zij geven er net als Bakoenin een bijzondere draai aan.
In dat tsaristische land uit het nihilisme zich in de radicaalst mogelijke
ontkenning: de terreurdaad. In zijn algemeenheid kan de gehele geschiedenis van het Russische terrorisme worden samengevat als de
strijd van een handvol intellectuelen die in naam van het zwijgzame
volk een gevecht voert tegen de tirannie van kerk en staat. In Vaders
en zonen van Toergenjev lezen we bijvoorbeeld dat Basarov, de nihilist
op de vraag antwoordde of je je moeder mag doden: Natuurlijk waarom
niet, als ik dat wil en noodzakelijk vindt. Wat op zijn zachtst uitgedrukt
als een pure vorm van rationeel egoïsme kan worden beschouwd
Bakoenin wierp op een gegeven moment met veel tamtam de
Duitse ideologie van zich af. Hij wilde tot het absolute gaan, zelfs als
dat de totale vernietiging zou inhouden. Alles of niets werd zijn credo.
Bakoenin zal vooral de geschiedenis ingaan als de wegbereider van de
individuele opstand en de terroristische daad. Maar ook Bakoenin kent
zijn ommekeer. Was voor Hegel de Pruisische Staat nog de bevoorrechte bewaker van de geest, Bakoenin ziet dat anders, hij ziet die rol weggelegd voor zijn Internationale Broederschap. Nu dient het individu zich
ineens te schikken naar de grillen van een of ander Centraal Comité.
Bakoenin gokt ‒ wellicht uit teleurstelling vanwege de vele mislukte revoluties in zijn tijd ‒ op een dictatoriale macht die het volk het land van
de vrijheid zal binnenleiden.
Netsjajev gaat nog een paar stappen verder, hij drijft de logica
van het nihilisme tot het uiterste. Hij werpt zich op als een wrede monnik die een moorddadige orde wil stichten waar de zwarte God die hij
adoreert op de troon van de macht zit.
Wat je er ook van vindt, op zich is dit toch een duidelijke breuk
met de idee dat de revolutie er een zou kunnen zijn van liefde en
vriendschap. Eerder is het een genootschap dat de bijl en het zwaard in
zijn vaandel heeft staan. Iemand die ook maar enige twijfel koestert
aan het gedachtegoed van dit genootschap werd ter plekke geliquideerd. Machiavelli’s politieke inzichten worden ingeruild voor een strak
Jezuïtisch systeem. Het Russisch nihilisme is verworden tot een zuivere
naakte vorm van terrorisme. Ik ben klaar met het leven en wacht
hartstochtelijk op de dood, schreeuwt Netsjajev tegen de zwarte God.
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Bij Hegel is de geschiedenis geëindigd bij Napoleon die hij gezeten op
zijn paard het Pruisische Rijk had zien binnenstormen. Nu is het nihilisme overwonnen, stelt Hegel tevreden vast. De hemel is leeg, de aarde is geheel overgeleverd aan de wil tot macht. De weg was vrij voor
Nietzsche om aan het nihilisme een nieuwe invulling te geven. En dat
heeft hij, zie hoofdstuk 5, dan ook gedaan. Maar met de nadrukkelijke
kanttekening dat de generatie die na zijn dood opgroeit aan zijn gedachtegoed wel een heel bijzondere wending heeft gegeven.
Het nihilisme in het vooroorlogse Duitsland
De paradox van Hitler is geweest dat hij een orde wilde grondvesten op
een beweging van uitverkorenen én op de ontkenning van de reëel bestaande verhoudingen. Zijn ideologie fietst tegen de wind in, en is op
de keper beschouwd, een biologische rechtvaardiging van het slechte
dat uitgedrukt wordt in begrippen als bloed, kracht en instinct. Deze
komen tezamen in het fenomeen Kraft durch Freude en het Heideggerse Zijn dat door hem als Doen wordt opgevat. Om die biologische
ideologie in praktijk te brengen moet de massa in beweging worden
gebracht. Met één druk op de knop had hij op 30 januari 1933 de machine in gang gezet, verder inspecteerde en controleerde hij nauwgezet
het apparaat. Maar een machine draait niet op lucht, die moet gevoed
worden door een tegenkracht en dat lot trof de Joden, de vrijmetselaars, de zigeuners, de socialisten, de communisten en de anarchisten.
Immers een machine die dag en nacht moet draaien, vereist voortdurend nieuw materiaal.
Niet voor niets was Hitler een in een bierkelder in München een
visioen geopenbaard van een wereldwijd Technisch Rijk dat gedragen
werd door een antichristelijke, technische godsdienst waarvan de gelovigen, het uitverkoren Duitse volk was. Tussen het volk en de leider
wordt geen orgaan of lichaam geplaatst om te bemiddelen, te verzoenen, zoals de christelijke geloven dat nog hebben gedaan. Neen, er
wordt maar één apparaat in het leven geroepen en dat heeft tot taak
het volk te onderdrukken en schrik aan te jagen. Ten behoeve daarvan
wordt er een platte mystiek gecreëerd waar idolatrie en ontaarde heiligheid samenvloeien. Onze goddelijke opdracht is het stichten van een
Duizendjarig Rijk klinkt er van de spreekgestoelten van de partijideologen.
De irrationele terreur verandert mensen in dingen, in planetaire
bacillen. Hitler is totaal geobsedeerd door de biologische vernietiging:
microben, bacillen, parasieten etc, het hele arsenaal van biologische
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termen passeert de revue. En dat biologisch denken resulteert in een
bijzondere opvatting van vrijheid die zich niet alleen vertaalt in het uitvoeren van de meest vreselijke en wrede experimenten op het menselijk lichaam, maar ook in het recht dat de ene gevangene van het systeem de andere mag doden. Dan is men pas vrij! Met andere woorden
werk aan de winkel: wat kort samengevat is in de leus Arbeit macht
frei, die in sierletters boven de poorten van de concentratie– en vernietigingskampen was aangebracht. De macht om te doden redt de mens
van het plegen van zelfmoord, moeten de nationaalsocialisten hebben
gedacht toen zij de kampen gingen bouwen. De geschiedenis is gewoon
een groot verhaal van bloeddorstige, wrede moordenaars.
Het geschiedfilosofische denken is voortgekomen uit een christelijke
voorstelling die vreemd is aan de Griekse. Zo was Aristoteles zich totaal
niet bewust dat hij na de Trojaanse oorlog leefde. Hij leefde in het hier
en nu, in de wereld van de vermenselijkte God. Ik heb toch het idee dat
dat voor de Duitsers van 1918 tot 1945 toch een ander verhaal was,
ondanks wat Heidegger hen had verteld.
Hitler beschouwde zichzelf als een intermediair, hij zag zichzelf
als een boodschapper tussen een hogere macht en de wereld. De idee
van een bemiddelaar is van meet af aan verbonden met het christelijke
denken, is er zelfs in verankerd. Historisch gezien is het begrip uit de
Joodse denkwereld afkomstig. Maar het christendom heeft er een geheel eigen invulling aangegeven. Die ingreep heeft tot gevolg gehad dat
de christelijke theologie de wereld beroofd heeft van haar substantie
die op symbolen is gebaseerd. Die symbolen vinden we terug in het
grote goddelijke drama dat in de tijd wordt geplaatst. In de nieuwe enscenering van dit drama is natuur enkel decor. Het evenwicht van mens
en natuur, de instemming en aanvaarding van de mens met de wereld
om hem heen, zoals dat nog bestond in de oude Griekse wereld, wordt
vernietigd ten gunste van de geschiedenis. Honderdvijftig jaar geleden
nam Marx een resoluut besluit, hij besloot de geschiedenis onder handen te nemen en die van een interpretatie te voorzien.
De geschiedenis vanuit een marxistisch perspectief
Marx kan gezien worden als de Augustinus van de revolutie. Volgens
Marx is de werkelijkheid het eeuwig worden op het ritme van de schok
der tegenstellingen die als gevolg van de schok opgelost worden in een
hogere synthese die op haar beurt weer een tegendeel oproept en zo
de geschiedenis in beweging brengt. En dat heeft de volgende conse-
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quenties. De mens stijgt in achting, hij maakt promotie, hij wordt acteur, de mens mag wat Marx betreft weer een rol spelen op het geschiedenistoneel.
Want zoals we allen weten was enkele decennia eerder Hegel aan
zet, en die had de mens met een pennenstreek uit de geschiedenis geschrapt, enkel de geest, de ratio kan volgens hem nog tot grote hoogten stijgen, niet de mens. Marx schaft de transcendentie van de rede af
en biedt de mensheid weer hoop en een lonkend perspectief op een gelukzalige wereld. En die gedachte was niet nieuw. Het geluk op aarde
werd ons al eens eerder in het vooruitzicht gesteld en aangekondigd in
de vorm van wereldse encyclieken. Utopisch socialisten zoals SaintSimon en Charles Fourier in Frankrijk en anderen in Engeland en Duitsland verpakken hun utopische vergezichten en sociale boodschappen in
een christelijk-Joods jargon. De mens is weliswaar een goddeloze arbeider geworden, toch wacht hem wel heil en een glorieuze toekomst.
Juist op deze arbeider vestigde Marx zijn hoop. Hoopvol stelde
hij: Arbeiders accepteren beter de discipline van de partij omdat zij al
de discipline en de strakke organisatie in de fabriek zijn gewend. Een
andere tijdgenoot, Friedrich Nietzsche geheten, is het daar grondig mee
oneens, hij verfoeit het begrip arbeid. Hem staat een andere utopie
voor ogen waarin de kunstenaar tot grote hoogte kan stijgen, zelfs kan
opklimmen tot oppermens. Maar daarvoor heb je wel de wil tot macht
nodig. Na zijn dood zal blijken, wij zijn dan al in de 20ste eeuw beland,
dat de wil tot macht en de nihilistische strijd om de macht de marxistische utopie volledig hebben weggevaagd. De historische rede is geen
rede meer die een oordeel velt over de wereld. De rede preekt niet
meer en als zij wel predikt dan is zij geen rede meer.
Zonder gerechtigheid valt niet te leven
Een geheel ander vraagstuk waarmee een aantal filosofen in het begin
van de 20ste eeuw heeft geworsteld, is: hoe kan de mens leven zonder
gerechtigheid. Op die vraag heeft alleen het nihilisme een antwoord
kunnen geven. In de dagelijkse praktijk van het interbellum betekent
dat concreet, dat de wil tot macht de plek heeft ingenomen van de wil
tot gerechtigheid. Gaandeweg de 20ste eeuw werden in het westelijk en
oostelijk deel van Europa de legerkampen weer versterkt, daar werden
op meerdere plekken concentratiekampen gebouwd en ingericht. Het
dialectische denken werd, zo leek voorgoed, afgeschaft. Het begrip
kwantiteit werd de regel, nam zelfs duizelingwekkende proporties aan.
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Opnieuw werd massale onderwerping (Ernst Jünger) vrijheid genoemd, zoals ettelijke malen eerder in de geschiedenis het geval was.
Opnieuw werd de mens gereduceerd tot de staat van een ding, tot een
weerloos object. Op nieuw werd de geest geknecht en verlaagd tot een
handzaam commercieel product, om vervolgens gelijk gesteld te worden aan alle andere producten.
Onderwerping en misleiding zijn van alle tijden wordt er gezegd,
maar wat er niet bij wordt gezegd is dat de tragiek ervan besloten ligt
in het nihilisme. Je hoeft tegenwoordig maar de krant op te slaan of je
wordt bevestigd in je overtuiging dat in deze tijd de nihilisten weer op
de troon zitten, het lijkt zelfs of ze nu vast in het zadel zitten. Wat mij
met een zucht doet vaststellen dat elk weerwoord is verstomd, elk verzet is verbleekt. Gehoorzaam mij, zei de aan oorlog verslaafde Frederik
de Grote, maar op zijn sterfbed zei hij iets anders: De hemel zij geprezen. Ik ben het zat om over slaven te regeren.
Het nihilisme en het heden
De werkelijke vloek van deze tijd is dat het nu heersende nihilisme de
suggestie wekt dat het in deze wereld nog niet bloedig en wreed genoeg is, dat de oorlog in al zijn facetten nog niet ver genoeg is doorgezet, dat het allemaal nog meedogenlozer kan.
Als je de balans opmaakt zie je dat er in de geschiedenis lange
tijd tegen God is gestreden, sinds het einde van de 19 de eeuw wordt er
tegen de mens gestreden. Wanneer de strijd tegen de mens eenmaal
gestreden is, zal de wereld het zonder de mens moeten doen, zal die
wereld opnieuw geconstrueerd en vormgegeven worden en dat allemaal
zonder moraal en waarheid. Eindelijk van die ellende verlost, zou Nietzsche zeggen. Want onder het mom van waarheid en gerechtigheid staat
deze verderfelijke wereld onrecht en onbeperkte compromissen en onwaarheid toe. Vrijheid spot met gerechtigheid, gerechtigheid ontkent de
vrijheid.
Elke crisis eindigt in een wirwar van bureaucratische instituten, in
ondoorzichtige staats- en regeringsapparaten en in schreeuwerige al of
niet digitale mediaorganen. Politiek bedrijven is weggedreven van het
religieus en ritueel handelen waar het ooit mee was verbonden. De huidige politiek is verworden tot een inquisitierechtbank. En wat houdt een
degelijke ontwikkeling voor de mens in? In ieder geval dat de mens elke hoop op vrijheid heeft verloren. Hij gelooft niet meer in de toekomst,
niet meer in de wereld, niet meer in zichzelf.
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Tot Slot
Laten we terugkeren naar Albert Camus. Camus heeft het probleem op
scherp gesteld. Hij is tot de conclusie gekomen dat een zuiver nihilisme
onbestaanbaar is, en dat een absoluut nihilisme tot zelfmoord leidt. In
een maatschappij of cultuur ontstaat het absolute nihilisme daar waar
alle morele waarden en principes hebben afgedaan, waar moord en
zelfmoord geoorloofd zijn, omdat het leven zinloos, absurd is geworden.
Camus komt in de buurt van een dergelijk nihilisme.149
Maar ik wil hem nog wel tegen zichzelf in bescherming nemen,
zijn gezichtspunten zou ik eerder als een psychologisch, existentieel
nihilisme, opvatten getuige de twijfel die hij nog aan de dag legt: ‘Une
critique vécue, l’équivalent sur le plan de l’existence du douter systématique’.
We mogen nu voorzichtig een conclusie trekken: Het nihilisme
kent talrijke vormen, zij verschillen alleen in intensiteit van elkaar.

Albert Camus komt in 1960 in een auto-ongeluk om het leven. Sommigen fluisteren zelfmoord.
149
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VIII: Fysisch nihilisme
De aarde sterft
Antropoceen, natuur en techniek, verspilling en vooruitgang
J. J. Rousseau, Thoreau (Walden), Marx, kapitalisme en
de langzame dood van de natuur
Inleiding
Vrijheid van de mens is niets anders dan gehoorzaamheid aan de natuurwetten, omdat hij die zelf heeft erkend en niet omdat die hem zijn opgelegd, Michael Bakoenin, God en de Staat

In bepaalde kringen is er een felle discussie ontbrand of we al of niet
een nieuw tijdperk zijn beland. Wat is er dan zo nieuw aan dat tijdvak?
Door een groep van voornamelijk exacte wetenschappers wordt het
tijdvak waarin het aardse klimaat en de atmosfeer ernstige gevolgen
ondervindt van ingrijpend menselijk handelen aangeduid met Antropoceen.150 De term Antropoceen is ooit geïntroduceerd door de geoloog
Alexei Pavlov, tachtig jaar later is het begrip bekend geraakt dankzij de
ecoloog Eugene F. Stoermer en de chemicus Paul Crutzen. Het Holoceen zou als gevolg van de door menselijk handelen ontstane veranderingen in atmosfeer, lithosfeer, biosfeer, cryosfeer en de oceanen overgegaan zijn in het Antropoceen.
Alternatieve suggesties voor Antropoceen, zoals Kapitaloceen of
Angloceen of Chthuluceen doen Clive Hamilton, een Australische wetenschapper, die zich opwerpt als dé voorvechter van klimaatverandering,
in woede ontsteken: Sinds wanneer is het aan sociologen voorbehouden een naam te geven aan een geologisch tijdvak. Deze opmerking
laat ik voor zijn rekening. Ik vervolg. Antropoceen is het tijdvak waarin
de mens de meest bepalende geofysische kracht op aarde is geworden,

Anderen betwisten de naamgeving van het tijdperk, zo duidt Donna Haraway het
tijdperk bij voorkeur aan met het Kapitaloceen (het kwaad wordt veroorzaakt door het
kapitaal). Maar in Staying with the Trouble (2015) suggereert de ecofeministische
wetenschapper een andere naam voor het geologische tijdperk waarin we ons nu bevinden: het Chthuluceen. Via een omweg komt deze naam afkomstig van het Lovecraftiaanse monster Cthulhu, een ‘unheimisch’ horrorwezen dat voornamelijk uit
tentakels bestaat, tot ons. Haraway wil dat we op ‘tentaculaire’ wijze omgaan met de
aarde: dat we erkennen dat alle wezens en planten verstrengeld zijn met elkaar. Wij
moeten verantwoordelijk zijn voor al onze planeetgenoten, verkondigt zij.
Volgens de historicus Yuval Harari is de mens medeplichtig aan de klimaatverandering, zie zijn Homo Sapiens (2014). In dit boek stelt hij dat de ‘Sapienskolonisatie’ de
grootste ecologische ramp is die het dierenrijk ooit heeft meegemaakt.
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punt uit. Daarmee introduceert hij een nieuwe mensvisie. De wetenschapper van ‘down under’ reduceert de mens tot een geofysische
kracht. En hoe verhoudt zich dat dan tot de mens als sociaal, economisch, politiek, cultureel en denkend wezen? Hoe staat het dan met de
machtsverhoudingen, met de rol van de ideologie, met het metafysische en exacte denken, met de technologie, eigenlijk teveel om in deze
inleiding op te sommen.
Aangezien er een bijzondere vorm van amnesie bestaat onder
postmoderne geesten voor wat betreft de geschiedenis van mens, natuur en werkelijkheid, volgt hieronder een beschouwing over de geschiedenis die niet lineair is verlopen, zoals veel modernen denken,
maar breuken kent.
Van Holoceen tot Antropoceen
Voor wat betreft dit verhaal moeten we ver teruggaan in de tijd en wel
tot het laatpaleolithicum, en dat is het tijdvak dat eindigde met de laatste ijstijd, ongeveer 10.500 jaar v.Chr. Dit laatpaleolithicum werd gevolgd door een korte mesolithische periode die een overgangsfase was
tussen de oude paleolithische levensstijl van jacht op dieren naar het
neolithicum waarin de eerste agrarische activiteiten werden ontwikkeld.
De vraag is hoe die overgang in zijn werk is gegaan. In die transitie speelt de wijziging in fysisch geografische omstandigheden een bepaalde, maar ook weer niet overheersende rol. Want je verwacht, althans dat ligt voor de hand, dat veranderingen in het milieu van grote
invloed zijn geweest op de activiteiten van jagers en vissers. Zo zou
bijvoorbeeld de stijging van de temperatuur, die aan het eind van de
IJstijd plaatsvond, een min of meer verbeterende levensomstandigheid
betekenen voor de toenmalige ronddolende mens. Maar dat blijkt niet
overal het geval te zijn. Er waren in veel gebieden nog te weinig mogelijkheden om agrarische activiteiten te ontwikkelen.
Zoals gezegd, vormde het mesolithische tijdperk de overgang van
de paleolithische naar de neolithische samenleving, in die zin dat de
mesolithische volken de wegbereiders waren voor de neolithische landbouweconomie en dat werd pas een feit toen de omstandigheden op
meerdere terreinen dat toelieten. En deze overgang ‒ van een parasiterende naar een productieve economie ‒ vond plaats in de periode die
ruim duizend jaar duurde en wel 11.000 tot 10.000 jaar geleden. Het
blijkt een beslissende fase te zijn in de aanloop naar de landbouw.
Dus tussen 9000-8000 jaar v.Chr. in het neolithicum, vond in het
Nabije Oosten en waarschijnlijk nog eerder in het zuidwestelijk deel van
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Azië, een georganiseerde vorm van voedselproductie plaats. In die gebieden werd het jagen en het verzamelen van voedsel vervangen door
de landbouw. Wat concreet betekent dat er op een vaste plek dieren
werden houden en gewassen verbouwd. Deze manier van leven hield
voor de mens een permanente vestiging in. De ooit mobiele nomadische samenleving werd vervangen door een voor de mens blijvende
vestiging, eerst in omwalde dorpen, later in ommuurde steden.151
Een grote agrarische revolutie of niet
Meestal spreekt men in de literatuur van een grote agrarische revolutie,
een plotselinge en dramatische gebeurtenis die alles op zijn kop zette,
maar in werkelijkheid duurde die overgang duizenden jaren. En die
ontwikkeling vond vooral plaats in een groot langgerekt gebied, dat liep
van Palestina tot de grensgebieden van Irak en Perzië en aan de noordkant tot de berggebieden van de Kaspische Zee. Verder had je al heel
vroeg in Zuidwest Azië een gelijkaardige ontwikkeling. In deze regio
speelde de volgende gunstige factor een belangrijke rol. Er kwamen
daar veel dieren voor die bijzonder geschikt waren voor domesticatie,
zoals schapen, geiten en er waren daar diverse graansoorten voorhanden, zoals om een voorbeeld te noemen gierst.
Over het algemeen waren in het paleolithicum de gemeenschappen
egalitair. Meestal was de jagers-verzamelaarssamenleving niet in staat
een bevoorrechte klasse te onderhouden. En dat had weer te maken
met de aard van de economische activiteit die er werd uitgeoefend.
Gewoonlijk, en dat was de praktijk, kon men geen economisch overschot produceren ten gunste van een geprivilegieerde groep.
Kortom, aan het eind van het pleistoceen veranderde de wereld.
Om te beginnen vonden er klimatologische veranderingen plaats. Als
gevolg van de temperatuurstijging trok het landijs zich langzaam terug.
In enkele gebieden ging de overgang geleidelijk, in andere die meer
aan de grenzen van de ecologische zones lagen, vond die plotseling
plaats. Grote delen van Noordwest Europa werden nu voor de mens
bewoonbaar. Door de hogere temperatuur veranderde de vegetatie. Er
ontstonden bossen waar eerst alleen maar kale ijsvlakten waren, het
Vanaf 9000-8000 v. Chr. begint de mens de bodem op een georganiseerde wijze in
cultuur te brengen in de meer vruchtbare gebieden in het Midden-Oosten. Groepen
mensen gingen zich op een vaste plek vestigen, aanvankelijk deden zij dat in dorpsverband. In die dorpen ontwikkelde het ambacht zich. Kortom er ontstond toen een
duidelijke sociale structuur in de samenleving.
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faunabestand veranderde in die gebieden, herten en elanden verdrongen de bizons.
Verder naar het zuiden heeft de verschuiving van de klimaatzones
ook invloed gehad en wel in de vorm van een grote economische transformatie die bijvoorbeeld in zuidwestelijk Azië de beslissende stoot gaf
tot de landbouw. Ook daar blijkt dat als mensen in hun basisbehoeften
kunnen voorzien er een nieuwe wereld opengaat van tot dan toe onbekende perspectieven en mogelijkheden. Er ontstaat een enorme behoefte nieuwe dingen uit te vinden, zoals bijvoorbeeld de toepassing
van leem en klei voor o.a. huizenbouw, het bakken van aardewerk potten en het maken van ingenieuze werktuigen.
Het duurde niet lang voordat de eerste tempelsteden in de
Vruchtbare Halve Maan (Sumerië en Akkad) of de eerste ommuurde
steden in de vruchtbare Indusvallei werden gebouwd. Vooral in laatstgenoemd gebied ontstonden er al vroeg stadsbeschavingen.
De mens verlaat het hof van Eden
Tot slot. Toen de mens eenmaal het paradijs, het hof van Eden had verlaten, waarmee naar mijn mening de onmetelijke vlakte en de ‘eeuwige’ jachtgronden werden bedoeld, was hij door de omstandigheden gedwongen in het zweet des aanschijns zijn brood in de landbouw te verdienen. Waar de landbouw precies is ontstaan zal altijd wel een raadsel
blijven, maar de vroege rivierculturen in Egypte, Mesopotamië, Indië en
Zuidoost Azië scoren hoog op het lijstje van potentiële kandidaten.
Een interessante kwestie in deze is of het verbouwen van gewassen en
hoeden van vee op een harmonieuze wijze met elkaar zijn ‘samengegaan’ of dat dat samengaan een resultante is van een al of niet ‘gewelddadige verbintenis’ tussen twee verschillende culturen (nomadische
en sedentaire), wat uiteraard iets zegt over de toenmalige machtsverhoudingen en de meedogenloze strijd die gevoerd is tussen diverse bevolkingsgroepen. Hoe dan ook het verbouwen van gewassen is een belangrijker uitvinding dan het houden van vee.
Er moeten al heel vroeg handelscontacten hebben bestaan. Nomadische
herdersstammen hebben veel gebied nodig, net als de jagers op wild,
maar zonder een markt om aan wapens en voedsel etc. te komen, zijn
ze nergens. Aanvankelijk is er in die stammen een bepaalde vorm van
gelijkberechtiging en gelijkheid.
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Langzaamaan ontstaan er als gevolg van de economische ontwikkelingen, conflicten in de gemeenschap, niet alleen tussen de leden,
maar ook tussen de groepen onderling. Dit verschijnsel wordt vooral
veroorzaakt door de complexer wordende sociale verhoudingen waardoor er vanzelf tegenstellingen ontstaan. Om een voorbeeld te noemen,
een klein select gezelschap of een aantal individuen eigent zich het
recht toe om in de gemeenschap de rituelen te mogen uitvoeren.
Als de economie verder groeit en ingewikkelder wordt, gaan individuen aanspraak maken op ‘de eigen productie’. Zij produceren niet
meer voor de gemeenschap, maar voor eigen gewin. Wat concreet betekent dat het privébezit ontstaat wat een nog verdere ongelijke verdeling van de rijkdom tot gevolg heeft.
Pas later ontstaan er klassen. De tegenstelling tussen de klassen
wordt vooral zichtbaar in de steden. Een stad verschilt in die zin van
een dorp dat haar bewoners niet allemaal werkzaam zijn in de voedselproductie, maar bijvoorbeeld een ambacht uitoefenen of handel drijven.
Een dorpseconomie heeft vanwege haar geringere afzetmogelijkheden
minder ruimte voor meerdere economische activiteiten. Bovendien
moet voor het stichten van een stad het technische niveau van de
landbouw zo hoog zijn dat men in de (groeiende) behoefte van de bevolking kan voorzien. En dat veronderstelt weer een bepaalde organisatiestructuur, een centraal distributiecentrum, en een bestuursapparaat.
In dit licht is het vermeldenswaard dat oorspronkelijk de tempel
een opslagplaats was van voedsel dat van daaruit gedistribueerd werd.
In de oudste steden stond de tempel centraal, daar zien we dan ook
een sociale differentiatie ontstaan tussen priesters, kooplieden, vrije
ambachtslieden en slaven. Tot de laatste categorie behoren de boeren
die op het platteland wonen, zij zijn eigenlijk tempelslaven. Deze ontwikkelingen vonden bijna gelijktijdig plaats en wel van 8000 tot 6000
v.Chr. in een tamelijk groot gebied.
Al heel vroeg in de geschiedenis ‒ we spreken hier over misschien wel
honderdduizend jaar geleden ‒ ziet de mens zichzelf als deelgenoot van
de wereld om hem heen, wat concreet betekent dat hij zich daar niet
van wil onderscheiden. Gezien het feit dat hij zo afhankelijk was van
zijn omgeving kon hij ook niet anders. Deze wereld werd als eenheid
opgevat en in een magisch mythische context geplaatst. 152 De wereld-

In zijn boek Homo Sapiens oppert Harari dat het heiligdom Göbekli Tepe (een cultureel centrum uit circa 9500 v.Chr. in Turkije) in gezamenlijkheid gebouwd is door
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beschouwing van de toen levende mens kan omschreven worden als
een primitieve vorm van metafysica.
Pas in de periode die zo’n beetje voorafgaat aan het jaar 10.000
v.Chr. voltrok zich langzaamaan een scheiding in het menselijke bewustzijn. Hij, de mens wordt zich duidelijker bewust van zichzelf en de
materiële wereld om hem heen.
Het jaar 1000 v.Chr. en verder
Na ongeveer 1000 v.Chr. vond er een transitie plaats, de steden en de
ruige beboste gebieden (ondoordringbare bossen) kwamen onder toenemende spanning te staan. Veel oude sagen en overleveringen verheerlijken die ongetemde bossen, zij zijn immers een toonbeeld van
zuiverheid; zo kwam ook de grondlegger van het boeddhisme uit een
tamelijk geïsoleerd bebost gebied.
Je zou kunnen zeggen, dat er een botsing van culturen plaatsvindt en dat conflict speelt zich af in een periode die als een beslissend
omslagpunt in het denken wordt gezien, we hebben het hier over de
jaren 800 tot 200 v.Chr., Karl Jaspers noemt het de spiltijd. De spiltijd
wordt gezien als het moment van transcendentie.153 Zo was Jahweh om
een concreet voorbeeld te geven niet een immanentie van de natuurkrachten, maar een God op afstand, een God die zich op een ander,
jagers-verzamelaars (pre-agrarisch). Met andere woorden ook in sommige gebieden
met een jagerscultuur is er al sprake van een complex religieus, ideologisch systeem.
153
Karl Jaspers (1883-1969) is auteur van Vom Ursprung und Ziel der Geschichte uit
1949. In dit boek behandelt hij de periode 800-200 v.Chr. die hij als de Spiltijd typeert omdat o.a. het monotheïsme, het confucianisme, het taoïsme, het hindoeïsme,
het boeddhisme, maar ook het Grieks filosofische rationalisme (de Ionische Verlichting) tot ontwikkeling zijn gekomen. Hij ziet die periode als een duidelijk omslagpunt
in de geschiedenis vanwege de centrale rol die deze tijd inneemt in de spirituele ontwikkeling van de mensheid. Voor het eerst wordt er een collectief geloof gevestigd in
de ‘Ene, de Alles-Overkoepelende (“De Transcendente”), de absoluut onkenbare ultieme werkelijkheid, Oppermacht of Godheid’.
Voor Jaspers is geschiedenis de existentie van de mens die altijd gebonden is aan de
situatie. Bij Jaspers is existentie Zelf Zijn, de mens als existentieel wezen is Zelf Zijn.
Existentie kan niet begrepen worden als een gesloten systeem, maar alleen begrepen
worden door middel van categorieën, zoals bijvoorbeeld vrijheid en communicatie.
Existentie is dus geschiedenis. Hoe het individu zich ontwikkelt, is afhankelijk van de
situatie. De situatie echter kan nooit als geheel worden begrepen. ‘Ik moet de wereld
kennen, ik mag mij niet aan de situatie onttrekken. Ik moet mij onderdompelen in de
geschiedenis, alle noodzakelijkheden van de historie kennen, maar begrijpen zal ik
het nooit’. Er zijn situaties waarin de existentie zich onmiddellijk verwerkelijkt. Dat
zijn de uiterste situaties die niet veranderd of ontlopen kunnen worden, dat zijn
grenssituaties, zoals dood, lijden, strijd en schuld, aldus Karl Jaspers in het kort.
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transcendent niveau bevindt. In het kort kan de spiltijd omschreven
worden als een interregnum tussen twee tijdperken waarin een machtig
imperium aan de macht was. Op zich was het een tijd waarin er wat
meer vrijheid bestond, waardoor er nieuwe inzichten konden ontstaan.
Maar door de bank genomen bleef de vrijheid beperkt, praktisch elke
geloofstraditie volgde het politieke regiem. 154 Want geen enkele geloofstraditie kon een wereldreligie worden zonder dat die geruggesteund werd door een militair machtig rijk. Hoewel de machthebbers de
religieuze leiders onder druk zetten om een hun welgezinde ideologie
voor hun rijk te ontwikkelen, maakten zij in de praktijk vaak gebruik
van een bepaalde religie.
Groei van de bevolking
Als gevolg van een sterke toename van de bevolkingsdichtheid vond er
een groei van steden plaats, steden die na verloop van tijd door een
netwerk van wegen met elkaar werden verbonden. Door die verbeterde
verbindingen kwam er een intensieve uitwisseling op gang van allerhande technische middelen en informatie. Er ontstond een krachtige
ontwikkeling van handel en commercie die weer een toename van de
materiële welvaart tot gevolg had. Destijds was er vreemd genoeg in
geen enkel land een sterke dominerende politieke macht aanwezig. In
China was de Zhou-dynastie aan de macht, in Griekenland en het Nabije Oosten en in India was de macht verdeeld tussen steden en stammen die deels ook het platteland beheersten.
Eigenlijk was het Perzische Rijk de enige wereldmacht die over
drie continenten: Europa, Azië en Afrika de macht in handen had. Maar
hun machthebbers stonden opvallend genoeg een grote vrijheid toe aan
de volken die zij hadden onderworpen. Deze volken moesten belasting
betalen en een contingent aan troepen leveren, maar mochten hun eigen religie en cultuur behouden en opmerkelijk genoeg zelfs hun eigen
heersers kiezen. Alleen Griekenland, eigenzinnig dat het volk was,
weerstond de druk van de Perzische verovering.
Voor het overige treffen we in die tijd een versplintering van de
macht aan. Al deze kleine machtsconglomeraten stonden op voet van
Om concreet te zijn: Volgens Jaspers vindt er in China, India, Perzië, Griekenland
en het Nabije Oosten, Palestina ‒ niet in Mesopotamië en Egypte ‒ een beslissende
omslag in het denken plaats. In al deze landen zien we ‘onafhankelijk van elkaar’
nieuwe visies ontstaan die de fundamenten leggen van onze moderne cultuur. In navolging van Max Weber (1864-1920) noemt Karl Jaspers die tijd, de Achsenzeit, de
spiltijd (zie ook voetnoot 153).
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oorlog met elkaar, de grote werden groter en dat ging als vanzelfsprekend weer ten koste van de kleinere. Uit de veroverde gebieden werden
hele volksstammen gedeporteerd als slaven. De technische vooruitgang
verergerde eerder de zaak, dan dat zij verbetering bracht. Oorlog en
sociale ellende droegen daar nog meer toe bij. Zelfs in tijden van vrede,
stonden de sociale verhoudingen onder druk. De traditionele solidariteit
kende toen al zo zijn grenzen.
De opkomst van de polis in Griekenland
Zoals ik in hoofdstuk 1 al uit de doeken heb gedaan, heeft er in de 7 de
eeuw in Griekenland een proces plaatsgevonden van een ‘tribale’ wanordelijke samenleving naar een stedelijk gecontroleerde orde.155 Vooral
in de stad kwam het individualisme op, daar werd de identiteit van de
stam ingewisseld voor de identiteit van het individu. Met andere woorden, in de periode van 700 tot 600 v.Chr. werden de stedelingen zich
meer bewust van zichzelf. Zij, de stadbewoners, konden niet meer ondergebracht worden in het oude klassensysteem zoals dat nog gold
voor het oude feodalisme. Nee, de sociale verhoudingen waren inmiddels ingrijpend veranderd. Het fenomeen polis deed zijn intrede.
In de polis nam de invloed van de burgers toe, zij maakten vaak
deel uit van het bestuurlijke en militaire apparaat. Bijna alle Griekse
filosofen uit die tijd waren verbonden met een bepaalde klasse. Zo was
Pythagoras aanvankelijk een voorstander van het democratisch gedachtegoed zoals dat door middenstand en kooplieden werd uitgedragen.
Parmenides en zijn leerling Zeno, beiden afkomstig uit de Ionische kolonie te Zuid-Italië, hadden op hun beurt nauwe banden met conservatieve en aristocratische kringen.
Plato, de rijke aristocraat uit Athene, kwam onder invloed te
staan van Socrates. Hij liet zich, net als overigens Socrates, inspireren
door Sparta, destijds de meest conservatieve stad van Griekenland.
Economie en het systeem van klassen bij de Romeinen
In het Romeinse Rijk was net als in de Griekse wereld de landbouw de
basis van het ambacht, ten slotte zijn de producten die de natuur

De eerste stedelingen zetten zich sterk af tegen de oude landadel die zij betichten
van het creëren van wanorde. Later zou Solon hetzelfde zeggen van de Atheners, dat
zij in dysnomia (wanorde) leefden en rechtstreeks afstevenden op een ramp. Hun enige hoop was erop gericht eunomia (orde) te scheppen. Sindsdien is het begrip wanorde een geveugelde uitspraak geworden in de politiek, een strategisch wapen om het
volk schrik aan te jagen.
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voortbrengt de grondstoffen voor het ambachtelijke werk. Bij de Romeinen stond arbeid van de ambachtsman in een zeker aanzien en dat
was op zich niet vreemd omdat de rijken sterk afhankelijk waren van
de producten die de nijvere werker voortbracht. Wel was er sprake van
een duidelijk dienstverband en dat was eenzijdig, de ambachtsman was
in die tijd gewoon in dienst van de rijken.
En dat gold evenzeer voor de werkende klasse, om over de vertrapte onderklasse, de slaven en horigen maar te zwijgen, die hadden
helemaal geen dienstverband, die waren ‘gewoon’ bezit van de gefortuneerde klasse. Om kort te gaan: Het Romeinse rijk was in alle opzichten gedurende lange tijd een duidelijke klassenmaatschappij. Pas in de
loop van de 5de eeuw geraakte de ooit zo machtig imperium met zijn
strakke sociale stratificatie in verval.
Nog geen vijf eeuwen na het begin van de christelijke jaartelling
was de ontbinding van het westelijk deel van het Romeinse rijk een feit.
De vraag die dan opborrelt, is: Welke oorzaken hebben er ten grondslag gelegen aan de ondergang van zo’n groot en omvangrijk rijk? Is
het te wijten aan klimaatverandering, hongersnood, oorlog, corruptie,
wanbeleid, crisis in het centrale bestuur of de economie?
De middeleeuwen, een echte klassenmaatschappij
Ook de feodale maatschappij (feodalisme is een sociaal, economisch en
politiek systeem dat sinds het jaar 900 bestaat) is net als het Romeinse
Rijk in al haar haarvaten, een klassenmaatschappij.
Om die maatschappij vorm te geven werd het Platoonse ideaal
van stal gehaald. Wat feitelijk neerkomt op een strakke hiërarchische
indeling met aan de top de koning (die zich voortaan nooit meer filosoof
mocht noemen), daaronder het militaire en geestelijke apparaat en aan
de basis het voetvolk, bestaande uit boeren en handwerklieden. De horigen en slaven hadden de eer tot de buitencategorie te behoren. Zij
vielen gewoon buiten het systeem.
Om kort te gaan, in middeleeuwen was het volk aan een tumultueuze anarchie en desorganisatie onderworpen, kreunend onder het
drievoudige tirannieke gezag van koningen, krijgsheren en priesters
vocht het voor zijn bestaan.
Pas aan het eind van de middeleeuwen klaarde enigszins de lucht. Dan
wordt duidelijk dat het feodale systeem niet meer in staat is te voldoen
aan de groeiende behoefte van de toenemende bevolking. In de almaar

195

groeiende steden verrijzen de eerste industriële werkplaatsen, de internationale handel komt op.
De moderne wereld kondigt zich aan
Volgens de filosofische en andere gevestigde literatuur gaat de mens na
de middeleeuwen een prominentere rol spelen in het hele wereldgebeuren. Aangezien dat met een dusdanige stelligheid wordt beweerd, ontkom ik er niet aan de gecompliceerde verhouding van de mens met zijn
omgeving zoals die in meerdere disciplines is weergegeven, te schetsen. Allereerst zal ik de opkomst van de moderniteit en de overgang
naar de postmoderniteit aan de orde stellen. In het volgende hoofdstuk
komt de overgang van de postmoderniteit naar de huidige tijd aan bod.
Van de duistere middeleeuwen naar de verlichte Renaissance
Zoals gezegd ontstonden er aan het eind van de middeleeuwen gaten in
het dichte, donkere wolkendek. De Renaissance kondigde zich aan, de
Renaissance zou verlichting brengen, zo werd althans gedacht. Want in
de Renaissance komt ineens de mens centraal te staan en dat was in de
middelleeuwen toch een heel ander verhaal.
Je zou kunnen zeggen dat in die tijd de mens opnieuw werd uitgevonden, hij verwierf het exclusieve recht om over wetenschap en natuur na de te denken en die vervolgens verder in een bepaalde richting
te sturen. Zo werd stapsgewijs de basis gelegd voor de moderne techniek. Namen als Bruno, Galilei, Kepler zijn volgens de literatuur nauw
verbonden met de opkomst van de natuurwetenschappen, filosofen zoals Pascal en Montaigne met de ethiek.
Na de middeleeuwen veranderen de maatschappelijke en politieke
verhoudingen volledig. De rol van de staat werd belangrijker. Gedurende de 16de eeuw wordt de mens langzaamaan opgeslorpt door de staat
‒ er vindt een wisseling van de macht plaats ‒ vanaf die tijd gaat de
staat een dominantere rol spelen in het maatschappelijke leven.
Parallel aan deze ontwikkeling begint het mercantilisme ofwel het
handelskapitalisme in Europa met zijn opmars. Algauw zal dat economisch systeem een groot deel van de wereld veroveren. De propagandisten van dit systeem meenden dat de welvaart van een staat alleen
maar kon toenemen ten koste van andere staten. Staatsfilosofen, zoals
Hobbes, Locke, Bentham, Fichte en Hegel, beklommen het toneel van
de filosofie en boden de machthebbers hun diensten aan. Voorzichtig
werden de eerste economische theorieën geformuleerd.
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Mens en economie
Al vanaf het eind van de 13de eeuw was door de opmars van de steden,
de opkomst en intensivering van de handel en de industriële activiteiten, het feodale systeem steeds meer onder druk komen te staan. In de
loop van de 15de eeuw waren de burgers als macht al zo sterk geworden dat ze in staat was de bestaande economie te transformeren tot
een geldeconomie (geld werd niet louter meer gezien als ruilmiddel).
Die economie legde de basis voor een totaal nieuw maatschappelijk
systeem: het kapitalisme. Maar dit nieuwe kapitalistisch economische
systeem kon pas slagen nadat er een heftige politieke, religieuze en
intellectuele strijd had plaatsgevonden.
Na een strijd, die tientallen jaren in beslag nam, kon de balans
worden opgemaakt. Voor de gewone mens bleef de weegschaal negatief uitslaan. Voor hem maakte de onderdrukking die eigen was aan de
agrarische staat plaats voor het structurele geweld van de industriestaat. Alleen de koperen bordjes die vastgespijkerd waren op de deuren
van de kapitale panden van de (nieuwe) eigenaren waren tussentijds
vervangen.
Dit nieuwe economische bestel was niet langer gebaseerd op een
overschot van de agrarische productie. In de tussentijd waren er geheel
andere economische bedrijfstakken tot ontwikkeling gekomen. Vooral in
het Noordwestelijk deel van Europa werden die gedragen door de burgerij. En zij hadden de wind in de zeilen. Voor deze opkomende klasse
was de ontdekking van Amerika, Afrika, Azië een waar godsgeschenk,
die talrijke nieuwe, zeer lucratieve perspectieven bood.
Door deze ontdekkingen werd er een nieuwe markt aangeboord.
Vooral de enorme Oost-Indische, Indiase en Chinese markt en de kolonisatie van Amerika en Afrika zorgden er voor dat handel, scheepvaart
en industrie een grote vlucht konden nemen. Doordat de horizon werd
verbreed, kwam de verkalkte hiërarchische structuur van de feodale
maatschappij onder druk te staan.
De feodale heren gingen simpelweg niet mee met de ontwikkeling, zij bleven teveel verbonden aan hun grond en geërfd bezit.156 De
nieuwe klasse dacht daar heel anders over. In de steden verrijzen
De eerste fase van het moderne kapitalisme wordt handelskapitalisme genoemd,
dat voornamelijk in de 17de eeuw in enkele landen in Europa (Engeland, Nederland)
tot ontwikkeling is gekomen. In dit handelskapitalisme speelt de burgerij een dominante rol. Zij is bereid fors te investeren in commercieel aantrekkelijke producten en
schuwt het speculeren met het financieel kapitaal niet. Zo is de speculatie in tulpen,
liever gezegd de windhandel in tulpen, alom vermaard.
156
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overal industriële werkplaatsen. Voortaan werd de arbeid op een volstrekt andere wijze georganiseerd. Ook in de periode die daarop volgt ‒
we zijn intussen in de 18de eeuw aangeland ‒ blijven de markten almaar groeien en stijgt de behoefte navenant. Op een gegeven moment
kunnen zelfs kleinschalige werkplaatsen niet meer aan de toenemende
behoefte voldoen. Er vindt een opschaling en een vergaande mechanisering van de industriële productie plaats. In plaats van werkplaatsen
komen er moderne industriële fabriekshallen, in plaats van entrepreneurs, managers en bestuurders die zich als een nieuwe klasse gaan
gedragen.
De 19de eeuw
In de 19de eeuw zien wij dat de burgerij de exponent wordt van de grote veranderingen zoals die zich in de productiewijze, technologie en
transportwezen hebben voltrokken. Voortaan zal elke stap in de ontwikkeling van de burgerij parallel lopen aan de veranderingen die
plaatsvinden op politiek en economisch gebied. Begonnen als onderdrukte stand tijdens de heerschappij van het feodalisme, strijdt zij aanvankelijk nog tegen monarchie, adel en patriciaat. Maar tijdens de opkomst van het industrieel kapitalisme blijkt zij ineens een groot voorstander van de constitutionele monarchie of de absolute staat te zijn.
Eerlijk is eerlijk, het kan de burgerij niet ontzegd worden dat zij
een zeer revolutionaire rol heeft gespeeld. Zij heeft alle feodale, patriarchale verhoudingen doorbroken. Zij heeft het hiërarchische feodale
systeem ondermijnd. Zij heeft de ingeroeste patronen van voorstellingen en zienswijzen opengebroken en oude levenswijzen vernietigd.
Intussen is de burgerlijke ondernemer koortsachtig op zoek naar
grondstoffen en nieuwe markten. In een hoog tempo jaagt het kapitaal
over de hele aardbol. Het globale kapitalisme komt tot ontwikkeling en
verovert spoedig de wereld. Aan het eind van de 19de eeuw, begin 20ste
eeuw is de situatie als volgt: door het openleggen en aanboren van een
wereldmarkt wordt de productie en consumptie van alle landen een
mondiale aangelegenheid met als consequentie dat in veel landen de
nationale bodem onder de voeten van de industrie wordt weggeslagen.
De eeuwenoude nationale en regio-gebonden industrieën worden vernietigd. Zij worden verdrongen door nieuwe grootschalige industrieën
die grondstoffen verwerken die overal vandaan worden gehaald.
De producten worden niet alleen in het land zelf, maar ook in de
rest van de wereld geconsumeerd. In de plaats van oude producten die
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voldoen aan de lokale en nationale behoeften worden nieuwe producten
ontwikkeld. In de plaats van oude lokale en regionale oplossingen ‒ wat
vaak een geografisch isolement tot gevolg had ‒ komen er allerlei moderne transportmiddelen en nieuwe communicatievormen op. Met uiteindelijk als resultaat dat de onderlinge afhankelijkheid van de volken
sterk toeneemt.
In de tussentijd blijft de stedelijke bevolking explosief groeien. De
steden nemen enorm in omvang toe en worden als gevolg van deze
ontwikkeling opnieuw vormgegeven. Maar na verloop van tijd vormen
al die stormachtige economische ontwikkelingen niet alleen een bedreiging voor de moderne productieverhoudingen, het levenspeil van de
onderliggende groepen, maar nu ook voor de positie en heerschappij
van de burgerij. We hoeven alleen maar te wijzen op de economische
crises van de afgelopen eeuw die met hun periodieke terugkeer de raison d’être van de gehele maatschappij in de afgrond hebben gestort.
Met een regelmaat wordt in tijden van crises de maatschappij teruggezet in een toestand van instabiliteit, soms van stilstand. De economische machine begint te haperen. De situatie verandert volledig. In
het grijze verleden waren de effecten van klimaatverandering, hongersnood, oorlog, dusdanig dat zij gedurende een bepaalde periode een
destabiliserend effect hadden op het economisch bestel. Nadat de rust
was wedergekeerd, en dat kon soms wel honderd jaar duren, kwam de
economie, weliswaar op een lager niveau, weer op gang.
Maar op een gegeven moment worden de economische krachten
te ‘expansief’ voor de economische verhoudingen, zij kunnen niet meer
beheerst worden. En zodra zij niet meer beheerst kunnen worden,
brengen zij de productieverhoudingen ernstig in gevaar. Er moeten
nieuwe economische oplossingen worden bedacht.
Van industrieel– naar consumptiekapitalisme
In de industriële maatschappij heerst het verleden over het heden, in
de huidige consumptiemaatschappij het heden over het verleden. Terwijl in de industriële maatschappij het kapitaal, dat toen nog in handen
was van de burgerij, zelfstandig en persoonlijk was, is dat in de consumptiemaatschappij onzelfstandig en onpersoonlijk geworden.
Dan is het ook niet vreemd te denken, dat in de ogen van de burgerij het opheffen van de kapitalistische machtsverhoudingen een ernstige misdaad was, die gelijk stond met een algehele liquidering van
zelfstandigheid, persoonlijkheid en vrijheid.
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Wat houdt die zoveel geroemde vrijheid in deze economische orde
dan in? Onder vrijheid verstaat men in het kapitalisme dat er ruim baan
gegeven moet worden aan vrije handel, vrije koop en verkoop. Zodra
de vrije handel onder druk komt te staan, worden winstmarges verkleind, zo wordt althans gedacht. Het eindeloze gezever over het aan
banden leggen van de vrije handel en de vrije markt moeten we enkel
in het licht zien van een kapitalisme dat op allerlei terreinen geremd
wordt in zijn niet ‘te stuiten ontwikkeling’.
In de jaren zeventig van de vorige eeuw zal het debat over de teloorgang van de vrije markt extreme proporties aannemen en talloze
landen op de rand van de afgrond brengen. En dat allemaal gevoed
door de angst dat het ‘heilige’ privé-eigendom opgeheven zal worden.
Ook in de volgende decennia wordt daar nog driftig over gediscussieerd. Het neoliberalisme neemt in die discussies het voortouw en behaalt in de jaren tachtig een glorieuze overwinning.157
Dat (neoliberale) regiem heeft uiteindelijk enorme gevolgen gehad voor
het privé-eigendom van het kapitaal dat voor een belangrijk deel, toen
op een gegeven moment de balans werd opgemaakt, bleek te zijn verdampt. En dan heb ik het over de bezitters van aandelen, obligaties en
huizen die via hypothecaire leningen overgeleverd zijn aan de markt.
Wat evenzeer geldt voor de spaarders die hun kapitaal bij al dan niet
malverserende banken hebben gedeponeerd en voor de spaarders die
hun geld toevertrouwd hebben aan de pensioenfondsen die driftig met
die gelden speculeren. Feitelijk bestaat het privé-eigendom voor 90%
alleen nog in de hoofden van de speculerende en de spaargrage mens.
En dat is op zich niet vreemd. Een overgrote meerderheid is via
een agressief mediaal offensief ervan ‘doordrongen’ geraakt dat het
hebben van eigendom een absolute voorwaarde is om hoe dan ook te
overleven. De goegemeente is massaal gezwicht, zij heeft haar spaarcenten in dubieuze fondsen belegd of op de bank gedeponeerd. Maar zij
weet niet dat er een wezenlijk verschil is tussen eigendom en bezit, en
dat dat onderscheid niet alleen op juridisch vlak ligt.
In dit kader is de vraag dan ook legitiem of er tegenwoordig nog sprake
is van eigendomsrechten, zoals de burgerij, families, bedrijven of zelfs
soevereine staten die bezaten. Door het erfrecht en door belastingheffing is het eigendom namelijk eerder af- dan toegenomen. Als er dan
In de Slotbeschouwing kom ik uitgebreid terug op de verschillende varianten van
het neoliberalisme.
157
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nog een periode met een gierende inflatie op volgt, dan is het voor de
gewone man praktisch onmogelijk geworden om uit inkomen kapitaal te
vormen. Maar iedereen blijft geloven dat iedereen rijk kan worden, daar
zorgen de investeerders en de beleggingsinstituten (en niet vergeten de
media) wel voor. Vanaf het ogenblik dat de arbeid niet meer in kapitaal
(geld, hypotheken, leningen, opties, aandelen) en grond, kortom in een
controleerbare entiteit veranderd kan worden, dat wil zeggen vanaf het
ogenblik dat iemand niet meer bereid is zijn arbeid om te zetten in kapitaal of met uit arbeid verkregen kapitaal te speculeren, wordt die persoon, die weigert aan het monopoliespel mee te doen, tot ‘homo sacer’
van het systeem verklaard.
Door de geschiedenis heen blijkt er niet veel veranderd te zijn, in het
bijzonder als het om de handel in geld gaat. Het is alom bekend dat
geld voor welke relatie dan ook ingewisseld kan worden. Geld is de
derde macht, geld vult het dagelijkse verkeer met zijn liquide middelen,
het is een vloeibaar kanaal. Geld is God, geld is de duivel, geld is het
zijn en niet-zijn, geld kent waarde toe aan de waar, geld keurt af,
maakt dingen waardeloos, geld sluit in en sluit uit. Altijd zal iedere weg
die de mens ook maar inslaat, om bijvoorbeeld een relatie aan te gaan,
gebarricadeerd worden door geld. Het is net als de Berlijnse of welke
muur dan ook, een algemeen substituut.
Ook nadat het lijkt of hij is verslagen, komt de financiële parasiet
in de gedaante van een bankier of grote investeerder terug. Al jaag je
nog zo fanatiek op hem, elke keer opnieuw komt de parasiet terug en
eist hij zijn plek op. Om dan opnieuw met het opstapelen van stenen te
beginnen om zijn zojuist verworven rijkdom te beschermen en zijn bonus veilig te stellen.
De mondiale ontwikkeling in de 20ste eeuw
In het debat over globalisering van het kapitaal brengen de voorstanders van de globalisering steeds maar weer naar voren dat er een wereldomvattende markteconomie geschapen moet worden, die, als die
eenmaal is gerealiseerd, uiteindelijk bekroond zal worden met een democratie op wereldschaal. In feite is de roep om mondiaal niveau economische hervormingen door te voeren niets anders dan een pleidooi
om op nationaal niveau de gehele openbare sector te privatiseren om
die vervolgens rücksichtsloos uit te leveren aan de ‘vrije’ markt. Dat
wordt dan in die kringen de onvermijdelijke gevolgen van de niet te
stuiten vooruitgang van de globale economie genoemd.
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Markt genereert immers in de ogen van de gevestigde politiek
een onbeperkte economische groei. Elke hapering, elke verstoring,
wordt beschouwd als een defect in het economische systeem dat alleen
met een forse kapitaalinjectie of verdere deregulering gerepareerd kan
worden. Maar men is vergeten dat groei en instabiliteit altijd hand in
hand gaan. Vooral in deze tijd ondervindt men dat aan den lijve. Door
de technologische vernieuwing – de inzet van razendsnelle computers –
neemt de onzekerheid in het financiële systeem alleen maar toe. Er
ontstaat een nog schevere verdeling van het kapitaal, een nog grotere
ongelijkheid.
De globalisering
Wanneer we de globalisering nader beschouwen dan valt op dat de globalisering geen eindstadium is van alle economieën, zoals een aantal
economen aan het eind van de vorige eeuw nog enthousiast van alle
daken schreeuwde. Ook kan er niet gesproken worden van een uniforme ontwikkeling wereldwijd. Er is sprake van een ontwikkeling op
meerdere niveaus. Anders gezegd het geheel van economische en politieke verhoudingen steekt gecompliceerder in elkaar.
Als we de globalisering nader onder de loep nemen, kunnen wij
drie fasen onderscheiden. Tot ongeveer 1800, als de heerschappij van
het handelskapitalisme ten einde loopt, spreken we over de eerste fase
van de globalisering. Daarna breekt er een nieuw tijdvak aan, dat grofweg duurt tot midden van de 20ste eeuw. In dat tijdperk wordt er fors
geïnvesteerd in multinationale ondernemingen, in machinale en automatische productie en niet onbelangrijk in verkeer en vervoer, zoals
bijv. de spoorwegen, de luchtvaart, de auto-industrie etc. Uiteindelijk
breekt de fase aan waar we nu midden in zitten. Kenmerk ervan is de
alles bepalende kracht van de technologie.
Globalisering moet dan als het (bij)product van de ontwikkeling
van de technologie worden gezien, zowel de neoliberaal Friedman als
de positivist Marx waren die mening toegedaan. Bij beiden krijgt de wetenschap nog het alleenrecht van de analyse. De nieuwe technologieën
‒ mogelijk gemaakt door forse investeringen ‒ zijn, daarvan zij ze vast
van overtuigd, de motor geweest van praktisch alle ontwikkelingen in
het maatschappelijk systeem.
Naast de graad en intensiteit dient er wat de globalisering betreft
een duidelijk onderscheid aangebracht te worden tussen het proces van
globalisering op enerzijds economisch, anderzijds cultureel gebied. Er
kan geenszins gesproken worden van een uniforme tendens. Mondiale
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markten gedijen juist door de verschillen die er bestaan tussen economieën en culturen. Sedert eeuwen geldt de ijzeren wet dat het kapitaal
zeer beweeglijk is en van land naar land, van regio naar regio trekt.
Geen enkel economisch systeem kan deze veranderingen die door de
globale markten worden opgelegd, tegenhouden. Nieuwe kapitalistische
vormen worden gecreëerd, oude vernietigd. Anders gezegd, de oude
economische en politieke relaties doen er niet meer toe. De snelheid en
de omvang van de onderlinge relaties zijn op een veel hoger niveau
komen te liggen. Er heeft zich een enorme expansie voltrokken in de
omvang van commerciële activiteiten. Er is nu een wereldmarkt van en
voor het kapitaal die nooit eerder heeft bestaan.
De opkomst van de spektakelmaatschappij
Welnu, welke situatie treffen wij na de Tweede Wereldoorlog aan? Na
1945 krijgt de staat een steeds grotere greep op de sectoren van het
dagelijks leven. Naast het proces van het wegdrukken van de particuliere sector en de overname ervan door de staat of de multinationale
onderneming, springt de voortschrijdende rationalisering en modernisering van het productieapparaat in het oog. Het daarmee verbonden
doelmatigheidsbeheer leidt tot een meer gesystematiseerde manipulatie van de mens. Verder ontsluit de krachtige economische ontwikkeling
een nieuw tijdperk, waarin een zwaardere nadruk komt te liggen op
consumptieverhoudingen in plaats van productieverhoudingen. Eenvoudig gezegd, de productiemaatschappij is na verloop van tijd overvleugeld door de consumptiemaatschappij.
De markt wordt sinds de Tweede Wereldoorlog overspoeld door
een ongelooflijke hoeveelheid producten. Marx’ analyse van de warenmaatschappij komt in een geheel ander daglicht te staan. In tegenstelling tot wat hij (Marx) beweert, kan er niet meer gesproken worden van
schaarste, maar veeleer van een enorme overvloed aan producten. Bovenstaande ontwikkeling staat niet op zichzelf. Op allerlei terreinen vinden er na de Tweede Wereldoorlog grote veranderingen plaats. Niet alleen door de opkomst van moderne informatie- en communicatietechnologieën is het culturele leven volledig op zijn kop gezet. Ook is er een
reclame- en cultuurindustrie tot ontwikkeling gekomen die uitsluitend
en systematisch schijnvoorstellingen produceert die geen directe relatie
meer onderhouden met de materiële productie. Er heeft zich sindsdien
een heuse spektakelindustrie ontwikkeld.
In strikte zin is het spektakel een schouwspel, een circus, een
show, een tentoonstelling waarbij sprake is van eenrichtingsverkeer
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tussen acteur en toeschouwer. In het ‘klassieke’ spektakel is het publiek passief, consumptief. Volgens sommige radicale theoretici uit de
jaren zestig is passiviteit, isolatie van het individu, vervreemding, consumptiedrang, de algehele ervaring geworden.
In het consumptiekapitalisme wordt het volk door de massamedia, de amusementsindustrie en het onderwijs en opvoeding meer en
meer ‘gelijkgeschakeld’, zij moeten, dat is de onderliggende gedachte,
massaal tot consumptie worden aangezet. Overal zien we dezelfde ontwikkeling. Consumptiewaren grijpen om zich heen. Dat proces vindt
niet alleen in de laatkapitalistische, maar ook in de staatskapitalistische
landen plaats. Alle systemen raken door de massale opkomst van reclame-industrie en de commerciële media in de ban van het spektakel.
Ook op andere gebieden zien we een duidelijke tendens. Zo is er meer
en meer sprake van een gezamenlijke strategie van de grote economische en politieke bedrijven en instellingen. Eind jaren vijftig worden de
eerste stappen gezet om de economische belangen van een aantal afzonderlijke Europese landen in een groter verband onder te brengen. In
een tijdbestek van nog geen veertig jaar is de Europese Unie een feit.
Voortaan worden de belangrijkste besluiten op economisch, politiek en
juridisch gebied genomen in de nieuwe hoofdstad van Europa, Brussel.
Als eenmaal de macht in die stad is geconcentreerd, dan zie je dat de
natiestaten sterk aan macht en invloed inboeten. Intussen worden er
weer nieuwe machtsblokken gevormd die elkaar weer om het hardst
bestrijden. Een dergelijke ontwikkeling vraagt om een nadere analyse,
die zal ik ook geven in de volgende hoofdstukken.
Natuur en techniek, de mechanisering van de maatschappij
Welke effecten de hierboven geschetste ontwikkelingen op natuur en
milieu hebben gehad, is de volgende kwestie die ik aan de orde wil stellen. Vanaf het midden van de 19de en vooral in de 20ste vindt er een
grote aanslag op het milieu plaats. Zo nam de industrialisering van de
landbouw gedurende de laatstgenoemde eeuw sterk toe. In het bijzonder na de Tweede Wereldoorlog nam het gebruik van pesticiden,
kunstmest en andere chemische bestrijdingsmiddelen een hoge vlucht.
Eind jaren vijftig zien wij de eerste kritische geschriften opduiken,
maar die blijven alleen maar rondgaan in een beperkte kring. In de jaren zestig klinken de signalen dat het goed mis gaat wat luider. Zo
maakt bijvoorbeeld de Provobeweging (1965-1967) in hun pamfletten
een punt van de toenemende vervuiling en zij besluit een heel pakket
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aan Witte Plannen de wereld in te zenden. In Verenigde Staten ontstaat
tegelijkertijd de Mother Earth-beweging.
Eind jaren zestig dringt het milieuvraagstuk ook door bij de gevestigde macht. In 1968 wordt door een aantal prominenten de Club
van Rome opgericht. Overal in Europa worden milieuclubs uit de grond
gestampt, die in de loop van de jaren zeventig en nadien de strijd aanbinden tegen kernenergie, te hoop lopen tegen de ontstane milieucrisis
en sinds het nieuwe millennium zich mengen in het klimaatveranderingsdebat, ook wel klimaatcrisisdebat genoemd.
Wanneer is het allemaal misgegaan, een terugblik
Gaandeweg de 16de eeuw werd het godsdienstig wereldbeeld ondermijnd, niet alleen door de talrijke godsdiensttwisten, maar ook door de
wetenschappelijke revolutie die voornamelijk plaatsvond op het gebied
van de fysica. En niet te vergeten door de al eerder genoemde ontdekkingsreizen, de confrontatie met andere culturen, de opkomst van de
handel, het wegvallen van de feodale gezagsstructuur en de opkomst
van het protestantisme. Niet langer werd er stilgestaan en gespeculeerd over een verborgen werkelijkheid die achter de verschijnselen van
de natuur verscholen lag, zoals in de middeleeuwse christelijke aristotelische metafysica het geval was. De blik werd gericht op de werkelijkheid en de natuurlijke omgeving. Theoretische bespiegelingen over de
natuur en de natuurlijke werkelijkheid namen vanaf die tijd een steeds
belangrijkere plaats in.
Tussen al dat geworstel met de natuur en het geëxperimenteer
werd er een vermanende boodschap de wereld ingezonden. De mensheid moest ervoor waken dat de samenleving niet in chaos zou vervallen. Het was de filosoof Thomas Hobbes (1588-1679) die ons erop wees
dat een totaal vrije samenleving met een compleet ontregelde markteconomie binnen de kortste keren zou leiden tot een instabiele, chaotische samenleving.158
Het is dan ook niet toevallig dat dat geluid te horen is in de tijd
dat markt en staat samen aan hun opmars waren begonnen. Voortaan,
zo spraken de machthebbers de goegemeente op autoritaire wijze toe,
mag de mens ter bescherming van hemzelf onder toeziend oog van de
staat en de markt de natuur onder controle brengen.159
M. Adams e.a. Hobbes in de schaduw van Leviathan. Kapellen 2007, pag. 37.
Thomas Hobbes verkondigt in Leviathan dat de natuurlijke toestand er een is van
angst en onveiligheid, in specifieke zin angst voor een gewelddadige dood. De staat
moet zorgen voor veiligheid en vrede.
158
159
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Decennia eerder heeft ene Agricola in De re metallica (1566) deze
controle al theoretisch voorbereid, dit geschrift zal een ware omwenteling teweegbrengen in het denken over de natuur. In dit werk wordt
niet meer gesproken over een harmonieuze relatie met de natuur, maar
over de economische ingreep in de natuur, over de technische exploitatie van de aarde.160 De weg is nu vrijgemaakt, de vooruitgang kan beginnen. In de volgende eeuw slecht Francis Bacon in zijn utopische geschrift Nieuw Atlantis de barrière tussen wetenschap en techniek. De
natuur wordt ondergeschikt gemaakt aan de mens. Vanaf die tijd creeert de mens een tweede natuur waarbij hij de eerste natuur geslachtofferd wordt.
De opkomst van de natuurwetenschappen
Volgens de geschiedfilosofen is Bacon de aartsvader van de moderne
natuurwetenschap, samen met René Descartes en Galilei. 161 Wie ook de
oervader is geweest, de natuur is door bovengenoemde lieden dood
verklaart, voor hen is de natuur niets anders dan een grote machine.
Het spreekt voor zich dat Descartes dan ook de geschiedenis van het
denken is ingegaan vanwege zijn opvatting over de relatie mens en natuur, niet om zijn metafysische bespiegelingen en meditaties.
In Hannah Arendts The Human Condition, dat de existentiële
menselijke situatie tot onderwerp heeft, komen wij de volgende passage tegen: bij de 17de en 18de eeuwse filosofen is er in de natuurwetenschappen voor wat betreft de subject objectverhouding sprake van een
‘wereldvervreemding’. Anders gezegd de band met de wereld is in die
tijdspanne definitief doorgesneden waardoor de mens teruggeworpen is
op zichzelf. Door die daad is hij zijn vertrouwen in zijn zintuigen kwijtgeraakt, waarvan de Cartesiaanse twijfel een uiting is.162 En wat ervoor
in de plaats is gekomen, is het experiment, en juist dat experiment
doet voorkomen of de mens zelf in staat is dingen te fabriceren van
producten die de natuur hem levert.
Door de geschiedenis heen en in elke cultuur krijgt het begrip natuur een andere betekenis. In het Westen wordt kritiekloos gesteld dat
de mens heeft kunnen overleven doordat hij met behulp van de techniek in kan grijpen in de natuur. Maar als we de ontwikkeling van het
Hans Achterhuis Natuur tussen mythe en techniek, Baarn 1995.
Bacon was verzot op de dood, hij wilde daar zelfs getuige van zijn, hij woonde als
beëdigd ambtenaar talrijke heksenprocessen bij.
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Descartes stelt dat we het hoofd moeten bieden aan crises, oorlog en chaos. Hij wil
een filosofisch systeem ontwerpen dat onbetwijfelbaar is en absoluut fundamenteel.
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natuurwetenschappelijk denken op een meer kritische wijze tegen het
licht houden dan zien wij dat filosofie en het natuurwetenschappelijke
denken van de 17de eeuw in tijden van rampen, economische malaise,
godsdienstoorlogen en pestepidemieën tot ontwikkeling is gekomen. En
dat geldt niet alleen voor de 17de en 18de eeuw, zou ik eraan willen toevoegen.
Om een voorbeeld te geven: Ook Die Geburt der Tragödie (1872)
van Nietzsche is sterk gekleurd door Frans-Duitse oorlog (1870-1871)
en de verpletterende nederlaag voor de Fransen. Voor Nietzsche was
tot 1870, zoals ik in een eerder hoofdstuk heb aangegeven, de Franse
cultuur het grote voorbeeld van wat cultuur is en wat het moet zijn, een
schoolvoorbeeld van het rationele denken waar de Pruisische denker uit
Röcken tot op dat moment nog van geporteerd was. Maar nu ziet hij de
zege alleen maar als een overwinning van de Duitse geest. De glorie
van het Tweede Keizerrijk is in Frankrijk teniet gedaan, roept hij in navolging van de propagandamachines.
Eigenlijk, maar dat is achteraf bezien, is het een glorieuze overwinning van de techniek: spoorwegen, telegraaf, militair materieel. Alle
nieuwe technologische ontwikkelingen vinden op dat moment in Duitsland plaats en niet in Frankrijk. Na enige tijd bekoelt zijn enthousiasme
voor de techniek. Al die nieuwe technologische snufjes gaan hem tegenstaan, hij zoekt de natuur op, maakt lange wandelingen hoopt er de
Griekse God Dionysos tegen het lijf te lopen. Hij gaat naarstig opzoek
naar een tijdmachine om de teller van de geschiedenis terug te draaien
naar een arcadische wereld waar hartstocht, ‘Wein und Gesang’ de boventoon voeren.
Geschiedenis als wetenschap
Voor de Duitse landen is de 19de eeuws een historische eeuw. In die
door oorlog geteisterde eeuw komen de geschiedeniswetenschap en
geschiedfilosofie tot ontwikkeling. Deze disciplines leggen een loodzwaar gewicht op de geschiedenis die zijn climax vindt in de filosofie
van Hegel die vervolgens bijgestuurd wordt door Marx en weer onderuit
gehaald wordt door Nietzsche die de aanval opent op de verabsolutering van de geschiedenis. Durf te vergeten wordt dat in Vom Nutzen
und Nachteil der Historie für das Leben genoemd. Daarin wordt een
frontale aanval uitgevoerd op de tijdgeest. Het onhistorische en het historische is naar zijn mening identiek, geschiedenis is hoe dan ook een
aanslag op de gezondheid van individu, volk en cultuur.
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Geschiedenis moet in dienst van het leven staan en niet in dienst
van de tijd. Er is een overdaad aan geschiedenis wat een heuse hypertrofie van het historisch bewustzijn tot gevolg heeft, wat voor het levende individu ontaard is een ware nachtmerrie. Wij lijden allen aan
een verterende historische koorts, we kunnen ervan genezen door de
kunst van het vergeten te praktiseren. Nee, wij moeten volgens hem
iets geheel anders nastreven. Het leven heeft behoefte aan een onhistorische horizon die ons beschermt tegen een teveel aan kennis. ‘Weet,
er bestaat geen geluk, geen vrolijkheid zonder vergetelheid’, voegt
Nietzsche er grijnzend aan toe.
Laten we ons bevrijden van het historicisme en ons bekennen tot
een radicale vorm van levensbeaming, dan zullen we opgenomen worden in de stroom van het leven waar we niet gehinderd worden door de
last van het verleden. De bevrijding van deze last is de lach van Zarathoestra. Nietzsche forceert een breuk met zijn tijd, hij ontdekt de levensinstelling van Diogenes (van Synope).
Heidegger en de techniek
Nu is de weg vrijgemaakt om alle vreemde elementen uit de Duitse cultuur te verwijderen. En daar hebben we Heidegger voor ingehuurd. Hij
neemt het mythische huis Duitsland eens flink onderhanden en stoft het
grondig af. Na die poetsbeurt komt het ‘Heimatdenken’ onder het stof
tevoorschijn. Bij het Zijns-denken en de zijns-vergetelheid heb ik al
stilgestaan, over zijn kritiek op de technologie nog niet.
Zijn visie op techniek vinden we terug in Die Frage nach der
Technik (1954), en in Die Technik und die Kehre (1962). 163 Volgens
Heidegger domineren wetenschap en techniek de westerse cultuur. Moderne techniek is geen neutrale kracht, maar een vorm. Feitelijk houdt
zijn kritiek op de technologie in dat de mens en de wereld, dat geest en
materie tot een geheel van objecten is gereduceerd. De techniek is voor
Heidegger een manifestatie van de wil, waarin we de Wil tot Macht van
Nietzsche herkennen. In plaats van willen moeten we denken. En dat
betekent dat we een ‘gelatenheid moeten betrachten’, een gelaten houding moeten aannemen tegenover de techniek.
Bij Heidegger wordt techniek nu als mogelijkheid gezien om de
werkelijkheid open te breken, zodat de waarheid aan het licht kan treden. Anders gezegd, meer op zijn Heideggeriaans: techniek is niet zoNa ‘die Kehre’ besluit Heidegger het zijn het zijn te laten en een houding aan te
nemen van ‘Gelassenheit’, wat bij zijn idool Meister Eckhart verzaking heet.
163
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zeer een middel als wel 'een wijze om waarheid te scheppen’, en dat
scheppen is altijd een tevoorschijn brengen, een aan het licht brengen
wat verborgen is. De mens moet naar zijn inzicht opnieuw leren openstaan voor zijn omgeving. Want denken is danken, niet willen.
Door andersdenkenden daarentegen, zegt hij, worden techniek en
wetenschap gezien als een maatschappelijke creatie, als een toevallig
sociaal construct, niet als een eeuwige en/of noodzakelijke uitdrukking
van wettigmatigheden.
Volgens Heidegger dreigt het menselijk bestaan aan de heerschappij
van de moderne techniek ten onder te gaan. De mens heeft behoefte
aan een andere denkwijze, waarin eventueel de verworvenheden van
wetenschap en techniek behouden kunnen blijven, waar de mogelijkheid van een echt menselijk bestaan niet bij voorbaat wordt opgeheven
of uit het zicht verdwijnt. Tegenover het zuivere technische denken
waarin activiteit en controle centraal staan, stelt Heidegger het bezinnende denken dat vooral gericht is op authenticiteit en beleving.
Hannah Arendt en het fenomeen arbeid
Hoewel beïnvloed door Heidegger houdt Hannah Arendt er een ander
mensbeeld op na. In het al gememoreerde boek The Human Condition
(1958) staat de relatie tussen handelen en politiek centraal (Arendt
wijst de ethiek als grondslag van het handelen af).164
Volgens Arendt is er ooit een tijd geweest dat de mens meer belang hechtte aan arbeiden, werken en handelen, maar door de toenemende invloed van de totalitaire staat is dat belang omgekeerd, nu
voert de politiek de boventoon. Deze verandering heeft enorme consequenties gehad voor de vrijheid in het algemeen en het vrije denken
van de mens in het bijzonder.165
In het kader van dit hoofdstuk is van belang dat Arendt een
nieuw menstype introduceert, de homo faber die zij plaatst tegenover
de animal laborans, anders gezegd, de handwerksman en/of kunstenaar tegenover de mens die al ploeterend zijn dagelijkse kostje bijeen
moet scharrelen. Volgens Arendt is er een verschil tussen werk en arbeid, tussen maken en handelen, en verder stelt zij vast dat het milieu
Nederlandse vertaling is getiteld: Vita activa. De mens: bestaan en bestemming.
Arendt maakt een onderscheid tussen politiek handelen enerzijds, en arbeiden en
werken anderzijds. Politiek handelen betrof het gezamenlijk optreden van mensen die
daarmee een politiek gemeenschap vormden en zo gestalte gaven aan de werkelijke
vrijheid. Wetenschap en techniek hebben de plaats ingenomen van politiek handelen.
164
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er is voor de mensen (de arbeidende mens is nog verbonden met de
natuur, de werkende, scheppende mens maakt gebruik van de natuur).
Kortom Arendt hanteert een antropologisch wereldbeeld in tegenstelling tot haar oude leermeester en gewezen liefdesgezel.
Over de grote milieucrisis
Na de Tweede Wereldoorlog is de landbouw zwaar geïndustrialiseerd en
gemechaniseerd. De massaproductie in die sector heeft geleid tot een
doorgeschoten productivisme en consumentisme.
In 1962 klinken de eerste waarschuwingssignalen. Het is de Amerikaanse biologe Rachel Carson die in haar boek The Silent Spring aan
de bel trekt en waarschuwt voor een ernstige vergiftiging van het milieu. En dat komt allemaal omdat de mens teveel afstand heeft genomen
van het milieu, er dreigt volgens haar een ernstige milieuramp.
De vervreemding van mens en natuur is natuurlijk al van oudere
datum, maar vanwege de destructieve groei van het mondiale kapitaal,
wat de globalisering en groei-economie, de versterking van de economische wedren tussen bedrijven en landen verder heeft gestimuleerd,
is het milieuprobleem nijpender geworden.
Omstreeks 1985 wordt vastgesteld dat de bevolking van deze
planeet de bio-capaciteit heeft overschreden. Het ecosysteem is ernstig
verstoord geraakt, het heeft geen reactief vermogen meer.
In de optimistische jaren zestig wordt nog geroepen dat alle technische
problemen technologische kunnen worden opgelost zoals in 1968 door
de Club van Rome verkondigd wordt en in hun geruchtmakend rapport:
‘Grenzen aan de groei’ uit 1972 te lezen is. In dat roemruchte jaar
1968 verschijnt ook The Population Bomb van Paul Ehrlich.166 Kortom
de wereld wordt wakker geschud. In het rapport van de Club van Rome
wordt een verband gelegd tussen economische groei en de gevolgen
ervan voor het milieu. Zo wordt voor de komende decennia het mondiale grondstof- en voedselverbruik tegen het licht gehouden. En wat
blijkt: een aantal grondstofvoorraden zal binnen afzienbare tijd opraken. Niet iedereen is onder de indruk van dit rampscenario. Critici van
het rapport beweren dat het rapport onvoldoende aandacht heeft besteed aan de mogelijkheid om met behulp van nieuwe technologieën
In deze pamflettistische tekst van bijna 50 jaar geleden beschrijft hij welke ellende
ons te wachten staat als de groei van de wereldbevolking niet snel aan banden wordt
gelegd. Massale hongersnood, oorlog, epidemieën, complete chaos zal het gevolg zijn.
Destijds vonden die doemscenario’s een gretige aftrek.
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het doemscenario af te wenden. Hoe dan ook dit rapport heeft een belangrijke stimulans geleverd aan de discussie aangaande het milieu en
de natuur. Overal in de wereld rezen de milieuclubs als paddenstoelen
uit de grond. Door al die geestdriftige milieuactivisten worden de meest
uiteenlopende en wonderlijke theorieën de wereld in geslingerd. Zo
raakte vanaf de jaren zeventig de Gaiasofie populair. Zoeteman was
degene die eind jaren tachtig in Nederland een boek publiceerde waarin
hij voluit putte uit oude esoterische tradities en een spirituele benadering van moeder aarde voorstond. James Lovelock, een Engelse chemicus, was hem al in 1969 voorafgegaan met zijn Gaia-hypothese.167 Een
hypothese die bij nader inzien een geheel holistische benadering van
moeder aarde inhield. Door de milieubeweging werd die Gaia-hypothese
vrij snel maar kritiekloos omarmd, maar in wetenschappelijke kring
ontmoette de Engelsman veel scepsis. In het kort komt deze kritiek erop neer, dat het mechanisme van natuurlijke selectie, dat op individuele organismen van toepassing is, op gespannen voet staat met het ontstaan van een situatie van homeostase op planetair niveau.
Lovelock weerlegde deze kritiek met modellen die laten zien hoe
effecten op het niveau van het individuele organisme zondermeer
doorwerken in de planetaire homeostase.
Voortschrijdende techniek
In Structure of Scientific Revolutions (1962) brengt Thomas Kuhn het
onderwerp paradigmawisseling of omwenteling in de wetenschap ter
discussie. Deze zienswijze heeft een aardverschuiving teweeggebracht
in het denken over de ontwikkeling van de wetenschap. Zijn kritische
beschouwing leidt tot een geheel ander beeld van de werkelijkheid.
Technologie kan niet meer los gezien worden van de maatschappelijke
cultuur waarin die tot ontwikkeling is gekomen, met andere woorden
technologie is een sociale construct.
Acht jaar eerder had de protestante theoloog Jacques Ellul 168 in
La Technique ou l'Enjeu du siècle een warm pleidooi gehouden voor een
De Gaia-hypothese is een hypothese die stelt dat de biosfeer op een zodanige manier op de niet-levende omgeving inwerkt dat er een zelfregulerend systeem ontstaat
zodanig dat er gunstige omstandigheden blijven bestaan voor het leven op aarde.
Lovelock beschreef alle levende materie op aarde als één organisme en noemde dit
naar de Griekse godin van de aarde Gaea (Gaia), zie de discussie over de ware Gaia.
168
Voor Ellul is de techniek de sleutel tot het verstaan van de hedendaagse samenleving. Ellul beperkt de techniek niet tot de constructie van steeds vernuftiger machines
en apparaten. Onder techniek verstaat Ellul zoveel als het op rationele en efficiënte
wijze gebruikmaken van middelen om bepaalde doelen te bereiken. Zo rekent hij de
167

211

volkomen beheersing van de techniek, anders gaat de techniek, zo stelt
hij, met ons op de loop. Techniek bepaalt de samenleving en niet de
economie, aldus Ellul. Op zich blijft gedurende lange tijd de relatie tussen technologie en milieubeheer een dualistische, enerzijds staat men
er nog positief tegenover, anderzijds onderkent men het negatieve effect. Ook Alvin Toffler analyseert in 1980 in zijn boek The Third Wave
(De Derde Golf) de verwarring en onvrede die het gevolg zijn van de
razendsnelle veranderingen in de sociale structuren en de technologie.169 Maar deze conservatieve Amerikaan zoekt, net als veel van zijn
collega’s, zijn heil om de problemen op te lossen in computers. Hij beschouwt de computer als hét technologische antwoord om sturings- en
coördinatieproblemen op te lossen, die opgetreden zijn in bepaalde organisatievormen zoals het militaire apparaat, diverse maatschappelijk
instituties, ambtelijke apparaten, overheidsdiensten en het bankwezen.
Maar er zijn ook denkers zoals Günther Anders, de ex van Hannah
Arendt, die tamelijk vroeg in zijn in 1956 gepubliceerde essaybundel
Die Antiquiertheit des Menschen ‒ de geantiqueerheid, het verouderd
worden van de mens – de mens waarschuwt voor de gevaren van de
kunstmatige intelligentie en het leven in de wereld van de informatietechnologie. Er is zijns inziens een kloof ontstaan tussen het technologisch verbeterde vermogen van de mens om te scheppen én het vermogen om te vernietigen, erger nog we kunnen ons de algehele vernietiging voorstellen.
Günther Anders besteedde veel aandacht aan de nucleaire dreiging, waardoor hij tot een criticus van de technologie werd. Verder
vreesde hij dat er in de nabije toekomst voor de mens geen werk meer
zou zijn, omdat het werk door de voortschrijdende technologie overbodig zou worden. ‘Je bent als mens niet meer bruikbaar, je bent gewoon
overtollig geworden’. Dat is, zoals hij dat noemde, het dehumaniserende of ontmenselijkte effect van de technologische ontwikkeling.

propaganda tot de psychische technieken. Het gaat bij propaganda immers om een
bewuste manipulatie van de mens om bij hem gewenst gedrag te ontlokken, bijvoorbeeld door steun te geven aan een politiek streven.
169
Toffler toont in dat boek aan hoe het doen en laten van de mens beïnvloed wordt
door technologie en sociale structuren. De Eerste Golf, de agrarische revolutie, drukte
een stempel op de wereldgeschiedenis. De Tweede Golf is de industriële revolutie die
had een nog groter effect. In het tijdvak waarin Toffler zijn boek schrijft ziet hij een
derde, nieuwe maatschappijvorm ontstaan: die van De Derde Golf. In zijn boek schildert hij een toekomstig wereldbeeld van grote veranderingen in leefpatroon, werk,
gedrag, gezin, liefde, economie en politiek.
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Waar het gevaar groeit, is er hoop op redding (Hölderlin).
In de moderne tijd had het begrip maakbaarheid, dat tot een sleutelwoord werd van de vooruitstrevende ideologieën, vooral de functie
angst te bestrijden. Die angst wordt in existentiële kringen, zoals door
Albert Camus gevangen in het fenomeen absurditeit, bij Jean Paul
Sartre wordt het walging genoemd. In het hoofdwerk van Martin Heidegger Sein zum Tode is angst een uitdrukking van een gevoel van zinloosheid, van existentiële onzekerheid.
Gaandeweg in de jaren zeventig treedt er een inflatie op in de
reikwijdte en de invloed van progressieve ideeën. Maakbaarheid en
technologische beheersbaarheid worden geslachtofferd en als achterhaald beschouwd. De al genoemde Jacques Ellul plaats techniek nu lijnrecht tegenover cultuur en trekt in 1988 zijn conclusie: Een technische
cultuur is onmogelijk.170 Teloorgang van de cultuur is volgens de al op
leeftijd geraakte critici definitief in gang gezet. Ellul, Anders en ook
Arendt geven zich gewonnen en sluiten zich aan bij het illustere rijtje
filosofen zoals Plato, de Stoa, Rousseau, Horkheimer en Adorno die
eerder de neergang van de cultuur hebben aangekondigd.
Zij hebben niet in de gaten dat de wereld aan het veranderen is,
wat voor hen nog werkelijk is, is langzaamaan virtueel geworden. De
technologie heeft een nieuwe werkelijkheid geschapen die voortaan te
boek staat als virtuele realiteit. Sindsdien is ‘Virtual Reality’ voor de
mens een metafoor geworden voor de nieuwe situatie die niet meer
met het verleden te vergelijken is. De verhouding van de mens tot de
technologische omgeving is een volstrekt andere geworden.
De mens leeft niet meer in de natuurlijke, materiële wereld, maar
in een virtuele wereld die uit informatiestromen bestaat. Ooit, we spreken over eeuwen geleden, heeft de mens de natuur aan zich ondergeschikt gemaakt en vervolgens er een tweede onbeheersbare cultuur van
gemaakt. Nu heeft hij dankzij de techniek een compleet andere werkelijkheid gecreëerd.
De prometheïsche geest blijft waaien
Als symbool van de vooruitgang, in het bijzonder de technische vooruitgang, wordt in het algemeen de figuur Prometheus aangewezen die
het vuur van goden stal en dat aan de mensen gaf. Deze Prometheus is
Er is uiteraard verschil tussen techniek en technologie. Techniek is een middel, een
methode, een werkwijze, het is vervaardigen van een product uit een grondstof;
technologie is de kennis omtrent techniek en de inzet ervan. In de literatuur worden
deze begrippen vaak door elkaar gebruikt.
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tot een mythe geworden van de moderniteit.
Critici van de moderniteit distantieerden zich dan ook van de mythe van de moderniteit, of die nu verpakt was in een religieus idee, of
in een ideologie die deïficatie en mystificatie bespoedigde en de vooruitgang van individu, volk en cultuur demoniseerde. Geschiedenis dient
volgens hen in dienst te staan van het leven en niet in dienst van de
tijd. Intussen schrijdt de techniek voort, net als overigens de technologie. Maar de geavanceerde machines en apparaten van deze tijd beginnen te haperen, ze dreigen zelfs vast te lopen. Op allerlei terreinen is er
sprake van een crisis in de cultuur. Alleen enkele onwetenden, wetenschappers met oogkleppen op en een handvol overjarige marxisten
durven het woord vooruitgang nog in hun mond te nemen. Zij hadden
beter kunnen en moeten weten. Voor de Tweede Wereldoorlog hadden
enkele pessimisten al gewaarschuwd voor het proces wat zij ‘irrationalisering’ en puerilisme noemden. Zij zagen met lede ogen aan dat de logos verdrongen werd door de mythos. Er is een geestelijk en spiritueel
herstel nodig riepen Ortega y Gasset en Spengler anders gaan we de
ondergang tegemoet. En hier in Nederland sloeg Huizinga alarm, maar
hij deed dat vanuit een ander perspectief. Huizinga, de cultuurhistoricus, beschouwde de wereld nog vanuit een klassiek humanistische cultuuropvatting die normatief was.
Er is volgens pessimistisch gestemde geesten sinds die tijd niet
veel veranderd, alleen de onderwerpen hebben een andere invulling
gekregen. Nu wordt er in de media verkondigd dat de situatie op deze
aardbol met de dag onzekerder en chaotischer aan het worden is. Gezien de dagelijkse boodschappen die wetenschappers en politici de wereld inzenden, zijn wij als we niet ingrijpen op weg naar een grote catastrofe. Een ding hebben al die lieden gemeen: pessimisme en fatalisme
voeren in hun boutades of zij het nu over de cultuur of de natuur hebben, de boventoon. En dat komt volgens die sceptici doordat er in dit
postkapitalistische systeem een hedonistische cultuur is ontwikkeld:
consumptie, amusement, genot, belevenis en ‘fun’ zijn de clichés van
deze tijd. Om het met andere woorden te zeggen: Het consumentisme,
hedonisme is niets anders dan een nieuw vorm van nietzscheanisme
voor het volk. Was het christendom platonisme voor het volk en voor
Marx het christendom opium voor en van het volk. Nu hebben wij te
kampen met een verwoestend nihilisme.
Hoe heeft het zover kunnen komen? Dat komt allemaal omdat de
moderniteit met zijn vernieuwing, verandering, globalisering haar principes trouw bleef, door steeds maar weer een conflict aan te gaan met
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het verleden. Zij had een traditie opgebouwd van breuk en chtonische
ruptuur. Breuk en opstand is zoals we weten het werk van de Verlichting en die zijn vooral aan het licht getreden tijdens de Franse Revolutie
die op haar beurt de breuk accentueerde door een nieuwe jaartelling te
beginnen.
Nu wordt er afgerekend met de geschiedenis, met de continuïteit,
met samenhangende totaliteit, met groei en rijping, met het ontwikkelen van zelfkennis. Als we terugblikken in de tijd dan heeft er vanaf het
begin van de 20ste eeuw een grondige verandering plaatsgevonden die
de weg heeft vrijgemaakt niet alleen voor een totale musealisering van
de wereld, maar ook voor de consumptiemaatschappij, de spektakelmaatschappij en de belevenis- en aandachtseconomie.
Ontkenning van de klimaatverandering door de wetenschap
Volgens de Gaia-theorie van James Lovelock is de aarde een complex
ecosysteem. Zeeën en oceanen die driekwart van het aardoppervlak
innemen, vervullen een uiterst belangrijke functie in het systeem. Maar
de mens stelt zich nog steeds op alsof hij boven en buiten de natuur
staat. Als je op het standpunt staat dat er grenzen aan de groei zijn
(verwijzing naar het Rapport van de Club Rome), zo zegt hij, dan sta je
niet buiten, maar midden in de natuur, dan maak je er deel van uit,
dan stel je grenzen aan expansie en exploitatie van de aarde. En dan
kan alleen als het project moderniteit een halt wordt toegeroepen.
De natuurwetenschappen trokken zich niets aan van deze kritiek,
zij bleven zich verder ontwikkelen, zij zetten de verdeling, de reductie
voort, zij brachten scheidslijnen aan, zij herleiden, zij waren aan het
loskoppelen, zij brachten alles terug tot deelproblemen en de kleinst
mogelijke componenten. Zij waren druk doende met het opsplitsen van
disciplines, zij herleiden de wereld als geheel in steeds moeilijker te begrijpen entiteiten. Ook de menswetenschappen deden daar driftig aan
mee, onbegrijpelijke specialismen werden er gecreëerd, de ooit centrale
interfaculteit filosofie werd opgedeeld en verspreid over diverse faculteiten, er was geen overzicht meer van de totaliteit, enkel een versnippering, een fragmentatie van de werkelijkheid.
De actualiteit is daardoor een bodemloze afgrond – waarin woorden en beelden verdwijnen. Op allerlei niveaus wordt er een gevecht
met de tijd gevoerd. Met gevolg dat de mens onder een enorme tijdsdruk en stress lijdt die we vertaald zien in burn-outverschijnselen en
terugzien in de wanhoopskreten van de klagende overwerkte mens: ik
ben afgebrand, opgebrand. Er is een niet aflatend gevecht tegen de
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stroomversnelling van de tijd, tegen de complexiteit van de geglobaliseerde wereld wat uiteindelijk geresulteerd heeft in een verbrokkeld
bewustzijn van een onoverzichtelijk universum.
Rationalisme strijdt met het irrationalisme. De instrumentele ratio
denkt alleen in termen van calculatie, kwantificering. Zij, de rede,
meent de dingen en de anorganische processen te beheersen. Doelmatigheid, formalisering is een relatie aangegaan met de logica van de
machine. We leven in een absurde wereld en we weten het.
Tijd en geschiedenis
Het christelijke tijdsidee kende nog een begin en een eindbestemming
die gedragen werd door de goddelijke voorzienigheid, schepping en
openbaring, en niet te vergeten de verlossing, dat waren cruciale momenten in de geschiedenis. In de 19de en 20ste eeuw werd de geschiedenis in meer absolute zin opgevat vooral door Hegel en Marx. Maar
tegenwoordig heeft de voortgang van de geschiedenis een knauw gekregen. Historisch relativisme en gefragmenteerd denken zijn ervoor in
de plaats gekomen. En dat heeft ertoe geleid dat doel en richting van
de wereldgeschiedenis geen zin en betekenis meer heeft. Het nihilisme
heeft een nieuw gezicht gekregen.
De toekomst blijft onbepaald, het verleden kan alleen pluriform
geduid worden. Vanuit dat oogpunt gezien is de geschiedenis onvoltooid. Het alternatief werd voortaan voluntarisme + een scheut personalisme, dat tot een kroniek werd van individuen die hun lot verbonden
met een interne ratio die losstaat van de wil of van de betrokkenen.
Beschaving en barbaarsheid blijken als we de huidige wereld overzien
niet onverenigbaar te zijn. De barbaren zijn, zoals de oude Grieken nog
dachten, niet buiten ons, maar in ons.
Ooit zijn we door een Duitse socioloog nog opmerkzaam gemaakt op de
christelijke deugden en waarden die wij bij sommige monnikenorden
aantreffen, zoals: spaarzaamheid, arbeidzaamheid, soberheid, zelfdiscipline, orde en regelmaat. Al deze deugden zijn de steunpilaren geworden van de kapitalistische mentaliteit. Maar de panelen zijn de afgelopen decennia verschoven. Tegenwoordig wordt het kapitalisme gekenmerkt door wanorde, anti-intellectualisme en antirationalisme.171
Om meer inzicht te krijgen in deze revolutionaire gedachte moeten wij de Atlantische oceaan oversteken. Volgens Henry Ford, een naar mijn mening volbloed Nietzscheriaan, is geschiedenis flauwekul, de man van de lopende band en het Fordisme
kunnen we derhalve als een vroege postmodernist beschouwen. Nu is de onwetend171
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Nu het woord wanorde is gevallen, zou ik in dit kader het volgende aan de orde willen stellen. In mijn vorige boeken heb ik uitvoerig
stilgestaan bij de wet van de entropie (de tweede hoofdwet van de
thermodynamica) die de mate van wanorde uitdrukt in een systeem.
Het is een proces dat loopt van orde naar wanorde of chaos. Door orde
aan te brengen in een systeem of structuur, komt er een enorme energie vrij waardoor in dat proces, een omslag plaatsvindt naar chaos.
Door de gehele evolutie heen is men bezig met het handhaven van de
orde door de chaos te bestrijden.
Maar door dat ingrijpen, ontstaat juist chaos. Midden 19de eeuw
tijdens het proces van industrialisering komt de thermodynamica tot
ontwikkeling, wat leidde tot de productie van stoom of thermomachines
(men probeert orde in de chaos te scheppen). In diezelfde tijd wordt de
arbeid gerationaliseerd en smelten filosofie en economie samen in een
wetenschap (Karl Marx). Ook voor de Engelse econoom Adam Smith
bestaat er tussen economische bestel en technologische ontwikkeling in
de wereld een innige relatie, zo innig dat ze één zijn geworden.
Terug naar de natuur
Thoreau, de mens leidt een leven van stille wanhoop, had als diepste
wens een terugkeer naar de natuur. In zijn boek Walden (1859) verheerlijkte hij het eenvoudige landleven (wat hij overigens maar twee
jaar heeft volgehouden). Begrippen als zelfvoorziening, zijn leefwijzen
en zijn geschriften zijn een inspiratiebron geweest voor de ecologische
beweging die vervolgens met een herziene definitie op de proppen
kwam: Milieu is natuur beschouwd vanuit het perspectief van haar
functie voor menselijke behoeften en overleving.
‘Deep ecology’, een radicale beweging in de VS, ging nog een
stap verder, de mens is intiem verbonden met de planeet, hij is geen
heerser, maar deel van de planeet, deze richting stond een spirituele
relatie met de natuur voor. Hoofdschuldige in al die verhalen is het monotheïsme dat als verzet tegen het polytheïsme, God tegenover de
mens heeft geplaatst. Zoals bekend treedt op een gegeven moment het
goddelijke uit de immanente kosmische staat, godheid en het Al waren
eerst nog een. Het goddelijke daalt af naar de aarde en komt vervolheid van burgers en leiders van de Verenigde Staten voor lange termijnprocessen algemeen bekend, het is per slot van rekening een land zonder geschiedenis. Hun interesse in andere culturen is, laat ik het zo zeggen minimaal, zo niet volstrekt afwezig.
Voor hen geldt: Wie de geschiedenis niet kent, is gedoemd haar te herhalen. Die uitspraak brengen zij sinds het eind van de 19de eeuw in praktijk.
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gens als een aparte grootheid tegenover de wereld te staan. En daardoor ontstaat de ellende. Want voor die tijd was de ruimte nog een mythische ruimte, een spirituele geografie.
Aarde was toen nog moeder aarde, en het is op het conto van het
monotheïsme te schrijven dat het subject van het object gescheiden is,
dat de eenheid via onttovering en mechanisering verbroken is, aldus de
Deep Ecology-beweging.
Hoe is het tegenwoordig met Prometheus, de halfgod gesteld?
De oppermens, de Godmens is gedurende dit traject zijn hybris verloren. Was de moderniteit het tijdperk van de ontketende Prometheus,
nu, in het hier en nu, is hij in het labyrint van de tijdgeest verdwaald.
Zowel Marx als Nietzsche bewonderen en erkennen Prometheus. In de
filosofische kalender van Karl Marx neemt Prometheus zelfs de eerste
plaats in. Volgens Marx is Prometheus de atheïstische heilige bij uitstek
van de moderne tijd. Daarmee bombardeert hij Prometheus tot een patroonheilige van de vooruitgang.
In Prometheus Unbound van de dichter Percy Shelley komen we
de volgende passage tegen: De halfgod wordt bevrijd van zijn ketenen
om de mensheid te overladen met de verworvenheden van de techniek.
En dan hebben we nog de Golemmythe die de dood van God met de
technische scheppingsmacht van de mens verbindt. En wat was ook al
weer de hartenkreet van de misogyne filosoof Nietzsche: Looft Prometheus vanwege zijn titanische strijdvermogen.
Decennia later schrijft Hitler in zijn dagboek: ‘de Ariër, die zich in
de mantel hult van Prometheus, is de goddelijke vonk op het voorhoofd
van het genie dat te allen tijde aan het stralende voorhoofd van de
mensheid is ontsprongen’. Praktisch in dezelfde tijd was de geest van
Prometheus teruggekeerd in het futurisme en fascisme en paar decennia eerder in de avant-gardekunst en de zwarte romantische literatuur.
Dan heb ik nog verzuimd het communisme te noemen. Boven de
schaduw van het Sovjetcommunisme hangt de Prometheïsche geest,
net zoals die boven het Plein van Hemelse Vrede van Mao en de rijstvelden van Pol Pot zweefde. Ook in de stad nabij Tsjernobyl, waar het
toonbeeld van het Russische wonder van de atoomtechniek was gevestigd, stond ooit een groot standbeeld van Prometheus.
De ontketende Prometheus heeft de wetenschap, de techniek, de
economie ongekende krachten gegeven. Al heel vroeg klonk er een
waarschuwing uit de mond van Rousseau die overigens een tamelijk
ambivalente houding aannam tegenover de vooruitgang. Ongeveer in
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dezelfde tijd toen Rousseau de natuur verheerlijkte, verscheen er een
andere mythische figuur op het toneel, ineens was het Prometheus versus Orpheus.172 Zangers en dichters beginnen plots te roepen om verzoening van mens en natuur wat overigens alleen een symbolische
waarde had. In tegenstelling tot Prometheus beschikte Orpheus over
bijzondere kwaliteiten, hij kon namelijk met zijn getokkel op zijn lier
mens en dier betoveren. In de toenmalige Griekse wereld en ten tijde
van de Romantiek ontstonden er bewegingen die verwoede pogingen
deden al die vreemdsoortige Orfische mysteriën te onthullen. Op basis
van miraculeuze openbaringen werd een geheime leer gegrondvest, die
zelfs geloof hechtte aan zielsverhuizingen.
Volgens het grote idool van Heidegger, Herakleitos, heeft de natuur de neiging zich te verbergen. Welnu, de geheimen van de natuur
kunnen vanaf die tijd op twee manieren onthuld worden op de wijze
van Prometheus én van Orpheus. Maar aan al dat romantische gedoe
van weleer is een einde gekomen. We leven niet meer in een tijd van
Romantiek. Nee, we leven in een tijd dat de mens gedreven door megalomanie en gigantisme bezig is de draagkracht en de veerkracht van
de planeet te overschrijden. Vooruitgang als dragende mythe van de
moderniteit heeft aan onschuld verloren. De wetenschappen hebben de
natuur onttoverd, de persoonlijke God doodverklaard en het idool van
de vooruitgang van zijn voetstuk gestoten.
Een filosofische kritiek op het problematische milieudenken
Het lijkt, als ik de filosofische literatuur erop raadplaag, dat een fundamenteel denken over de nieuw ontstane verhouding mens en milieu in
het postmoderne vertoog taboe is? Wel worden er uitvoerig meningen
uitgewisseld over vraagstukken als klimaatverandering, uitstoot CO2,
wind of kernenergie etc. Recentelijk is die discussie op meerdere fronten uiterst actueel geworden. Een veelvoud van lobbygroepen en gevestigde bedrijven hebben zich erop gestort. Multinationale ondernemingen huren oud-politici in om de discussies over klimaat richting het
bedrijfsleven te sturen, wat concreet inhoudt dat de subsidiestromen
voor innovatieprojecten om de CO2 uitstoot te reduceren enkel de grote
ondernemingen ten goede komen en niet de gewone burger, zoals die
soort door politici wordt aangeduid. De burger heeft het nakijken, die
zal voor de zoveelste keer moeten bloeden, zoals gewoonlijk wordt deze genus een rad voor ogen gedraaid.
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Orpheus is zoon van Calliope, een van de Muzen.
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Een alarmerend bericht uit de praktijk, zo maar een voorbeeld
Volgens het meest recente WNF (Het Wereld Natuur Fonds)-rapport
blijft het aantal dieren sterk afnemen. De mens is de grote boosdoener,
hij overvraagt de aarde en de dieren zijn de dupe.
Door de grootschalige exploitatie van de mens van de natuur zijn
de populaties wilde dieren sinds 1970 wereldwijd met gemiddeld 60%
gedaald. Daarmee zet de negatieve spiraal zich voort. De organisatie
die zich het lot van de dieren aantrekt, wijt het verlies en de verslechtering van het leefgebied voor dieren onder meer aan de industriële
landbouw, houtkap, aanleg van infrastructuur en mijnbouw.
Volgens het rapport is de ontwikkeling in deze sectoren de voornaamste oorzaak van de afname van de biodiversiteit. Verder spelen
overbevissing, jacht en stroperij, maar ook vervuiling en klimaatveranderingen een belangrijke rol. De hoofdschuldige is evenwel de toenemende consumptie, die blijkt de drijvende kracht achter de ongeziene
globale verandering te zijn. De vraag naar energie, water en schone
lucht is de afgelopen decennia geëxplodeerd.
In Zuid en Midden-Amerika is de wilde dierenpopulatie met 80%
afgenomen. Een vijfde deel van het Amazonegebied is opgeofferd.
Zoetwatergebieden hebben 83% van hun populatie verloren. Er heeft
een grootschalige aanleg plaatsgevonden van stuwdammen, irrigatie en
inpoldering voor de landbouw. Alleen met een enorme inspanning is de
opwarming van de aarde tot 1.5 graad nog te beperken, aldus het rapport. Wie is nu de hoofschuldige de mens (de antropos) of het kapitaal,
dat is de vraag die in het rapport onbeantwoord blijft?173
We leven in een nieuw tijdperk: het Antropoceen
Volgens de bedenkers van de term Antropoceen is de industriële revolutie het begin van het tijdperk van de mens. Met andere woorden de
geschiedenis van de mensheid begint pas aan het eind van de 18de
eeuw. In 2000 stelden Paul Crutzen en Eugene Stoermer in een artikel
dat we ons in een nieuwe geologische periode zouden bevinden, het
Nieuwe alarmerende cijfers volgens R. Watson, voorzitter platform voor biodiversiteit en ecosystemen Ipbes (mei 2019):
1 miljoen dieren worden met uitsterven bedreigd;
rijkdom aan soorten is met 20% verminderd;
75% van het landopp. en 66 % van de zeeën is door de mens beïnvloed;
33% van het landopp. en 75% van het zoetwater worden gebruikt voor landbouw en
veeteelt; door aantasting van de kustgebieden worden 300 miljoen mensen bedreigd
door overstromingen en orkanen; vervuiling van de kustwateren heeft meer dan 400
biologisch dode zones opgeleverd.
173
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Antropoceen. Er ontbrandde onmiddellijk een discussie los over het feit
of mensen of grote industrieën schuld hebben aan de grote vervuiling,
de klimaatverandering, de uitstoot van broeikasgassen. De uitkomst
ervan was duidelijk, er werd richting de mens gewezen.
Voor de Antropoceen-aanhangers was het antwoord duidelijk, de
mens speelt de vandaag de dag een dermate centrale rol in de geologie, dat hij de grote veroorzaker is van destabilisatie van het klimaat
zoals wij dat vanaf het Holoceen kennen ‒ voor alle duidelijkheid het
Holoceen is het geologische tijdvak dat na de laatste ijstijd (de vierde),
zo’n tien tot twaalfduizend jaar geleden, is begonnen. Dus tegenwoordig, nadat we al weer de nodige strubbelingen met zowel mens als natuur achter de rug hebben, pinnen de wetenschappers het begin van
het Antropoceen vast op het laatste kwart van de achttiende eeuw.
Vanaf die tijd heeft de globale impact van het menselijk handelen geresulteerd in een enorme toename van de concentratie aan broeikasgassen in de atmosfeer.
Het Antropoceen een oproep om oude schepen te verbranden
In 2009 publiceert de historicus Dipesh Chakrabarty een viertal stellingen in een publicatie The Climate of History. Daarin bekende hij dat de
postkoloniale marxistische theorieën waarmee hij een kwart eeuw had
geworsteld, hem geen inzicht hadden verschaft in de nieuw ontstane
globale situatie, en die was, zoals ik hierboven al heb aangegeven, dat
de mens de veroorzaker is van de opwarming van de aarde. Op grond
van dat gegeven bedacht hij een viertal stellingen.
De eerste luidt dat de wetenschappelijke consensus over het feit
dat de mens de oorzaak is van de huidige klimaatcrisis, het eeuwenoude humanistische onderscheid tussen natuurlijke geschiedenis en menselijke geschiedenis heeft uitgewist. Verder kwam hij tot zijn schrik tot
de conclusie dat de mens niet louter meer wordt gezien als een biologische, maar eerder als een geologische actor. In de tweede stelling
brengt Chakrabarty het begrip ‘Antropoceen’ te berde, waarbij hij verwijst naar o.a. Paul Crutzen. En hij oppert dat het Antropoceen-denken
de humanistische interpretaties van moderniteit en globalisering ernstig
in verlegenheid heeft gebracht. Al mijmerend fluistert hij: Als filosofen
over vrijheid spraken, hielden ze zich voornamelijk bezig met kwesties,
hoe de mens zich verhoudt tot onrechtvaardigheid, onderdrukking en
ongelijkheid, met een geologische tijdsindeling had deze menselijke geschiedenis niets te maken.
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In de derde stelling roept Chakrabarty op dat de globale geschiedenissen van het kapitaal in gesprek moeten gaan met de ‘geschiedenis
van de menselijke soort’. Anders gezegd om de klimaatcrisis te begrijpen, bieden theorieën over globalisering en kapitalisme geen uitkomst
meer. Voor de goede verstaander betekent dit dat wij voortaan de
mens als een vorm van leven moeten zien en zijn geschiedenis als onderdeel van de geschiedenis van het leven op deze planeet moeten beschouwen.
De vierde these komt erop neer dat dit soort geschiedenis de
grenzen van ons historisch bewustzijn raakt. En hij onderbouwt die
stelling met de bewering: Aangezien we onszelf niet kunnen ervaren als
soort is een historisch zelfbewustzijn als soort onmogelijk. Wat Dipesh
Chakrabarty eigenlijk probeert duidelijk te maken, en daarin blijft hij
een modernist, is dat geschiedenis altijd verbonden is met ruimte. Om
een concreet voorbeeld te noemen: ‘De wereld wordt verdeeld in gebieden die voorlopen en in gebieden die achterlopen’.
De vraag is nu niet welke plek vrijheid en rede nog innemen.174 Dat is
een vraag die Clive Hamilton, een overtuigd aanhanger van de Antropoceen-gedachte, volkomen achterhaald vindt, de ontologische scheiding tussen mens en natuur, is zo stelt hij een kunstmatige. 175 Naar
zijn stellige mening heeft de mens als geofysische kracht het aardsysteem verwoest, punt uit. Waar het in het hier en nu om zou moeten
gaan, is het blootleggen van de (empirische) bevindingen die uitdrukking zijn van de vele verstrengelingen van het menselijke en het nietmenselijke met de geologische agenda. Deze methode is al toegepast in
wetenschappelijk technologische studies die nieuwe producten probeerden te beschrijven. Biotechnologie, technieken voor menselijke reproductie en transgenetische manipulatie van dieren maakten duidelijk dat
de scheidingslijn tussen het sociale en het natuurlijke moeilijk te trekken is. Welke veranderingen hebben zich dan in de sociale wetenschappen voorgedaan? Zijn antwoord is klip en klaar: we hebben er de posthumane wetenschappen voor teruggekregen.
Sedert lange tijd heeft de mens de natuur uit haar sluimer gewekt (de sluier van
de Maya opgetild, zou Adorno zeggen). Voor die tijd was de natuur volgens de mens
bezield. Deze bezieling werd na de Verlichting door Kant naar het rijk van de metafysica verbannen. Volgens Kant moet de mens zich bedienen van zijn eigen verstand
om zich te bevrijden van de laatste metafysische resten. Na Immanuel Kant kwam de
vrijheid van de mens tegenover de onvrijheid van de natuur te staan. De natuur werd
nu naar de hand gezet van de mens wat een gigantische exploitatie in gang zette.
175
Zie in dit hoofdstuk ook het aparte lemma Clive Hamilton.
174
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De ‘posthumanities’ of ‘niet-antropocentrische menswetenschappen’ is een verzamelterm voor een geïnstitutionaliseerde reeks onderzoeksonderwerpen, technieken en interesses rond bovengenoemde
thema’s. Zij houdt zich bezig met zowel menselijke als niet-menselijke
actoren. Posthumanisten vatten de mens dan ook anders op. Ze kunnen zich geen beeld meer vormen van een humanistische mens die nog
eigenhandig probeert zijn eigen leven vorm te geven. Hiertegenover
staat volgens de auteur het beeld dat de mens ook gezien kan worden
als één van de vele levensvormen, kortom als een verzameling materie,
net als alle andere entiteiten.
Tot slot wordt ter onderbouwing van een eerder genoemde these
gesteld: tegenwoordig bestaan er heel uiteenlopende alternatieve analytische raamwerken die spreken over ‘hybriden’, ‘assemblages’, of andere materiële accessoires of hulpmiddelen. Vaak werken die op basis
van een relationele of niet-substantiële ontologie, wat betekent dat ze
de wereld niet meer zien alsof die uit vaste substanties is opgebouwd,
maar uit in elkaar grijpende processen en fenomenen.
Bruno Latour, een late bekering
De Franse wetenschapsfilosoof Latour werd op later leeftijd één van de
meest enthousiaste pleitbezorgers van het concept Antropoceen. Dit is
op zich begrijpelijk, aangezien de cynische provocatie die Latour in
1993 naar voren bracht: ‘We zijn nooit modern geweest’, stoelde op
een van die fenomenen waar geologen tegenwoordig in hun opvattingen over het Antropoceen enthousiast naar verwijzen. Om een voorbeeld te geven: hybriden zijn fenomenen die niet gevat kunnen worden
in een modern dualistisch denkkader, waarmee we het gat in de ozonlaag of ontbossing kunnen verklaren. De proliferatie of opeenstapeling
hiervan laat zien dat we nooit modern zijn geweest, omdat het onderscheid dat wij hebben aangebracht tussen natuur en cultuur, subject en
object, of voor mijn part wetenschap en politiek, nooit bestaan heeft,
anders gezegd een puur kunstmatige is.
Decennialang probeert Latour een alternatieve beschrijving te geven van de wetenschap die er een zou moeten zijn die rekening houdt
met een samenhang die modernen maar al te graag uit elkaar willen
houden. Het narratief van het Antropoceen zou volgens Latour zo’n alternatief kunnen zijn. Hij noemt dat narratief ook wel ‘geostory’, een
tegen-narratief waarin de toenemende verstrengeling van het menselijke en het niet-menselijke geanalyseerd wordt.
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Volgens Latour is het Antropoceen in staat ruimte, tijd en het
menselijk handelen te herdefiniëren. Voor hem is er maar één filosofische bijdrage aan dat concept mogelijk en dat is dat nieuwe narratief
de bouwsteen zou moeten aandragen voor een andere wereld. Met andere woorden er wordt als het ware een nieuwe ‘laag’ (verhaal) toegevoegd aan de fysieke realiteit. Terwijl in het verleden van de sociale
wetenschappen nog werd gezegd dat ze niet echt wetenschappelijk waren omdat ze teveel betrokken waren op hun onderzoeksonderwerp, is
iedereen nu wel betrokken, aldus Latour. Vanwege het Antropoceenconcept zijn wetenschappers nu bereid om met andere disciplines samen te werken op een manier die echt nieuw is.
Wetenschappers zouden zich meer bewust moeten zijn van de ‘vitaliteit’ of levendigheid van hun studieobjecten. Hiermee bedoelt Latour
niet dat objecten ‘een ziel bezitten’, maar dat ze wel een ‘verrassende’
agenda hebben. Het is een agenda die mensen zouden moeten delen
met anderen, ééntje die we eerder in grote romans zullen aantreffen
dan in filosofische traktaten.
Latour wil niet zeggen dat we het menselijke en het nietmenselijke moeten verenigen of samen moeten voegen, zoals bijvoorbeeld met delen waaruit de natuur is opgebouwd, is geschied. Nee, we
moeten onze manier van handelen en actief ingrijpen onderling zoveel
mogelijk verdelen en wel op een zo gedifferentieerd mogelijke manier,
waarbij de klassieke categorieën van subjectiviteit of objectiviteit niet
meer van toepassing zijn.
In het Antropoceen zijn de ontologische vragen van weleer helemaal terug. Niet louter de natuur staat er ter discussie, maar ook alle
andere humanistische noties, zoals die, die handelen over macht, sociale orde, kritiek en politieke strijd. Modernisme komt altijd in een pakketje, zegt onze filosofische postbode, en wanneer we één van haar
elementen ter discussie stellen, volgt de rest als vanzelf.
In zijn laatste boek Face à Gaïa (2015), eigenlijk zijn het acht referaten, herhaalt de Franse filosoof en wetenschapsantropoloog dat de natuur niet langer de stabiele achtergrond is van ons doen en laten en dat
we toegetreden zijn tot het tijdvak van het Antropoceen waarin de ecologische gevolgen van het menselijk handelen onomkeerbaar zijn. We
hebben lange tijd gedacht dat er vrede heerste, maar we zijn in oorlog.
De ecologische ‘mutatie’ die zich nu voltrekt wordt door Latour aangeduid als het Nieuwe Klimaatregime.
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De connotatie oude natuur is vervangen door een ‘wezen’ dat
voortdurend in beweging is. In dat beweeglijke lichaam gaan menselijke activiteit en natuurlijke wereld talloze onverwachte verbindingen
aan: Het wezen heeft een naam en wordt Gaia genoemd. 176 Latour
neemt de controversiële Gaia-hypothese van James Lovelock tot uitgangspunt, en toetst die vervolgens aan de hand van diverse opvattingen uit rechtsfilosofie, kunst en andere disciplines om de politieke, religieuze en wetenschappelijke dimensies van het verouderde natuurbegrip te ontwarren. Zo probeert hij de basis te leggen voor een zijns inziens ‘hoogst noodzakelijke politisering van de ecologie’.
Jason Moore, de twijfelaar
Het meest uitgewerkte alternatief van het begrip Antropoceen komt van
Jason Moore zoals hij dat verwoord heeft in zijn Anthropocene or Capitalocene?177 Moore herformuleert hierin de theorie die hij al eerder over
het kapitalisme had ontwikkeld. Volgens hem bestaat het ecologisch
regiem in de kapitalistische wereld niet, het kapitalisme heeft maar één
doel heeft en dat is de natuur organiseren en exploiteren. Kapitalisme
is niet een systeem, nu komt zijn punt, dat zich onafhankelijk van ‘the
web of life’, zoals hij dat noemt, heeft ontwikkeld om vervolgens als
een exogene kracht de natuur in bezit te nemen. Dat laatste heeft zijns
inziens het groene denken dat in de jaren 70 opkwam, over het hoofd
gezien. Vervolgens brengt hij het onderwerp kapitalisme als sociale
kracht in de discussie, die heeft naar zijn mening tot ernstige ecologische gevolgen geleid. De groene denkers mogen dan wel kritiek hebben op het Cartesiaanse dualisme en stellen dat de mens deel uitmaakt
van de natuur, maar het ontbreekt deze lieden zeker op het vlak van
wereldgeschiedenis volledig aan een historisch besef dat volgens Moore

Opmerkelijk is dat hij de opvatting over Gaia als moeder Aarde onderuit haalt. Is
het de Gaia uit de Grieks mythologie of is zij er een die geconstrueerd is? Er blijken
wel duizend Gaia’s te bestaan. Wat zeker is dat de genoemde Gaia nooit voor het fenomeen harmonie heeft gestaan. Er is niets moederlijks aan Gaia. Gaia was degene
die een vreselijke strategie had ontwikkeld om haar man Uranus te vernietigen. Niet
door direct handelen, maar door als intermediair op te treden. Het afsnijden van de
genitaliën van haar man laat zij aan haar zoon Kronos over. Haar jongste zoon Typhon kreeg van haar de opdracht het rijk van Rhea’s zoon Zeus te vernietigen. Kortom een kwaadaardige profetes die een onbeheersbare vernietigingsdrang in zich had,
geciteerd uit de Engelse vertaling Facing Gaia (2017), pag. 82, Ned. vertaling luidt
Oog in oog met Gaia, 2018.
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Enkele boeken van James Moore zijn o.a. Capitalism in the Web of Life (2015),
Anthropocene or Capitalocene? Nature, History, and the Crisis of Capitalism (2016).
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de achilleshiel is van de ‘post-cartesiaanse’ kritiek. Na deze vaststelling
komt hij met de Antropoceen-these op de proppen.
Maar nu duikt er een ander probleem op, en dat is dat de geologische notie de basis is gaan vormen van een historische periodisering.
Om het zichzelf of ons niet moeilijker te maken, moeten we volgens
Moore niet alleen maar kijken naar het einde van de achttiende eeuw,
wanneer de ‘ecologische gevolgen’ een te meten feit zijn, maar naar de
zestiende eeuw, wanneer het Kapitaloceen aanvangt. Moore wil hiermee een alternatief bieden voor het gevestigde beeld van de mens als
collectieve actor, als ook het probleem aankaarten dat het Antropoceen
teveel de nadruk legt op de mens. Geologie is voor Moore geen determinerende kracht, maar ook weer niet louter een ‘hulpmiddel’. Om een
lang verhaal kort te maken: Wat hij in feite wil is de geologie als een
historisch feit presenteren, hij wil die discipline in een historische context plaatsen.
En hij vervolgt zijn verhaal met een verwijzing naar Chakrabarty.
Toen deze wetenschapper in 2009 postuleerde dat het een dwingende
noodzaak is de mens als soort te conceptualiseren, was hij zich ervan
bewust dat deze biologisch-klinkende term veel historici zou afschrikken, bang dat ze zouden zijn voor een te deterministische visie op de
wereld en voor een al te essentialistisch mensbeeld. Door vast een
voorschot te nemen op een latere kritiek, onderkende en onderschreef
hij dat de antropogene factoren die bijdroegen aan klimaatopwarming
deel uitmaken van een nog steeds voor hem geldende (waardenvolle)
geschiedenis van het kapitalisme en de globalisering. Hij is dan terughoudend het Antropoceen voor te stellen als een concept dat onvermijdelijk verbonden is met de menselijke soort.
Ook de Sloveens filosoof Slavoj Žižek stelt zich in Living in the
End Times vragen bij Chakrabarty’s voorstelling van zaken. Volgens
hem is de planetaire klimaatcrisis enkel te begrijpen vanuit een hegeliaanse dialectische optiek en dat betekent concreet dat er mondiaal een
strijd plaatsvindt tussen het universele (leven op aarde) en het particuliere (kapitalisme).
Het derde narratieve element dat Moore naar voren brengt is de
zogeheten teleologische geschiedopvatting. In zijn verhaal wordt zomaar ineens de term ’human enterprise’ de discussie binnengesmokkeld, maar nooit helder gedefinieerd. Dit geeft kennelijk voor hem
ruimte de menselijke ontwikkeling die zich vanaf de jagerverzamelaarsperiode via de industriële revolutie, tot de huidige ‘Grote Versnelling’, als een traject te zien. In ieder geval betekent dat ook voor Moore
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dat de twee historische vraagstukken van handelen en tijd dialectisch
met elkaar zijn verbonden.
Al met al, als we de balans opmaken, biedt het Antropoceen-denken
een wat nauwgezettere begripsbepaling van het fenomeen historische
tijd, en wel in twee opzichten: we kunnen in ieder geval de geologische
tijdsnoties die historische veranderingen inhielden, en de wat oudere
historiografische visie die de ‘echte’ veranderingen van de moderniteit
op het einde van de 18de eeuw laat plaatsvinden, uit elkaar halen. Voor
Moore is de opkomst van de industrialisering geen ‘Big Bang van de
moderniteit’, maar zij geeft wel een duidelijker inzicht in de wijze waarop het kapitalisme zich heeft ontwikkeld en dat blijkt een op- en neergaand proces te zijn, een proces dat volgens hem bijna vergelijkbaar is
met een cyclisch gebeuren.
Hij concludeert dat een periodisering gebaseerd moet zijn op oorzaken die daaraan ten grondslag liggen (kapitalistische relaties) en niet
op gevolgen (verhoogde uitstoot van broeikasgassen en de technologie), de eerstgenoemde (de kapitalistische relaties) zouden op zich
geologische markeerpunten kunnen zijn. In 2003 toonde Jason Moore al
aan hoe veel ‘groene’ literatuur en vooral hoeveel globale ecologische
geschiedenissen die sinds de jaren 1970 in papieren vorm gepubliceerd
zijn het filosofisch holisme aanhingen (de mens maakt deel uit van het
web van het leven), maar die praktisch gezien bestaan uit een wereld
die geconstrueerd is op basis van een methodologisch/analytisch/narratief dualisme (de mens domineert en houdt zich afzijdig).
Echter, zo stelt hij vast, de laatste tien jaar klonk er uit de ecologische wereld een ander geluid. Er werd vanaf die tijd vooral geroepen
het ‘verkalkte’ dualisme op te heffen, om zodoende ruimte te scheppen
voor frisse ideeën uit het posthumanisme, postconstructivisme of de
technische studies.
Het Kapitaloceen, de alom heersende macht van het kapitaal
De filosofe Isabelle Stengers schrijft dat we niet teveel aandacht moeten schenken aan een abstractie als het Kapitaloceen178 (als alternatief
voor het Antropoceen), wat zoveel wil zeggen dat we met een dergelijk
begrip het alomvattende probleem niet kunnen aanpakken. Vervolgens
plaatst zij de volgende opmerking: activisten die kiezen voor ‘directe

Zie ook Donna Haraway, ‘Anthropocene, Capitalocene, Chthulucene: Staying with
the Trouble’. Voordracht 2014.
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actie’ handelen niet in naam van een theorie, maar experimenteren in
de praktijk en tonen zo op welke wijze verzet mogelijk is.
Deze opmerking laat ik voor rekening van Stengers, hoe het ook
zij, het concept van het Antropoceen heeft de mogelijkheid geopend om
allerlei bestaande zaken onder te brengen in één wereldvisie. Onder de
aanhangers ervan is de beer los. Naast het Antropoceen is er ook een
‘Thanatoceen’, een geschiedenis over de verandering die is opgetreden
in de manieren van oorlogsvoering en de diepe verankering ervan in
het industriële complex. De geschiedenis van het ‘Phagoceen’ probeert
de macht van het oprukkend consumentisme te begrijpen. Het ‘Phronoceen’ is een geschiedenis van de verschillende concepten van wat we
tegenwoordig ecologische reflexiviteit noemen. Het gaat in tegen de
idee dat wij vandaag de eersten zouden zijn die zich bewust zijn van de
ecologische impact van onze activiteiten.
De geschiedenis van het ‘Agnotoceen’ ‒ de gehele Oudgriekse encyclopedie wordt erop nageslagen ‒ onderzoekt wat de gevolgen van
onze activiteiten zijn en de kennis daarover, in het bijzonder hoe die op
allerlei manieren onzichtbaar worden gemaakt en ontkend. Het gaat
hierbij over het verschijnsel ‘externalisering’ van de natuur en het verloop van de economische processen in de wereld. Het ‘Polemoceen’ is
een geschiedenis van het verzet tegen de toenemende industrialisering
van de wereld, van alternatieven die bestreden of gemarginaliseerd
worden en van ‘de milieu- en duurzaamheidsstrijd’. En tot slot het al
genoemde ‘Kapitaloceen’ wat voortbouwt op de theorie van Jason
Moore. Werk aan de winkel. Voor universiteiten een uitgelezen kans om
het aantal studierichtingen eens flink uit te breiden.
Clive Hamilton, een eigenzinnige Antropocenist
Een warm pleitbezorger van het Antropoceen is Clive Hamilton. 179 In
zijn nieuwe boek De Provocerende aarde (2018) wast hij eerst de oren
van Donna Haraway die stelt dat we in een Kapitaloceen leven. Hamilton vindt dit maar getuigen van een, wat hij noemt, terminologische
incontinentie, dergelijke kwalificaties leiden alleen maar, de structuralisten indachtig, tot contextualiseren. Met andere woorden dergelijke
taalkundige uitstapjes zijn niets anders dan een grove ontkenning van
het echte probleem: de klimaatverandering. De analyse moet in zijn
ogen een wetenschappelijke analyse van het probleem zijn. Al die alternatieve suggesties voor het Antropoceen, zoals Kapitaloceen of
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Clive Hamilton, Defiant Earth (2017), Ned. vert. De provocerende aarde (2018).
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Angloceen of Chthuluceen zijn enkel voer voor pseudowetenschappers
om een naam te geven aan een geologisch tijdvak. Hamilton bepleit als
antwoord een nieuw antropocentrisme, wat inhoudt dat niet meer de
mens de macht heeft, maar dat de mens de consequenties van zijn
handelen onder ogen moet zien.
In 2010 heeft Hamilton een boek gepubliceerd Requiem for the Species,
why we resist the thruth about climate change. Daarin opent hij het
vuur op de wetenschappers, zij negeren de alarmerende rapporten, zij
houden zich met deelproblemen bezig. Ze zijn blind voor de nakende
catastrofe: wat zoveel wil zeggen dat er een totale ontwrichting van het
klimaat heeft plaatsgevonden. ‘De grootste tragedie van vandaag bestaat in het ontbreken van een gevoel voor tragedie’, roept hij luid. De
aarde moet voor de toekomstige generatie gered worden en daarin
moet de mens een centrale rol spelen. Vroeger ging de natuur zijn gang
en hij doelt op vulkaanuitbarstingen, astroïde-inslagen en andere fysische natuurkrachten die het aardsysteem drastisch beïnvloeden. Nu is
de mens aan zet. De mens moet optreden als een supermacht die optimaal zijn wilskracht zal moeten inzetten. Zowel macht als wilskracht
vormt een leidraad in zijn betoog.
Maar hoopvol is het allemaal niet, het is eerder een wanhoopskreet. Op keper beschouwd, als we het boek goed hebben gelezen,
blijkt het Antropoceen een gevaarlijk ecologisch tijdperk te zijn, een
nieuw narratief zonder uitzicht op een happy end. De aarde en mens
zijn als twee superkrachten tegenover elkaar komen te staan.
Kan de mens nog wel buiten de aarde dat is de vraag die momenteel gesteld wordt. Als troost geeft Hamilton ons de boodschap mee,
dat als de mens uitsterft de aarde en de natuur weer ongestoord haar
gang kan gaan. Onze geologische macht is een vloek. Het fatalisme ligt
op de loer, is zelf vlees geworden, briest de in woede uitgebarsten Clive
Hamilton.
De spirituele mens en zijn Gaia
Als antwoord op het lege consumentisme en nihilisme kan een hernieuwde band met de aarde voor nieuwe zingeving en bezieling zorgen,
verkondigt een aantal diepgelovige ecologen.
Er zijn ook figuren die wat optimistischer zijn en nog hoop koesteren. Voor hen biedt het Antropoceen talloze mogelijkheden. Het dwingt
de mens tot een herijking van zijn verhouding met de natuur, tot het
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stellen van nieuwe, kritische vragen over ‘condition humaine’, vooruitgang, technologie en invulling van het materiële leven.
De veelvoud van discoursen over duurzaamheid zijn talrijk. Volgens de optimistische ‘diehards’ kunnen zelfs technologie en vindingrijkheid nog redding brengen. De maatschappij is volgens hen nog
maakbaar, maar het traject dat afgelegd moet worden zal uit kleine
stapjes moeten bestaan.
Volgens velen uit de milieubeweging biedt het Antropoceen een ‘unieke’
historische kans ons te ontdoen van enkele ‘moderne’ opvattingen. We
kunnen in deze post-postmoderne tijd geen geloof meer hechten aan of
hopen dat de geschiedenis ons de weg wijst naar een betere wereld.
Eerder is dat een weg die ons rechtstreeks naar een catastrofe leidt.
Ook de idee dat de tijd rechtlijnig verloopt, dat er simpele causale relaties bestaan of nog te ontdekken zijn, dat de mens gescheiden is van
en superieur is aan de natuur, is ondergraven.
Maar er zijn ook milieuactivisten die het tegenovergestelde beweren, zij stellen dat de moderne denkbeelden juist diep geworteld zijn in
de vele verhalen die zich rond het Antropoceen-concept hebben ontwikkeld. Het enige wat we ervan kunnen zeggen is dat het Antropoceen
een lange (beslist geen lineaire) geschiedenis kent waarin de mens zich
eerst ontwikkeld heeft tot autonoom subject om te eindigen als geologische kracht. De vraag is en blijft of de mens als geologisch kracht
zichzelf nog kan beheersen.
Een Apocalyptisch visioen
Recentelijk heeft Paul Ehrlich, de man van The Population Bomb, samen
met twee collega’s een nieuw artikel geschreven. Volgens de heren zitten we midden in een zesde massale uitstervingsgolf, ons staat een
biologische vernietiging op grote schaal te wachten.
Er zijn er vijf eerder geweest. De laatste heeft 65 miljoen jaar geleden plaatsgevonden, nadat een gigantische astroïde is neergestort in
een gebied dat nu Mexico wordt genoemd. Die inslag betekende het
einde van dinosauriërs. Nu zijn wij aan de beurt en de ironie wil dat de
grote uitstervingsslag door de mens zelf wordt veroorzaakt, niet door
meteorieten, buitenaardse aanslagen van afstervende sterren etc, nee,
door de mens. De mens is in de ogen van Ehrlich versteend, de mens is
een meteoriet geworden.
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De postmoderne conditie
Enkele in dit hoofdstuk weergegeven uiteenzettingen klinken op zich
sympathiek, edoch men heeft in geen enkel opzicht rekening gehouden
met het postmoderne denken dat juist de synchronie tussen de ideeën
van geschiedenis en van de moderniteit onderuit heeft gehaald. Voor
vele Antropoceen-denkers geldt dan ook de uitspraak, maar nu geparafraseerd: ‘Wij zijn altijd modern gebleven’.
Volgens theoretici zoals o.a. Jean Baudrillard en Jean François
Lyotard wordt de postmoderne conditie juist gekenmerkt door een afwezigheid van geschiedenis. Kennis van het verleden is onbereikbaar,
en gebeurtenissen vormen op zich een niet te begrijpen aaneenschakeling van incidenten. Zij, de postmoderne filosofen, breken met het historicisme en de nostalgie van de modernen met hun zoektocht naar
precieze beginpunten en vastgelegde historische periodiciteiten. Kortom
zij presenteren een geheel ander verhaal. In het volgende hoofdstuk zal
ik aan dát verhaal uitgebreid aandacht besteden.
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IX: Postmodern nihilisme
Het subject is dood, de ideologie terminaal
A. De postmoderne tijd
B. De postmoderne filosofen
Foucault, Deleuze, Lyotard, Derrida,
wegbereiders van het huidige nihilistische denken
A. De postmoderne tijd
Inleiding: De illusie van de wereldwijde vrijemarkteconomie
Honderdvijftig jaar geleden twijfelde Marx er niet aan dat hij getuige
was van de opkomst van een globale markt, van een wereldwijd stelsel
van productie en consumptie die op een bovennationaal en bovencultureel ‒ een niet aan één land gebonden cultuur ‒ niveau zou gaan functioneren. Dat mondiale systeem is sinds jaar en dag niet alleen werkelijkheid geworden, maar ook omvangrijker en nog minder verstrengeld
met nationale markten en nationale productie. Als we nu de balans opmaken, doemt onmiddellijk de vraag op waartoe deze ontwikkeling
heeft geleid. In ieder geval tot het feit, daarover bestaat geen twijfel,
dat de economische macht aan het verschuiven is en dat regionale en
lokale markten zwaar onder druk zijn komen te staan. Mondiale vrijhandelsactiviteiten hebben, zoals de dagelijkse praktijk uitwijst, desastreuze gevolgen gehad voor nationale, regionale en lokale gemeenschappen.
Geopolitiek en geo-economie
Er lijkt zich een nieuwe economische revolutie te voltrekken. Het
zwaartepunt van het kapitalisme komt steeds meer oostwaarts te liggen. Westerse machten verliezen aan invloed, oosterse markten zoals
India, China en een aantal Arabische landen komen sterk op. In toenemende mate gaan die landen hun stempel drukken op de wereldeconomie en dat houdt concreet in dat zij zich nadrukkelijk gaan bemoeien
met het internationale beleid en de internationale geopolitieke verhoudingen. Het leidt geen twijfel dat het economisch stelsel de afgelopen
eeuw radicaal is veranderd.
Gezien deze geheel nieuwe situatie kunnen wij de volgende conclusies trekken. Op economisch gebied is er geenszins sprake van een
continentaal keynesianisme, zoals de progressieve economen ons willen
doen geloven, maar is de economie in een wurggreep van een chaotisch financieel systeem.
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Meer en meer bepalen de mondiale investeerders die uit economisch eigenbelang in rentevoeten, wisselkoersen, opties, derivaten,
obligaties, rommelhypotheken en aandelen handelen, onafhankelijk van
de wensen en politieke doelen van nationale politieke leiders, het internationale beleid. En dat heeft zo zijn gevolgen. De soevereine natiestaat crepeert. Haar bevoegdheden worden verregaand uitgekleed. Aan
het tijdperk van naties, staten, republieken en middeleeuwse relicten
als monarchieën is een eind gekomen.
Het ontstaan van superstaten
Tientallen jaren lang is er al een krachtige beweging gaande de natiestaten onder te brengen in grotere eenheden, in groter wordende superstaten. De restanten of regio’s die zich niet wensen te schikken, zullen als vanzelf of onder grote politiek druk uiteenvallen in onbeduidende
kleine entiteiten. Wat deze minimaal geworden overheden rest is het
voeren van een micro-economisch beleid.
Door de druk van buiten worden ze gedwongen een illusie aan de
burger te verkopen dat zij internationaal nog iets in de melk te brokkelen hebben. Maar dat is slechts schijn. Intussen moeten nationale staten ook voor wat betreft hun binnenlandse beleid ‒ of dat nu door de
overheid, nationale private instellingen wordt gevoerd of door de openbare toezichthouders en managers gecontroleerd ‒ stelselmatig verantwoording afleggen aan de grote internationale machten.
De wereld is vervallen tot chaos, de wereldeconomie is onbestuurbaar en onbeheersbaar geworden. Feitelijk loopt de ontwikkeling
van de economie zoals wij die nu kennen parallel aan de opkomst van
een postmoderne vorm van anarcho-kapitalisme (Milton Friedman,
Friedrich von Hayek en de verwante Duitse ordoliberalen Wilhelm Röpke en Walter Eucken). Deze vorm van kapitalisme verschilt enorm van
de analyses en verwachtingen die Marx en de zijnen, met inbegrip van
de sociaaldemocraten, hadden.
Wat is dan het beslissende moment in de geschiedenis geweest? In de
jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw wordt het anarcho-kapitalisme massaal omarmd door de grote westerse landen. De gehele economie moet uitgeleverd worden aan de markt, dat was althans de vurige wens van de neoliberale economen die achter het vaandel van de
anarcho-kapitalist Ayn Rand aanliepen. De markt wordt heilig verklaard, de overheid wordt tot evenbeeld van de duivel gemaakt. Het lot
van de mensheid komt in handen te liggen van de markt.
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Er vindt nadien een gewelddadige onteigening en ontworteling
plaats, wat een schril contrasterende sociale ongelijkheid, een massale
uitsluiting van burgers en een grenzeloos onvermogen tot gevolg heeft
gehad. De politieke macht wordt afgebroken, de controle en het toezicht nemen grote vormen aan, de wereld wordt omgetoverd in een
Benthamiaans Panopticum dat het belang van het financiële kapitaal
bewaakt. En dat gecontroleerde toezicht blijkt na de onthullingen van
o.a. Edward Snowden, Julian Assange en aanverwante personen en organisaties nog omvangrijker te zijn, als tot dan toe werd gedacht.
Tegenwoordig wordt iedere staatsburger al als verdachte aangemerkt.
Er is de afgelopen jaren mondiaal gezien een groot glazen gebouw geconstrueerd waarin de hele wereldbevolking is opgesloten. We zijn met
zijn allen ondergebracht in een virtueel Panopticum waar elke gedachte
en elke handeling van ieder individu op deze aardbol geregistreerd en
digitaal vastgelegd wordt. Het hoofd van de 18de eeuwse utilitarist Jeremy Bentham is een wereldbol geworden.180
De sociologische revolutie
Na de Tweede wereldoorlog is de industriële arbeidersklasse qua omvang en economisch belang sterk afgenomen. Verder springt in het oog
dat gedurende de afgelopen decennia veel beroepen zijn verdwenen.
Met andere woorden het begrip arbeid heeft na verloop van tijd een andere invulling gekregen, wat rechtstreeks tot gevolg had dat de sociale
onzekerheid sterk is toegenomen.
Er heeft een proces plaatsgevonden van ontproletarisering van de
arbeiders en ontburgerlijking van de burgerlijke klasse. De ooit aan elkaar tegengestelde klassen zijn in elkaar geschoven. Meerdere sociale
lagen zijn er tussenuit gesloopt, met gevolg dat de identiteit waarmee
de oude klassen zich ooit verbonden voelden en waaraan ze hun maatschappelijke posities ontleenden, is verdwenen.
Er is een wat John Gray ‘bourgeoisproletariaat’ noemt ontstaan,
een amorfe, ondefinieerbare massa die helemaal aan de onderkant uit
nieuwe proletariërs en onrendabelen bestaat én aan de bovenkant uit
hoeders en bewakers van het kapitaal die nauw verbonden zijn met de
nieuwe ‘klasse’ van managers en beheerders van de grote machtsinstiBentham had van zijn hoofd al een Panopticum gemaakt. Zijn hersenen moesten
na zijn dood geconserveerd worden en gestopt worden in een wassen hoofd dat geplaatst werd op een levensgrote pop die vervaardigd werd naar het evenbeeld van
Bentham.
180
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tuties en het bedrijfsleven.181 Als klasse, zowel in economisch als cultureel
opzicht, is de burgerij verdwenen. Zij is door het systeem opgedeeld. De
nieuw ontstane ‘massa’ die in theorie nog uit een aantal sociale lagen
bestaat, maar die in feite geen enkele sociale, economische of politieke
status heeft en zich ook niet op cultureel gebied kan onderscheiden,
wordt door het financieel kapitalisme als een gewillige prooi gezien. 182
Meer dan een derde van de totale populatie in het Westen is in
ernstige mate het slachtoffer van het financiële systeem. Meer dan
50% van de mensen leeft in de veronderstelling dat zij de vruchten
plukten van het systeem omdat zij hun geld belegd, gespaard of uit
hebben staan in aandelen, opties, obligaties of hypotheken. Te laat komen zij erachter dat ze via een omweg worden teruggepakt door datzelfde financiële systeem. Op termijn lijden zij, bijvoorbeeld door een te
lage rentestand, een enorm verlies op hun investeringen.
Slechts een gering percentage van de mensen verdient aan het
nieuwe systeem, zij maken winst op hun opties, op hun participaties in
hedge- en private-equityfondsen etc. Zij hebben optimaal vrijheid van
handelen gekregen. En daarvan maken zij volop gebruik. Zij verdienen
intussen astronomische bedragen.
Diep verankerd in de genen van de aandeelhouders, beleggers en
investeerders zit het optimaliseren en maximaliseren van de winst. Het
spel dat beleggers spelen op de markt is onzichtbaar geworden. Ze is
de spiegel van een vanouds onuitroeibare hebzucht- en graaicultuur.
Oude economie in nieuwe zakken
Ooit, in de tijd van de grondlegger van de moderne economische wetenschap, Adam Smith, was economie nog een historische, descriptieve
wetenschap die nauw verbonden was met de opkomst van klassen, de
Het bourgeoisproletariaat is een term afkomstig van John Gray, die naar mijn mening niet helemaal gelukkig gekozen is. Er is sprake van een verburgerlijking van het
proletariaat en een proletarisering van de burgerij, de twee klassen zijn ineen geschoven. Guy Standing, een Engelse econoom, voorziet de opkomst van een sociale identiteit aan de onderkant van de sociale ladder die hij het ‘precariaat’ noemt, een sterk
gegroeide massa met lage lonen, die afgescheept wordt met tijdelijke contracten, een
groep die zich in toenemende mate buitengesloten voelt en niet meer gaat stemmen.
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Over de teloorgang van de burgerij: Al voor de opkomst van het consumptiekapitalisme is de burgerij als klasse op een zijspoor gezet, de klasse die tijdens het productiekapitalisme de productiemiddelen ten dele nog in eigendom had. Maar naarmate
het productiekapitalisme complexer wordt, verliest de burgerij haar invloedrijke positie. Alleen op sociaal en cultureel gebied vervulde zij nog een zekere functie. Voortaan
‘runnen’ managers, bestuurders en beheerders de commerciële en dienstverlenende
bedrijven.
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machtsstrijd van de klassen, en de opbloei van naties. Lange tijd waren
de wetten van de markt voor voornamelijk klassieke economen een afspiegeling van menselijke gedragingen en verhoudingen ‒ (neo)klassieke economen gaan ervan uit dat mensen individueel en rationalistisch handelen en hun eigenbelang nastreven. Onder invloed van de
positivisten transformeerde Marx de economie in een sociale wetenschap waardoor die voortaan vanuit een sociologische optiek kon worden onderzocht.
Tegenwoordig is onder invloed van ‘logisch positivisten’ de economie gepromoveerd tot een soort natuurwetenschap waardoor zij
hardnekkig blijven geloven dat economische processen en economisch
handelen tot economische wetten kunnen worden teruggebracht. Op
grond van ingewikkelde computermodellen menen zij dat zij de ontwikkelingen op de markt kunnen voorspellen. Niet alleen het effect van het
menselijke gedrag, ook de verschuivingen en ontwikkelingen in de financiële markt worden in die modellen onderbracht. Bij het uitbreken
van de kredietcrisis bleef men roepen dat de modellen hadden gefaald
in plaats van dat men vaststelde dat het gehele systeem had gefaald,
de politiek, de raden van bestuur en toezicht incluis.
De ontkoppeling die heeft plaatsgevonden tussen geschiedenis en
maatschappij heeft geleid tot een allesoverheersende verdwazing. Economen zijn in hun analyses volkomen de weg kwijt. In plaats van kritische analyses te plegen, in plaats van de wanorde in de economische
wereld te beschrijven maken ‘computerverslaafde’ econometristen, los
van elk realiteitsbesef, ingewikkelde berekeningen over de winstkansen
van virtuele financiële producten. Economen beschrijven niet meer de
werkelijkheid, maar verhullen de werkelijkheid. Economie is en blijft
een speculatieve wetenschap.
In de hoop het onvoorspelbare economische tij te kunnen keren,
stoppen zij de gehele economie in een computer, elke menselijke emotionele reactie, elke afwijkende handeling moet worden uitgesloten.
Intussen verovert het ‘onvolprezen’ marktdenken de gehele wereld. We kunnen het op de bankrekening van de neoliberalen schrijven
dat de deregulering van de markt in gang is gezet. Om hun driften te
kunnen botvieren kregen ze ruim baan van de regeringsleiders die ruim
dertig jaar eerder via wetgeving de weg voor deze min of meer losgeslagen marktideologen had vrijgemaakt. Vanaf dat moment gaat de
vrije markt de wereld veroveren, gaat die de hele wereld beheersen. De
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ongebreidelde ontplooiing van het financieel-kapitalistische systeem is
werkelijkheid geworden.183
Er is een duidelijke breuk met het verleden ontstaan. In de 17 de
eeuw groeide in een aantal landen de nationale markt enorm. Maar die
groei was niet gelijkmatig over een land verdeeld. Diverse regio’s stonden dan ook vaak op voet van oorlog met elkaar. De natiestaat zag het
als haar belangrijkste taak de interne conflicten op te lossen. Toen de
staat machtiger werd en meer grip kreeg op de talrijke regionale twisten, ontstond er in de 18de eeuw bijna overal in Europa een vrije markt.
Maar de staat bleef controle uitoefenen op de vrije markt, eigende zich
zelfs het exclusieve toezicht toe om de marktprocessen te sturen en te
bewaken. Het toezichthouderschap was en bleef lange tijd een staatsaangelegenheid. Maar langzaamaan werd het fenomeen toezichthouder
losgeweekt van de staat. En dat werd de afgelopen decennia duidelijk
zichtbaar, de nationale overheden hadden de controle op de financiële
markt volledig verloren en keken machteloos toe hoe fondsen en investeringsbanken zich enorm verrijkten.
Toezicht, inspectie, handhaving en beteugeling zijn in het economisch spel mode- en toverwoorden geworden die alleen nog in programma’s van politieke partijen voorkomen. Tegenwoordig wordt de
status van een land bepaald door een handvol investeringsbanken en
kredietbeoordelaars, dit is een onloochenbaar feit.
Over de aftakelende ideologie
Mocht het zo zijn ‒ ik citeer een aantal hedendaagse filosofen ‒ dat algemene ideeën een autonome werking hebben in het politieke domein,
terwijl voor alle duidelijkheid het marxisme en alle ideologische varianten ervan dat altijd in alle toonaarden hebben ontkend, dan zou ik op
basis van deze vooronderstelling de conclusie moeten trekken dat het
communisme zoals Marx zich dat heeft voorgesteld een onmogelijkheid
is. U mag zelf uw conclusie trekken!
Laten we terugkeren tot de zaken an sich, laten we de huidige redeneerkunstenaars het paard van de tautologie berijden; anders geJean Jacques Rousseau had ons al gewaarschuwd: Financiën is slavernij. Financiële
stelsels corrumperen de ziel. Zijn toenmalige tegenstrever, Voltaire, trok zich daar
niets van aan, hij ontpopte zich als een niets ontziende, brutale speculant. In zowel
binnen- als buitenland stortte hij zich in talloze illegale avonturen. Toen hij een respectabele leeftijd had bereikt, bleek hij een van de rijkste mannen te zijn, toch wist
hij vlak voor zijn dood een opmerkelijke uitspraak de wereld in te slingeren: Een Jood
behoort tot het land waar hij zijn geld verdient (en dat was destijds nog niet het Beloofde Land).
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zegd laten we de filosofen over aan de filosofen. Marx geeft een kritiek
op de moderniteit, de moderne productieverhoudingen zoals die in de
19de eeuw zijn opgekomen. Zijn antwoord op het industrieel kapitalistische systeem ‒ dat voor hem een systeem van uitbuiting is ‒ is een
klasseloze maatschappij. Twintigste-eeuwse critici, zoals de Kritische
Theorie en de situationisten, in het bijzonder Guy Debord, geven een
kritiek op de moderne consumptiemaatschappij die in haar spectaculaire vorm vooral na de Tweede Wereldoorlog tot ontwikkeling is gekomen. Hun antwoord is helder en duidelijk, en laat zich in een zin samenvatten, zij ontwerpen een ideologie die voorwaarden schept voor
de opheffing van deze spectaculaire consumptiemaatschappij. Zij bouwen als het ware voort op de kritiek van Marx.
Uitgangspunt bij Marx is dat de veranderingen in de technologische en economische onderbouw de sociale en politieke verhoudingen
beïnvloeden, zo niet bepalen. De technologische ontwikkeling van de
vroege geïndustrialiseerde maatschappij is een variabele die in hoge
mate afhankelijk is van de destijds bestaande politieke instituties. Met
andere woorden het Europese kapitalisme is een uniek historisch verschijnsel, het is het noodzakelijke of onontkoombare resultaat van de
menselijke sociale ontwikkeling binnen een bepaalde economische context. Het berust dus niet op een gelukkig toeval.
Ook is het niet de uitkomst van een bepaalde samenloop van
omstandigheden dat marktprocessen in de middeleeuwen zich op een
dusdanige wijze konden ontwikkelen dat er noodzakelijke voorwaarden
ontstonden voor een grootschalige productie. Het maakt deel uit van
een systeem dat volgens een bepaald patroon verloopt.
Dit is wat Marx dacht en om het in zijn woorden te zeggen: De
economische vooruitgang wordt ‒ ondanks dat hij rekening hield met
de sociale en culturele verschillen in diverse landen – gestuurd door de
toenemende en beslissende invloed van de productiekrachten op de
menselijke geschiedenis. In zijn ogen zijn de productiekrachten de motor van de menselijke ontwikkeling; de ontwikkeling van de productiekrachten wordt door hem tot algemene wet van de geschiedenis verheven.184
Maar Marx heeft zich als kind van zijn tijd niet alleen laten leiden,
maar ook laten misleiden door Darwinistische principes. Zo is de ontwikkelingsgang van een kapitalistische productiewijze een proces van

Zoals ik al eerder heb gesteld: Marx had een grondige afkeer van de achterlijke,
feodale verhoudingen in al die Duitse staatjes en vorstendommen.
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selectie en vernieuwing (vooral op technologisch gebied) van efficiënte
productiemethoden met het daaraan gekoppelde lonkend perspectief
van hoge winsten. Dit proces is de afgelopen eeuw niet te stuiten geweest. Deze ontwikkelingsgang is het leidende principe geweest binnen
het kapitalisme. Hierop is in de socialistische landen nooit een antwoord
geformuleerd. De liberale economen deden dan ook altijd smalend over
de mateloze verspilling, inefficiëntie etc. van mensen en kapitaal in die
landen. Maar dit terzijde.
Ideologisch gezien hebben de navolgers van Marx, de Kritische
theorie, de situationisten zich laten leiden door een hegeliaanse, essentialistische en metafysische wijze van denken. Zij hebben als het ware
het denken van Marx, dat een empirisch sociale wetenschap en een historische wetenschap probeerde te grondvesten (weliswaar Darwinistisch
en positivistisch materialistisch ingekleurd), omgevormd tot een gesloten metafysisch systeem.
Oh ironie der geschiedenis! De weg in de filosofie loopt van idealisme naar materialisme om wederom het eindpunt idealisme te bereiken. Het is de weg die gedurende 150 jaar geleid heeft tot een idealistisch constructivisme.
De omslag
In het derde kwart van de vorige eeuw werden we als gevolg van de
snel wisselende omstandigheden gedwongen de balans op te maken:
de metafysische wending richting een humanistisch marxisme bleek
een doodlopende weg te zijn. Hierdoor is men weggeraakt van het oorspronkelijke project van Marx om een alomvattende kritiek op de bestaande ideologie te formuleren. Iedere ideologie (ook de laatmarxistische) brengt een onderscheid aan tussen schijn en werkelijkheid die door allerlei (idealistische) varianten van het marxisme vaak
werd verdoezeld. Er wordt een beeld geschetst van de werkelijkheid dat
de schijn de werkelijkheid volledig is gaan overheersen. De aanvankelijke scheiding wordt in de nieuw geconstrueerde ideologie opgeheven
en de dominantie van de een boven de ander als decisief gezien.
De volgende vraag die dan aan de orde werd gesteld, was: In
hoeverre hebben ideeënsystemen een vehikel nodig, in hoeverre fungeren zij als vehikel voor de bescherming en bevordering van de belangen
van bepaalde sociale groepen? Want een kritiek die zich op welke ideologie dan ook richt moet niet alleen de scheiding en de wisselwerking
tussen schijn en werkelijkheid vaststellen, maar tevens aantonen welk
maatschappelijk belang verbonden is met de schijn en/of de werkelijk-
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heid. En zich bovendien de onvermijdelijke vraag stellen waarom prevaleert het ene maatschappelijke belang boven het andere? Elke ideologie heeft immers de neiging de overheersing en de uitbuiting binnen
bestaande machtsverhoudingen te onderschrijven of als het goed is zich
ertegen te verzetten.
Elke nieuwe kritiek zou dan een diepgaande analyse moeten plegen van de (bureaucratische) beheerstructuren die er in de complexe
postindustriële maatschappij bestaan. De beheerstructuren leiden immers niet alleen tot een enorme verspilling en verkeerde investeringen
– dat is een kant van de medaille – maar vooral tot een economische
en financiële chaos en niet te vergeten tot een gigantische sociale, politieke en economische repressie. Verder zou een nieuwe kritiek zich verre moeten houden van ideologen die arcadische, utopische vergezichten
willen schetsen, want die zijn veel te veel verbonden met al die mislukte projecten uit het verleden.
De moderne heilsleer heeft, zoals ik in het vorige hoofdstuk heb
gesteld, zijn oorsprong in het christendom zelf. Marxisme is een christelijk-historicistische parafrase van een Grieks rationalistische verlossingsleer, die vanaf het Aristotelische rationalisme, de Thomistische
wijsbegeerte van de middeleeuwen, de humanistisch idealen van de
Renaissance en de reactie van de reformatie, via Marx tot ons is gekomen. In feite zijn alle ideologieën die zich ontwikkeld hebben na de
Franse Revolutie of die voortgekomen zijn uit het Verlichtingsdenken,
zoals alle vormen van marxisme, anarchisme, (neo)liberalisme, conservatisme en pragmatisme, in principe gewelddadig daar zij koste wat het
kost een andere maatschappelijke orde willen of die tegen elke prijs
willen handhaven. Net zoals vele millennaristische of religieuze bewegingen van voor 1789 dat ook al waren. Zodat gesteld kan worden, dat:
niet alleen vanuit dit oogpunt, maar ook vanuit een ideologisch oogpunt
de Franse revolutie geen echte breuk is geweest. Die breuk heeft zich
veel later voltrokken.
(Veel ‘theoretici’ die prat gaan op het feit dat zij zich bevrijd hebben van welke ideologie dan ook, stellen tegenwoordig, gespeend van
elk historisch besef, dat de menselijke geschiedenis louter een opeenhoping van toevalligheden en catastrofen is. Ik ben evenwel van mening dat er een aantal wetmatigheden in te ontdekken zijn en dat die
wetmatigheden deel uitmaken van een gecompliceerd systeem dat uit
een ingewikkeld patroon van relaties bestaat).
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De moderniteit en de opkomst van het financieel kapitalisme
Op financieel gebied is er veel veranderd. Eind 19 de eeuw ontstaat er
voor de eerste maal in de geschiedenis een internationaal financieel
systeem dat de economische autonomie van nationale overheden aan
banden probeert te leggen. Deze strijd zal bijna honderd jaar in beslagnemen. Aan het begin van de 21ste eeuw is de strijd beslecht en zal elk
economisch beleid van een soevereine natiestaat bepaald worden door
de wereldwijde mobiliteit van het kapitaal. Dagelijks, van minuut tot
minuut, zelfs van seconde tot seconde, verplaatsen investeerders over
de gehele wereld enorme pakketten aan effecten, aandelen, obligaties,
opties en opties op aandelen die derivaten worden genoemd. Met een
grote regelmaat verschijnen er in de beurswereld weer nieuwe, veelal
virtuele producten. Een ding is zeker: de lange weg die het kapitaal
heeft afgelegd loopt van het tastbare materiële product geld naar een
volkomen virtueel product dat derivaat of anderszins wordt genoemd.
Zo bedroeg in de afgelopen jaren de waarde van alleen al de derivaten,
de opties op aandelen etc. ruim 700 biljoen dollar, wat bijna 12 maal
zoveel is als het jaarlijkse totale Bruto Nationale Product van de hele
wereld.185
De rentevoet wordt niet meer nationaal, maar mondiaal vastgesteld. De transacties op de monetaire buitenlandse valutamarkt overschrijden de verbazingwekkende som van 1400 miljard dollar per dag.
Dat is meer dan 50 keer zo veel als de waarde van de totale wereldhandel.
95% van al deze transacties is speculatief, een groot deel – en
dit ligt in de orde van grootte van 75% – maakt gebruik van nieuwe
financiële systemen die gebaseerd zijn op opties, (rommel)hypotheken, termijnen, derivaten (opties op aandelen, hypotheken
etc.). Per dag is de omvang van deze transacties 1000 miljard dollar
wat overeenkomt met het jaarlijkse Bruto Nationaal Product van Frankrijk. Er is een virtuele financiële economie gecreëerd die de reële economie volkomen ontwricht. Deze virtuele economie bestond aan het
eind van de 19de eeuw niet of nauwelijks.
Na het ontbinden van het Bretton Woods-verdrag, begin jaren zeventig, is er een ware anarchie ontstaan in de valutamarkt wat geleid
heeft tot enorme fluctuaties in de wisselkoersen. Het destabiliserend
effect is gigantisch geweest ondanks het feit dat de meeste Europese
landen een gemeenschappelijke munt in het leven hebben geroepen.
185

Bron ESB statistiek, jaargang 97, mei 2012.
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We hoeven enkel te verwijzen naar de totale chaos die na de laatste
kredietcrisis op de valutamarkt is uitgebroken.186
De virtuele financiële handel, en niet meer het investeren in de
productie van goederen, is de meest winstgevende activiteit. De winsten die nog uit de productie worden gehaald kunnen zelfs niet in haar
schaduw staan. Voor de meeste westerse landen geldt dat investeringen in de industriële productie in toenemende mate als onrendabel
worden beschouwd. In het tegenwoordige financiële verkeer gaat de
factor tijd een steeds grotere, zo niet beslissende rol spelen. Het kapitalisme is een casinokapitalisme geworden waarbij gigantische bedragen op de roulettetafel worden ingezet en waarbij de croupier angstvallig de stopwatch in de gaten houdt.
Tegenwoordig is in een groot deel van de wereld het leven verstrengeld
met mondiale economische en financiële activiteiten. Alleen de intensiteit waarmee de samenlevingen door de globalisering worden geraakt
en de snelheid waarin dat gebeurt kunnen verschillen.
Op het moment dat het financieel kapitalisme zich meer en meer
ging losweken van alle andere vormen van kapitalisme – financiële
handelingen die verricht worden om onmiddellijk winst te maken, maken op dit moment het merendeel van alle economische activiteiten uit
− stapelde de ene crisis zich op de andere. Er is een kredietcrisis, een
financiële crisis, een economische crisis, een politieke crisis, een sociale
crisis, een culturele crisis, een klimaatcrisis, een milieucrisis, een stikstofcrisis, een parlementaire crisis en een staatscrisis gaande.
Mark Buchanan stelt in zijn boek Ubiquity (Londen 2000) dat de maatschappij zich ontwikkeld heeft richting een ‘kritische staat’, wat concreet betekent dat de wereld uiterst instabiel is geworden. Conflicten en
oorlogen worden dan de resultante van een spanning waarmee internationale relaties elkaar in evenwicht proberen te houden. Maar die geschillen zullen zich altijd afspelen in gebieden die op de rand staan van
een catastrofe of in landen waar er al een hoge mate van chaos heerst.
Na de grote financiële crisis van 2007 gingen duizenden miljarden aan kapitaal
verloren. Onder Bush en Obama kwamen de grote reddingsacties op gang. De financiele sector werd massaal door de overheid ondersteund, de rest van de bevolking werd
aan zijn lot overgelaten. Zij geraakte in grote schulden, raakte vaak hun huis en baan
kwijt. De machtige financiële instellingen bleven buiten schot, zij waren to ‘big to jail’,
N. Chomsky, Het einde van de Amerikaanse droom, tien principes voor de concentratie van rijkdom en macht (2017).
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Deze situatie blijkt de harde werkelijkheid te zijn. Wat in ieder
geval duidelijk is dat een kleine verschuiving in het kapitalistisch systeem catastrofale gevolgen heeft. Een kleine verstoring leidt al tot een
gigantische collaps. En dan is het zaak de aandacht af te leiden, de focus te verleggen, niet op de eigen chaotische situatie, maar op die van
de ander. In het tuintje van de buurman staat altijd meer onkruid dan
op je eigen perceel.
Het postkapitalisme en het enorme schuldprobleem
Tegenwoordig draait het in het financieel economisch systeem enkel
nog maar om twee dingen: schuld en krediet. Onze materiële verhouding ten aanzien van de toekomst hangt ervan af. Bijna alle transacties
die plaatsvinden, vinden op basis van krediet plaats of worden uitgedrukt in termen van schuld. Dat wat geproduceerd wordt, drijft op een
krediet of op een enorme vracht aan hypotheekgelden waardoor wereldwijd de schuldenlast buitenproportioneel is toegenomen, zodanig
dat zij voor veel particulieren en landen ondraaglijk is geworden.187 Het
woord schuld, dat ooit alleen maar terug te vinden was in het theologisch woordenboek, heeft een nieuwe betekenis gekregen. Zo heeft het
openbare financiële systeem van de westerse landen een dusdanig hoge schuldenlast opgebouwd dat de volgende generaties deze nog niet
kunnen terugbetalen, zelfs als zij het waanzinnige idee zouden opvatten
om geen consumptiegoederen meer te kopen.
Het derde millennium zal in het teken staan van de grote afbetaling van de schulden. De media en de politiek hebben al een voorschot
genomen op de effectenbank van de grote ondergang. In een reddeloze
staat doen ze radeloos en redeloos verslag van de onvoorspelbare en
onvoorstelbare chaos die het kapitaal heeft aangericht.
De kredietwaardigheid van de meeste westerse staten, de VS incluis,
wordt in een surrealistisch perspectief geplaatst, het behoort niet meer
tot deze wereld, maar tot een bovenwereld. Angstvisioenen en rampDe mondiale schuld bedraagt 243.200 miljard dollar (100.000 miljard meer dan in
2008 ten tijde van de crash). Wereldwijd is de schuld van alle overheden, burgers en
bedrijven samen drie keer zo groot als de wereldwijde verdiencapaciteit (NRC 4 april
2019). Om die schuld af te lossen zou Nederland alleen al 293 jaar lang zijn totale
inkomen moeten afdragen.
Volgens Piketty (T. Piketty, De slag om Europa, 2015) bedroeg aan de vooravond van
de crisis in 2007 de netto schuld van Frankrijk: 9500 miljard euro. In 2010 was dat
meer dan 10.000 miljard. De huishoudens in EU beschikken gezamenlijk over een
totaal vermogen van meer dan 50.000 miljard.
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spoeden, zoals die ons bekend zijn uit de middeleeuwen, verbleken erbij. Republieken, koninkrijken, imperia, ja zelfs hele continenten dreigen failliet te gaan.188
Wij hebben ons lot uit handen gegeven, wij hebben ons lot in
handen gelegd van de banken en het lot van de generaties die na ons
komen verbonden met torenhoge rente en schulden. In het mondiale
schuldensysteem is nog slechts één categorisch imperatief van kracht:
Handel op een dusdanige wijze, dat je zoveel mogelijk schade toebrengt aan de staat en de burger en aan de kredietwaardigheid van de
kleine spaarder en belegger. Verrijk alleen jezelf.
Geef nimmer aan priesters het toezicht over het landsbestuur (Pythagoras). Net zo min als je dat aan de financiële instellingen en kredietbeoordelaars moet doen, zou ik er in deze tijd aan toe kunnen toevoegen.
Bij de Grieken was er nog een strikte scheiding tussen de economische
ruimte en de politieke ruimte. Marx zette als een van de eersten de
scheiding op scherp om die vervolgens weer uit te wissen. Hij trok de
politieke verhoudingen de economische ruimte binnen en stelde rücksichtslos vast dat die ruimte betwist werd door twee aan elkaar tegengestelde klassen.
Nu is die ruimte een compleet slagveld geworden met geen, en
dat is een vaststelling, duidelijke overwinnaars, of het moeten die eendagsvliegen of vrijgestelden zijn die tijdelijk het mandaat krijgen de
macht uit te oefenen of die van het systeem een vrijbrief krijgen de gehele financiële wereld op tilt te zetten. Verliezers zijn er genoeg. De
statistici maken overuren om dagelijks de stand bij te houden.
De afbrokkelende ideologie
En wat is in de huidige wereldwijde crisis de status van de ideologie?
Vervult de ideologie tegenwoordig nog de functie van een maatschappelijk kristallisatiepunt wat bij het individu een soort ankerpunt zou
moeten zijn in zijn bewustzijn, een min of meer vast punt om zich te

Volgens een rapport van Oxfam dd. 22 januari 2018 pakte 1% van de wereldbevolking het afgelopen jaar 82% van de gecreëerde rijkdom, de armste helft van de
wereldbevolking kreeg niets. 1% van de wereldbevolking heeft nu de helft van alle
rijkdom in de wereld (Newsweek 14 nov. 2017).
Volgens Piketty, o.c., pag 164, komt de rijkdom van 1% van rijksten dicht in de buurt
van die van de elite ten tijde van het ancien régime en het belle époque. De VS vertegenwoordigt een kwart van het wereldwijde BBP. De oligarchische kloof groeit: de
inkomsten van de rijken stijgt gemiddeld met 6 à 7% dat van de armen blijft nihil.
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oriënteren op de mens en de wereld? Bestaat de ideologie in de klassieke zin van het woord nog wel?
Ooit is gesteld dat de ideologie zichzelf legitimeert doordat die
een vals idee propageert. Bijvoorbeeld door te suggereren dat de wereld waarin we leven de best mogelijke wereld is of dat het bestaande
systeem het beste systeem is, ongeacht al zijn tekortkomingen. Kapitalisme was beter dan socialisme, de vrije markt beter dan de arbeidersstaat, democratie beter dan fascisme, militaire dictatuur beter dan
communisme, een republiek beter dan een monarchie etc. Veel van die
argumenten die werden aangevoerd waren op de keper beschouwd absurd omdat zij maar een doel voor ogen hadden en dat was het verschaffen van een rechtvaardiging voor de onderdrukking van een groot
deel van de bevolking.
Alle kritische tegenargumenten werden op een gegeven moment
te vondeling gelegd op het altaar van de orde die immers nimmer verstoord mag worden. De angst voor een instabiel systeem is kennelijk
buitenproportioneel groot. Ieder mens wordt van kindsbeen af aan dat
angstgevoel voor chaos aangepraat. Vervolgens heeft de ideologie tot
doel dat gevoel weg te nemen, en dat doet ze door de oppositie te demoniseren of te desavoueren ‒ de oppositie wordt dan afgeschilderd als
een stelletje partizanen die een zelfgeschapen chaos wil creëren.
Ideologie eist bescheidenheid en verwacht van allen een volgzaam gedrag. Ideologie omzeilt de logica, zorgt ervoor dat gewone
mensen hardnekkig blijven geloven dat het kwaad onvermijdelijk is.
Ideologie programmeert de collectieve wanhoop. Ideologie is een ankerpunt in ons bewustzijn dat vals is. Ideologie construeert de wereld
volgens haar eigen plan en vat die op als een mentale creatie.189
Een kernachtige samenvatting
Globaal gezien wordt het huidige economische systeem gekenmerkt
door de dominante positie van het financieel kapitalisme. Of dat nu een
staatskapitalistisch systeem (Rusland, China) of een neoliberaal (het
Westen) of een wild kapitalistisch systeem (Afrika) is. Mondiaal gezien
heerst er maar een systeem en dat is een systeem dat tot op het bot
kapitalistisch is. Uiteraard worden er pogingen in het werk gesteld om
meerdere kapitalistische kampen te creëren, om bijvoorbeeld een vastgelopen systeem weer vlot te trekken, dat is van alle tijden.

De vraag of de ideologie in deze tijd nog wel werkzaam is en in welke hoedanigheid de ideologie opereert, wordt in het volgende hoofdstuk aan de orde gesteld
189
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De ideeën van Machiavelli en Clausewitz spelen nog immer een
voorname rol in de ‘kinderhoofden’ van de politieke strategen en lobbyisten, van de handlangers en salesmanagers van de wapenindustrie.190
Tussen twee haakjes verrassend veel politieke commentatoren en
(ex)politici blijken op de loonlijst van de oorlogsindustrie te staan.
Tot slot, volgens mij is gezien bovenstaande uiteenzetting de
conclusie gerechtvaardigd dat, ondanks wat er beweerd wordt, we gevangen zitten in een globaal systeem dat steeds instabieler wordt en
vroeg of laat uit elkaar zal klappen. Wanneer dat plaats gaat vinden, is
de vraag. Als dat plaats zal vinden, zal er opnieuw naarstig gezocht
worden naar een nieuw evenwicht, maar dat zal jaren en jaren in beslagnemen.
De huidige crisis, een terugblik
Om de crisis in de huidige tijd te kunnen begrijpen moeten we ergens
in het midden van de 19de eeuw zijn, dan wordt de eerste gedachte
over een grote maatschappelijke verschuiving op schrift gesteld. En het
was de politieke filosoof Karl Marx die dat voor zijn rekening nam. Marx
had het volste vertrouwen dat het kapitalisme zijn eigen ondergang zou
creëren waar de onderliggende klasse eventueel een handje bij zou
helpen. Als we echter wat dieper op de kwestie ingaan dan blijkt dat de
situatie anders in elkaar steekt. In de praktijk heeft zich een proces voltrokken met een wending die Marx dan weer niet heeft voorspeld. 191
Het heeft namelijk geresulteerd in een kapitalisme met een ander gezicht, met een andere economische structuur. En dat nieuwe gezicht
heet financieel kapitalisme.
Jaren geleden heeft het financieel kapitalisme zich losgeweekt
van het systeem waarmee het altijd nauw verbonden is geweest, het is
een zelfstandig leven gaan leiden. Deze tendens is vanaf de jaren tachtig van de vorige eeuw ingezet. Niet helemaal toevallig viel dat samen
met de val van de Berlijnse muur, waarbij in feite het onderscheid tussen het westerse kapitalistische systeem en het Oost-Europese staatsocialisme werd uitgewist.
190

Aangaande de lobbyisten: in de VS krijgen congresleden, hun medewerkers en
hoge ambtenaren enorme bedragen toegeschoven om hun invloed uit ten oefenen in
de politieke wandelgangen. De afgelopen jaren zijn die bedragen enorm gestegen van
460 tot drie jaar geleden 3 miljard dollar, in wekelijkheid zijn die bedragen hoger,
aldus, N. Chomsky, Het einde van de Amerikaanse droom, tien principes voor de concentratie van rijkdom en macht (2017).
191
Marx heeft zich niet meer kunnen bevrijden van de chiliastische verwachtingen die
in de middeleeuwen en de reformatie geformuleerd zijn.
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De oosterse variant was niet meer in staat de stormachtige ontwikkeling van het westerse consumptiekapitalisme bij te benen en besloot aan die krampachtige wedren, die het in de jaren zestig nog was
aangegaan, te beëindigen. Het hoofd werd in de schoot geworpen, de
balans opgemaakt.192 Nadat het Sovjet imperium tot 19de-eeuwse proporties was teruggebracht, begon men in het nieuwe Rusland een nogal
primitieve vorm van kapitalisme te ontwikkelen. Een tijd lang bezag het
Westen met een triomfantelijke blik deze ontwikkeling, totdat het zelf
werd geconfronteerd met de ene crisis na de andere. Toen bleek hoe
groot het gemis was geen ideologische vijand meer te hebben. Dat begon zich steeds meer te wreken.
Eindelijk begon het tot het Westen door te dringen dat het kapitalistisch systeem een mondiaal fenomeen was geworden, voor een exotische variant als het ‘nationaal-communisme’ maak ik, omdat het zo uitzonderlijk is, een uitzondering!193
De afgelopen jaren werd er dan ook driftig gewerkt aan het creeren van een nieuwe tegenstelling, maar dat bleek louter een gevecht
te zijn om de invloedssfeer uit te breiden, een nieuw afzetgebied van
consumptiegoederen te verwerven of een nieuw winningsgebied van de
steeds spaarzamer wordende delfstoffen in de wacht te slepen. Voorlopig lijkt de enige winnaar, zoals vaker in de geschiedenis, de wapenindustrie te zijn. Ik kom hier nog uitgebreid op terug.

Guy Debord, Commentaires sur la société du spectacle, Parijs 1988. In zijn Spektakelmaatschappij (La société du spectacle, 1967) had Guy Debord al heel vroeg de
tendens van ‘spectacularisering’ van de consumptiemaatschappij onderkend, wat feitelijk een toenemende rol inhield van de reclame en media-industrie wier doel het is
mensen tot passieve consumptieslaven te reduceren. In zijn Commentaires (1988)
trekt hij de conclusie dat het spektakel zowel in het Westen als in het Oosten een
overheersende rol speelt en dusdanig omvattend is dat er geen oppositie meer mogelijk is. Kortom het spektakel is van west naar oost de heersende ‘ideologie’ geworden.
(Een jaar later in 1989 zal Fukuyama aan de ander kant van de Atlantische oceaan
hetzelfde beweren, edoch bij Fukuyama betekent het einde van de geschiedenis dat er
slechts één ideologie, te weten het liberaalkapitalisme of neoliberalisme, uit het
strijdgewoel boven is komen drijven).
In Debord’s gehele oeuvre komt het woord financieel kapitalisme niet voor, laat staan
dat hij de verschuiving in de kapitalistische verhoudingen voorziet die zich in de jaren
tachtig al aan het voltrekken was, ook rept hij niet over de economische verhoudingen
(de ingewikkelde samengestelde verhouding tussen kapitaal en arbeid). Hij schetst
alleen een beeld van de opkomende consumptie-industrie die een liaison aangaat met
het spektakel.
193
Ik ben voor alle duidelijkheid van mening dat de tegenstelling tussen staatskapitalisme en neoliberaal kapitalisme louter een kunstmatige is.
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Dus laten we nu weer terugkeren naar het hoofdthema van dit
boek: de geschiedenis van het nihilisme.
Nietzsche en de Franse filosofen, een aarzelend begin
De machtsverhouding is net zomin een verhouding als de plek waar het zich
afspeelt een plaats is (Michel Foucault)

Om enigszins de sfeer te proeven van de ontvangst van Nietzsche in de
Franse filosofenwereld van na de Tweede Wereldoorlog, zal ik in het
kort een aantal notities weergeven van wellicht de meeste markante
onder hen: Michel Foucault, Gilles Deleuze en Jacques Derrida. 194 Om
maar gelijk met de deur in huis te vallen: volgens Deleuze zijn wij barbaren vergeleken met de hoge cultuur, welke hoge cultuur daarmee
bedoeld wordt blijft ongewis. In ieder geval geeft deze zin aan dat hij
afstand aan het nemen is of heimelijk misschien al heeft genomen van
het moderne gedachtegoed, het postmoderne schrijven dient zich aan.
Kortom, er is een nieuwe tijd aangebroken: ‘Wij staan voor vervallen
steden, gapende muren, en raadselachtige muurbouwsels. Wij vragen
ons af welke goden deze lege tempels ooit hebben bewoond’. Zou hij
met deze zinsnede heimelijk de klassieke wereld op het oog hebben?
Mijn vermoeden wordt bevestigd. Als geschoold filosoof grijpt hij, zoals
velen, terug op de Grieken, hij velt een oordeel. Voor Deleuze is het
ontstaan van het metafysisch denken louter een Atheense vorm van
demagogie, net zoals trouwens het plebejische ressentiment van Socrates met zijn geloof in de onsterfelijkheid dat is.
Wat hem betreft (niet alleen wat hem betreft, voeg ik eraan toe)
moet Plato het bezuren, hij is degene geweest die het fundament heeft
van het Socratische denken heeft gemetseld.195
De volgende perioden in het denken slaat hij over om uit te komen bij de opstand van het Franse volk in 1789. Na de Franse revolutie
stond het aan ieder mens vrij de religie al of niet met inbegrip van het
hiernamaals te vieren. In de Romantiek was er ineens voldoende ruimte
om de middeleeuwse sagen en mythen te vereren. Wat Deleuze eigenlijk wil zeggen is dat vanaf die tijd het ieder vrij staat op de rommelmarkt van de vacante identiteiten zaken te doen. Anders gesteld: de

M. Foucault, ‘Nietzsche, la généalogie, l’histoire’ in Jean Hyppolite (Parijs 1971);
‘Pensée nomade: Nietzsche aujourd’hui’ in Intensités (Parijs 1973); Jacques Derrida,
Les styles de Nietzsche, Venetië 1976 (colleges over Nietzsche 1972).
195
Het is bekend dat Socrates niets heeft nagelaten. Alles wat wij over Socrates weten is via de persoon Plato tot ons gekomen.
194
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interpretatiemogelijkheden zijn enorm verruimd. En dat heeft er al met
al toe geleid dat de Europeaan een bastaardmens is geworden die niet
weet wie hij is, uit radeloosheid of vertwijfeling neemt hij een substituut-identiteit aan.
Wanneer hij echt het bewustzijn (de geest) van de geschiedenis
blootgelegd zou hebben, dan zou hij de vormen en vervormingen van
de wil tot weten ontdekt hebben, dan zou hij ook geweten hebben dat
die bestaan uit: instinct, hartstocht en het wrede raffinement, zoals
boosaardigheid, gewelddadigheid, bruutheid waar de inquisitiebanken
uit de late middeleeuwen hun vingers bij zouden aflikken. En hij vervolgt: De vraag van wat nu zo radicaal is aan Nietzsche is niet het fascistische, burgerlijke of revolutionaire karakter van zijn werk, nee, die
vraag is een verkeerde. De vraag zou gericht moeten zijn op het ‘buiten’ waar de fascistische, burgerlijke en revolutionaire krachten op elkaar botsen.
Om zijn bewondering voor Nietzsche nog meer te onderstrepen,
verkondigt hij dat wij: ‘alle namen en figuren van de geschiedenis (Socrates, Christus, de Anti-Christ, Julius Caesar, Borgia, Zarathoestra) in
het fenomeen Nietzsche terugvinden. Als men Nietzsche leest zonder te
lachen, zonder hard te lachen dan is het of men Nietzsche niet leest.
Volgens Deleuze verwijzen zijn aforismen altijd naar de uiterlijke beweging van de humor, ze zijn cynisch, ironisch.
Deleuze vervolgt zijn betoog en komt opnieuw uit bij de Grieken.
Ter verduidelijking van een eerder opgeworpen stelling over de metafysica, oppert hij dat de oude Griekse agrarische samenleving door een
machine van despoten met hun handlangers te weten klerken, bureaucraten, met zijn priesters en zijn ambtenaren wordt beheerst.
Daar, in het centrum van de macht, mogen we geen verandering
verwachten. Alleen in de periferie van de Griekse maatschappij raken
gemeenschappen betrokken bij het avontuur, het is niet een gewoon
avontuur, nee het is er eentje van het nomadische soort. Groepen maken zich los uit de gemeenschap en trekken als nomaden de wijde wereld in. Allemaal mooi, maar wat bedoelt hij eigenlijk te zeggen? Volgens Deleuze heeft Nietzsche ruimte gemaakt voor een nomadisch vertoog, wat als een tegenfilosofie moet worden opgevat, een filosofie die
niet door een rationele machine is geproduceerd, ook niet door het bureaucratische apparaat van de zuivere rede, maar door een ondergrondse tegenstroom.

249

De man van de deconstructie, Jacques Derrida
Ook Jacques Derrida (1930-2004) is in de ban geraakt van Nietzsche.
In zijn colleges uit het jaar 1972 die gewijd zijn aan Nietzsche, komen
we een citaat van Heidegger tegen: Onze esthetiek was van nature een
vrouwelijke esthetiek die een zekere gevoeligheid voor kunst, in de ervaring wat mooi is, tot uitdrukking heeft gebracht. En wat zien we als
we de geschiedenis doorploegen: in de gehele filosofie ontbreekt de
vrouwelijke kunstenaar en het vrouwelijke denken over kunst. Filosofie
is een mannelijke aangelegenheid!
Nietzsche wordt door Derrida als een dichter beschouwd, als een
Lautréamont, of Mallarmé, die bevreesd was voor de vrouw die een
heimelijke neiging of verlangen heeft de man te castreren. Vervolgens
krijgen we van onze deconstructivist een hele verhandeling voorgeschoteld over de zinsnede ‘Ich habe meinen Regenschirm vergessen!’ waarin de vrouw en de wetenschap een rollenspel opvoeren. Het is zo vermakelijk dat ik het niet kon nalaten het hier te vermelden. 196 Derrida
besluit zijn verhandeling de stijl van Nietzsche te roemen, er zijn meerdere stijlen net zoals er meerdere vrouwen zijn! Om met een slotakkoord te eindigen waarin hij verrukt uitroept, een soort Eurekamoment:
de vrouw is ‘de vrolijke wetenschap’, ‘de vrolijke wetenschap’ is de
vrouw. Voor de oude maoïst (Foucault), anarchist (Deleuze), marxist
(Derrida) en radencommunist (Lyotard) is Nietzsche meer dan een opstapje om zich te bevrijden van het moderne denken om zich daarna te
storten op het postmoderne gedachtegoed.197
Het postmoderne denken van de Franse filosofen
De postmoderne geschriften van bovengenoemde heren produceren
een vage taal juist met de bedoeling afstand te nemen van het oude
Ook ik heb mijn lessen geleerd door Derrida’s De la Grammatologie te bestuderen.
Laat ik het simpel houden: Nietzsche was gewoon een condoom vergeten toen hij
naar de vrouwen ging. Dat is hem noodlottig geworden.
197
Naar aanleiding van het verschijnen van de publicatie Les maîtres penseurs van
André Glucksmann in 1977, een felle aanval op de totalitaire neigingen van moderne
filosofen, schreef Foucault een lovende recensie. Niet veel later riep hij in colleges de
studenten op de rechts-libertaristische auteurs als Friedrich von Hayek en Ludwig von
Mises te lezen. Tijdens de Iraanse Revolutie (1979) steunde hij Khomeini. Zijn enthousiasme voor Khomeini is naar het schijnt getekend door zijn afkeer van het bestaande westerse politieke, economische systeem (industrieel kapitalisme, bureaucratische natiestaat). Het kapitalistische Westen is de hardvochtigste, primitiefste meest
zelfzuchtige, oneerlijke, tirannieke maatschappij die je maar kunt voorstellen. Gilles
Deleuze ondersteunde in de jaren tachtig de nominatie van de Franse komiek Michel
Coluche voor het presidentschap.
196
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denken. Vroegere denkers, zoals Nietzsche en Heidegger, hadden al
begrepen dat door een andere taal te gebruiken of door een ongewoon
taalgebruik te hanteren, of door een andere relatie aan te gaan met de
taal, zij over een uiterst doeltreffende werkwijze zouden beschikken ten
einde tot nieuwe inzichten te komen.
In navolging van beide filosofen maakten de zich toen noemende
structuralisten of constructivisten, tijdens de hoogtijdagen van de
postmoderne discours, dezelfde linguïstische draai, zij schreven en
masse het individu weg uit de taal. En zij verkondigden in hun geschriften: 'De taal is geen instrument van het individu. De taal spreekt, niet
het individu' (De Saussure, Roland Barthes, Gilles Deleuze). Foucault
deed daar nog wat schepjes bovenop. De mens zal verdwijnen als een
gezicht dat getekend is in het zand van het strand (M. Foucault Les
mots et les choses, 1966).
We kunnen nu vaststellen dat er op filosofisch gebied in de loop
van de jaren zeventig in Frankrijk zich een bijzondere ontwikkeling
heeft voorgedaan. 198 En die ontwikkeling was voor sommigen, gezien
hun langdurige vasthoudendheid aan oude politieke ideologieën, een
echte bevrijding. Er vonden op allerlei gebieden kleine creatieve explosies plaats. Vooral in het Franse taalgebied werd in de laatste decennia
van de vorige eeuw de zoektocht naar nieuwe prachtige en gloedvolle
paradoxen aanzienlijk geïntensiveerd.
Figuren als Bataille, Deleuze, Lacan, Foucault, Derrida, en ook de
al genoemde Debord, die ik als een overgangsfiguur zie, omarmen gretig de paradox, zij streven naar een nog radicalere, alomvattende paradox.199 Zij staan in de lange Platoonse traditie van de reflectie over de
problematische scheiding van schijn en werkelijkheid.
Vooral de hierboven genoemde filosofen werpen zich op de schijn
om dat fenomeen vervolgens met veel vuur en met veel omhaal te ontrafelen, te onthullen of te ontmantelen. Een van de meest markante
filosofen van bovengenoemd rijtje is de al eerder genoemde Gilles Deleuze (Parijs 1925-1995) die algemeen als een belangrijke exponent
Bijna alle hier genoemde Franse filosofen zijn beïnvloed door Henri Lefebvre. Deze
filosoof heeft een omvangrijk oeuvre nagelaten. In 1946 publiceerde hij Critique de la
vie moderne waar heel links Frankrijk van onder de indruk was, inclusief Guy Debord.
Ook was hij de eerste die Marx, Freud en Nietzsche met elkaar in verband bracht,
kostelijk voer voor Deleuze, Lyotard, Baudrillard (die een leerling van hem was). Verder is zijn kritiek op de moderniteit nog vermeldenswaard (Lyotard, Deleuze, Foucault). Lefebvre is de man geweest die een hele generatie bevrijd heeft uit de Cartesiaanse gevangenis.
199
Zie mijn proefschrift Beweging tegen de schijn, Amsterdam 1987 (1989).
198
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van het postmodernisme wordt beschouwd. 200 Zijn kentheoretische
werk is in feite het boekje Rizoom dat hij samen met de psychanalist F.
Guattari heeft geschreven. 201 Rizoom, bedoeld als verantwoording en
inleiding op hun hoofdwerk Mille plateaux, is een oproep om anders,
niet-hiërarchisch, onsystematisch, wat expliciet wil zeggen meer nomadisch te denken. Mille plateaux is opgebouwd uit plateaus, uit lagen, die
autonoom zijn en die op zich, afzonderlijk van elkaar gelezen en geïnterpreteerd kunnen worden. Door zijn eigenzinnige beschouwingswijze
wijst Deleuze de vigerende lineaire ontwikkelingsgang van het denken
naar het museum van oudheden. Hij biedt niet alleen een andere, maar
ook een bijzonder verassende opening in het denken.
Gilles Deleuze en de dood van de ideologie
Volgens Deleuze is sinds Plato en Aristoteles denken niets anders dan
een verhaal van rangschikken en ordenen. Al de zijnden (dat wat is)
worden systematisch in een hiërarchisch systeem ondergebracht en in
deze ordening werd de differentie ‒ dat is datgene waarin de zijnden
zich van elkaar onderscheiden ‒ ondergeschikt gemaakt aan de identiteit, wat het gemeenschappelijk kenmerk van de zijnden is.
Deleuzes conclusie is dat het denken gericht is op identiteit en
niet op differentie. Anders gezegd denken is altijd representatief denken geweest, het is een denken dat de representeerbare werkelijkheid
beschrijft en ordent. Wat representeerbaar is, is rationeel, al wat niet
representeerbaar is, wat niet rationeel is, wordt buiten beschouwing
In de jaren vijftig wordt er al in diverse disciplines, zoals de literatuur, de kunst, de
architectuur, over postmodernisme gesproken. In Frankrijk geldt Jean-François
Lyotard, de gewezen radencommunist, met zijn boek getiteld La condition postmoderne (1979) als de specifieke woordvoerder van de postmoderne filosofie. Lyotard
meent dat de 'grote verhalen' dood zijn, op grond daarvan trekt hij de conclusie dat
de moderniteit ten einde is. Volgens hem zijn we in de loop van de jaren zeventig in
het postmoderne tijdperk beland. Naast Lyotard worden ook Baudrillard, Derrida, Foucault en Vattimo tot de postmoderne filosofie gerekend. Allen zijn meer of minder beinvloed door het werk van Friedrich Nietzsche.
De Franse naoorlogse filosofie staat sterk onder invloed van Bergson en dat geldt in
het bijzonder voor de filosoof Deleuze. De weerslag van het denken van Bergson is
terug te vinden in Rizoom. Bij Bergson is de ruimte homogeen. De ruimte is een geheel dat bestaat uit gelijksoortige punten. De tijd is niet homogeen. De tijd is een niet
omkeerbare reeks. Men kan willekeurig van het ene punt naar het andere gaan. Elk
moment is er iets nieuws, iets bestaat slechts eenmaal, niet herhaalbaar. De tijd is
een ondeelbaar stromen, een worden. De ruimte ‘is’, de tijd ‘wordt’.
201
Enkele tientallen jaren geleden heb ik het boek Rizoom uit het Frans vertaald, nadien zijn er nog twee herdrukken verschenen.
200
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gelaten. Tegenover het gevestigde denken plaatst Deleuze het beweeglijke denken dat volgens hem het creëren, het bedenken van nieuwe
concepten is.
Deleuze spoort aan tot verzet tegen ‘het heden’ door onconventioneel te werk te gaan en dat betekent dat je je niet houdt aan vaste
patronen. Beter nog, je moet proberen te ontsnappen aan het heden en
zijn vaste patronen. Om de vijand, de ‘betekenaar’ ‒ dat wat in het
structuralisme en de lacaniaanse psychoanalyse betekenis produceert ‒
te misleiden, moet je steeds weer een andere ingang kiezen.
En dat vraagt nogal wat van de mens, dat betekent altijd maar
weer dat je alert moet zijn, altijd maar weer creatief moet zijn. Met andere woorden: je moet steeds nieuwe concepten bedenken. Kortom,
waar het Deleuze in feite om te doen is, is een anti-autoritaire, antihiërarchische wijze van denken in de steigers zetten.
In hun analyse stelden de Franse discipelen van Nietzsche zich op
het standpunt dat er zowel een praktische (Bataille) als een theoretische oplossing (Foucault, Deleuze) gezocht moet worden voor de bedreigde positie van het sociale individu in zijn toch al instabiele omgeving, wat in de jaren zeventig en tachtig in de context werd geplaatst
van de latent aanwezige ‘fascistische’ onderstroom in de samenleving.
In dit denken worden een tweetal karakteristieke kenmerken van Nietzsches gedachtegoed als uitgangspunt gekozen.
Zoals bekend verwerpt Nietzsche de logos, de wereldrede, waarmee hij zich geheel buiten de traditie van het klassieke rationele denken plaatst, zoals dat zich vanaf de Grieken heeft ontwikkeld. Ook geeft
Nietzsche een geheel andere invulling aan de menselijke rede, de
‘nous’, door die in een naturalistisch, biologisch vat te gieten. Als die
deling en invulling tot stand is gebracht wordt de kwestie actueel hoe
de menselijke, de nihilistische rede, de lichamelijke rede, de ‘nous’ zich
verhoudt tot de chaos, wat tot diep in de 19de eeuw het exclusieve
werkterrein van de logos was.202
Volgens de postmodernen is dat dé centrale vraag waar het in het latere werk van Nietzsche omdraait. Om die worsteling in Nietzsches woorden samen te vatten: het sociale individu zal zijn lichaam moeten aanvaarden, want de mens beleeft zijn lijfelijkheid in de chaotische wereld,
in de ‘chaos’ waar volgens de oude Grieken ‘alles stroomt’.

Over de verhouding kosmos en chaos zie mijn boek De chaos compleet, Utrecht
2012.
202
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Opnieuw Nietzsche en de Franse filosofie
In de Franse filosofie trekt vooral Bataille zich het lot aan van de soevereine mens, die hij herkent in de al gememoreerde koorddanser uit Also
sprach Zarathustra, de figuur die − ergens tussen de aardse, animale
mens en de Übermensch in − boven de afgrond van het bestaan
zweeft. Foucault en Deleuze dienen hem van repliek en wijzen de gedachte aan de weifelende, zwevende mens van de hand: we moeten
ons aan de Übermensch (oppermens) houden, met de kanttekening dat
beide heren de oppermens niet als een transcendent wezen opvatten,
dat zou immers veel te dicht in de buurt komen van de fascistische c.q.
nationaal socialistische interpretatie. Nee, voor hen is de ‘posthominale’, posthumane positie van de oppermens veel teveel verbonden met
het oude zelfbeeld van de mens, zoals dat in de begrippen identiteit en
subject nog te herkennen is. Beide filosofen zijn dan ook van mening
dat dit (klassieke) beeld vernietigd moet worden.
Nadat eerst het subject als een veelheid van interpretaties wordt
gedacht, het ‘individuum’ wordt een ‘dividuum’, gaan begrippen als differentie en herhaling vooral in het werk van Deleuze een zeer actieve
rol spelen in de werking van het bewustzijn en in de analyse van het
zijn. Volgens Deleuze zijn wereld en bewustzijn different (onderscheidenlijk en verschillend). De dingen onderscheiden zich van elkaar, maar
zijn ook met elkaar in conflict, zij voeren strijd met elkaar.
Wat Deleuze wil, is, om een lang verhaal kort te maken, een mogelijkheid creëren, een maximaal pluralisme te denken. En dat zou dan
weer ruimte moeten geven voor de ontwikkeling van een nomadisch
denken, voor de ontplooiing van een rizoom, wat gezien kan worden als
een of andere productievorm van het onbewuste, waarbij, zoals ik al
eerder naar voren heb gebracht, een rizoom geen centraal systeem is,
maar eerder een soort onderaards woekerend stelsel dat niet hiërarchisch en anti-autoritair is.
Bij Deleuze krijgt de invulling die Nietzsche aan de biologische rede
heeft gegeven een lichaam dat geen organen kent, het is een machine
van begeerte, lust, verlangens, intensiteiten etc. Dus niet via een representatie kan de wereld aan het licht worden gebracht, maar alleen
via een differente methode. Dat wil zeggen dat de oude ‘subjectidentiteit’-verbintenis wordt verworpen, of om het in hun termen te
zeggen: het burgerlijk begrip van het individu verdwijnt als sneeuw
voor de zon of als een tekening op het strand die door de eerste golfslag wordt uitgewist.
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In plaats van het soevereine individu zal de stromende, vloeiende, almaar veranderende continuïteit in haar ontwikkeling ondersteund
moeten worden. En de strategie daartoe wordt kort samengevat micropolitiek genoemd, die weer raakvlakken heeft met de ontwikkeling van
de tot lichaam geworden rede van Nietzsche.
Twintig jaar voor het einde van de vorige eeuw is in de linkse
kringen in Frankrijk de micropolitiek hét strategische wapen dat ingezet
wordt tegen de gevestigde macropolitieke verhoudingen. Met deze interpretatie begeeft Deleuze zich politiek gezien in gevaarlijk vaarwater.
Als de wereld opgevat wordt als een eindeloze stroom van verlangens,
begeerten en wensen, dan is ook het reële gevaar aanwezig van niet
alleen een neerslag, maar ook van een activering van de latent aanwezige fascistoïde begeerte. Dat wordt overigens ook onderkend door Deleuze in zijn Mille Plateaux, waarin hij stelt dat het fascisme als een begeerte moet worden opgevat. Het fascisme komt, zo stelt hij nadrukkelijk, van binnenuit.
En hiervoor heeft Gilles Deleuze geen verklaring, laat staan dat
hij een strategie heeft om die tendens te kunnen bestrijden. De aanvankelijk mooie belofte om het fascisme zowel in het bewustzijn als in
de werkelijkheid, te elimineren kan hij in het geheel niet inlossen.
De teloorgang van de Franse postmoderne filosofie
De Franse postmoderne filosofie stelde dat de revolutie niet meer via de
sociale en/of politieke weg verloopt, maar via tekstproducties. Het geweld waartoe in de jaren zestig in de kleine linkse kring nog werd opgeroepen, wordt in feite een verbaal en geschreven geweld. De opstand
tegen welk gezag dan ook is een opstand van tekens geworden. Alleen
de woorden kunnen nog opstandig zijn.
Voor de postmodernen is de tekst dan ook een ‘groot feest’ waaraan veel plezier kan worden beleefd. In plaats van een situatie te creeren, zoals de situationisten nog voor ogen stond of een interventie te
plegen in de bestaande werkelijkheid, storten zij zich op het produceren
van teksten. Vele postmoderne teksten ontaarden in een carnaval van
woordproducties, zoals ook bij de Duitse postmodernist Peter Sloterdijk
het geval is. Men produceert woorden omwille van de woorden niet
meer om het engagement of om de verbondenheid met de dingen. ‘Die
Sprache spricht’, citeren ze opgewonden Heidegger. Soms wordt er nog
een vertwijfelde poging ondernomen de woorden met een betekenis te
beladen. Maar op zich is de relatie met de dingen al onherstelbaar verstoord.
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De woorden betekenen niet meer. En dat heeft ertoe geleid dat
de tekst een eindeloos scala van interpretatiemogelijkheden heeft. De
lezer mag dan in het woud van woorden eigenhandig nieuwe relaties en
associaties aanbrengen. In deze zelfgeschapen wereld is alles taal geworden, is er geen plaats meer buiten de taal. Gaandeweg de jaren zeventig is het verzet tegen de taal opgegeven, zoals dat ooit bij het dadaïsme en het lettrisme nog bestond.
Enkele decennia geleden werd nog gesteld dat ‘taal ideologie is, en ideologie taal is’. En omdat de taal ideologisch geladen is, zal de taal altijd
weer naar haar bron, de ideologie terugkeren. Aan dat beeld werd op
een gegeven moment getornd. Bij Roland Barthes zien we al heel vroeg
(jaren zestig) een verschuiving. Aanvankelijk richt hij zich in zijn werk
nog op het ontmythologiseren van de verschijnselen uit de consumptiemaatschappij, maar een tiental jaar later worden zijn teksten ineens
als een erotisch bewegende machine opgevat.
In de grote stad Parijs is er kennelijk iets aan het veranderen.
Onder intellectuelen heerst verwarring, de vurig gehoopte grote omwenteling blijft achterwege. In korte tijd worden de intellectuele bakens
verzet. En wat zien wij? In ieder geval dat de Franse postmodernen
aangestoken zijn door het virus van de dichotomie. Als utopie geen uitkomst meer biedt, dan beschrijven wij een atopie. Als de algemene
vrijheid niet meer mogelijk is, dan bepleiten wij de individuele persoonlijke seksuele vrijheid. Als er geen sociale revolutie meer mogelijk is,
dan laten wij het lichaam in opstand komen.
Het gefragmenteerde denken
De teksten worden fragmentarischer, zij bestaan nu uit een aaneenschakeling van stellingen, aforismen, gedachteflitsen. Taal en het lichamelijke raken innig met elkaar verweven, het draait allemaal om het
genot dat men aan het produceren van teksten beleeft. Het schrijven is
een lichamelijk schrijven, het lichaam openbaart zich in de tekst, in een
al of niet gekwetste of verwonde staat. Hier ben ik met mijn lichaam,
kijk welke wonden ik in mijn leven heb opgelopen, wat een lijden mij is
aangedaan, zie hoe ik mijn verminkte lichaam tot het uiterste weet te
drijven (de perversie). Steeds weer die poging om welk gebod dan ook
te overschrijden (Bataille, Houellebecq), steeds weer dat orgasme van
woorden.
Het lichaam is openbaar geworden. Het lichaam is in de aanbieding. Op meerdere gebieden wordt het lichaam in het publieke domein
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gepresenteerd. Zowel in de literatuur, de sport, de kunst (performance)
wordt het lichaam onthuld, ontmythologiseerd en in zijn naaktheid,
d.w.z. in zijn meest ‘banale’, platte vorm getoond.
Het spel is weg, het spel dat gespeeld wordt met de tegenstander, of dat nu in het debat, de discussie of de polemiek is. Men toont
alleen nog maar en dat betekent in dezen vooral jezelf. Men is ten slotte postmodernist, men gaat met de tijd mee. Men gaat op zoek naar
het ‘laatste’ wat nog niet gezegd, wat vergeten, onaangeroerd is, het
laatste wat nog niet gecodeerd is.
Maar de wereld van het genot wordt slechts aan de binnenkant
afgetast, de grenzen worden niet meer verlegd. Je kunt namelijk helemaal geen grenzen verleggen als je niet de confrontatie met de buitenwereld aangaat, als je het conflict met de wereld der dingen niet op
scherp zet.
Nee, de tegenstelling wordt niet meer geformuleerd. Het lichaam
is gevangen in het netwerk dat angst heet en die angst bepaalt de
grens tot hoever je kunt gaan in de uitdaging van de morele codes, in
de overschrijding van maatschappelijke waarden en normen.
Jean Baudrillard, de onvermoeibare onthuller
En wat doet Jean Baudrillard (1929-2007), de held van de postmoderne
jeugd, in die jaren? Baudrillard weet als geen ander dat na de Tweede
Wereldoorlog Barthes, Lefebvre en de situationisten zich overmatig
hebben ingespannen de mythes die door de spektakelmaatschappij zijn
gecreëerd te ontmaskeren.
Gaandeweg de jaren zeventig verwijst Baudrillard die werkwijze
naar het rijk van de geschiedenis. En vervolgens verkondigt hij op hoge
toon dat de wereld weer een grote mythe is geworden. Opnieuw overdekt hij de wereld met mythen. Dus in plaats van de mythen te onthullen of te decoderen, verhult hij, codeert hij. Bij Baudrillard is bijvoorbeeld ‘de Apocalyps’ een nieuw openbaar fenomeen geworden en is God
een videoclip.
Nu is de voorliefde van de Franse filosofen voor de overdrijving
(hyper-realiteit, trans-realiteit) ‒ al die nieuwe woorden die beladen
worden met voorvoegsels hyper en trans ‒ algemeen bekend. Maar eigenlijk is de achterliggende gedachte dat zij met hun vaak opgeklopte
teksten desperaat de positie van intellectueel proberen veilig te stellen,
de positie die vanaf het millennium ook in het Franse spektakel al aan
het verdwijnen is.
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In het gevecht met de tijdgeest kloppen zij zichzelf op de borst:
we zijn de ‘laatste’ intellectuelen die het allemaal in de gaten hebben,
we zijn de laatste geprivilegieerden. Onderwijl kijken zij meewarig neer
op de massa die zich dagelijks door die ‘weerzinwekkende’ amusements- en spektakelindustrie laat vermaken.203
De ‘laatste’ intellectuele aristocraten vechten een theoretische
strijd uit waarvan zij van te voren wisten dat zij die zouden verliezen en
zij hebben die dan ook verloren. Vaak niet helemaal losgekomen van
hun marxistisch-leninistisch verleden werpen zij zich maar al te graag
op als een voorhoede en claimen met veel bravoure het ‘heldere’ bewustzijn te bezitten. Zij zijn er ‘vast’ van overtuigd dat zij de enigen
zijn die de juiste analyse en het beste inzicht hebben van en in de chaotische werkelijkheid.
Dit groepje intellectuelen stelt alles in het werk die ene nog openstaande illustere plek te bemachtigen in het pantheon van de geschiedenis. Intussen is de massa allang afgehaakt, zij heeft geaccepteerd
dat de geschiedenis een groot vermaak is, zij heeft de hoop op verandering allang opgegeven.
Na het postmodernisme
De meeste postmoderne filosofen, op Baudrillard en Derrida na, zijn
voor de millenniumwisseling al overleden. Nu ligt er, zo zou je zeggen,
een gigantisch braakliggend terrein klaar voor een nieuwe generatie
filosofen om op de puinhopen van de postmoderne filosofie een nieuw
kritisch gedachtegoed te ontwikkelen. Maar op filosofisch front blijft het
de afgelopen jaren angstwekkend stil. Her en der bestaat er nog een
handvol filosofen die een amalgaan van kritische inzichten bij elkaar
sprokkelt, zo wordt Spinoza, Marx, Deleuze en Debord met elkaar verbonden en ondergebracht in een kritiek op de voortschrijdende globalisering van de samenleving. Voor de rest doen de filosofen er het zwijgen toe behalve die ene die zo gefascineerd is geraakt door Derrida en
Ging het bij de moderne filosofie nog over het theater, het spektakel, de situatie:
het afgebakende ruimtebegrip, onder het regiem van de postmoderne filosofie wordt
de ruimte algemeen, er vindt een verschuiving plaats van de begrensde ruimte van
het theater naar de algehele publieke ruimte van het spektakel. En de postmoderne
filosofie voegt aan die algemene ruimte nog een tijdsdimensie toe. De snelheid wordt
de publieke ruimte ingetrokken, voortaan gaat de snelheid de ruimte beheersen.
Ooit stond in de gecontroleerde ruimte de tegenstelling centraal van de intellectueel<-> massa; de acteur<->de toeschouwer; de kunstenaar<-> het publiek.
Maar die tegenstelling is opgelost in de spektakelruimte.
203
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Heidegger dat hij voortaan besloten heeft alleen nog maar pseudodiepzinnige teksten te produceren, die als voornaamste boodschap
hebben dat je je leven moet veranderen. Voor hem is postmodernisme
nog lang niet voorbij. Van hem mogen we dan ook niet echt meer een
serieuze poging verwachten het postmoderne gedachtegoed voorbij te
denken.
De meeste filosofen zijn de weg kwijt geraakt en hebben de grondtaak
van de filosofie ‒ zoals die ooit door de kynische Grieken en Nietzsche
(niet altijd) is bepleit‒ uit het oog verloren: de filosofie heeft tegenwoordig een heilig ontzag voor de media en de autoriteit, zij heeft haar
onafhankelijkheid verloren, zij produceert stelselmatig pseudowetenschappelijke prietpraat, zij weet niet meer wat kritiek is
Tegenwoordig is de filosofie een emotiefilosofie, levensfilosofie,
huis –tuin- en keukenfilosofie waarin je meestal een gebruiksaanwijzing
of een boodschappenlijstje krijgt aangereikt hoe jij je als nietig wezen
staande moet houden in deze oh zo valse en boze buitenwereld. In deze gemankeerde filosofie is de wereld teruggebracht tot een snel in elkaar geknutselde kijkdoos met een haastig geschoten selfie op de voorkant.
De filosofie is een belachelijk ding geworden, heeft in het maatschappelijk debat geen een enkel rol van betekenis meer. In de universiteiten is zij al enige tijd geleden een stille dood gestorven. Zij is verworden tot een aardse theologie, die op speciaal uitgegeven kalenders
in nostalgie terugblikt naar ‘de groten’ uit vervlogen tijden. Nietzsche
zei honderddertig jaar geleden al: men is vergeten, de unieke methode
van de kritiek te onderwijzen. En waren het niet duizenden jaren eerder
de kynici die ons leerden hoe te leven, te denken, te existeren, te ageren tegen de gefragmenteerde werkelijkheid. Ja, we zijn vergeten een
niets ontziende kritiek te formuleren.
Sloterdijk van kritisch naar postmodern
De al gememoreerde Sloterdijk onderneemt aan het eind van de vorige
eeuw in een schotschrift een hernieuwde poging de mens te redden uit
de klauwen van de massa. De amorf geworden massa is naar het inzicht van Sloterdijk afgeschreven, de massa heeft zich in de luren laten
leggen, deint enkel nog mee op de golven van het dagelijkse spektakel.
Deze tijdgeest vraagt volgens hem om een nieuwe elite, een die neerkijkt op het dagelijkse geploeter en gestuntel van de massa die op
werkvloer, school, beurs en in de media probeert te overleven. De tra-
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ditie van de Ortega's y Gasset, de Spenglers, de Gehlens wordt een
nieuw leven ingeblazen. Sloterdijk is er diep van doordrongen, zelfs ervan overtuigd dat wij aan de vooravond staan van een nieuwe Verlichting. En hij heeft de zware taak op zijn schouders genomen om aan de
hand van een onmetelijke stroom van tekstproducties ons, dat wil zeggen een kleine schare, het beloofde land van de nieuwe ‘Aufklärung’
binnen te leiden.
Veelal als een cynische, sporadisch als een kynische verleider nodigt hij ons uit om samen met hem de berg Olympus te beklimmen. Intussen lapt hij de oude bergschoenen van Heidegger op, ontdoet ze van
wat al te hinderlijke brokken Heimataarde en poetst ze weer mooi en
glimmend. Vervolgens trekt hij die aan om de loodzware tocht te volbrengen. Daar is natuurlijk wél enige oefening op Olympisch niveau
voor nodig. Dagelijks oefent hij op een amalgaam van oude Griekse
woorden en zadelt ze op met een nieuwe betekenis, urenlang zwoegt
hij op zijn teksten en vijlt ze zodanig bij dat hij alleen de betekenis er
nog van begrijpt. De neologismen spatten van de pagina’s af. Verder
openbaart hij ons teksten van vreemde, afwijkende en marginale wetenschappers die de ranglijsten van de officiële wetenschapsgeschiedschrijving nooit hebben gehaald uitsluitend met het oogmerk de laatste
representanten van de moderne en postmoderne filosofie een loer te
draaien. Als een panegyrist van de postmoderne discours blikt hij naar
beneden. Hij heeft bijna de top bereikt. Maar de weg die hij zelf heeft
afgelegd is geen gemakkelijke geweest. Begonnen als aanhanger van
de kritische theorie, om daarna een verhouding aan te gaan met de filosofie van Foucault en het deconstructiedenken van Derrida, bekeert
hij zich tot de Baghwan. Eindelijk heeft hij geluk gevonden waar menige hippie in de jaren zeventig van droomde.
Eenmaal gelouterd heeft hij alle veren van het moderne denken
van zich afgeschud. Gelukkig kan hij tijdens de afdaling van de berg
van het geluk zich spiegelen aan een andere Duitse filosoof: Nietzsche.
Met dien verstande dat hij zich ten volle bewust is dat hij die laatste
stap, een die leidt naar de waanzin, niet zal zetten. Bij hem is het al
voldoende als hij de schijnwerpers van het mediale succes op zich af
voelt stralen, als hij maar in het middelpunt van het spektakel kan
staan. En doet hij.
Een onverbiddelijke conclusie
Nietzsches relaas werd om en nabij de Eerste Wereldoorlog door een
aantal filosofen als een bron van inspiratie gezien. Na de Tweede We-
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reldoorlog lijkt zijn verhaal op sterven na dood om in de jaren zeventig
bij de radicale Franse filosofie weer op te duiken. Zijn opvattingen vormen voor ex- of postmarxisten een bruikbaar concept voor het soms
dicht tegen het fascisme aanschurkend gedachtegoed. Maar er is wel
een duidelijke verschuiving aan te geven in de zienswijze. Het individu,
dat door Nietzsche de geschiedenis is uitgeschreven, wordt op een bijzondere wijze weer tot leven gewekt. Het is weliswaar niet meer het
unieke wezen van de moderne filosofie, maar het is een constellatie
geworden die samengesteld is uit vele driften en machtsuitingen. Uiteindelijk hebben deze opvattingen tot het besef geleid dat wij de wereld
moeten accepteren zoals die is. En dat betekent dat wij moeten aanvaarden dat wij in het spel der krachten zijn opgenomen. Verdwenen is
het individu dat de macht probeert te breken. Op wrede wijze is de enkeling ontmanteld, hij is verworden tot een samenstel van krachten dat
aan andere krachten om hem heen is blootgesteld.
De waarheid op de tocht
Epictetus grote droom was dat mensen een wereld van voorstellingen
zouden construeren waarin niets zou kunnen binnendringen, dat de
soevereiniteit van onze wil zou aantasten. Anders minder prozaïsch gezegd, weg met de verderfelijke buitenwereld, er gaat niets boven zelfbeschikking: zelfbeschikking is uitgangspunt van zelfonderzoek. Sindsdien is dat streven in de geschiedenis onder druk komen te staan. Vanaf dat moment wordt de status van waarheidssprekers, profeten, dichters, predikers, filosofen ter discussie gesteld. En de vraag die zich dan
opdringt is: waarom wordt dat fenomeen zo weinig op de filosofische
agenda geplaatst? Net zoals dat geldt voor de volgende kwestie: wat
zijn eigenlijk de onderwerpen waar we tegenwoordig nog over zouden
moeten spreken, betreffen die niet de chaos in de wereld, de verkalkte
staat, de desintegratie van de maatschappij, de vernietiging van de natuur, het wangedrag van de populistische leiders, de toekomst van de
mens?
Hoeveel waarheid of onwaarheid kan de mens eigenlijk verdragen? Op
dit punt aangeland wil ik de genealogie en de traditie van de kritische
houding en denken in de westerse filosofie nog een keer onder de aandacht brengen. En die traditie zegt ons dat kritiek nimmer als zodanig
contemplatief van aard mag zijn, zij moet juist krachtig ingrijpen in de
wereld, zij moet de bestaande waarheid afbreken om een nieuwe aan
het licht te brengen. De waarheid mag dan ook nimmer dezelfde waar-
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heid zijn of bestendig zijn, mag nooit op zoek gaan naar zichzelf. De
waarheid moet voortdurend veranderen, zij, en dat is een onvermijdelijkheid, kan alleen in de andere waarheid voortleven.
Ook kan de waarheid onmogelijk samenvallen met de dingen op
zich, net zomin kan zij verwijzen naar de dingen alsof die zich aan gene
zijde van het perspectief bevinden. Nee, de waarheid houdt zich juist
op in de leemte, in de tussenruimte die is ontstaan wanneer het ene
perspectief overgaat in het andere.
Door de geschiedenis heen is waarheid voorgesteld als een niet te
verteren brok. Dat schijn hoger wordt aangeslagen dan werkelijkheid is
sinds de uiteenzetting van Plato over mens, grot en schaduw zonneklaar. Op een zeker moment in de geschiedenis heeft men dan ook de
conclusie getrokken dat er geen ideële werkelijkheid is, als er een zou
zijn, zou die voor de mens onbereikbaar zijn. Voortaan zal hij zich tevreden moeten stellen met de dagelijkse omgang met de dingen, met
het enorme aanbod van verschijningen en representaties.
Maar het feit dat er überhaupt vragen worden gesteld, en dat die vervolgens worden geproblematiseerd, betekent in feite, dat er een poging
ondernomen wordt antwoorden te vinden op de complexe situatie zoals
die zich in de werkelijkheid voordoet.
Problematiseren is geen uitvloeisel of gevolg van een historische
context of situatie, het is het antwoord van bepaalde individuen op die
situatie. En tijdens dat proces van problematiseren van de vraag, van
het ter discussie stellen van de werkelijkheid zal je altijd een bepaalde
vorm van creativiteit aan de dag moeten leggen die geen raakvlak
heeft met de situatie. Want het is wel te verstaan een reactie op een
concreet aspect van de wereld, het drukt de directe betrokkenheid uit
van het kritische denken op de werkelijkheid. Het schept ruimte dat er
een leven bestaat waar een kritiek op de werkelijkheid nog mogelijk is.
Kortom, het vraagt simpelweg van de criticus een bepaalde filosofisch ingevulde militante houding aan te nemen die volgens Epictetus
als de hoogste vorm van alle politiek kan worden beschouwd.
Wie verzet pleegt, heeft gelijk, omdat hij niet verstrikt wil raken in het
ondraaglijke cynische nihilisme van een maatschappij die geen onderscheid kan maken tussen produceren en vernietigen. Ooit begonnen de
honden (de kynici) te huilen, langzaamaan groeide het moralistische
verzet tegen de sociale en menselijke toestand tot een maatschappelijke en geestelijke stroming. Op dat moment bloeiden de filosofische
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sekten op. Om opnieuw te worden gestuit door grote en kleine inquisiteurs, door ideologische manipulatoren en morele bedriegers die met
hun kennis andere willen overheersen. De grootinquisiteur is het prototype van de moderne en hedendaagse politicus die verkondigt dat de
mens orde nodig heeft, dat die onder controle gehouden moet worden.
Om dat laatste ten uitvoer te brengen is de leugen, die de afgelopen
decennia een nieuw leven is gaan leiden in de vorm van nepnieuws,
een zeer geschikt wapen gebleken. Wie wil heersen, maakt gebruik van
platte godsdienstige, moralistische en ideologische boodschappen, gebruikt verleidingstechnieken, grootscheeps de leugen en indien nodig
geweld.
Het moderne moralisme is uitgemond in een verwoestende werveling van zogenaamde ‘goede bedoelingen’ die door degenen die op
macht belust zijn of die willen bestendigen op de spits worden gedreven. Zij, de machtshebbers, hebben maar één doel en dat is invloed,
nog meer invloed uitoefenen. Zij hebben nooit naar waarheid gestreefd
‒ koningen zijn nooit filosofen geworden‒, zij verkondigen zoveel mogelijk onwaarheid om de wereld ermee te belasten, om de aandacht af
te leiden, om verwarring te stichten, om reacties uit te lokken, om
nieuwe vijanden op te sporen. De slag om de waarheid is al heel lang
geleden verloren.
Meer dan veertig jaar geleden hebben postmoderne filosofen de ideologie ten grave gedragen. Daarmee baanden zij de weg naar het catastrofale denken. We waren gewaarschuwd, we hadden moeten luisteren
naar de eerste denker die ons opmerkzaam maakte op de invloed en
werking van de catastrofen in het culturele en filosofische bereik, we
hadden op een totaal andere wijze Nietzsche moeten lezen.
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X: Hedendaags nihilisme
Dood aan de geschiedenis, leve het hier en nu
Kapitaal en arbeid in de 21ste eeuw
A. Het turbokapitalisme, de techbedrijven: Google, Facebook,
Instagram, Amazon
B. Het fenomeen arbeid, een nieuwe horigheid
C. Na het postmodernisme; waarheid of onwaarheid?
Nepnieuws, de leugenfabriek, rechts aan de macht
D. Van mensmachine tot denkmachine, de technoïde wereld:
cyborgs, algoritmen, zelfdenkende en zelflerende machines
Inleiding
‘Het hoogste stadium van het nihilisme is bereikt, wij zijn allen nihilist
geworden’. ‘De werkelijkheid telt alleen als waarheid en moraal vernietigd zijn’

Een muurschildering die ik onlangs aantrof in een museum in Auckland, Nieuw
Zeeland

Volgens The Guardian (december 2018) staat de wereld dichter bij een
terugkeer naar de jaren dertig dan we ooit zijn geweest. De bubbel van
het economisch herstel begint barsten te vertonen, de kloof tussen rijk
en arm neemt almaar toe. De huidige wereld is een afspiegeling van de
situatie zoals die tussen beide wereldoorlogen heeft bestaan, met alle
politieke gevolgen van dien. Volgens de auteur van het artikel, Larry
Elliott, is het enige verschil met de crisisjaren van de vorige eeuw dat
het tegenwoordig ontbreekt aan een botsing van ismen.
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A: Het turbokapitalisme, een systeem in verval
‘Als er geen idealen meer zijn, heerst het nihilisme’ (Friedrich Nietzsche)

Het financieel kapitalisme en het techno-kapitalisme
De afgelopen jaren worden we veelvuldig geconfronteerd met verhalen
die het einde der tijden aankondigen of ons doemscenario’s voorspiegelen die beladen zijn met de meest afgrijselijke apocalyptische visioenen.
Deze angstdromen lopen uiteen van een simpele opdringerige waarschuwing op een pakje sigaretten, de verkondiging van een fatale afloop van klimaat en milieu, het uiteenspatten van een conglomeraat
van natiestaten door dreigende ‘exits’, de desastreuze bevolkingsexplosie, de tsunami van migratiestromen, tot en met het instorten van
beurzen of het luiden van de noodklok over de euro of het financieel
kapitalisme.
1. Het financieel kapitalisme woekert voort
Aangezien ik in een vorig hoofdstuk al uitgebreid heb stilgestaan bij het
financieel kapitalisme, volsta ik hier met een korte samenvatting. Na de
opkomst van het financieel kapitalisme zijn de epicentra van het kapitalisme verschoven. De centra van het financieel kapitalisme zijn nu Wallstreet, de City (of dat na de Brexit nog zo is, is een open vraag), Tokio,
Frankfurt, Sjanghai en nog een paar andere plekken die het financiële
kapitaal heeft uitgekozen. Deze financiële bolwerken liggen niet meer in
de periferie waar het industrieel kapitalisme of een of andere klassieke
variant ervan bestaat, maar in de centra waar na de jaren tachtig de
geavanceerde technologische industrie tot ontwikkeling is gekomen.
Globaal gezien is na de millenniumwisseling in het overgrote deel
van de wereld het leven verstrengeld met mondiale economische en
financiële activiteiten. Alleen de intensiteit waarmee de samenlevingen
door de globalisering worden geraakt en de snelheid waarin dat gebeurt, kunnen verschillen. Financiële handelingen maken op dit moment naast de activiteiten van de zogenaamde techbedrijven een groot
deel uit van alle economische activiteiten.
Er is een virtuele financiële economie gecreëerd die de onderlinge
reële economie volkomen ontwricht. Deze virtuele economie bestond
niet of nauwelijks in de vorige eeuw. De virtuele financiële handel, en
niet meer het investeren in de productie van goederen, is de meest
winstgevende activiteit. De winsten die nog uit de ‘oude’ productie worden gehaald kunnen zelfs niet in de schaduw ervan staan. Voor de
meeste westerse landen geldt dat de investeringen in de industriële
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productie tegenwoordig als ‘tamelijk’ onrendabel worden beschouwd. Er
is een geheel nieuwe situatie ontstaan. Speculanten zijn voortdurend in
gevecht met nationale of supranationale overheden waarbij de staatsschuld altijd de verliezende partij is. De strijd is ongelijk, want er wordt
gestreden met ongelijke middelen. De staat of de superstaat moet het
immers doen met beleidsinstrumenten en politieke middelen die dateren uit de 19de eeuw (zie de uiterst trage politieke besluitvormingsprocessen). De speculanten (de hedgefondsen, de investeringsbanken, de
joint-ventureondernemingen) opereren met 21ste eeuwse communicatiemiddelen en de nieuwste snufjes op het gebied van de informatietechnologie.204
Deze ontwikkeling heeft zo zijn gevolgen. Aan de ene kant verrijkt een kleine groep zich met de dag, aan de andere kant neemt bij
het merendeel van de mensen de schuldenlast dagelijks toe.
Schuld en boete
‘Je komt op de aarde om een betekenisvol leven te leiden, er iets van te maken, niet alleen voor jezelf, maar ook voor de anderen – dit is een notie die je
in de meeste religieuze tradities terugvindt. In de christelijke leer is die neergeslagen in een schuldbegrip. Je wordt schuldig geboren, een leven lang is dat
voor de mens een beknellend keurslijf’. (Peter Sloterdijk)

De kapitalistische cultus koerst niet aan op verlossing van of verzoening
met de schuld, maar is de schuld zelf. Sterker nog: het kapitalisme is
een geïncorporeerde vorm van schuld, anders gezegd het is een grote
schuldcultus. Het heeft een ongelooflijk schuldbewustzijn gecreëerd die
universeel is geworden, de angst voor de godheid van de oude religies
is veranderd in een schuldbewustzijn.
Maar het kapitalisme zal nooit de verlossing brengen, zadelt ons
eerder op met nog meer schuld, evenmin zal het hoop brengen, eerder
vertwijfeling. Ook streeft het absoluut niet naar verandering van de wereld, veeleer heeft het de vernietiging op het oog. Kortom, het kapitalisme is net als alle andere monotheïstische godsdiensten een destructieve religie. En wat doet de politiek? De politiek wast dagelijks haar
handen in onschuld, zij heeft een markt gecreëerd van leugens, bedrog,
schuld, en valse voorstellingen van zaken. De dialectiek, ooit het speelTijdens de Obamaregering tweette een hacker dat het Witte Huis was aangevallen
door een Syrische terreurgroep en Obama gewond was geraakt. Binnen 60 seconden
daalde de Dow Jones index met 150 punten wat overeenkomt met 136 miljard dollar.
Op 6 mei 2010 daalde door een interventie de Dow Jones index met 1000 punten,
equivalent van 1000 miljard dollar.
204
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tje van linkse filosofen, wordt tegenwoordig door het gevestigde politieke systeem massaal ingezet om enerzijds de wanorde in het systeem te
verhullen, anderzijds om die, als het zo uitkomt, te vergroten. Wij zijn
niets verschuldigd aan de toekomst, na mij de zondvloed, zei Trump,
tijdens de inauguratie van zijn presidentschap.205
Geld, de motor van de geschiedenis
Waar de wet en het dictaat van het geld heerst, dreigen grenzen weg te
vallen, het blijken grenzen van territoria te zijn die in het verleden bij
elkaar gehouden werden door gebruiken, gewoonten, tradities, religieuze sentimenten en ideologieën. Die oude grenzen worden weggevaagd
door de meedogenloze, niets ontziende globaliseringstendens. Vervolgens zien wij, dat in de randgebieden van de wereld conflicten worden
uitgelokt om nieuwe grenzen vast te stellen of te wijzigen.
Als het zo is dat geld – legaal of illegaal geld – het enige gemeenschappelijke is wat mensen in de stedelijke samenlevingen met elkaar
verbindt, dan zal in de grote steden de criminaliteit en ook het terrorisme alleen maar toenemen.206 Op den duur zou dit het einde beteke-

Ter Illustratie zomaar een voorbeeld uit de tijd van de eerste financiële crisis van
dit millennium. In het beruchte jaar 2007 waren er 946 miljardairs die een gezamenlijke waarde vertegenwoordigden van 3500 miljard, wat op dat moment meer was dan
het totale BNP van Duitsland, dat toch in de rangschikking te boek staat als de vierde
economie van de wereld. Aangezien de gehele staatsschuld van Italië destijds 1900
miljard bedroeg, die van Griekenland 300 miljard en die van Portugal ruim 200 miljard etc., het waren dagkoersen die intussen zomaar verdubbeld kunnen zijn, zou de
gigantische schuldenlast in Europa, eenvoudig door die 946 superrijken kunnen worden ingelost. Voor de staatsschuld van de VS moeten zij even sparen, die bedraagt
namelijk 15.000 miljard. Dan heb ik het nog niet gehad over de schuld van particulieren, die door de banken opgezadeld zijn met foute hypotheken en torenhoge renten
op hun creditcards of anderszins (in de VS bedroeg alleen al de gezamenlijke creditcardschuld ruim 1000 miljard, en daarin is de hypothecaire schuld niet verdisconteerd). Nog geen 10 jaar later bedraagt de mondiale schuld 243.200 miljard dollar
(100.000 miljard meer dan in 2008 ten tijde van de crash). Wereldwijd is de schuld
van alle overheden, burgers en bedrijven samen drie keer zo groot als de wereldwijde
verdiencapaciteit (NRC 4 april 2019). Om die schuld af te lossen zou Nederland alleen
al 293 jaar lang zijn totale inkomen moeten afdragen.
206
Over 12 jaar zal 80% van de wereldbevolking in dertig steden wonen. Welke gevolgen dat zal hebben, laat zich raden. Ergens tussen 10.000 jaar en 8000 jaar voor
Chr. toen mensen in de vruchtbare streken hun nomadenbestaan opgaven en die inwisselden voor akkerbouw en veeteelt bezat de aarde ongeveer 4 miljoen inwoners,
omstreeks het begin van onze jaartelling 150 miljoen, en in de loop van de 19 de eeuw
werd het eerste miljard bereikt, in 2015 bedroeg het aantal meer dan 7 miljard en in
2050 zo is de schatting bijna 10 miljard.
205
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nen van wetten, moraal, van welke morele notie dan ook. Geld zal dan
de enige symbolische generator voor gedrag, mentaliteit, moraal, voor
de relaties tussen de mensen onderling zijn (als dat intussen al niet het
geval is). Geld en niet anders dan geld zal dan dé richtsnoer zijn voor
ons denken en handelen.
Om dat opererend geldsysteem in tact te houden, te continueren
en te beschermen bouwen we er een muur omheen, waarbinnen we
ons, althans dat wordt ons voorgespiegeld, veilig voelen. De omvang
van die muur kan van land tot land, van regio tot regio, van continent
tot continent verschillen.
God is Geld
Voor de idealistische filosoof Friedrich Schelling (1775-1854) is het alomvattend begrip, dat voor het ‘algehele’ zijn staat, dat redding of ongeluk brengt, God. God is de oergrond van de orde der dingen. Ja,
Nietzsche moest nog geboren worden.
Als we God eens door kapitaal of door geld vervangen openbaren
zich plots een aantal uiterst interessante gedachten. Enige lenigheid
van geest is vereist. Maar voordat we zo ver zijn, moeten we eerst nog
met Schelling afrekenen. God is bij Schelling zichzelf nog niet, hij of zij
heeft nog geen gezicht. Vanuit zijn duistere afgrond moet God nog aan
het licht treden. Het goddelijk wezen is nog niet voltooid. Maar God
heeft wel potentie, hij kan orde brengen in het rijk der dingen, en hij,
en dat is op zich bijzonder, beschikt ook over het vermogen de wereld
in een grote chaos te storten. Dat heldere exclusieve inzicht in het proces van de totale vernietiging, ook wel de volkomen chaos genoemd, is
enkel voorbehouden aan de bewuste mens.
En wie is die bewuste mens? Natuurlijk is dat het superwezen, alleen dat bijzondere verschijnsel mens is in staat de hoogste graad van
bewustzijn te bereiken. En laat nu dat inzicht in het hogere, het absolute, gelijk staan aan vrijheid. Volgens de Duitse filosoof Schelling is dat
de vrijheid zelf.
God of geld, zouden we tegenwoordig zeggen, is dus eerst in
duisternis gehuld, maar hij heeft, zo hebben we kunnen vaststellen, al
wel de potentie om aan het licht te treden. Op dat moment treedt er
een ander proces in werking: dat wordt dan de wet van de ‘expansiviteit’ genoemd (tegenwoordig duikt dit begrip weer veelvuldig op in spirituele kringen, maar dit terzijde). Als de expansie materieel wordt dan
ontstaat er een relatie met de wereld. In hedendaagse termen uitgerukt
zou je kunnen zeggen dat op dat moment de markt in werking treedt.
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De relatieve wereld van het geld wordt omgeven door een grotere
wereld, een universum van mogelijke betrekkingen en handelingen die
als een centripetale kracht werken. Het geld overstijgt zichzelf, het ontsluit nieuwe gebieden, opent nieuwe vergezichten. Het is ineens hier en
daar, in het heden, verleden en toekomst. Het vindt in ruimte en tijd
een podium waarop het kan regeren.
En dan is het aan de mens om tegen al die verlokkingen van het
geld weerstand te bieden. Maar binnen de mens vindt er een voortdurende strijd plaats. Hij kan zich eraan overgeven of hij kan het resoluut
afwijzen. Als hij erin zou slagen de strijd met het geld te beslechten,
dan zou dat een overwinning op zichzelf zijn. Meer nog hij zou zichzelf
transcenderen. Hij zou tot zelfinzicht komen, hij zou het egoïsme achter
zich laten en dat definitief overwonnen hebben. Dat zou een fantastisch
oplossing zijn voor het probleem geld, alle geld- en schuldproblemen
zouden de wereld uit zijn. Maar hij kan natuurlijk ook voor een negatieve oplossing kiezen en zich dusdanig verlagen dat hij zelfzuchtige doelen gaat nastreven. Het egoïsme behaalt een glorieuze overwinning, en
dicteert en commandeert vervolgens het verstand en de rede. De mens
heeft dan niet gekozen voor transcendentie, maar voor puur zelfbehoud, hij heeft gekozen voor het banale overleven.
Oorlog is geld plus geweld
Door een wereldwijd controlesysteem in het leven te roepen waaraan
we ons hebben onderworpen om onze collectieve veiligheid zeker te
stellen, hebben we niet alleen onze vrijheidsruimte drastisch ingeperkt,
maar is ook ons angstgevoel enorm toegenomen. Als we eenmaal in die
situatie zijn terechtgekomen, dan blijkt er geen uitweg meer te zijn of
we zouden voor de meest radicale oplossing moeten kiezen door de gehele bestaande cultuur te vernietigen om die daarna opnieuw vorm te
geven. Dat zou volgens sommigen een mogelijkheid zijn?
Na de val van de Berlijnse Muur zijn Europa en de VS het epicentrum geworden van een grote volksverhuizing van mensen die uit het
oosten en uit het zuiden afkomstig zijn, van mensen die geen enkel
toekomstperspectief meer hebben, die woedend en wanhopig aan de
poorten van de westerse kapitalistische landen staan te rukken om binnen gelaten te mogen worden.
Als de stroom vluchtelingen niet meer te stuiten is, dan worden
als reactie de muren van het fort Europa en die van de VS nog hoger
opgetrokken en voorzien van de meest afschrikwekkende materialen
om al die wanhopige vertrapten der aarde buiten de deur te houden.
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Niet alleen in het Westen heerst er chaos. Op alle fronten heerst
er chaos. Mensen uit andere regio’s komen verhaal halen, zij accepteren de bij hen gecreëerde chaos niet, zij komen massaal in verzet. Vervolgens vraagt men zich in het Westen af, wat toch de voedingsbodem
is van dat ‘verdomde’ terrorisme?
Vroeger was het allemaal eenvoudig: je verklaarde de eerste de
beste vreemdeling de oorlog door hem tot aartsvijand nummer één uit
te roepen. Maar die vlieger gaat niet meer op, de machthebbers hebben
nu een volledige dagtaak met het bedenken van (nieuwe) vijanden. Ja,
we zijn in een nieuwe fase van de geschiedenis beland, we hebben de
oorlog aan iedereen en aan onszelf verklaard.
Ooit werden er oorlogen geëntameerd om etnische, religieuze,
economische, politieke en ideologische conflicten op te lossen. Nu ontketenen we oorlogen om al die bedreigingen die zowel van binnen als
van buiten afkomstig zijn, te voorkomen. De ooit tijdelijke staat van
oorlog is veranderd in een permanente staat. Deze nieuwe situatie
heeft verstrekkende gevolgen gehad voor het mensbeeld van de 21 ste
eeuw, er is geen gebied meer op deze aardbol waar nog enige hoop of
verwachting bestaat. Nee, er zijn alleen nog troosteloze oorden waar
wanhoop en vertwijfeling de boventoon voeren.
Oorlog een wisselend spektakel
De constante dreiging van oorlog is een wezenlijk aspect geworden van
de postmoderne staat. Als een regiem er niet in slaagt een geloofwaardige oorlogsdreiging te verzinnen, zo denken althans de machthebbers,
dan zal de beschaving hoe dan ook ten onder gaan. Voor hen is de enige optie ‒ in hun ogen een beproefde politieke strategie ‒ het systeem
dusdanig te organiseren dat het op elk moment paraat moet staan oorlog te voeren.
En dan werp ik, gezien bovenstaande, de vraag op: hoeveel regeringsleiders zijn er heden ten dage niet, die gekweld worden door interne conflicten, die zich laten leiden door onbetrouwbare publieke opinies
en daardoor zo in de greep zijn gekomen van het spektakel dat zij geen
duidelijk beeld meer hebben waar zij mee bezig zijn, laat staan dat zij
nog enig besef hebben van de onvoorspelbare consequenties van alle
geproduceerde oorlogsretoriek? Voor mij is het altijd een kwestie van
tijd wanneer een regeringsleider besluit ergens in te grijpen. Edoch, intussen is het strijdtoneel verlegd. Tegenwoordig is de wereld opgedeeld
in enerzijds een wereld waar de binnenlandse rust ogenschijnlijk onder
controle is, waar regimes minder geneigd zijn tegen elkaar ten strijde
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te trekken. Anderzijds is er een wereld waar alle mogelijke conflicten
worden uitgelokt of die nu etnisch, religieus, tribaal of sektarisch van
aard zijn. Dagelijks bereikt ons via de media de meest gruwelijke beelden die ons vertellen dat de wereld in een permanente staat van oorlog
verkeert.
We leven in een tijdperk van endemische instabiliteit waarin politieke en economische stelsels ondertussen hun eigen graf hebben gegraven, waarin wanhopige pogingen worden ondernomen de aandacht
af te leiden van de werkelijke toestand in de wereld.
2. De snelle opkomst van de techbedrijven, een inleiding
Een van de meest gevaarlijke mythes van het hedendaags kapitalisme
is het waanbeeld dat ons systeem innovatie beloont. Mijn vraag in dezen is, wie plukken daar de vruchten van? In de praktijk zijn het de
bankiers, de investeerders, de bedrijfsjuristen die aan het langste eind
trekken, zij bepalen wat er gebeurt, zij hebben de loop der jaren een
enorme machtspositie opgebouwd. Bedrijven als Google, Microsoft,
Facebook, Instagram (al weer jaren geleden overgenomen door Facebook), Amazon etc. hanteren een economische model waar allerlei
soorten handelingen vervangen wordt door algoritmen. Hun verdienmodel, zoals dat tegenwoordig heet, is dat zij licenties en diensten, dat
wil zeggen ondersteunende diensten leveren aan producenten en consumenten én door die activiteit de exclusieve controle opeisen van de
relatie producenten en consumenten. Zij gaan daarbij, zo wijzen de cijfers uit, niets ontziend te werk.
Er is een enorme verschuiving opgetreden in het sociale, economische, politieke en culturele veld. Zoals bekend heeft sinds de jaren
zestig de automatisering een enorme vlucht genomen. De banen van de
middenklasse en van de werkende klasse zijn door die automatisering
op de tocht komen te staan. Aan het eind van de jaren zeventig zagen
wij al de eerste signalen dat de economie aan het veranderen was.
Nog geen tien jaar later bleek er een geheel nieuwe industrie in
het leven geroepen te zijn, die we voornamelijk aantreffen in de ITsector en aanverwante branches. Op zich niet opmerkelijk (we leven
per slot van rekening in een kapitalistische maatschappij) is dat na verloop van tijd door bedrijven zoals Google en Amazon en de grote techbedrijven het aloude monopoliemodel van eind van de 19de en begin
20ste eeuw van stal wordt gehaald. Wat blijkt? In de praktijk verdienen
die bedrijven via allerlei vampiermodellen grote sommen geld, vervolgens stellen zij alles in het werk een monopolie te verwerven in die sec-
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tor. Dat roept meteen de volgende vraag op: welke modellen hanteren
die bedrijven dan? Door middel van bepaalde surveillancetechnieken en
gedragsmonitoring verkrijgt men inzicht in het gedrag van de consument. De consument wordt vervolgens met behulp van een massale
inzet van reclame lastig gevallen en uitgekleed. Kortom, met allerhande
nieuwe technologieën kun je op grootschalige wijze misbruik maken
van de mens als consument.
De wereld van de technomonsters, ‘Is there a future?’
‘Als er geen idealen meer zijn, blijft het nihilisme over’

Sinds de millenniumwisseling is er een nieuwe fase in het kapitalisme
ingetreden waarin gestreefd wordt de totale controle te verkrijgen over
de distributieketen (w.o. diensten, producten en het gedrag van consumenten). Er is een nieuwe vorm van imperialisme ontstaan waarbij
de variant van het eind 19de, begin 20ste eeuw schril bij afsteekt. En dit
streven heeft maar één doel voor ogen en dat is een absoluut monopolie te verwerven op alle bereiken van het sociale, culturele, economische en politieke leven.
Google, Amazon, Apple, Facebook, de nieuwe ‘internetionals’
Jaarlijks steken private fondsen en investeerders meer dan 60 miljard
dollar in de zogenaamde techbedrijven. Een groot deel van het geld is
geleend, dus met andere woorden er is een grote zeepbel gecreëerd,
die op elk moment uit elkaar kan klappen. Als opnieuw, zoals in
2007/2008, het kaartenhuis instort, wat volgens ingewijden op korte
termijn gaat gebeuren, zal de belastingbetaler er wederom voor moeten opdraaien. Als vanzelfsprekend zijn dan ook alle jonge werknemers
of flexwerkers van die veelvoud aan techbedrijven de klos. Deze nieuwe
loonslaven die alleen in een enkel geval hun schamele salaris krijgen
aangevuld met een handvol opties en aandelen, en voor de rest luttele
bedragen ontvangen voor hun arbeidsinzet, doen hun werk zonder een
ziektekostenverzekering of pensioenvoorziening.
Wat voor bedrijven zijn dat? En wie zijn de oprichters ervan? Het
blijken ooit, toen zij nog jong waren, idealisten te zijn geweest die gerekend kunnen worden tot de zogenaamde hippiegeneratie. Deze
‘wietrokende’ generatie heeft aan het eind van de jaren tachtig het wereldwijd web geïntroduceerd met als ambitie een volledig nieuwe publieke ruimte te scheppen, dat open, democratisch en egalitair zou zijn.
Ja, het internet is ontwikkeld door hippies. Maar hun idealen zijn al snel
ontspoord. Het vrijheidsstreven, dat overigens in de Verenigde Staten
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op een bijzondere wijze was ingekleurd, werd ingewisseld voor het verdienmodel. Winst maken genoot de voorkeur boven een zorgeloos frivool bestaan.207
De eerste jaren na de millenniumwisseling heeft zich een gigantische digitale revolutie voltrokken waar een aantal whizzkids gretig op
zijn ingesprongen. Voor de ‘founding fathers’, CEO’s en aandeelhouders
van deze bedrijven zijn er ongekende mogelijkheden ontstaan om gigantische winsten te maken. En dat gaat over de ruggen van de hard
zwoegende lieden die zich aan de onderkant van het digitale universum
bevinden, voor hen blijven er een paar kruimels over, net genoeg om in
leven te blijven.
Het winstprincipe van de digitale systemen werkt als volgt: Elke
klik is een ‘clue’, een aanwijzing waarmee grof geld verdiend kan worden. Waar het om draait is zoveel mogelijk data te verzamelen die aan
commerciële bedrijven doorverkocht kunnen worden (ik kom hier nog
uitgebreid op terug aan de hand van de werkwijze van Facebook).
Maar er is ook een keerzijde aan het systeem. Het snelgroeiende
datavirus vreet aan ons vermogen om nog normaal met elkaar te communiceren, doordat filters ons van elkaar isoleren, waardoor we steeds
meer blootgesteld worden aan: nepnieuws, desinformatie, geheime
propaganda, fake accounts, trolfabrieken, haattaal, lastercampagnes,
netbots, nepmails (het zogenaamde ‘phishing’) etc. 208 Het datavirus
vreet aan onze privacy, ondergraaft de auteursrechten, het intellectueel
eigendom, en ons vermogen tot zelfkennis en autonomie. Na tweehonderd Facebook-likes weet een algoritme al wie en wat voor een persoon
je bent. Het maken van een autonome keuze is als gevolg van deze
ontwikkeling een onmogelijkheid geworden.
Facebook en Google zijn nieuwe manipulerende media, terwijl zij
zichzelf nog steeds presenteren als techbedrijven waardoor ze ‘denken’
dat zij geen maatschappelijke verantwoordelijkheid hoeven te dragen.
Maar in werkelijkheid hebben zij het publieke domein omgetoverd tot
een schijndomein, zij hebben een wereld geschapen waar de onwaarheid en de leugen regeert. Wat opvallend is (zo niet stuitend), is dat
De digitale opstand had geen ideologie, geen theoretisch kader en geen esthetiek.
De jonge entrepreneurs vertrouwden blind op de bestaande technisch wetenschappelijke intelligentie, bouwden die verder uit en verbond die met praktische oplossingen.
Bij die generatie was er absoluut geen sprake van een ideologische aanname.
208
Nepnieuws (fakenews) is desinformatie verhuld als nieuws, dat verspreid wordt via
websites, sociale media en traditionele media, met als doel het maken van winst of
het beïnvloeden van de publieke opinie.
207
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dergelijke media een enorme ruimte krijgen van publiek en overheden.
En dat is op zich opmerkelijk, want het blijken ordinaire ondermijnende
instellingen te zijn, die maar een moraal kennen en dat is winst maken.
Voor de CEO’s ervan is dat laatste het enige wat telt. Angstvallig
houden zij dan ook de maandelijkse winstcijfers in de gaten, bang als
ze zijn de aandeelhouders niet tevreden te stellen. Google en Facebook
zijn imperiale data-machtsblokken die, naast hun dubieuze marketingpraktijken, een verstrekkende invloed uitoefenen op alle bereiken van
het maatschappelijke leven.
Google, van idealistisch tot monocausaal medium
Google is een zoekmachine voor het opsporen van documenten, personen, afbeeldingen, webpagina’s etc. op het wereldwijde web. Net voordat de internetgekte uitbrak, was het bedrijf in 1997 opgericht door
overijverige studenten die twee jaar gewerkt hadden aan een geavanceerde methode voor het vinden van informatie op internet. Al snel
werd het 's werelds populairste zoekmachine. De tijd dat Google alleen
nog een zoekmachine was, is allang voorbij. Hoewel het leeuwendeel
van de inkomsten van de Google-groep nog uit advertenties afkomstig
is, richt het bedrijf onder druk van de aandeelhouders zich steeds meer
op andere bronnen.209
Advertenties verkopen, blijkt in een tijd van moordende concurrentie kwetsbaar te zijn. Daarom heeft het bedrijf zijn blik verbreed en
in een breed scala aan bedrijven geïnvesteerd, zoals in zelfrijdende auto’s, in slimme thermostaatkranen die via een app de leefgewoonten
registreert, in taxidienst Uber, in biotech-bedrijven om ziektes vast te
stellen, te monitoren en te voorkomen. Ook dit bedrijf, ooit opgericht
door idealistische studenten, heeft al heel snel de weg van de pure
commercie ingeslagen.210
Jeff Bezos, de paus van Amazon
Amazon, is een Amerikaans e-commercebedrijf dat in 1994 werd opgericht door Jeff Bezos. Het was een van de eerste grote bedrijven die
goederen via het internet verkocht. In 2015 bereikte het bedrijf voor
het eerst een omzet van meer dan 100 miljard dollar. Oorspronkelijk
Google zag een tijdje geleden zijn winst dalen, dat kwam voornamelijk door een
hoge boete van de Europese Commissie. Zo had Google emailadressen, medische gegevens en financiële transacties verzameld via de zogenaamde Street View–auto’s.
210
De koers van het aandeel is sinds 2009 vervijfvoudigd en schurkt inmiddels tegen
de magische grens van 1000 dollar per aandeel aan.
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verkocht Amazon alleen boeken, maar al snel werden daar andere media aan toegevoegd en tot slot ook andere artikelen en zowaar (winstgevende) bedrijven. Zo werd een Amerikaanse supermarktketen in het
hogere marktsegment opgekocht. Afgelopen jaar werd een onlineapotheek overgenomen die via internet geneesmiddelen op recept verkoopt. Amazon verkrijgt door die overname een belangrijke positie in
de markt voor receptmedicatie die alleen al in de VS geschat wordt op
560 miljard per jaar.
Internationaal staat de multinational zwaar onder druk vanwege
de lage belastingen die het bedrijf betaalt. Op 4 september 2018 kwam
de beurswaarde van Amazon boven de 1000 miljard dollar uit. Na Apple
is Amazon het tweede Amerikaanse bedrijf dat die grens doorbreekt.211
Oprichter en grootaandeelhouder Jeff Bezos heeft een belang van 16%
in het bedrijf en is sinds medio 2017 de rijkste man in de wereld. 212 In
2018 werd hij de eerste persoon met een vermogen van meer dan 100
miljard dollar dat inmiddels opgelopen is tot een som van 160 miljard
Amerikaanse dollar.
Facebook (Instagram), Mark Zuckerbergs capriolen
Al voordat Mark Zuckerberg Facebook oprichtte, rommelde hij al dusdanig met websites op de universiteit waar hij destijds studeerde dat
WhatsApp is van Apple.
Jeff Bezos is onlangs genomineerd voor de open Amerikaanse kampioenschappen
van middeleeuwse spelen, gezien zijn feodaal sociaal beleid gooit hij hoge ogen. Amazon is wijd en zijd bekend om zijn anti-vakbondsbeleid. In 2013 verschenen The
thruth behind the click) reportages over de slechte werkomstandigheden van arbeiders in de logistieke verdeelcentra. De omstandigheden zouden het risico op mentale
en fysieke ziektes verhogen. In zijn reactie stelde Amazon dat de wettelijke bepalingen nageleefd werden. Volgens BBC-onderzoek uit 2016 stonden chauffeurs die
voor Amazon reden (via een uitzendconstructie) onder zulke tijdsdruk dat hun veiligheid en die van andere weggebruikers erdoor in gevaar werd gebracht. Ze zouden ook
voor minder dan het minimumloon aan het werk zijn. Het bedrijf heeft sinds 2016
octrooi op een kooi op wielen die magazijnmedewerkers moest transporteren naar de
plaats waar ze een pakket op moesten pakken. Invoering van deze rijdende 'arbeiderskooi' ging na een storm van kritiek in de kranten niet door. Een ander octrooi betreft een polsband die de handbewegingen van magazijnmedewerkers volgt en ze kan
bijsturen met trilsignalen. Deze uitvinding past volgens Amazon-critici in de gewoonte
van het bedrijf om medewerkers als menselijke robots te behandelen.
De lonen van Amazon-medewerkers in de VS zijn zo laag dat velen van hen hun inkomen moeten aanvullen met een overheidsuitkering in de vorm van voedselbonnen,
zodat het bedrijf bovenop zijn officiële subsidies nog een verkapte extra subsidie op
arbeid geniet. Dit, en vergelijkbare praktijken in andere Amerikaanse bedrijven, was
voor politicus Bernie Sanders aanleiding hier paal en perk aan te stellen.
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hij door het universiteitsbestuur ervan werd beschuldigd met deze sites
de privacy van anderen te schenden. Nadien is zijn gedrag niet veel
veranderd, sterker nog het is een ‘way of life’ geworden.
Begin 2004 ontstond Facebook. Ruim twee jaar later, september
2006, werd Facebook geheel openbaar. Facebook was een van de eerste virtuele gemeenschappen die een publieke web aanbood. Het aantal
Facebook-leden nam in een kort tijdsbestek enorm toe. Eind juni 2017
had Facebook twee miljard actieve gebruikers.
Begin november 2007 introduceerde Facebook een advertentieprogramma waarmee advertenties worden getoond op basis van voorkeuren en gedragingen van gebruikers en vrienden. Na een paar weken
ontstond er commotie bij de gebruikers van Facebook wegens het
schenden van de privacy van de gebruikers.213
Facebook slaat alle gegevens op die gebruikers invoeren op servers in hun eigen
systeem. Deze gegevens worden gecombineerd in één grote database met alle informatie van adverteerders of sites waarmee Facebook samenwerkt. Tegen betaling kan
Facebook aan een adverteerder uit haar database een gedetailleerde geselecteerde
groep van Facebookaccounts aanbieden. Voor een nog betere doelgroepselectie kunnen bedrijven of organisaties deze gegevens aanvullen met levering van eigen gegevens zoals klantgegevens (bijvoorbeeld mailadressen, telefoonnummers en huisadressen), koopgeschiedenis van gebruiker of bekeken items. Verder wordt geld verdiend
met advertenties (die op pagina’s van een grote groep gebruikers) worden geplaatst,
dat zijn advertenties die naast zoekopdrachten worden getoond, advertenties waarvoor Facebook een beloning krijgt als een product verkocht wordt. Verder worden er
inkomsten gegenereerd uit virtuele goederen of cadeaus die in de games van Facebook te zien zijn. Facebook verdient ook geld als gebruikers van andere sites via
Facebook inloggen. Gebruikers moeten 'verslaafd' worden gemaakt aan Facebook,
zodat ze de advertenties daadwerkelijk gaan bekijken. Dit kan bijvoorbeeld door algoritmen die zorgen dat bijdragen van welke aard dan ook, die om wat voor reden dan
ook opvallen, meer aandacht krijgen. Want die zorgen voor meer emoties en reacties.
Facebook maximaliseert ‘bubbeling’, polarisatie, extremisme en conflicten tussen
mensen en maatschappijen omdat mensen vanwege de ophef maximaal blijven komen. Overreding wordt daardoor veel meer bepaald door emoties dan door argumenten, feiten en bewijs. Bij adverteren is het bereik van naamsbekendheid, consideratie,
voorkeur en aankoop bij verschillende doelgroepen van belang.
Facebooks rol in de media: de Arabische Lente
In de Noord-Afrikaanse volksopstanden van 2011 in Egypte en Tunesië was Facebook
een belangrijk medium waarmee de opstandelingen zowel met elkaar als met de buitenwereld communiceerden. Maar er is ook een keerzijde: Facebook werd veelvuldig
gebruikt door verschillende regimes, waaronder Egypte, ter surveillance en controle
van de bevolking.
Facebooks rol in de verkiezingen
Via Facebook kan iedere potentiële kiezer de meest relevante agendapunten van zijn
favoriete partij te zien krijgen. De potentiële kiezer kan hierdoor denken dat het de
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De onlinegemeenschap stond naar aanleiding hiervan op haar
achterste benen en startte een online protestactie. Na protesten van
gebruikers wijzigde Facebook het advertentieprogramma.
Naast de door de gebruikers ingevoerde gegevens en de gegevens van
de adverteerders verzamelt Facebook gegevens zonder tussenkomst
van de gebruiker, zoals locatiegegevens, telefoonnummers, foto's, video's en audiofragmenten via de microfoon en camera van de
smartphone. Facebook verzamelt ook gegevens van mensen die niet op
Facebook zitten. Vervolgens levert Facebook de gegevens van de accounts van gebruikers uit aan de Amerikaanse overheid. In november
2015 bleek uit een intern rapport dat er sinds een jaar of twee in toenemende mate verzoeken om persoonlijke gegevens van de regering
kwamen.
Voorspellen gebeurt op basis van een complex systeem dat gegevens manipuleert. Met behulp van kunstmatige intelligentie wil Facebook ten behoeve van de adverteerders voorspellen wanneer en wat
een gebruiker eventueel wil gaan kopen. Hiervoor wordt een psychologisch profiel samengesteld gebaseerd op gebruikersdata.
Bijna de gehele omzet van het bedrijf bestaat uit advertentieinkomsten. Door de snelle groei van het bedrijf en de hoge resultaten
werd eind 2011 de bedrijfswaarde getaxeerd op zo’n US $100 miljard.
Op 18 mei 2012 ging Facebook naar de beurs, de beursgang was een
van de grootste ooit.214 Maar al snel gingen de alarmbellen rinkelen.

belangrijkste verkiezingspunten van de partij zijn, terwijl ze in werkelijkheid laag op
de agenda staan.
Een van de rechtszaken
In november 2016 begon het Openbaar Ministerie van de Duitse stad München een
strafrechtelijk onderzoek naar enkele hoofdmanagers van Facebook, onder wie Zuckerberg. Aanleiding waren berichten dat Facebook haatberichten negeerde en ze ook
op verzoek niet verwijderde.
Nepnieuws
Op 15 december 2016 maakte Facebook bekend meer maatregelen te nemen om de
verspreiding van nepnieuws – valse nieuwsberichten die zich via de site razendsnel
verspreiden – tegen te gaan. De rechtstreekse aanleiding hiertoe waren geruchten dat
de uitslag van de Amerikaanse presidentsverkiezingen – waarbij Donald Trump als
winnaar uit de bus kwam – door nepnieuws op Facebook zou zijn beïnvloed.
214
Het bedrijf heeft twee soorten aandelen. De A-aandelen hebben elk één stemrecht
en de B-aandelen hebben 10 stemrechten per aandeel. Mark Zuckerberg had medio
2017 14,4% van de aandelen in handen, maar omdat dit vooral B-aandelen zijn vertegenwoordigt dit 52% van het stemrecht.
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Vanwege haar handelwijze werd Facebook gedwongen maatregelen te treffen de privacy van de gebruikers te verbeteren en dat allemaal naar aanleiding van de Cambridge Analytica-affaire en de strengere privacywetgeving in Europa.215
Privacy-schendingen, datalekken, beïnvloeding en manipulatie
Persoonsgegevens over iemands ras, seksuele geaardheid, geloofsovertuiging of medische geschiedenis bleken gewoon ‘op straat’ te liggen. In
maart 2018 werd bekend dat Facebook de privé-informatie van tientallen miljoenen Facebookgebruikers die doorgesluisd waren naar het databedrijf Cambridge Analytica onvoldoende had afgeschermd. Het
laatstgenoemde bedrijf bleek betrokken te zijn geweest bij de verkiezingscampagne van Donald Trump (2016) die toen onder leiding stond
van Steve Bannon.216 De gelekte data werden gebruikt om profielen te
maken van Amerikaanse kiezers om ze daarna persoonlijk te benaderen, en ze vervolgens onder druk te zetten.
Facebook bleek op de hoogte te zijn geweest van deze grootste
privacy-schending en datalek, maar ondernam pas na ruim twee jaar
actie. 217 Autoriteiten stelden een onderzoek in naar de zaak. Zuckerberg bood op 22 maart 2018 publiekelijk excuses aan en gaf toe dat er
door Facebook fouten waren gemaakt. Zo had Facebook onder andere
met succes een proef gedaan om het opkomstpercentage bij de verkiezingen op te krikken.
Hoe werkt Facebook?
Hierbij neem ik Instagram als voorbeeld hoe het in die wereld toegaat.
Instagram is een sociaal medium dat sinds 2010 bestaat en in 2012 is
Cambridge Analytica was een databedrijf dat datamining, data-analyse en directe
marketing bundelde met strategische communicatie voor verkiezingscampagnes.
216
Steve Bannon (27-11-1953) is een Amerikaans zakenman en politicus. Hij was van
20 januari 2017 tot en met 18 augustus 2017 strategisch adviseur van president Donald Trump. Daarvoor was hij voorzitter van Breitbart News, een uiterst conservatieve
Amerikaanse nieuwssite die bekendstaat om zijn ultrarechtse connecties.
217
Hardleers zoals ze zijn: Facebook benaderde verschillende Amerikaanse zorginstellingen om data van patiënten te verzamelen. Het was de bedoeling om de medische
status van patiënten te koppelen aan hun activiteiten op het sociale netwerk. Zo kunnen medische instellingen bepalen of mensen extra zorg behoeven – bijvoorbeeld omdat ze weinig Facebook-vrienden hebben en niet zo actief zijn op Facebook. Facebook
had een samenwerking met externe databedrijven die aankoopgedrag van consumenten verzamelen. Die bedrijven verzamelden volgens Facebook de gegevens om andere
bedrijven ‘te helpen in contact te komen met mensen die mogelijk geïnteresseerd zijn
in hun producten en diensten’.
215
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opgekocht door Facebook, en in 2018 al ruim een miljard gebruikers
telt. Aanvankelijk is het een plek op internet om wereldwijd foto’s te
delen. Door Zuckerberg, de oprichter van Facebook, werden er algoritmen aan toegevoegd, waardoor de computer weet wie en wat relevant
is, en hoe populair iemand is. Populariteit op internet is nu ineens geld
waard, het draait immers om de ‘likes’ (symbolen die leuk of niet leuk
verbeelden). Jaarlijks wordt er door commerciële bedrijven meer dan 5
miljard aan advertenties uitgegeven. Dat zijn dan bedrijven die grote
bedragen betalen om advertenties van hun producten bij (vaak naast)
de meest aangeklikte foto’s te krijgen. Achter internet zit een financiële
en commerciële wereld verscholen die in hun marketingstrategieën alles uit de kast trekt. Er is een geheel nieuwe industrie ontwikkeld waarin net als in de oude wereld op grote schaal wordt gefraudeerd en gemanipuleerd. Zo worden nepaccounts in het leven geroepen waar heel
veel ‘likes’ te vinden zijn die te koop zijn.
Langzaamaan heeft er een versmelting plaatsgevonden van nep
en echt met vergaande consequenties voor de waarheidsvinding. Op
internet kun je voor een appel en een ei volgers, ‘likes’ en ‘comments’
(commentaren) kopen. Voor al die figuren die de markt beïnvloeden,
voor marketingbedrijven en de reclame-industrie betekenen meer ‘likes’
en’ comments’ maar een ding, hogere inkomsten.
Welke conclusies mogen we nu trekken als we vanuit een kritisch filosofische invalshoek de handelings- en denkwijze van de eigenaren van
bovengenoemde techno- of mediabedrijven tegen het licht houden? In
ieder geval dat die generatie, vaak opgevoed in een joods-christelijke
traditie, daar absoluut niet naar handelt. Zodra zij economisch of bestuurlijk succesvol wordt, wordt de moraal terzijde geschoven. Voor
haar blijft er maar een principe over en dat is winstmaken. Zij, de eigenaren, zijn platte hypernihilisten geworden. Ook voor hen geldt kennelijk de enige (eeuwige) overgebleven wet van de moraal en die luidt het
volk moet onderdrukt en in het gareel gehouden worden, moraal is enkel voor de dommen, niet voor de rijken.
Een intermezzo onder het genot van een espresso
Volgens de Nederlandse cultuursocioloog Ad Verbrugge hebben we
thans het postmodernisme achter ons gelaten, het postmoderne relativisme heeft de weg vrijgemaakt voor een nieuw absolutisme, voor een
nieuw volmaaktheids- en maakbaarheidsdenken, dat hij en zijn medeauteurs de hypermoderniteit noemen.
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Dat denken is radicaal anders dan de moderniteit. Dat dan weer
wel! Ter onderbouwing van hun stelling, opperen zij, dat het heil niet
langer verwacht kan worden van de politiek en van de collectieve arrangementen. Zij nemen de jaren zestig met hun bevrijding van het
individu tot uitgangspunt. In plaats van de politiek, de vrije markt, bestaat er een krachtig tandem met de nieuwe technologie, dat is de kern
van hun analyse. Iedereen is een individu, een vrije consument(!).
Sinds de jaren tachtig heeft er volgens de auteurs een betekenisverschuiving plaatsgevonden. Een vrij individu is tegenwoordig iemand
die succesvol is op de markt, en juist op die markt opereren overheid
en onderwijsinstellingen als trage inefficiënte sectoren. Voor de hedendaagse jeugd zijn Steve Jobs, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg of Elon
Musk, de nieuwe messiassen, zij zijn de nieuwe Übermenschen (supermensen).218 Dergelijke geluiden roepen op zijn minst kritische vragen
op.
Wat is eigenlijk hypermoderniteit?
Hypermoderniteit heeft een nieuwe collectieve dimensie, voegen zij eraan toe, het is een hernieuwd streven naar een perfect leven wat zich
vertaalt in de belevings- en transformatie-economie, de prestatiemaatschappij en de technische vervolmaking van de mens. Hoe is het dan
met die bewuste belevingseconomie gesteld? Deze gaat volgens de auAd Verbrugge e.a. Het goede leven en de vrije markt, een cultuurfilosofische analyse 2018. In het boek wordt afscheid genomen van het modernisme dat als volgt
gedefinieerd wordt: modern staat voor de idee van maakbaarheid van de samenleving, voor pogingen om door politiek, techniek en organisatie de mens te bevrijden
van zijn beperkingen ten einde een ideale samenleving te creëren, modern staat ook
voor de roes van perfectie (?) met alle gevolgen van dien.
Postmodern betekent: je niet meer laten betoveren door dit soort ideologische verhalen die ons een hemel op aarde beloven, maar mensen knechten. Postmodern stond
voor een radicale kritiek op ideologisch zekerheden en autoritaire machtsclaims en de
deconstructie hiervan. Postmodernisme werd relativisme, het waarheidsbegrip werd
onderuit gehaald. Alle menselijke cultuuruitingen werden gezien als een willekeurige
sociale constructie.
De term, ontleend aan Sloterdijk die in een van zijn boeken het begrip hyperpolitiek
lanceert, is een volstrekt onjuiste aanduiding, die veronderstelt dat we nu in een
nieuwe fase zijn beland, en wel in een waarin het modernisme een absoluut hoogtepunt heeft bereikt, terwijl we filosofisch gezien nog in de nadagen van de postmoderniteit zitten. Een hypereconomie zou een beter omschrijving zijn geweest, gezien de
volgende omschrijving die Sloterdijk aan hyperpolitiek heeft gegeven: de politiek
heeft een dusdanig stadium bereikt dat het de mens te boven gaat. Maar ik denk zelf
niet dat dat voor de hypereconomie op gaat, hoewel Mark Zuckerberg daar in zijn
videoboodschappen nog mee schijnt te worstelen.
218
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teurs over in een transformatie-economie, waar het niet alleen maar
draait om beleven, maar vooral om anders willen worden, om een 2.0
mens te worden, waar we, als we er goed over nadenken, de Nietzscheriaanse oppermens in herkennen.
De auteurs vervolgen hun verhaal. Er bestaat een marktgerichte
controle op de tendens tot immaterialisering en spiritualisering. Zingevingsthema’s worden vercommercialiseerd. Er wordt vanuit de productiekant controle uitgeoefend op de consument. Desondanks krijgt iedereen de kans om succesvol te worden(?).
Tegenwoordig wordt het leven gedefinieerd in termen van materieel succes: optimaal produceren, consumeren en concurreren. Het individu is verantwoordelijk voor zijn eigen succes, degene die niet succesvol is geworden, heeft gefaald (en trekt een geel hesje aan, voeg ik
maar aan toe). Prestatiedruk, slachtoffercultuur, en woede zijn de gevolgen.219 We leven in een heuse meritocratie!
Hypermoderniteit manifesteert zich bij uitstek in de digitale technologische wereld. Niet de filosofen en creatieve geesten zetten de wereld
naar hun hand, nee, het zijn de technici, de ondernemers die dat doen.
In deze ‘transformatie’ wordt de natuur, het lichaam, relaties en instituties, ingrijpend veranderd. En zien we? Nieuwe technieken kunnen ingrijpen in het leven, kunnen zelfs nieuwe levensvormen ontwikkelen.
Ons wordt een wereld in het vooruitzicht gesteld dat wij eeuwig verlost
zullen worden van het grote ongeluk en het noodlot. Volgens de auteurs zal dát idee een nieuwe bevrijdingsideologie inhouden.
Dergelijke opvattingen, zoals de huidige maatschappij beschrijven als
een hypermoderniteit, reken ik tot de categorie simpele, naïeve sociologische, economische analyses, geenszins een filosofische, hoewel dat
wel gesuggereerd wordt. De gehele maatschappelijke, culturele en politieke kant van het verhaal is afwezig. Evenmin wordt het begrip in een
filosofisch historische context geplaatst, in het geheel niet zou ik eraan
willen toevoegen. Het gaat de auteurs kennelijk om een nieuwe levenswijze die zich de laatste decennia naar hun mening heeft ontwikkeld, of die zich nog aan het ontwikkelen is.
Ik stel vragen bij die hierboven genoemde beschouwingen. Naar
mijn mening komt de houdbaarheidsdatum van de huidige levenswijzen
in zicht. Er is een onbehagen ontstaan over ons Dasein in de technische
Zij zouden toch niet de volkswoede (thymos dèmos= τumοσ δημοσ ), beter nog de
woede van het volk (τumοσ τοu δημου) op het oog hebben!
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civilisatie. Dat onbehagen manifesteert zich in het gevoel dat het leven
onhoudbaar is geworden – wat een algeheel stressgevoel heeft doen
ontstaan omdat er van ons ongewone prestaties worden verlangd.
Wat mij betreft zou er een nieuwe kritische theorie ontwikkeld
moeten worden die een mediatheorie, economietheorie, organisatietheorie en netwerktheorie omvat en waarin de oorzaken van de toenemende maatschappelijke spanningen en conflicten meegenomen zijn.
Conclusie
In de huidige tijd is onder invloed van de nieuwe sociale media de
grens tussen persoonlijke identiteit en zijn marktwaarde opgeheven.
We zijn een nieuwe wereld binnengetreden waar een hysterische vorm
van kapitalisme overheersend is. Dagelijks worden er nieuwe mediale
helden gecreëerd die zichzelf 24 uur blootstellen aan de wereld. Elk
wiswasje wordt de wereld in gezonden. Types als Paris Hilton, Kim Kardashian met hun uitspraken: ‘Everything is shit, it’s just a different day’
zijn illustratief voor de leegte en de vluchtigheid die een overheersend
beeld geven van de sociale mediawereld waarin beeld en identiteit zijn
samengevallen.
Maar als we door spektakel heen kijken, zien wij dat het mediale
succes samengaat met een diepe existentiële eenzaamheid van die zogenaamde ‘bekende’ personen. Het medium is vluchtig. Twee jaar geleden was Facebook nog hot, het was het sociale medium bij uitstek. Nu
treffen wij er voornamelijk 50-plussers op aan.
Tegenwoordig hebben de jongeren Tik Tok ontdekt, een Chinees
sociaal digitaal medium, dat minder veeleisend is. Zij hoppen van platform naar platform, ja, de jonge generatie tiktokt er vrolijk op los. Als
volwaardige nihilisten zouden zij de draak steken met de idealen van
zelfbeschikking en opwaartse mobiliteit. Of dat zo is, betwijfel ik. Ik zou
eerder willen spreken van een bijna absolute nihilistische attitude die
zij, verslaafd als ze zijn aan dit medium, aan de dag leggen.
B. De rol van de arbeid in een nieuw tijdperk
Na de Verlichting werden er nieuwe doelen geformuleerd, omdat het
uitzicht op het hiernamaals de mens ontnomen was. Voortaan diende
de mens zich volledig te richten op het aardse. Dat had zijn weerslag
op de sociale verhoudingen. Bij Karl Marx maakte de mens promotie,
hij werd zelf de schepper van de toekomst, zijn motto was duidelijk: de
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mens is niet alleen een producerend, maar ook een creatief wezen.220
Simpel gezegd: Iemand verricht arbeid en dan komt er iets mooi uit.
Door arbeid te verrichten wordt de mens vermenselijkt. Maar er zit een
adder onder het gras (en dat wis Marx natuurlijk ook wel), de wereld
blijkt anders in elkaar te steken, de kapitalist die de productiemiddelen
in handen heeft, bepaalt wat voor soort werk hij mag verrichten, en dat
houdt filosofisch gezien in wat voor soort mens je bent.
Het succes van het systeem ging gepaard met specialisering en
rationalisering van de arbeid. Begin 20ste eeuw voerde Henry Ford (de
man van het Fordisme) de arbeidsverdeling tot het uiterste door. De
lopende band, de nieuwe uitvinding, werd uitgerold over de gehele economie. Vervolgens werd het staatsapparaat, de bureaucratie volgens
vaste protocollen strak geregeld. Nu leek de disciplinering van het industrieel kapitalistisch systeem voltooid. Rationalisme, efficiëntie en disciplinering van het systeem gingen hand in hand, van machine naar machine, zou je kunnen zeggen. Hoe rationeler, hoe beter waren de slogans die de bedrijfsleiders destijds voerden.
Volgens Max Weber (De protestantse ethiek en de geest van het
kapitalisme, 1905) staat het protestantisme voor ascetische arbeidsethos, spaarzaamheid en vlijt. Deze deugden werden de nieuwe grondstoffen van het systeem van kapitaal en arbeid. Die ommezwaai, de
grote nadruk daarop had verstrekkende gevolgen, zo werd bijvoorbeeld
het christelijk plichtsbesef omgezet in puur winstbejag.
Wat na die transformatie overblijft, is een systeem dat de vrijheid
ondermijnt. Praktisch gezien betekent dat dat de mens in een stalen
dwangbuis werd gestopt (Max Weber). Vanaf het eind van de 19de eeuw
is er een economische orde geschapen die de levensstijl van alle individuen bepaalt, de mens groeit op in een grote staatsmachine die enkel
uit dwang bestaat. Hoeveel vrijheid heeft de mens nog in een dergelijke
economische orde, was de volgende vraag die toen actueel werd. En
men besloot het toen anders aan te pakken. De praktijk had namelijk
uitgewezen dat het systeem compleet aan het veranderen was.
De moderne maatschappij werd niet meer als een cultureel, sociologisch fenomeen gezien. Nu golden er andere wetten: hoe gespecialiseerder, rationeler, efficiënter hoe beter het systeem functioneert, hoe
beter de methode, hoe beter de middelen. Systematisering werd een

Niet veel later opperde een andere welbekende Duitse filosoof, dat de aard van de
mens zodanig was dat hij in feite een onmens is. Er had een transformatie plaatsgevonden van natuur naar cultuur.
220

283

manier van handelen. Doelrationaliteit, kosten en batenanalyse werden
de nieuwe toverwoorden.
Ja, decennia eerder werd nog geroepen dat de wereld onttoverd
moest worden. Maar toen eenmaal het moment was aangebroken dat
het geloof in God verdween, bleef er geen bezield verband meer over
tussen al die maatschappelijke domeinen. Elke maatschappelijke en
economische entiteit ging zijn eigen doel najagen, zij werden hun eigen
doel, zij werden een doel op zich. Door ingehuurde ideologen werd de
mens op de mouw gespeld dat modernisering vrijheid inhield, terwijl
Weber al had aangestipt dat die modernisering juist de vrijheid onder
druk zet. En dat bleek in de dagelijkse praktijk het geval te zijn. Intussen was er een verstikkende bureaucratie tot ontwikkeling gekomen
met een omvangrijk controle-apparaat als resultaat.
Ook de economie werd voorspelbaarder en efficiënter. De mens
werd gereduceerd tot een radertje in het systeem. Verder voorspelde
wakkere geesten dat de toenemende mechanisering en automatisering
een eindstadium zou aankondigen. Pas nu, in wereld van vandaag, lijken we die eindfase te hebben bereikt. De aankomende decennia zullen
mensen vervangen worden door denkmachines en algoritmen.
Even, een kort moment, leek het of er een spatje licht door het gesloten hemeldek heen brak. In de jaren zestig brak er een kleine revolte
uit tegen de ijzeren kooi. Achteraf bezien bleek het om een kortstondige romantische wending te gaan. Midden jaren zeventig was het al
weer met de romantiek van de tegencultuur gedaan. De meeste aanhangers ervan wisselden al snel hun politieke overtuiging in voor spiritualiteit en gelijksoortige bewustzijnsvernauwende aangelegenheden.
Anti-institutionalisme
Niet onder de hemelbestormers van de jaren zestig, maar in het bedrijfsleven voltrok zich de grote romantische wending. Aanvankelijk was
het nog een reactie op het rationaliseringsproces. Zo werd op een gegeven moment door het nijvere deel der natie de rol van de wetenschap ter discussie gesteld. Ook dat was een reactie, ook dit kwam
voort uit dezelfde onvrede en die onvrede hield een algemeen wantrouwen in tegen instituties en het gevestigde denken. Dit wantrouwen
heeft een nieuwe economie doen ontstaan. In de jaren zeventig werd
door de werkgevers de aloude fordistische structuur omgevormd richting een systeem waarin de werknemer meer centraal zou staan.
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In die jaren werd het netwerk geboren. Vanaf dat moment werd
het bedrijf als een netwerk opgevat. Praktisch gezien betekende dat,
dat je binnen het netwerk zelfstandig opererende werknemers hebt die
‘creatief’ hun gang mogen gaan.
Dergelijke opvattingen hadden zo hun gevolgen. Oppervlakkig
gezien lijkt het of het kapitalisme uiterlijk van gedaante is veranderd.
Maar als we de situatie kritisch in ogenschouw nemen dan blijkt dat de
ijzeren kooi helemaal niet is verdwenen. De dwang om te werken is nog
steeds blijven voortbestaan. Erger nog, die dwang blijkt zwaar op het
individu te drukken. In werkelijkheid is het individu zichzelf aan het uitbuiten, is hij roofbouw aan het plegen op zijn eigen lichaam. De zzp’ers
die op afroep worden ingezet en gedumpt via platforms als bijvoorbeeld
Uber, Helpling of Deliveroo zijn de nieuwe dagloners en uurloners van
de 21ste eeuw. Dus als we uiteindelijk de balans opmaken, dan mogen
we de conclusie trekken dat het gedachtegoed uit de jaren zestig de
weg geplaveid heeft voor het neoliberalisme. In plaats van top down,
kwam er een structuur van pro-actieve, zelfsturende en flexibele werknemers die maar één eis op hun bord gelegd kregen en dat is dat zij
marktgericht moesten denken. Voor de buitenwereld leek het of de bureaucratie was opengebroken, en vervangen door zelfstandig opererende individuen, maar, en dat is de harde werkelijkheid, ook voor hen
geldt de wet van de marktwerking, of die nu in zorg, onderwijs of de
culturele sector werkzaam is.
Alle maatschappelijke sectoren moeten voortaan gehoorzamen
aan de eisen van de markt. Om het nog duidelijker onder woorden te
brengen: het neoliberalisme kent maar een vorm van vrijheid en dat is
de economische vrijheid.
De langzame dood van de vrijheid
Aangezien de heren (Ad Verbrugge en consorten) met het concept hypermoderniteit ‒ zie mijn beschouwing over het boek van Het goede
leven en de vrije markt hierboven, tussen twee haakjes dat begrip is
overigens rechtstreeks afkomstig uit de bibliotheek van Sloterdijk ‒ de
nieuwe bevrijdingsideologie introduceren (bevrijding van wat, vraag ik
me af?), heb ik een onbedwingbare behoefte de betekenis ervan te duiden. We gaan terug in de geschiedenis. De Grieken hebben laten zien
dat het denken over vrijheid in een anti-autoritaire context moet worden geplaatst.221 Als we minder ver in de geschiedenis duiken dan zien
De term vrijheid is afgeleid van de Germaanse godin Freya. Freya staat voor liefde,
vruchtbaarheid en wellust dus al deze begrippen zouden met vrijheid verbonden zijn.
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wij dat het subject en de vrijheid nauw verbonden is geweest met de
existentie. Daarover merkt Rousseau op, dat we die vrijheid aan gene
zijde van prestaties en inspanningen moeten situeren. Anders gezegd,
in het ervaren en ‘beleven’ van de existentie drukt de soevereiniteit van
het individu zich uit.
Volgens Rousseau is de vrije mens, dé mens die tot de ontdekking is gekomen dat hij de meest nutteloze mens van de wereld is,
kortom iemand die volledig ongeschikt is voor het sociale en economische systeem. Om het scherper te stellen: Vrijheid is altijd in conflict
met de werkelijkheid, zoals ze dat ook was ten tijde van de industriële
revolutie, de Verlichting, de modernisering, de welvaartsgolf, de technische revolutie, de huidige democratie. De mens is vrijgeboren, maar
overal ligt hij vanwege het systeem aan de ketting.
De vrijheidsdrang van het individu
Kant heeft met zijn transcendentale filosofie de ommezwaai gemaakt
naar het subject – in zijn kritiek staat het kennende en het handelende
subject centraal – de dromer en zwever Rousseau kwam veel te laat tot
dat inzicht (of misschien wel helemaal niet). Verder bleek hij over een
ander niet onbelangrijk aspect van het subject te beschikken, en dat
was dat hij niet handelde, hij was een dromer, hij werd klerk, bureaucraat en een volgzame burger.
Bij Fichte werd het subject, zoals ik eerder al heb gesteld, beladen met de onbewuste productie van de objectiviteit. Maar dat was van
korte duur, algauw werd het individu weer met de poten in de modder
geplaatst. Hegel maakte er weer een arbeider van die in dienst stond
van de geest, die opgevoed en ‘gebildet’ moest worden. Niet veel later
plaatste Marx het absolute ik van Fichte in de harde werkelijkheid van
kapitaal en arbeid. Praktisch in diezelfde tijd stopte de positivist Comte
het individu weer in een keurslijf: niemand bezit een recht, behalve als
hij zijn plicht doet.
Maar de gedachten waren toen nog niet geketend. Nee, de gedachten zijn vrij, zolang niemand ze kan raden was nog lang het motto
van menig vrijheidslievend persoon totdat Facebook de wereld ging
veroveren. Maar dan zijn we al in deze eeuw beland.
Keren we terug naar de geschiedenis. In de loop van de 19 de en
20ste eeuw werd het begrip vrijheid langzaamaan verder uitgehold, totMaar het bijzondere aan vrijheid is niet de invulling die eraan gegeven wordt, maar de
uitleg. Vrijheid geldt bij de Germanen alleen voor de eigen stam, en niet voor de andere naburige stam, de buurman, de buitenstaander verdient de vrijheid niet.
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dat de geschiedenis uitgedraaid was op er een van disciplinering, opnieuw tewerkstelling, dwang, socialisering, bespotting, ontkenning en
nietig verklaring van het subject. We hoeven de geschiedenisboeken er
maar na te slaan om de effecten ervan te zien.
Wanneer we naar de huidige tijd kijken, dringt onmiddellijk de vraag
zich op: wat houdt tegenwoordig die vrijheid feitelijk nog in? Leven we
niet in een maatschappij waar een gehele medische en psychosociale
industrie is ontwikkeld om stressvolle individuen, stressvrij te maken,
waar aan depressieve mensen karrenvrachten antidepressiva worden
voorgeschreven en talloze cursussen verplicht worden gesteld, zoals om
een misselijkmakend voorbeeld te noemen mindfulness?222 Uiteindelijk
worden al die gestresste mensen het circuit van de zorgeconomie ingejaagd waar ze een langzame dood zullen sterven. Wat betekent het
woord vrijheid dan nog in deze tijd? Vrijheid is geen zorgeloosheid,
vrijheid is namelijk niet los te zien van een existentiële betrokkenheid
van de mens met de wereld. Vrijheid is inzicht in noodzakelijkheid, inzicht in de negativiteit van de vrijheid (Hegel). Maar we hebben tegenwoordig een groot probleem, de negativiteit in deze stressvolle en depressieve maatschappij is zoek, is zelfs geheel toegedekt, en dat manifesteerde zich toen pragmatici het commando over de cultuur hadden
overgenomen. Als we het actuele wereldtoneel overzien, en onze ogen
openhouden, zien wij in welke mate de onvrijheden aan de macht zijn.
Een meerderheid van de mensen leeft onder het juk van dictatoriale,
tirannieke, despotische regiems, leeft in systemen waar mensen collectief onder stress staan en dusdanig zwaarmoedig zijn geworden dat zij
alle hoop hebben laten varen. Gezien deze situatie zou het zaak zijn om
in het hier en nu opnieuw over de betekenis van vrijheid na te denken.
En die vinden we zeker niet in het wereldwijd heersende (neo)liberalisme, dat is enkel een ideologie voor mensen die elkaar niet nodig hebben. Het is, zoals ik al eerder naar voren heb gebracht, een leer
die maar één doel voor ogen heeft en dat is elk sociale verband in de
samenleving kapot maken, verder reikt de politieke horizon van deze
ideologie niet.
In Japan wordt die situatie ‘karoshi’ (dood door overwerk) genoemd. Het werkende
deel der natie raakt zo overwerkt, 14 uur per dag werken is niet ongewoon, dat deze
overwerkte lieden besluiten zelfmoord te plegen. Het aantal zelfmoorden als gevolg
van te hard werken, wat tot ernstige stress en depressiviteit leidt, stijgt met de dag.
Bijna 50% van de Japanse mannen werkt meer dan 10 uur, 17% meer dan 12 uur per
dag.
222
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Het eenzijdige vrijheidsbegrip
Hier en daar, zo nu en dan, verzet het individu zich nog tegen het systeem, die vrijheidslievende persoon beschouwt zijn vrijheid als een verlengstuk van zijn vrijheidservaring – hij kent nog woede en trots (thymos), de noodzakelijke drijfveren om de strijd aan te binden met het
normale met als doel dat normale te overstijgen.223 Nog steeds geldt
het aloude motto: Wie uit naam van de vrijheid handelt, rebelleert tegen de normaliteit – hij of zij biedt weerstand tegen het gebruikelijke,
tegen al het gebruikelijke.
Kijken we nu naar de huidige wereld dan mogen we toch vaststellen dat het begrip liberaal en neoliberaal nog nooit zover ver verwijderd
is van het punt waartoe de mens in staat is, wat in zijn vermogen ligt,
wat mogelijk is. Nog nooit is het begrip vrijheid zo eng gedefinieerd, die
is, zo wijst de dagelijkse praktijk uit, alleen nog maar verbonden met
hebzucht en macht.
Zijn wij tegenwoordig nog in staat de zaak van de vrijheid te verdedigen tegen de horde neoliberalen die het vrijheidsstreven van links
omgevormd hebben tot een marketinginstrument? Zijn wij nog in staat
dat marktconforme vrijheidsbegrip te ontmantelen om er weer een
sympathieke invulling aan te geven ten behoeve van al diegenen die
zuchten onder onderdrukkende systemen van welke soort dan ook of
het nu de datamachtsblokken zoals Facebook en Google, de digitale Panopticums zijn, of de imperiale bedrijven zoals Amazon? Kunnen we
überhaupt nog de vraag stellen of vrijheid buiten de strakke economische kaders en de rigide economische wetten van het neoliberalisme
mogelijk is? Zijn wij dát station van het denken over vrijheid niet al gepasseerd, met andere woorden behoort de discussie over vrijheid niet
tot het verleden? Is het nihilisme in deze tijd een niet al te omvattend
verschijnsel geworden!
Een gecontroleerde creativiteit
De productieve klasse raakt steeds meer verwijderd van de creatieve
dimensie van werk. Ze raakt verder vervreemd van de arbeid en de behoefte om te creëren. Er bleef een kleine groep over die nog wel creaVolgens Francis Fukuyama (Entiteit, waardigheid, ressentiment en identiteitspolitiek, 2019) is thymos dat deel van de ziel dat hunkert naar erkenning van ‘waardigheid’. Welnu, deze Amerikaanse historicus gaat geheel voorbij aan het feit dat thymos
in eigenlijke zin woede, trots, moed betekent en gezien moet worden als een gemoedsgesteldheid, als een drijfveer om in opstand te komen tegen welke autoriteit
dan ook.
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tief mag zijn, die groep vermomt zich als kunstenaar, architect en andere gelijkaardige beroepen.
In de jaren zestig werd in de straten van Parijs geroepen ‘verbeelding aan de macht’. Maar die kreet werd binnen een mum van tijd
in de kiem gesmoord. Al snel kwam de rebellerende mens tot de conclusie dat het verzet tegen het kapitalisme binnen de kortste keren
werd geïncorporeerd, geneutraliseerd en vercommercialiseerd. Het kapitalisme is, zo is gebleken, een enorm lichaam dat alles wat het tegen
komt opvreet en vervolgens uitkotst.
In de jaren tachtig, de tijden van Thatcher en Reagan, klonk de kreet
de-industrialiseren. Concreet hield dat in dat creatieve industrieën flink
werden gepromoot, zij stonden boven aan de lijst van nuttige investeringen. In het geniep had toen het opkomend neoliberalisme leentjebuur gespeeld bij de linkse cultuurkritiek. Deze nieuwe, rechtse variant
van het liberalisme propageerde in navolging van links creatieve beroepen te kiezen. Het duurde niet lang voordat de eerste creatieve bedrijfjes, de flexkantoren, en de onvermijdelijke koffietentjes die nu over de
hele stad zijn uitgewaaierd, als paddenstoelen uit de grond rezen.
Aanvankelijk nog ondergebracht in ver afgelegen oude fabrieksloodsen, niet veel later werden er door de gemeente van de grote steden ‘creatieve hotspots’ aangewezen en ingericht. Er had een enorme
omslag plaatsgevonden. De oud werkplekken van het proletariaat werden ingenomen door neoliberale flexwerkers die met elkaar het nieuwe
proletariaat vormen: het precariaat.
Maar de hippe creatieveling die nog in illusie woont dat hij vrij en
ongebonden is, blijkt in de praktijk gewoon een loonslaaf te zijn. Al die
zgn. creatieve figuren hebben zonder dat zij zich ervan bewust zijn een
stap teruggezet in de geschiedenis. In het prekapitalistische tijdperk
bestond het fenomeen thuiswerk in de zogenaamde huisindustrie: spinnen, verven van wol, roten van vlas totdat je er dood bij neer viel. Nu
volgt de thuiswerker achter een laptop gezeten vanuit de thuissituatie
of een café de strikte commando’s op en ontvangt daarvoor een schamel loon. De opdrachtgever is in de privésfeer gedrongen. Hij wil het
werk en identiteit geheel controleren ten einde de concurrentie tussen
de individuen verder aan te wakkeren. De identiteiten zijn voor hem
inwisselbaar, als er maar geproduceerd wordt.
Het neoliberalisme heeft de scheiding tussen privé en openbaar
opgeheven, het neoliberalisme heeft een nieuwe verhouding gecreëerd
tussen loonarbeid en kapitaal.
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De creatieve klasse
Volgens Richard Florida (The rise of the creative class, 2002) bestaat er
in Berlijn een omvangrijke groep van digitale bohemiens, startup bedrijfjes (software-ontwikkelaars, grafici, webdesigners, gamesbouwers,
kunstenaars). Zo waren er in Duitsland in het begin van dit nieuwe millennium al meer dan 1,3 miljoen mensen werkzaam in die creatieve industrie die een omzet had van bijna 100 miljard (?). Tegenwoordig maken kleine zelfstandige flexwerkers meer dan de helft uit van de creatieve sector. Al die zelfstandigen, hoogopgeleide figuren, worden zeer
slecht betaald en zijn vaak slecht of helemaal niet verzekerd. Kortom,
er is een proces gaande van aan de ene kant precarisering van de samenleving, aan de andere kant flexibilisering van het werk. Dat betekent uiteindelijk de doodsteek voor veel initiatieven, want de sector
maakt gebruik van het middel moordende concurrentie. Alles wel beschouwd blijkt de vrijheid van de creatieve klasse een grote opgeblazen
mythe, een wassen neus te zijn.
De nieuwe kunstenaars, althans zoals zij zichzelf graag zien, kunnen enkel overleven als zij zich ontpoppen als heuse postmoderne filosofen. Zij ouwehoeren gewoon een eind weg over de tijdgeest, over
nieuwe vormen van vervreemding, over hun getormenteerde lichaam,
over hun opgedrongen identiteit en over de nieuwe religie die postexistentialisme wordt genoemd. Er wordt driftig geciteerd uit het werk
van Parmenides, Herakleitos, evenals uit dat van Dun Scotus, de mysticus Johannes van het Kruis of hedendaagse goden, zoals Sloterdijk,
Badiou en Žižek. En dat allemaal om hun ongelooflijke belezenheid en
genialiteit te etaleren. Maar als we de schijn doorprikken, dan blijkt dat
ze de gehele postmoderne citatendoos hebben omgekieperd om hun
producten aan de man te brengen.
Michel Foucault heeft ooit de commandosamenleving beschreven. Daar
is een nieuw element aan toegevoegd: de prestatiesamenleving. Deze
prestatiemaatschappij leidt tot een oververmoeide samenleving. Volgens de Duits-Koreaanse filosoof Byung-Chul Han werd de oude commandosamenleving destijds door externe autoriteiten gepraktiseerd, die
bepaalden wat je wel of niet mocht doen.
Nu, zegt Byung, is er een economie van het zelf gecreëerd, wat
niets anders betekent dan dat de huidige prestatiemaatschappij gekenmerkt wordt door een proces van internalisering. Het individu geeft
zichzelf commando’s om zo hard mogelijk te werken, om zo optimaal
mogelijk te presteren. Dit ontaardt in een excessief werken dat tot een
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vorm van zelfuitbuiting leidt. Degene die uitgebuit wordt, buit tegenwoordig zichzelf uit. Met gevolg dat de psychische en lichamelijke schade gigantisch is geworden. Burn-out, depressiviteit en andere welvaartsziekten zijn aan de orde van de dag.224
Alles wordt op de schop genomen. De 19de eeuwse verdeling tussen rust en werk is achterhaald. Onze gewoonten raken door internet
en sociale media verstoord. Dag en nacht worden omgedraaid, het zijn
voortaan de (sociale) media die het dag en nachtritme bepalen. Op zowel het westelijk als het oostelijk halfrond zijn tegenwoordig in bedrijven slaapzalen en eetzalen voor werknemers te vinden waar zij gedurende een etmaal als de baas het goedkeurt kunnen slapen en op verzoek een maaltijd mogen nuttigen.
Over disciplinering van de arbeid gesproken. Sommigen blijven
beweren dat er toch een lichte vooruitgang is geboekt met de 18 de
eeuw, waar je onder de ‘spinning Jenny’ moest slapen en maar moest
zien hoe je een maaltijd bijeen moest sprokkelen.
C: Na het postmodernisme, er is een nieuw nihilisme geboren
Dood aan de waarheid, leve de leugen
Leven we tegenwoordig in een postdemocratie? In plaats van dat de
burgers de verantwoordelijken, de volksvertegenwoordigers etc. controleren, zijn nu de rollen volledig omgedraaid, de verantwoordelijken,
de vertegenwoordigers controleren de burgers.
De huidige crisis in het Westen is geenszins een traditionele politieke crisis, maar eerder een keerpunt van een grote politieke verandering. Enerzijds heb je de burgers die vertegenwoordigd willen worden
en anderzijds de elite die denkt te weten wat het beste belang voor die
burgers is en zichzelf beschouwt als de grote voorvechter van een bijna
tijdloos en vanzelfsprekend algemeen belang, zelfs als dat ingaat tegen
de burgers die zij geacht worden te vertegenwoordigen. We zouden dat

Een ander interessant werk van Byung-Chul Han is De transparante samenleving
uit 2012. Zijns inziens is de transparante samenleving uitgedraaid op een hel van het
gelijke. Om het geld vrijelijk te laten stromen moet koste wat kost het negatieve worden afgevlakt en gladgestreken, de transparante samenleving is dan ook een gehaaste samenleving, een pornosamenleving, een etalagesamenleving. Om je in een dergelijke maatschappij nog te laten gelden, moet je jezelf in de etalage zetten, of het nu in
de (sociale) media, of op de arbeidsmarkt is. In de etalagesamenleving is elk subject
zijn eigen reclame-object. De enige maat is de expositiewaarde. Kortom een boek dat
sterk beïnvloed is door het Franse postmoderne denken.
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pure nihilistische politiek kunnen noemen, een politiek die gedragen
wordt door de grote leugen.
Nihilistische politiek en het produceren van nepnieuws
De discussie over nepnieuws is in feite een postmoderne discussie
waarin de waarheidsvraag onder vuur wordt genomen. Alle argumenten
die tegenwoordig worden aangedragen, kunnen worden teruggevoerd
op de discussie, zoals die door Nietzsche al is aangezwengeld. Duidelijk! Maar welke consequenties heeft die aanval voor de praktijk van
alledag? En wat blijkt, organisaties als Altright, ‘illiberals’, Libertarians
etc. en diverse populistische bewegingen hanteren de onwaarheid, de
leugen als een strategisch wapen om verwarring te zaaien met maar
een doel en dat is het ontwrichten van de samenleving.
Propaganda en nepnieuws
Fake, Fake they are the enemy of the people (Donald Trump)
‘In een steeds onbegrijpelijker wordende wereld hadden de massa’s het punt
bereikt waarop ze tegelijkertijd in alles en niets zouden geloven, dat alles mogelijk was en dat niets waar was. Massapropaganda ontdekte dat het publiek
bereid was het ergste te geloven, hoe absurd ook, en dat het zich laat misleiden op een zodanige wijze dat elke uitspraak als een leugen wordt beschouwd’ (Hannah Arendt, The Origins of Totalitarianism, 1951).

Door het verspreiden van nepnieuws is de scheidslijn tussen waarheid
en fictie uitgewist, door valse beelden te tonen wordt ons zicht op de
werkelijkheid vertroebeld, wordt ons vertrouwen in de media en de
democratie zienderogen onderuitgehaald.225 Meer dan twee jaar presidentschap van Trump is voldoende om de oude waarheidsgedachte
naar het rijk der fabelen te verbannen.
Nu we toch bij de Verenigde Staten zijn aangeland, wil ik gezien
bovenstaande ontwikkeling een zin aanhalen uit de Onafhankelijkheidsverklaring van 1776: ‘Wij achten deze waarheden vanzelfsprekend, dat
alle mensen gelijk geschapen zijn, dat ze door hun Schepper begiftigd
zijn met zekere onvervreemdbare Rechten, dat daaronder begrepen
zijn: Leven, Vrijheid en het nastreven van Geluk’. ‘Fakenews’ zou president Trump zeggen.
De term fakenews (nepnieuws) is niet van vandaag, ook niet van gisteren, maar van alle tijden. In de jaren dertig van de vorige eeuw was
Naar aanleiding van de Satirische Tagesshow van Rudy Carell (25-2-1987) waarin
hij damesslipjes naar ayatollah Khomeini gooide, noemde Telegraaf dat al nepnieuws.
225
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bijvoorbeeld de term nauw verbonden met de berichtgeving over Rusland. Het was in dezelfde tijd dat de opiniepeiling werd uitgevonden en
de eerste politieke campagnebureau’s in het leven werden geroepen.
Sommigen ervan kregen toen al de naam ‘Leugenfabriek’. Dus er wordt
al wat langer gestoeid met de waarheid en de leugen.
Geschiedenis van de leugen
In de Republiek van Plato zijn wijsgeren aan de macht. Volgens de leerling van Socrates moet je het volk met marsmuziek en oorlog vermaken. En als het een keer van plan is zijn mond open te doen, moet je
die onmiddellijk snoeren. Ook in die tijd bestond er al een scherpe censuur, het volk moest immers van de dommen worden gehouden.
De eerste aarzelende experimenten met de democratie werden al
in een pril stadium om zeep geholpen door Alexander de Grote, hij
maakte resoluut een eind aan de toen nog bestaande onafhankelijke
staten. Een handvol critici en kynici tekende nog verzet aan, zoals Demosthenes en Diogenes. Maar omdat hij weigerde in de schaduw van
Diogenes te staan, bracht Alexander uit woede alle Griekse stadsstaatjes onder zijn regiem om vervolgens zijn aanval in te zetten op het
Perzische Rijk.
Roddel en roddelnieuws, achterklap en dies al meer wordt bij de
Romeinen tot een ware kunst verheven. Op de muren van Pompeï treffen we talloze verdachtmakingen aan. Nog honderden jaren later bleek
het grote geheim van Byzantium: keizerin Theodora en haar seksuele
uitspattingen voer voor talrijke roddels te zijn.
Tegen de Assassins, een middeleeuwse gewelddadige Islamitische
sekte, werd zelfs een ware psychologische oorlogsvoering gevoerd, zij
zouden onder invloed van hasjiesj hun daden hebben gepleegd, zodat
zij totaal niet meer verantwoordelijk waren voor hun wreedheden, zij
werden afgeschilderd als een stelletje uitzinnige idioten, als verslaafde
godsdienstfanaten.
Ruim na de millenniumwisseling komen we keizer Frederik II von Hohenstaufen tegen, hij bleek een meester te zijn in het verspreiden van
desinformatie. Vooral de katharen moesten het ontgelden. In de 1e
helft van de 13de eeuw vond er op basis van desinformatie een ware
uitroeiingsoorlog plaats van de kathaarse beweging. Katharen hadden
zoals we weten een scherpe kritiek op de gevestigde katholieke kerk,
met zijn misbruik, met zijn systeem van aflaten, met zijn enorme ver-
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rijking en weelde.226 Zoals we in hoofdstuk 2 hebben kunnen lezen, was
het streven van de ketterse beweging erop gericht terug te keren naar
de bron waar, zo dachten zij, het oorspronkelijke geloof zich bevond.
Maar dat zinde de gevestigde kerk niet. Met gevolg dat er een grote
desinformatiecampagne opgezet werd tegen de ketters. Het zijn duivelaanbidders, hongerkunstenaars ‒ ze willen martelaren worden ‒ werd
de goegemeente verteld. Om eraan toe te voegen: Het is onze grootste
vijand die tal van besmettelijke ziektes verspreiden, zij zijn niets anders
dan de hoer van Babylon, de vleesgeworden antichrist.
Het is bekend dat Luther de opdracht gaf synagogen te verbranden met inbegrip van de joodse geschriften, en dat hij een verbod liet
uitvaardigen om handel te drijven en bankzaken te doen met joden.
Verwoest hun huizen stond in zijn pamfletten te lezen. Niet veel later
nadat Luther zijn stellingen op de kerkdeur in Wittenberg had gespijkerd, werd de Sociëteit van Jezus, de orde der jezuïeten opgericht.
De jezuïeten vestigden onder aanvoering van Ignatius de Loyola,
de Sacra Congregatio de Propaganda Fide (Heilige Congregatie van het
verbreiden van het geloof). Een orgaan dat de bekeringsactiviteiten van
de kerk wereldwijd wilde coördineren. Het woord propaganda komt dus
bij de jezuïeten vandaan. Het moet gezegd worden, de propagandamachine werkte voortreffelijk, er werd een ware terreur uitgeoefend. En
dat hebben de ketters in de 16de en 17de eeuw niet alleen geweten,
maar ook ervaren. Inquisitie, censuur en terreur gingen hand in hand,
gingen van martelwerktuig tot martelwerktuig.
Van vrije nieuwsgaring tot propaganda-instrument
De eerste kranten fungeerden louter als een nieuwsbron. Tot en met
het midden van de 17de eeuw werd via de krant geen politieke propaganda bedreven, de nieuwtjes werden nog zo feitelijk mogelijk weergeven. Maar onder het regiem van kardinaal Richelieu werd eind 17 de
eeuw de controle van de overheid op kranten verscherpt door een altijd
doeltreffende maatregel en dat is het heffen van hoge belastingen. Na
opheffing van deze maatregel in 1870 was het hek van de dam, iedereen die geld rook begon een courant.
Vanaf die tijd werd het verspreiden van valse informatie een vast
bestanddeel van nogal wat kranten. Er werd maar wat verzonnen om
lezers te trekken. Op een gegeven moment werd het een dagelijkse
De Katharen trachten een fusie tot stand te brengen tussen de menselijke tijd en
de goddelijke tijdloosheid. In de twaalfde eeuw ontwikkelden zij een nieuwe concept
van de werkelijkheid en de tijd dat terugkeert in de Apocalypse.
226

294

praktijk, geen enkel onderwerp werd geschuwd. Zo werden er zelfs oorlogen verzonnen, met als doel de volkswoede op te zwepen. Het ene
spectaculaire verhaal na het andere werd bedacht om het lezerspubliek
vast te houden en adverteerders te trekken. Leugen en nepnieuws is al
ruim voor de Eerste Wereldoorlog een belangrijk wapen in de strijd.
De een na de andere mediatycoon betreedt de krantenwereld om
er een imperium van te maken. In de Verenigde Staten koopt William
Hearst aan het eind van de 19de eeuw praktisch alle lokale kranten op.
Algauw bleek dat hij een groot talent bezat voor het opsporen en het
maken van nieuws en het manipuleren van zijn lezerspubliek. Hij mag
het op zijn conto schrijven dat hij de uitvinder is van de sensationele
schandaaljournalistiek. Niets werd geschuwd en ontzien. Nepnieuws dat
de boventoon voerde in de kolommen van zijn Amerikaanse kranten
leidde in zijn tijd tot meerdere oorlogen en wel die tussen de VS en Cuba, de VS en Puerto Rico en een tussen de VS en de Filipijnen. Het was
in een tijd dat er een heus Amerikaans koloniaal rijk werd gesticht.
Op het vasteland van Europa
Na de Tweede Oorlog zet Axel Springer in Duitsland het boulevardblad
Bild in de markt. Zijn concern heeft als motto: Niet de waarheid telt,
maar de sensatie. Veel informatie wordt uit de duim gezogen, bekende
persoonlijkheden worden dag en nacht achtervolgd om ze op een misstap te betrappen.
De van oorsprong Australiër Rupert Murdoch begint al vroeg in de
jaren zestig met zijn media-activiteiten. Volgens de gevestigde opiniemakers wordt Murdoch gezien als de meest invloedrijke mediamagnaat
in de politiek. De zeer conservatieve Murdoch heeft bladen in Azië, VS
en Engeland. Hij is dé man van de schandaalpers. Vooral in Engeland,
waar ze kennelijk dol zijn op schandaalverhalen, heeft hij praktisch alle
schreeuwerige bladen in bezit.227
Misleiding als machtsmiddel
Sommige kranten vervullen een andere rol, daar bestaat het fenomeen
onderzoeksjournalistiek. In de woelige jaren zestig toen de Verenigde

Zijn kranten spelen een dominante rol in Australië en Nieuw Zeeland en blinken uit
in eenzijdige berichtgeving. Na de aanslag van maart 2019 in Christchurch bleek de
aanslagpleger, een Australiër, een fanatiek aanhanger te zijn van ‘The White Supremacy’-gedachte. Laat nu alle kranten in Australië in handen zijn van Murdoch. Deze
kranten staan bol van raciale uitlatingen. Er is maar een ras dat deugt, en dat is het
blanke ras.
227
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Staten eerst onder Eisenhower en later onder Nixon hun oorlogszuchtige ambities in vooral in Zuidoost Azië drastisch gingen opvoeren om
een ontstane patstelling te doorbreken, stapelde in die regio het ene
incident zich op het andere, om een enkel voorbeeld te noemen: het
Tonkinincident. Ontmaskering van de Vietnam-achterkamertjespolitiek
van de V.S. is op conto te schrijven van Daniel Ellsberg van de Washington Post. Al die praktijken tonen aan dat het militaire apparaat in
de VS in de leer moet zijn gegaan bij de Duitse nationaalsocialisten.
Eerder had Hitler namelijk op basis van valse geruchten Polen en
Sudetenland mogen bezetten en met algemene instemming Oostenrijk
kunnen inlijven, wat met een understatement Anschluss werd genoemd. De reeks is eindeloos.
In het begin van dit nieuwe millennium (2003) werden we verrast
toen de media groots en met veel tamtam verkondigden, het was een
waar media-offensief van de regering Bush, dat Sadam Hoessein over
massavernietigingswapens en zenuwgas zou beschikken. Leugens van
de bovenste plank dat was duidelijk, toch trapten heel veel landen erin:
Het Verenigde Koninkrijk, Australië en Polen besloten deel te nemen
aan de inval, Nederland gaf politieke steun. De invasie, die dus op een
grove leugen berust, heeft 5000 militaire slachtoffers gekost, meer dan
100.000 Irakese burgers kwamen om het leven.
De inzet van leugens en onwaarheden
Vooral Duitsers zijn zeer vindingrijk geweest in het verfijnen van de
propagandatechniek. Gedurende de Eerste Wereldoorlog werden we geconfronteerd met een stortvloed aan gruwelpropaganda over de vijand.
Om het moreel van het thuisfront hoog te houden werden er op grote
schaal massaslachtingen gecensureerd. Wilhelm II schreeuwde van de
daken dat het Duitse volk een voorbeeld moest nemen aan de Hunnen
die het Romeinse Rijk onder de voet hadden gelopen en die dat omvangrijke keizerrijk flink hadden geplunderd en gebrandschat.
Toen zij eindelijk in 1918 moesten capituleren was de nederlaag
van de Duitsers te wijten aan de leugens die door de vijand waren verspreid. Emotionele argumenten, beschuldigingen, beledigingen, alles
was geoorloofd. Lenin ‒ die toen hij in Duitsland bivakkeerde en door
dat land uitgewezen werd naar Rusland om verwarring te stichten aan
het oostfront (bij een revolutie zouden de Russische soldaten, dat
hoopten de Duitsers althans, massaal het front verlaten) ‒ noemde dit
agitatie. Zelf was hij ook niet vies van propaganda. Propagandisten
werden door Lenin en de zijnen ‘zendelingen van de nieuwe leer’ ge-
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noemd. Sociaaldemocraten, anarchisten werden tot sociaal fascisten
gebombardeerd, anderen waren gewoon fascisten. Propaganda werd
voor een breed publiek aantrekkelijk gemaakt, het verdraaide nieuws
en de leugens werden overgoten met een amusant sausje. Nieuwe media, zoals film en radio werden massaal ingezet in de propagandaoorlog.
Goebbels laste in zijn toespraken frequent pauzes in om vervolgens met
luide stem: Hitler is Die Einzige Hoffnung van zijn spreekgestoelte de
zaal in te schallen. Hij herintroduceerde een oude techniek, de techniek
van de herhaling, die tegenwoordig veelvuldig door de presidentcommissaris van de Trumpstaat wordt gebruikt.
Maar voor de cultus van de persoonsverheerlijking moeten wij
toch de ‘credits’ geven aan de informatiestrateeg bij uitstek Joseph
Goebbels. Om het met zijn woorden te zeggen: Nieuwsmanipulatie is
pas echte geslaagde propaganda als de tegenstander volledig is uitgeschakeld. Boekverbrandingen, breidelen en gelijkschakeling van de pers
zijn allemaal instrumenten in dat volgens hem ‘eervolle streven’.
Ook in het oostelijk deel van Europa beweerde Stalin na de Tweede Wereldoorlog dat de kapitalistische machten van het Westen NaziDuitsland hadden bewapend om de Sovjet-Unie te vernietigen. 228 Om
de glorie van het communisme te verspreiden gebruikten de Russen
voor propagandadoeleinden het medium radio ook om een nietRussisch publiek te bereiken. In de Russische propagandamachine
speelde de gewezen Duitse communist (Willi Münzenberg) een belangrijke rol. Zijn lijfspreuk was: ‘Propaganda als Waffe’ zien.
Focus op de vijand, dat is het motto van de echte propagandist.
Altijd zullen de fascistische, communistische, populistische pers de vijand aanwijzen als hoofdschuldige. Kies een vijand, beticht hem van alle
kwaad en houd dat koste wat kost vol. Ga altijd op zoek naar de macht
en zijn instituten, benadruk dat zij onderdeel zijn van een vast patroon,
voed angst en haat onder het volk.
Wat eveneens een beproefde techniek was die zowel door de fascistische, nationaalsocialistische, als de communistische propagandastrategen werd gebruikt, was de damnatio memoriae, het wegkrassen,
weglakken, retoucheren van personen uit de geschiedenis. Die methode
wordt niet alleen vandaag, maar werd ook in een grijs verleden geprakGeorge Orwell heeft de Republiek en de Sovjet Unie als voorbeeld genomen voor
zijn 1984.
228
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tiseerd. Tegenwoordig is het met behulp van technieken zoals fotoshoppen een fluitje van een cent. Maar deze techniek kent al een lange
geschiedenis. Onder het regiem van Ramses II werd het al toegepast
(hiëroglyfen van onwelgevallige personen werden gewoon verwijderd).
En de Romeinen schreven de prominenten die in onmin waren gevallen
gewoon uit de archieven. Ook de Amerikanen zijn er bedreven in, om in
dit kader een voorbeeld te geven: 900.000 zwarte Amerikaanse soldaten die meegevochten hadden in de Tweede Wereldoorlog werden gewoon uit geschiedenisboeken weggecijferd.
Ook voor de kunst van het intimideren moeten we de geschiedenis induiken, zo was deze bijzondere vorm van kunst al bij de Assyriërs
in gebruik. De nu wel bekende ‘shock en awe’-strategie werd toen al
door hen ingezet om naburige volkeren onder de duim te houden of die
zelfs te vernietigen. Angst veroorzaken en teweegbrengen onder de bevolking door meedogenloos huis te houden bleek een probaat middel te
zijn. Elk verzet wat tegen het binnenstormend leger werd geboden,
werd genadeloos afgestraft. En als het verzet gebroken was, werd tegenover het overwonnen volk door de bezettende macht vaak een ongekende wreedheid tentoongespreid.
Een andere techniek is de ‘hearts and minds’-methode: de Perzen
noemden dat gewoon harten en geesten, wat stond voor een op een
milde en beschaafde manier het overwonnen volk bejegenen. Koning
Xerxes werd bijvoorbeeld afgeschilderd als een zachtzinnig figuur, als
een wijze vorst en niet als een genadeloze onderdrukker.
Onthullen en afbreken
Tijdens de Tweede Wereldoorlog opereerde een radiozender Debunkt,
een valse BBC-zender, die vanuit het buitenland uitzond om propaganda te bedrijven en valse informatie te verstrekken. Degelijke activiteiten worden tot de psychologische oorlogsvoering gerekend (zie eerder
het voorbeeld van de Assassins). In Duitsland werd wat dit betreft een
bijzondere activiteit ontplooit. Zo zette Goebbels, toen het bijna te laat
was en Duitsland al deels bezet was, de groep Werwolf op poten, een
militante verzetsbeweging die aanslagen en sabotageacties pleegde in
het al door geallieerden bezette gebied. En dat allemaal om het Duitse
volk nog een hart onder de riem te steken.
Na de opkomst van internet worden er heel andere technieken
gebruikt. Zo wilde Theo van Gogh een websiterevolutie ontketenen met
zijn ‘De gezonde rokerssite’ die vooral ‘de ondermijning’ van de Nederlandse samenleving door moslims aan de kaak stelde. Zowel De ‘godde-
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lijke Kale’ van Nederland (Pim Fortuyn), de held van Van Gogh, als de
rechtse bohémien zelf (stevig aan de drank en de coke) komen door
een moordaanslag om het leven.
Geen Stijl, een stel jonge redacteuren dat oorspronkelijk afkomstig was uit het nest van De Telegraaf, richtte een weblog op dat een
groot succes werd, niet veel later kocht De Telegraaf dat clubje weer
op. Een mooi voorbeeld dat ook rechts, wat eerst een speeltje van links
was, gebruik gaat maken van sociale media.
In een tijdbestek van enkele jaren worden nieuwe sociale media
zoals Facebook (2004), YouTube (2005), Twitter (2006), Instagram
(2010) opgericht. Na de massale opkomst van de sociale media komen
papieren kranten zwaar onder druk te staan, veel van die oude couranten zijn verdwenen of opgegaan in grote concerns. Nu wordt het nieuws
vooral door de jonge generatie gevolgd op IPad en IPhone. Dat betekent dat de digitale nieuwsvoorziening, ook de zelfstandig digitale
krant, sterk in opkomst is, zo niet al dominant is.
Ook de nieuwe media maken gebruik van de klassieke methoden.
Al ten tijde van de heren Hitler en Mussolini werden de media ingezet
om een zenuwoorlog te ontketenen. En wat zien wij tegenwoordig dat
nepnieuwscentrales en twittterbots paniek en verwarring zaaien, mensen op de zenuwen werken met maar een doel en dat is chaos creëren.
Informatiebeheer is macht
Tijdens de crisisperiode, de overgang van het modernisme naar het
postmodernisme, wordt Reagan president van Noord-Amerika, in deze
kolderieke figuur valt de acteur en politicus samen, althans in de VS.
Hier, op het vasteland van Europa, is er nu duidelijk sprake van een
inhaaleffect. De ene clown na de andere beklimt het politieke toneel.
Ongeveer vijftig jaar eerder stond de kleine korporaal Hitler al te
pronken en te glitteren voor de camera’s van Lenie Riefenstahl, wat
zuidelijker paste Mussolini zijn mimiek aan zodra er een camera in zijn
directe omgeving opdook. Wat tegenwoordig al die populistische leiders
niet voor kunstjes voor de camera uithalen, dat kunt u zelf dagelijks in
de media vaststellen.
Nepnieuws wordt in een nieuw jasje gestoken
Als we wat dieper ingaan op de achtergronden van de hierboven geschetste situatie van wat ik gemakshalve het materiaal van de mediale
macht noem, dan kan ik alleen maar vaststellen, dat er een fundamentele discussie gevoerd moet worden over nepnieuws of feitelijk nieuws.
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Deze discussie is in feite een postmoderne of misschien al een postpostmoderne discussie die de waarheidsvraag tot onderwerp heeft en
waarin de vraag gesteld moet worden wat in deze tijd nog de waarde is
van het begrip waarheid.
In het bijzonder in de Verenigde Staten is vanaf de jaren negentig
van de vorige eeuw een opmerkelijke tendens waarneembaar. En dat is
duidelijk zichtbaar geworden toen Trump in 2016 aan de macht kwam.
De vraag is of Trump met zijn wittemannenopstand tegen de geglobaliseerde elite ‒ in Engeland terug te vinden in de discussie over de Brexit
‒ begrepen heeft dat er een nieuwe tijd is aangebroken of heeft zijn
voormalige adviseur Steve Bannon het begrepen. Het is geen geheim
dat Trump voornamelijk handelt in opdracht van zijn adviseurs, intussen heeft er hij al velen versleten, zo is Steve Bannon toen hij het politieke veld betrad zijn eerste raadgever geweest (ook al weer een tijd
ex). Deze Bannon, een postmodernist bij uitstek, staat een volstrekt
nihilistische politiek voor. Of hij nu al het werk van Derrida, Deleuze,
Lyotard of Baudrillard gelezen heeft, betwijfel ik, maar in ieder geval
heeft hij wel globaal de essentie ervan begrepen.
De afgelopen decennia is gebleken dat de groteske aspecten van nepnieuws vooral het werk zijn van Andrew Breitbart, de uitgever van het
uiterst rechtse orgaan Breitbart News, de Altrightbeweging, de ‘Illiberals’ en Steve Bannon, die zo nu en dan ingefluisterd worden door hun
rechtse Russische kompanen.
Tientallen jaren postmoderne theorie, waarvan de essentie volgens Foucault de inwisselbaarheid van waarheid en macht is, hebben
wortel geschoten op een aantal (linkse) Amerikaanse universiteiten
waar volgens ingewijden op een gegeven moment een ware terreur
heerste van het Franse gedachtegoed van de jaren zeventig en daarna.
Nu is het gevecht om waarheid en macht beslecht. Nu leven we in het
postwaarheidstijdperk (posttruth-age). Veel opiniemakers en adviseurs
hebben de afgelopen tientallen jaren geroken aan de postmoderne theorie. Sinds jaar en dag maakt het postmodernisme de dienst uit in de
filosofische discours, de kunst, de psychoanalyse, de letterkunde, antropologie, zelfs in de geschiedschrijving. 229 Breitbart en consorten
hebben het postmoderne expliciet erkend. Zij zijn gesprongen in het
gat dat links heeft gegraven. Al weer heel wat jaren slagen (linkse) filoPostmodernisme is een samenstel van ideeën geassocieerd met de kunst, literatuur, muziek, architectuur die de idee van de objectieve waarheid en het politieke
neutrale frame van evaluatie ter discussie stelt.
229
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sofen er niet meer in een kritisch standpunt in te nemen; het neoliberalisme, de enige echte waarden zijn de marktwaarden, is globaal gegaan, heeft mondiaal gezegevierd, heeft alle oude ideologieën verslagen. Als we nu de balans opmaken, dan zijn er twee strategieën overgebleven die het huidige complexe nihilisme ondersteunen:
1. Iedere waarheid of waarde kan worden gedeconstrueerd om zo
de aanspraak op macht te verhullen.
2. Iedere menselijke handeling kan dusdanig worden gedeconstrueerd ten einde zoveel mogelijk identieke persoonlijkheden te reproduceren, Donald J. Trump is de verpersoonlijking ervan. Met dien verstande dat het uitgangspunt, dat er geen verschil bestaat tussen aanspraak op de macht en de waarheid, overeind blijft staan.
We kunnen zondermeer vaststellen dat er de afgelopen jaren nauwelijks verzet geboden wordt tegen bovengenoemde ontwikkeling. Als reactie op het alom heersend neoliberalisme met zijn internationaliseringstendens wordt er alleen door rechts in enkele landen een enigszins
wanhopige poging ondernomen een nationale identiteit te ontwikkelen
die in feite al passé is, als die überhaupt ooit heeft bestaan. Vaak blijkt
die op een samenraapsel van valse sentimenten te berusten.
Nepnieuws in praktijk
Wat te denken van een reactie van Paus Franciscus: De media moeten
duidelijk en transparant zijn en niet ten prooi vallen aan de ziekte coprofilie die alleen maar schandalen en beschamend nieuws verspreiden.
Een opmerkelijke late bekering van Gods ‘enige’ vertegenwoordiger op
aarde. Trump gebruikt het woord nepnieuws voor alles wat hem niet
bevalt. Door leugens te verkopen probeert hij verwarring te zaaien. 230
Niemand weet nog wat waar is, hij zelf ook niet. In het jaar van
zijn aantreden werd posttruth het woord van het jaar, de term die in
Duitsland postfactisch, postfeitelijk wordt genoemd.231 Om nog een alTijdens het schrijven van deze tekst had Trump volgens de New York Times, de
magische grens van 10.000 leugens overschreden. Trump draait op een gemiddelde
van meer dan 20 leugens per dag. Ooit noemde hij Obama een buitenlandse moslim.
231
Posttruth is volgens de Oxford English Dictionary: verwijzing naar de omstandigheid waarin objectieve feiten minder invloed hebben op de vorming van de publieke
opinie dan het effect van de emoties en persoonlijke overtuigingen op mensen.
Wat is postwaarheid? In ieder geval niet post in de zin van ‘postwar’, maar eerder een
strategie om de waarheid te verhullen, door aan gene zijde van de waarheid te opereren. Eigenlijk is het beter van na-waarheid te spreken. Bij de na-waarheid zijn emoties belangrijker dan de feiten, het doel is politieke ondermijning van de realiteit.
230
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om bekend voorbeeld uit de praktijk te geven, een voorganger van
Trump, Bill Clinton, verkondigde in de media: ’I didn’t have sex with
that lady’, door handig gebruik te maken van een semantische truc
probeerde hij desperaat een onderscheid ‘aan te brengen’ tussen fellatio en seksuele gemeenschap.
Trump, de Zonnekoning van de leugen
Trumps totale onverschilligheid t.a.v. de waarheid (waarheid is warheid) wordt door een bekende mediafiguur samengevat in de uitspraak:
Wat Trump zegt, is niet goed voor Amerika, maar wel goed voor de
media. Wat een bevestiging is van de inmiddels algemeen aanvaarde
opinie, dat Trump gelanceerd is door mediastrategen (het komt hun
goed uit dat hij alleen in zichzelf is geïnteresseerd, Trump is zijn eigen
rolmodel).
Maanden voor de verkiezing in 2016 begonnen de linkse Amerikaanse media te worstelen met de vraag of ze het woord fascistisch
konden gebruiken om de sterke opkomst van rechts te beschrijven. Op
zich heeft het fascisme een coherent wereldbeeld, dat niet al te gecompliceerd in elkaar steekt, fascisme is irrationalisme, fascisme is racistisch.232 Als reactie op deze poging, gaf rechts een niet mis te verstaan
antwoord: Denken is verwijfd en cultuur is verdacht, zie Derrida’s analyse van De Vrolijke Wetenschap van F. Nietzsche.
Nationalisme en irrationalisme werden door oprukkend rechts opnieuw
op een voetstuk geplaatst. Bij praktisch alle rechtse partijen en bewegingen in de VS stond het ontwikkelen van een nationale identiteit boven aan de agenda. Obsessie voor een vijand werd kunstmatig aangekweekt, onze reden van bestaan, zo verkondigden zij, is het creëren
van een permanente staat van oorlog tegen onze aartsvijand die verrassend vaak links bleek te zijn. Rechts predikte een populair elitisme:
‘we the people’ is het beste volk ter wereld.
Maar wat zien wij als wij al die pamflettistische teksten doorploegen, deze tendens kent een verarmd en beperkte woordenschat, maakt
gebruik van een elementaire syntaxis, waarin de herhaling troef is. Heil

Fascist is een modieus scheldwoord geworden. Iedereen die er ook maar een afwijkende mening op nahoudt, wordt tegenwoordig fascist genoemd. Fascisme onderscheidt zich van nationalisme door een sterke nadruk te leggen op begrippen als mijn
land en volk, beide zijn superieur. Als burger ben je alles verplicht aan de natie. Het
belang van natie en volk wordt boven alles gesteld.
232
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Trump, heil de overwinning.233 Steven Bannon de oude topstrateeg van
het Witte Huis is eigenlijk een digitale Goebbels. 234 De directeur van
Breitbart News, het orgaan van de ultra rechtse leugens, rook na het
succes van Trump zijn kans en breidde zijn actieradius uit richting Europa. ‘Let’s go Europe’ en vervolgens opende hij kantoren in Parijs, Berlijn en Amsterdam.
De Washington Post schreef: nog nooit in de geschiedenis heeft
iemand zoveel incompetente mensen om zich heen verzameld als
Trump. Reactie van Bannon was: dat was juist de bedoeling. Al die incompetente lieden hadden tot opdracht gekregen de bestaande bestuursstructuren te deconstrueren.
Allang voordat Reagan aantrad, weten wij dat politiek en amusement één is geworden. Historische gebeurtenissen worden door hem
verward met wat hij in de film had gezien of waarin hijzelf nog had opgetreden. Zonder met zijn ogen te knipperen liet hij toe dat de banken
en de investeringsmaatschappijen met Amerikaans belastinggeld gokten. Toen de balans werd opgemaakt, bleek dat in korte tijd 130 miljard
dollar verloren was gegaan, gewoon op de beurzen in rook was opgegaan. Reagan en Thatcher hebben het pad geplaveid voor Trump en de
Brexit, de aloude karikatuur van Engeland: ‘Britain as the island of liberty, facing a dark, despotic Continent’ (Voltaire), is afgestoft en tot
een geuzenleuze verheven.235
We zijn aan het einde gekomen van de geschiedenis, aldus de neohegeliaan Francis Fukuyama. Maar de geschiedenis is helemaal niet afgelopen. Hij heeft gewoon een nieuw tijdperk ingeluid van het neoliberalisme. Er is een nieuw tijdperk aangebroken met slechts een overheersende ideologie die elke notie van rechtvaardigheid ontbeert.

Volgens Fukuyama is Trump de bijna volmaakte belichaming van het door Lasch
beschreven narcisme (F. Fukuyama, Entiteit, waardigheid, ressentiment en identiteitspolitiek, pag. 131). Dat narcisme heeft ertoe geleid dat Trump de politiek inging,
de vastgoedhandelaar had, zo gaat het verhaal, een onbedwingbare behoefte tot erkenning. Overigens, Christopher Lasch was van mening dat narcisme als sociaal verschijnsel in de V.S. niet tot fascisme leidt, maar tot een algemene depolitisering van
de samenleving. Met andere woorden de strijd voor sociale en politieke rechtvaardigheid wordt teruggebracht tot persoonlijke psychologische problemen.
234
De dichter Johnny van Doorn alias Johnny The Selfkicker was nog op het elektrische net aangesloten, hij noemde zich ook wel Electric Goebbels.
235
Voltaire is niet alleen verantwoordelijk voor de opkomst van het nationaalsocialisme (zie zijn uitspraken over de Duitsers in voetnoot 56), ook de Brexit mogen we op
zijn conto schrijven.
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Aan het begin van de twintigste eeuw zei Carl Schmitt, de nazijurist en reactionaire ideoloog: ‘Iedereen die nu nog het woord humaniteit in de mond durft te nemen moet je een oor aannaaien’. Om vervolgens uit te roepen: Altijd dien je eigen belang na te streven, je vrienden te helpen en je vijanden uit te schakelen.
In een naburig land stelde de Franse filosoof Michel Foucault:
macht is oorlogszuchtige dominantie. Alle problemen moeten in termen
van politieke strijd worden opgevat. Macht is een alom tegenwoordige
vorm van oorlog, die alleen af en toe de vorm aanneemt van vrede.
Dergelijke opvattingen kunnen natuurlijk de instemming wegdragen
van Bannon: Politiek gaat altijd aan de cultuur vooraf, politiek is macht,
politiek is oorlog
De doodlopende weg van de postmoderne discours
Wat mogelijk is, bepaalt het kader waarbinnen je handelt. Als je denkt dat het onmogelijk is om de waarheid te achterhalen, zul je ook geen moeite doen die op te sporen.

In feite heeft de postmoderne discours ruimte geschapen voor de vele
regeringsleiders die recentelijk aan de macht zijn gekomen. Zij blijken
geschoold te zijn in het verpopulariseren van de postmoderne credo’s
en slogans. Trump is de belichaming van die populistische tendens;
Trumps aanspraak op de waarheid, is aanspraak op de macht, zijn
waarden zijn niet ideëel, maar materieel, zij dienen er alleen maar toe
zijn machtspositie te bestendigen en voort te zetten, en dat vertaalt
zich in een eindeloze reproductie van hetzelfde: Trump=Trump=Trump.
Al diegenen die wantrouwend staan tegenover de aanspraak op
waarheid van anderen, zoals de postmodernen en postwaarheid-types,
zullen altijd van de onwaarheid gebruikmaken. Andrew Breitbart stelt
dat in de 21ste eeuw de media alles zijn. En hij komt vervolgens met
een simpele vaststelling: Links won in het verleden omdat zij de media
beheersten. De media en de politiek zijn toen links geworden.236 Ik voer
oorlog om de controle over het Amerikaanse verhaal terug te veroveren, en dat verhaal is een rechts verhaal: ‘make America great again’.
De extreem rechtse Cernovich, uitgever van beroep, verkondigde
eens in zijn orgaan: Hoor eens, ik doceer postmoderne theorie op de
universiteit. Als alles een bedacht verhaal is dan hebben we alternatie-

In de jaren zeventig bestond er in Duitsland een groep van marxistische sociologen: Visuelle Kommunikation die de mensheid wilde beschermen tegen de kapitalistische verleidingstechnieken en commerciële strategieën.
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ven nodig voor dat dominante verhaal. Zie ik eruit of ik Lacan heb gelezen? En wat zei onze Franse psycho-analist ook al weer: Wij zijn de gevangenen van de taal, wij zullen de taal naar onze hand moeten zetten.
Wij kunnen de harde conclusie trekken dat de afgelopen decennia
de mensen die het meest succesvol zijn geweest, niet de mensen zijn
van de Occupybeweging, maar de fundamentalisten, de jihadisten, de
nationalisten, de reactionaire ideologen. Of deze lieden nu allemaal de
Franse denkers hebben gelezen, valt te betwijfelen, alhoewel ze wel
vaak hoogopgeleid zijn.
Feit en waarheid
De feiten zijn verzonnen. In de huidige mediale wereld bestaan er geen
feiten, noch waarheid meer. De directe relatie tussen feiten en waarheid is uitgewist. En dat betekent feitelijk dat het concept waarheid is
opgelost, een geworden is met het verschijnsel macht.
Met Trump hebben we het eindpunt van de Verlichting bereikt?
Een voor nogal wat mensen een boude uitspraak, want die impliceert
dat de tijd rijp is voor een necrologie! Dat zou ook inhouden dat de Verlichtingsidee van de rede uiteindelijk verworden is tot een geheel uitgeklede instrumentele rede? Wat mij betreft een urgente vraag.
Welnu, de idee van de rede uit de Verlichting had alles wel beschouwd een fundamenteel ander uitgangspunt. De rede verschafte ons
het vermogen een beroep te doen op de universele waarden. Maar de
rede is altijd in strijd met de natuur, riepen de Romantici. Andere critici
riposteerden: is de rede ook niet altijd in strijd met de autoriteit van de
macht? De kritiek op het instrument rede nam gedurende de eeuwen
almaar toe.
Als we die klassieke opvattingen over de rede naar het hier en nu
vertalen kunnen we een eenvoudige conclusie trekken: de huidige wereld steunt niet meer op de rede. Rede is geenszins een kwestie van
kennis, maar is, als je de Verlichtingsgedachte bent toegedaan, een eis,
een onverbiddelijke eis om de wereld te onttoveren. Maar juist dát (het
ontmythologiseren van de wereld) gebeurt niet meer. Er is kennelijk
een geheel andere ontwikkeling gaande.
Telkens wanneer bepaalde ideeën tot normen worden verheven,
verandert de wereld. Zo was de Verlichting gericht op morele vooruitgang. Maar de Post-truthfiguren vinden dat fake news, zij hebben begrepen dat ruim 100 jaar geleden de morele vooruitgang is gestopt. Zij
zeggen Nietzsche na: ‘Es gibt kein Moral mehr’.
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They are Fake, Fake. They are enemy of the people
Trump is het vlees geworden orakel, hij roept of twittert alles wat opborrelt uit zijn onderbuik. Je kunt wel nog wel van Trump afkomen,
maar je komt niet zomaar van de huidige toestand van vervreemding af
waardoor mens en maatschappij zichzelf de vernieling in hebben gejaagd. Of het nu gaat om de financiële crisis of de klimaatsverandering
we gaan de ondergang tegemoet, deelt de Amerikaanse filosoof Chris
Hedges ons mede. Of dat al niet erg genoeg is, verkondigt hij ook nog
dat we tegenwoordig kunnen spreken van een ‘corporate fascism’ en hij
geeft de volgende toelichting: De motor achter de oligarchische mondiale macht van bedrijven wordt door twee machten aangedreven,
enerzijds verloopt die vorm van fascisme via de ‘Goldman Sachsen’ en
andere gelijksoortige hoogopgeleide criminelen, anderzijds via de racistische nationalisten.
Je kunt veel van Hedges’ analyse zeggen, een duidelijk wereldbeeld heeft hij wel, zie daar maar iets tegen in te brengen!
Manipulatie van het beeld
Zoals ik eerder heb gesteld, hebben bedrijven als Instagram, Facebook,
Twitter een geheel nieuwe industrie ontwikkeld rondom het thema wat
nu waar of onwaar is. In specifieke zin wordt met dat thema gespeeld
door een organisatie als Storyful.
Zij, Storyful, manipuleert er driftig op los met beelden. Het fotoshoppen gebeurt niet meer achter de keukentafel, maar geschiedt op
niveau. Videomanipulatie wordt op een hoger plan getrokken. Oude
beelden worden in een nieuwe context geplaatst, wat op zich een bijzondere vorm van visuele manipulatie inhoudt. In de nabije toekomst
weet niemand meer wat waar en wat niet waar is. Je kunt met behulp
van de nieuwste technieken iedereen iets in de mond leggen, je kunt er
fris en monter uitzien (zo zijn op de foto’s van Trump alle plooien recht
getrokken en zijn korte vingers langer gemaakt). Bewerken, manipuleren dat zijn de nieuwe trends in de sociale media.
De informatietechnologie is in een nieuwe fase beland, nepnieuws, nepbeelden, deepfake technologieën, neptechnieken, neptechnologie, nepvideo. Het is allemaal nep wat de klok slaat. De onwaarheid
regeert, daar bestaat geen twijfel over. Vroeger was die exclusief voorbehouden aan de gevestigde macht, de overheid, nu aan de sociale
media die hier brood in zien. Je zou kunnen zeggen dat er een ware
democratiseringsgolf door medialand is gegaan.
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De opkomst van de leugenfabriek
De waarheidsbegripsdiscussie is in de filosofie terug te voeren op Plato
die via de figuur van Socrates tot ons spreekt. Plato waarschuwde de
mensheid al voor de valse claim van kennis. Onwetendheid was volgens
hem te genezen door onderricht en onderwijs. En verder stelt hij ter
aanvulling dat een waarheidsuitspraak te allen tijde moet samenvallen
met de werkelijkheid, daar valt wat hem betreft niet over te redetwisten. Het opzettelijk creëren van onwetendheid ‒ we weten niet meer of
het waar is, maar we zoeken het uit (Trump) ‒ is niets anders dan bewuste misleiding. Vervolgens wordt gesteld dat het allemaal een kwestie van interpretatie van de feiten is. Zo ontstaat er een virulente vorm
van na-waarheid, wat leidt tot een absoluut geloof in de onwaarheid,
ondanks dat alles erop wijst dat er een kern van waarheid in zit.
De pertinente leugen.
Alle discussies die er gevoerd worden over klimaatverandering, zijn
ontaard in een welles of nietesspel. Er zijn voors en er zijn tegens. De
voors, dat moge duidelijk zijn, schetsen een beeld van de nadere catastrofe, de klimaatverandering is dusdanig dat binnen enkele decennia
de aarde met bijna 2 procent opgewarmd zal zijn met alle gevolgen van
dien. De nee’s verkondigen de leugen dat het klimaat helemaal niet aan
het veranderen is, dat het een grote lobby is van links, terwijl zij, de
grote ontkenners, zelf grof betaald worden door de industrie en de grote bedrijven die geen enkel belang hebben bij deze kwestie. Door wie
de voormalige president van Zuid-Afrika betaald werd, is in dezen een
overbodige vraag, we weten allemaal dat hij zich enorm verrijkt heeft
ten koste van het volk. Deze ex-president gaf als antwoord op de AIDSkwestie, dat de slachtoffers van deze epidemie het beste vruchtensap
konden drinken of zoveel mogelijk knoflook moesten eten om aids de
baas te blijven.
Aan de ander kant van de oceaan verweet Trump dat China met
zijn misleidende campagnes bewust de gehele Amerikaans economie
wilde vernietigen. Het woord geheel in dezen is een interessante. Enzovoorts, enzovoorts, het is onzinnig nog meer voorbeelden te geven. De
na-waarheid heeft enkel tot doel een ideologische suprematie te verwerven.
Niet onbelangrijk in dit verhaal is dat de beweegredenen en de
competenties van de wetenschappers ter discussie worden gesteld en
dat roept een nieuwe vraag op wat in het huidige tijdvak nog de rol van
de wetenschap is. Voor rechtse strategen is het antwoord duidelijk, alle
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wetenschap is vooringenomen, voor hen zijn begrippen als objectiviteit
en neutraliteit van de wetenschap middeleeuwse relicten. En waartoe
heeft die systematische twijfel uiteindelijk geleid, in ieder geval dat er
een grote crisis is uitgebroken in de wetenschap.
Twijfel zaaien, ja dat is ons product, zeggen de supporters van de
ondergang van het Avondland en daar behoort toevallig ook de wetenschap toe. De zogenaamde splitscreendebatten op TV tussen wetenschappers, deskundigen en sceptici hadden redding moeten brengen,
maar de twijfel over de deskundigheid van wetenschappers en specialisten werd door dergelijke debatten alleen maar vergroot. In de jaren
vijftig waren dergelijke debatten in de tabaksindustrie een beproefde
strategie. Roken is gezond, nietwaar! En vervolgens werd ons verteld
dat er geen enkel verband bestaat tussen roken en longkanker. Toen
werd er al selectief gebruik gemaakt van de feiten, erger nog de feiten
werden geheel en al verdoezeld.
Mensen kunnen enkel de toekomst voorspellen als die overeenkomt met hun wensen (G. Orwell). De oude generatie is nog opgevoed
met begrippen als rotsvast vertrouwen, harmonieus geloof, correcte
houding en gedrag. De meesten van hen voelen zich psychisch oncomfortabel als zij uit balans worden gebracht door gericht gestuurde informatie die twijfelachtig is.
Toch blijft het moeilijk iemand iets te laten geloven, vooral als
blijkt dat die persoon betaald wordt om al die valse informatie de wereld in te zenden. Daar hebben de mediastrategen iets op gevonden.
Eerst strooien zij een vals bericht de wereld in. Vervolgens vindt er een
gemanipuleerde correctie op dat bericht plaats, waardoor het wantrouwen in de media nog meer wordt vergroot. Dan volgt de ontkenning van de gecorrigeerde informatie, waardoor iedereen in verwarring
is geraakt, wat natuurlijk juist de bedoeling is. Zo verloopt doorgaans
het ‘dialectisch’ spelletje. Trump beledigt de media keer op keer, of
komt daar weer op terug, prevelt een excuus om vervolgens weer even
hard toe te slaan.
Nepnieuws is opzettelijk gefabriceerde desinformatie
In feite is nepnieuws al begonnen nadat Gutenberg de boekdrukkunst
had uitgevonden, het eerste wat hij deed was valse informatie verstoppen in de Bijbel, je zou kunnen zeggen dat hij op het boek van Gods
woord flink had geoefend. Destijds was al het probleem dat echt nieuws
of dat de bronnen niet te verifiëren waren. Talloze politieke en religieu-
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ze autoriteiten hadden er dan ook een volle dagtaak aan om de waarheid binnenkamers te houden.
Voor 1830 was objectiviteit geen issue. Oude media, dat waren
de kranten, vertegenwoordigden gewoon een partijstandpunt en dat
was, dat spreekt voor zich, geen neutraal standpunt. Vijftien jaar later,
in 1846 werd Associated Press opgericht en die had als verdienmodel
dat zij feiten kocht en verkocht.
Toen het WEB-nieuws opkwam, werd de journalistiek pas echt
uitgedaagd. Vanaf dat moment is het digitale nieuws aan de winnende
hand, de journalistiek is in een verdomhoekje gedrukt. Deze nieuwe
ontwikkeling heeft veel gevolgen gehad, want nu kan het nieuws direct
gemanipuleerd worden niet door een iemand of een enkele redactie
maar door in principe iedereen. Iedereen die een beetje handig is, kan
in het mediasysteem inbreken.
Er is een geheel nieuwe industrie ontstaan in de Balkan, Roemenië, Moldavië en andere landen van Oost-Europa om nepnieuws te produceren. Trollenfabrieken worden ze genoemd, bedrijven die uitsluitend
nepnieuws bedenken en rondsturen. Een klik en je bent 10 eurocent
rijker. Likes hoeveel likes heb jij dat zijn de gesprekken die in die kringen rondgaan. Een overbekend voorbeeld van de nepnieuwsindustrie is
er een waarvan Hillary Clinton het slachtoffer is geworden: zij zou eigenares zijn van een pizzeria wat volgens een nepbericht een netwerk van
kinderporno zou zijn. Zo zou ik een hele reeks voorbeelden kunnen opsommen.
Het hacken en verspreiden van valse informatie is big business,
het is een nieuw werkverschaffingsproject voor veel landen in OostEuropa waar het werkloosheidspercentage toch al aan de hoge kant is.
In dat rijtje past ook het massaal opkopen van stemmen en de befaamde Kremlininbraak (een Moskou’s project) in de computers van de
Democraten om de uitgebrachte stemmen op de presidentskandidaat te
manipuleren.
En dan heb je de nog de rol van de legale bedrijven zoals de al
eerder gememoreerde Cambridge Analytica, een communicatiebedrijf
dat ingehuurd werd om de verkiezingen via Facebook te beïnvloeden.
‘Down into the rabbit hole’, zal ik maar zeggen. Nepnieuws hoeft niet
persé nep te zijn. Het kan evenzeer bedoeld zij om de ander te dwingen
het bewuste bericht te ontkennen met als doel die persoon in een ongemakkelijke positie te brengen.
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Is propaganda nepnieuws, dat is de volgende vraag. Er is volgends de literatuur een markant verschil, propaganda is niet direct gericht op het overtuigen van mensen. Propaganda is enerzijds het verdoezelen, anderzijds het versterken van een gebrekkige ideologie. Propaganda heeft niet primair tot doel om te bedriegen, maar kan gezien
worden als een poging om de macht te bestendigen of, en dat is ook
mogelijk, te veroveren. Doel van propaganda is veelal vertrouwen opbouwen, mensen aan je binden, om vervolgens toe te slaan.
Volgens Hannah Arendt is het ideaal van een totalitair systeem
niet om een Nazi of de communist te overtuigen, maar juist de mensen
die het onderscheid niet meer kunnen maken tussen feit en fictie, tussen wat waar of vals is. Goebbels was een ware grootmeester op het
gebied van propaganda door grootscheeps gebruik te maken van de
collectieve amnesie en het herhaaleffect. Hij stond op het standpunt,
propaganda werkt het beste als degene die gemanipuleerd wordt zich
ten volle bewust is van het feit dat hij uit vrije wil handelt.
Dus we kunnen met een gerust hart de volgende conclusie trekken, dat we van een postfeitelijke situatie kunnen spreken als nepnieuws samenvalt met propaganda. Nepnieuws is dan een tactische zet
op weg naar propaganda. Anders gezegd de propaganda wordt pas ingezet als het effect van nepnieuws succes heeft afgeworpen.
Destabiliseren is de strategie
Deceptie, manipulatie, en exploitatie zijn de doeltreffende instrumenten
om een autoritair politieke orde te vestigen. Dankzij Lyotard, Martin
Heidegger, Foucault, Derrida, die zoals gezegd vanaf de jaren tachtig
verplichte kost waren op de Amerikaanse universiteiten, is het postmodernisme op dat continent wijd en zijd verbreid geraakt. Nadien, toeval
of niet, is er een proces ingang gezet dat geleid heeft tot onwaarheid.
Onder het mom van, er is geen juist antwoord. Er zijn meerdere antwoorden, er is geen waarheid of onwaarheid. Er is alleen interpretatie.
Ieder heeft zijn eigen waarde, iedereen heeft zijn eigen geschiedenis,
vooronderstellingen en opvattingen.
En die bewuste interpretatie kan aan het licht worden gebracht
door de deconstructie van het verhaal of het narratief, zoals de postmodernen ons hebben verteld. In die zin, kan Nietzsche gezien worden
als een postmodernist avant la lettre, maar dit terzijde. De idee van de
een absolute, objectieve waarheid is een filosofische mystificatie, met
andere woorden is niets anders dan een vorm van perspectivisme.
Vanuit een postmodern gezichtspunt gezien, bestaat er dan ook geen

310

objectiviteit, enkel een perspectief op hoe en wat de wereld is of in elkaar steekt.237
Rechts heeft het linkse gedachtegoed geannexeerd, zoals ik al
eerder naar voren heb gebracht. Dertig jaar geleden bestond er in de
VS totaal geen interesse voor het postmoderne gedachtegoed. Destijds
werd dat als een gedegenereerd denken van links beschouwd. Maar
gaandeweg zag je een verandering optreden, schoorvoetend ging
rechts (Breitbart, Alt-Right, Illiberals, de rechtse ‘libertarians’, Bannon)
ertoe over het gedachtegoed te omarmen, onder het motto leert uw
vijand kennen. Zij begrepen maar al te goed dat waarheid perspectivistisch is, een sociaal-construct is.
In de jaren tachtig bestond de aanval op het postmodernisme door figuren als Sokal uit het belachelijk maken van postmoderne teksten, zo
kan ik ze ook maken moeten hij en zijn strijdmakkers hebben gedacht.
Traditioneel links sloeg dergelijke kritische beschouwingen met een
glimlach gade, zij had nog een onverbiddelijk vertrouwen in de rede, de
ratio die wel even de mystificaties en de mythen zal ontrafelen. Goed,
bij de postmodernen was het een ander verhaal. Zij hadden totaal niet
in de gaten dat de aanval op hen al geopend was, zij waren nog druk
doende met het borduren van hun tekstproducties, waarin zij vaak een
hoge graad van obscurantisme wisten te bereiken of niet verder kwamen dan een simpel identiteitsdenken of een platte racismekritiek.
In feite hebben zij hun eigen gedachtegoed ondermijnd. Zij hebben de
basis, zo is gebleken, onder hun eigen denken weggeslagen. 238 Met
leedvermaak werd dit proces door rechts gade geslagen. Al in de jaren
zeventig werd menige denktank door rijke rechtse figuren uit de grond
gestampt die tegenwind zouden moeten bieden tegen het overheersende linkse denken. Twintig jaar later werd door deze denktanks de vraag
opgeworpen of wetenschap de beste manier was om de waarheid te
De discussie over de waarheid en wetenschap werd al in 1979 door Bruno Latour in
zijn boek Laboratory Life aangekaart. Zijn vraag was: waarop is ons idee van kennis,
waarheid en rationaliteit gebaseerd. Hij trok zijn conclusie: Wetenschap is afhankelijk
van netwerken waarin wetenschappers, politici en media elkaar ondersteunen. Naar
zijn inzicht zijn de feiten afhankelijk van mensen die erin geloven, en dat geldt niet
alleen voor de wetenschappers zelf, maar ook voor journalisten en politici.
238
Bruno Latour: ‘het nieuwe links dat is nu het ondernemerschap in een maatschappij die naarstig op zoek is naar nieuwe producten’, het vroege linkse gedachtegoed is
nu in handen van rechts. De moderne technologie, het ‘lichte leven’; de reclame voor
de lichtheid van het bestaan wordt nu door rechts als strategie ingezet.
237
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onthullen.239 Een rationeel idee is op zich al komisch, ontviel tijdens een
spreekbeurt de Amerikaanse senator Inhofe om vervolgens met een
knipoog te postuleren: of wetenschappers wel de waarheid weten, vatte
hij zijn betoog indachtig Derrida (deconstructiedenken) en Foucault
samen.
Ook de Intelligent Design-discussie is aangezwengeld door rechts
en wel door de creationisten. Deze discussie houdt kortweg in dat God
de wereld heeft geschapen, en dat de mens namens die God de wereld
mag bestieren en inrichten. Het is dan niet ook niet vreemd, dat de
eerste discussies over de klimaatverandering dan ook met de jonge
creationisten werden gevoerd die de verandering uiteraard ontkenden.
De vraag is dan ook actueel: wat is het antwoord van links?240
Daar kan onmogelijk een misverstand over bestaan, die zwijgt in alle
talen, die laten de intellectuele discours bepalen door Breitbart, Bannon
en Cernovich. Niet links, maar bovengenoemde lieden zijn de nieuwe
‘ludieke’ intellectuelen, de nieuwe digitale Luddieten.
Nieuws is een politieke expressie, is interpretatie. Waarom maken we
zelf geen nieuws, vroeg het Trump-apparaat zich af. Dat hebben ze dan
ook gedaan. 70% van Trumps campagnestatements bleek vals te zijn.
Trump steekt in de openbare ruimte zijn onbehouwen gedrag niet onder
stoelen of banken, ik ben iemand die instinctief handelt en intuïtief
denkt. Om te vervolgen, alles wat ik zeg is waar, de anderen verkondigen de onwaarheid, de leugen, de ander verkondigt nepnieuws. Ik ben
de waarheid en het licht.
Trump weigert de werkelijkheid te accepteren, hij buigt de werkelijkheid naar zich toe. Hij stelt zich op het standpunt dat je geen accuraat
beeld moet geven van de gebeurtenissen in de wereld. Het is immers
jouw wereld. Kortom: Het is gedaan met de onafhankelijke claim op de
waarheid. Het gaat om het effect, om de emotie die je teweegbrengt.
Trump ‘doorziet’ de dingen en is ervan overtuigd dat hij de dingen kan
laten gebeuren. Ik kan kijken in de toekomst, roept hij via zijn favoriete
Foxkanaal. Ik kan die toekomst naar mijn hand zetten. Trump ziet zichDe gebroeders Koch, ultra rechtse Republikeinse miljardairs, hebben honderden
miljoenen dollars gedoneerd aan rechtse denktanks, en rechts-libertaristische bewegingen. Ook hebben zij in 2016 Trumps verkiezingscampagne financieel ondersteund.
240
De laatste jaren is er wel een tegengeluid te horen. De organisatie Bellingcat onderzoekt nepnieuws. Bellingcat is een online-onderzoeksteam dat uit tientallen vrijwilligers bestaat die het internet afzoeken op nepnieuws, dat nepnieuws doorlichten om
het vervolgens te ontmaskeren.
239
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zelf als de enige ware plaatsbekleder van God op deze aarde (hij is
openlijk de concurrentieslag aangegaan met een andere hooggeplaatste
persoon die zich teruggetrokken heeft in een kleine katholieke enclave
te Rome).
Het vijanddenken, de schuld ligt altijd bij de ander
Niet alleen hebben de rechtse strategen hun oor te luister gelegd bij de
Franse postmoderne filosofen, ook de figuren die heden ten dage het
vijanddenken problematiseren en praktiseren, rekenen hun gedachtegoed tot hun oefenstof. Het vijanddenken is al oud, kent al een lange
geschiedenis. Vroeger was het kort samengevat een tegenstelling tussen populisme en technocratie, tegenwoordig kunnen we spreken van
een wonderlijk samengaan, ze zijn één geworden, zij hebben elkaar in
de armen gesloten.
Op welke denkers die het vijandschap tot onderwerp van hun beschouwen hebben gemaakt, kun je je als de geschiedenis doorpluist terugvallen? De eerste naam die valt is de Florentijnse strateeg Niccolò Machiavelli. Ook zou ik wat dit onderwerp betreft Nietzsche kunnen noemen,
die meende dat het beste antwoord die je een vijand kunt geven, is: er
nog een tegenstander bij te zoeken (al kwam hij op een gegeven moment tot de slotsom dat de grootste vijand altijd in jezelf huist). Maar
daartoe heb ik niet besloten.
Wel heb ik de oprichter van de situationistische beweging in dit
overzicht opgenomen, vanwege zijn consequente houding in zake het
vijandschap, hij zag namelijk in iedere persoon of die nu tot zijn kamp
behoorde of tot de buitenwereld een potentiële vijand.
Maar eigenlijk is er maar één denker die de vijand in zijn denken
echt tot uitgangpunt heeft genomen en dat is Carl Schmitt, een uiterst
conservatieve intellectueel die meende dat alle politiek kon worden teruggebracht tot één enkel onderscheid en dat is er een tussen vriend en
vijand. Buiten dit strak gedefinieerde kader had ik Sun Tzu, Clausewitz
etc, de mensen van de oorlogsstrategie kunnen opnemen, maar dat ik
heb ik niet gedaan.
Ik begin met een algemene beschouwing om te vervolgen met de
verdeel en heersman bij uitstek Niccolò Machiavelli. Maar eerst een korte beschouwing over de huidige stand van zaken in de politiek.
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Over staat en individu, over verdeel en heers
‘Als iedereen hetzelfde wil, is iedereen gelijk, wie anders denkt, gaat uit zichzelf al naar het gekkenhuis’, F, Nietzsche, Verzameld Werk

In de ogen van menig staatsman zullen volwassenen altijd kinderen
blijven die nooit het onderscheid kunnen maken tussen wat politiek
mogelijk is en wat politiek onmogelijk is. De speelruimte ertussen moet
afgeschermd worden, die ruimte is slechts voorbehouden aan degene
die bovenaan de sociale piramide staat en dat is de machthebber.
Lang geleden gaf God op de berg Sinaï aan Mozes een boodschap
mee: deelt de volkeren op, splijt en verspreid ze met een opdracht,
verdeel en heers. Deze missive heeft de politiek goed begrepen, zij
heeft het zelfs tot hoeksteen van het politieke denken gemaakt en die
tot en met de tegenwoordige tijd kunnen voortzetten. Per slot van rekening, een samenleving bestaat net zolang, als zij zich inbeeldt dat zij
een samenleving is.
Tijdens de ‘Achsenzeit’, de spiltijd (zie hoofdstuk 5) verschenen
de eerste universalisten op het wereldtoneel die zo lichtzinnig waren
dat zij de mens uit de hoge hoed toverden met dusdanige gevolgen dat
het verschijnsel mens de filosofen, theologen en beurhandelaren nog
steeds te denken geven. De mens was toen nog een onschuldig wezen.
Toch moet er een punt in de geschiedenis aan te wijzen zijn wanneer
het allemaal is misgegaan en dan ontkom je er niet aan naar de polis,
de Griekse stad, te verwijzen.
In de stad wordt de zoön politikon, het politieke dier mens geboren. Door Plato en Aristoteles wordt de mens opgewaardeerd, de mens
wordt politikós. Op dat moment krijgt hij een vaste plek toebedeeld in
de staat. En passant legt Plato de taak vast van de politicus die de kudde moet mennen, wat concreet betekent dat de oude agrarische ontologische ideeën de stedelijke machtsverhoudingen worden binnen gesmokkeld. Eigenlijk is Plato gewoon een rijke reactionaire boer die als
aanvoerder van een kudde dieren de grote stad Athene binnentrekt.
Heidegger, die zo dol was op de presocratici, en die te boek staat
als de laatste metafysicus van het oude Europa, zal altijd verbonden
blijven met de agrarische wereld. Zijn leven lang blijft hij op het standpunt staan dat de niet-agrarische activiteiten buiten de deur moeten
worden gehouden, zodat in de regio rondom Freiburg met haar primitieve huisindustrie, de ‘grote’ industriële en handelsactiviteiten met verre gebiedsdelen met hun vreemde verhalen daar nooit de status van
mythen en geruchten hebben overschreden.
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Ooit moesten zij die politiek wilden bedrijven, zich omscholen tot
staatsatleten die pas na een intensieve training rijp waren voor het politieke ambacht. Onze huidige volksvertegenwoordigers en regeringsleiders hoeven dergelijke capriolen niet meer uit te halen, zij hebben het
op een geheel ander gebied zwaar. Zij moeten permanent beschikbaar
zijn voor de media, en als ze moeilijke vragen krijgen voorgeschoteld
denkpauzes inlassen om antwoorden te verzinnen op vaak fundamentele kwesties of wat vaker voorkomt terugvallen op algemene platitudes.
Dat krijg je als je een fantasiewereld hebt geschapen en je de ambitie
hebt een maatschappij te bestieren zonder identiteit en richting.
Politiek bedrijven heeft tegenwoordig dan ook veel weg van een
wedstrijd waarin de voornaamste activiteit van de politicus is de slagen
te ontwijken, die de tegenpartij hem of haar wil toebrengen. Dergelijke
werkelijkheden beginnen niet zelden mediagenieke figuren voort te
brengen die geharnast zijn, die staan te popelen hun fantasiebeelden
om te zetten in daden.
In wezen is er niet veel veranderd. De ordening in het huidige
maatschappelijk systeem onderscheidt zich niet van de machtige rijken
in het verleden. Zij heeft nog altijd de vorm van een piramide waar aan
de top het hoogste gezag is neergestreken. En waar aan de basis met
lege handen het voetvolk of de gedegenereerden staan. Ondanks dit
min of meer solide in elkaar getimmerd bouwwerk blijft voor de machthebbers de onuitroeibare behoefte bestaan om die maatschappelijke
tegenstelling aan het volk uit te leggen.
De overgang van ‘Gemeinschaft’ naar ‘Gesellschaft’
Hoe moeten mensen gedisciplineerd worden waren de vragen waarmee
de politiek omstreeks 1900 worstelde. De oplossing werd destijds aangedragen door de socioloog Tönnies, hij bracht een scheiding aan tussen ‘Gemeinschaft’ en ‘Gesellschaft’. Niet alleen in de systemen, maar
ook in de sociale verhoudingen, werd de sociale stratificatie verder verfijnd. In feite leidde dat onderscheid tot diverse ideologieën allemaal
met hun eigen sentimenten.
En dat had zo zijn weerslag. Er ontstonden grote verschillen tussen stad en platteland ‒ nog lang zijn in diverse landen de politieke categorieën van de agrarische gemeenschap blijven voortbestaan. Het
fascisme en het leninistisch-stalinisme zijn uit beide anachronismen
voortgekomen. Fascisme is niets anders dan een versmelting tussen de
leider, de pseudo-keizer en de volksgemeenschap die tot een kudde
werd gekneed. Bij het leninisme was het de beklonken eenheid tussen
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de leider van de dictatuur van het proletariaat en de communale boerenraden. Beide vormen zijn, zoals we allen weten, uitgelopen op een
enorm slagveld.
Voor beide systemen was Nietzsches aankondiging God is dood
niet echt problematisch, de (partij)elite nam gewoon de plaats in van
het Opperwezen. En dat gebeurt altijd op het breukvlak van politieke
systemen of in tijden van crises. Dan grijpen psychopaten of sociopaten
hun kans om de staat naar de ondergang te leiden. Zodat ‒ als we deze
korte geschiedschrijving mogen samenvatten ‒ wij, zonder met onze
ogen te knipperen, kunnen vaststellen dat ook de alliantie tussen
(post)industriële samenleving en democratie een broze is, ondanks wat
de nog overgebleven ideologen ons op de mouw proberen te spelden.
Als bewijs hiervoor noem ik de export van de democratie naar de (oude) koloniale wingewesten die op een totale mislukking is uitgelopen.
Democratie en kapitalisme blijken nu eenmaal moeilijk verenigbaar te zijn. Democratie wat volgens de lagere schoolboekjes heerschappij van het volk betekent, blijkt in feite een dekmantel te zijn om
wat in de filosofie autonomie en soevereiniteit wordt genoemd, te vernietigen. Zo was, om een voorbeeld te geven, ook voor Heidegger democratie een schrikbeeld van een stelletje losgeslagen stedelijke individuen met hun hang naar belevenis, hun exploitatiedrift van mensen en
materiële dingen. Feitelijk is die combi, om tot de kern van mijn verhaal te komen, een grote politieke maskerade voor de heerschappij van
het nihilisme.
Hedendaagse politiek en het nihilisme
De huidige democratie met haar nieuwe economische verhoudingen
kunnen als een nieuwe variant van het nihilisme worden beschouwd.
Voor iets wat op sterven na dood is, kan ik geen andere filosofische betekenis bedenken dan het nihilisme.
Alleen aan enkelingen, mits zij zich strikt aan de wetten van de
markt houden, biedt deze zogenaamde ‘nieuwe economische democratie’ voldoende ruimte om strategische posities in de wereldwijde markt
in te nemen. Democratie met haar huidige tendens en haar staat van
dienst is voor hen gewoon ‘een product’ dat apolitiek en asociaal is.
Hun ambities liggen ergens anders, zij willen maar een ding en dat is
zichzelf verrijken, het liefst zichzelf nog meer verrijken.
In de nieuwe economie kunnen steeds meer individuen voor wat
betreft hun levenswijze en bewustzijn omschreven worden als geïsoleerde, insulaire nomaden. Alleen een handvol van hen heeft in het ge-
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vecht om de top een nieuwe status gekregen, zij heeft zich opgewerkt
tot een economisch opperwezen of superindividu, iemand die meent, ik
noem hier bewust het woord meent, zich te kunnen meten met de
Übermensch van Nietzsche.
Het socialisme is al weer lang geleden ontmaskerd als a-socialisme. Dat
was nog in de tijd dat je nog de moeizame worstelingen had van de
postmodernen met de taal. Het door hen omarmde differentiedenken
heeft niet alleen geleid tot een wirwar aan subsystemen op politiek,
economisch en wetenschappelijk gebied, maar ook op dat van de gezondheidszorg, de godsdienst, het onderwijs, het verkeer en vervoer en
de rechtspraak. Het zijn eilanden op zich geworden. Deze ontstane insulaire samenleving wordt enkel nog door de media bij elkaar gehouden. Het huidige systeem is geworteld in de ideologie van een nietreproductieve productiviteit wat identiek is aan een economische vorm
van nihilisme. De huidige politiek is de politiek van de laatste man die
de huidige maatschappij richting de ondergang stuurt.
Om aan die dreigende ondergang te ontsnappen, creëert de onvermogende politicus als laatste redmiddel een nieuwe vijand. Deze politiek is de voortzetting van de oude politiek, maar wel met andere middelen. Het hadden de woorden van Machiavelli kunnen zijn.
Machiavelli: ‘oorlogsvoering als bedrog is prijzenswaardig’ 241
Niccolò Machiavelli (1469-1527) was een Italiaanse diplomaat, politiek
filosoof, militair strateeg en historicus. In zijn hoofdwerk Il Principe zette Machiavelli uiteen hoe volgens hem een waardig heerser zou moeten
regeren. Bovengenoemd werk moet geplaatst worden tegen de achtergrond van de toenmalige politieke situatie in Italië.
In Italië was er, in tegenstelling tot Frankrijk, sprake van kleine
versnipperde machtscentra. Om in Italië een politieke eenheid te creeren, was er een daadkrachtige leidersfiguur nodig – in zijn tijd waren
dat de Borgia’s. Basisgedachte van zijn hoofdwerk is dat er in de politiek voortdurend sprake is van een zucht naar macht en een drang naar
expansie. De vorst had tot taak er alles aan te doen zijn macht zo lang
mogelijk te behouden en te bestendigen, wat we volgens Machiavelli
moeten plaatsen tegen de achtergrond dat macht altijd tijdelijk en niet
eeuwig is. Hoe kon een vorst dit ‘hoge doel’ bereiken?

241

Niccolò Machiavelli Discorsi III, pag. 40.
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Een pessimistisch mensbeeld
Allereerst sneed Machiavelli de band door met de middeleeuwse christelijke moraal, en plaatste (vanuit een humanistische perspectief) de
mens centraal in zijn filosofie. Edoch zijn mensvisie was een pessimistische, de mens is van nature geneigd tot het kwade. En hij voegt eraan
toe: ‘De mensen zijn zo onnozel, ze richten zich alleen maar op hun directe behoeften’, ze hebben een leider nodig. Dus kiest onze Florentijnse vriend voor een pessimistisch ingekleurde humanistische invalshoek.
Volgens hem zou het dom en naïef zijn om te leven en te handelen volgens de regels van de christelijke moraal, want vroeg of laat pakt dit
nadelig uit. Al die christelijke waarden hebben geleid tot een zwak, lafhartig leiderschap en instabiele politieke situaties.
Wat is deugd
Volgens Machiavelli gaat: ‘Een man die altijd en overal goed doet, te
gronde te midden van al diegenen die het goede niet praktiseren.
Daarom moet een heerser, wanneer hij zich wil handhaven, afleren
goed te zijn, vervolgens moet hij daar naar handelen. En dit vermogen
moet hij wel of niet in praktijk brengen, al naargelang het hem uitkomt
of al naargelang de situatie daartoe aanleiding geeft’. Anders gezegd
heersers mogen en kunnen ‘moreel verwerpelijke’ middelen inzetten
om hun doel te bereiken. Sterker nog: dit streven ziet hij zelfs als een
onvermijdelijkheid. Maar wat is nu precies de inhoud van de deugd
waardoor de heerser zich moet laten leiden? Wat Machiavelli onder
deugd verstaat, is dat de heerser beschikt over: energie, intelligentie,
daadkracht, de gave om situaties te beoordelen en over een vermogen
'effectief' op te treden – wreedheid is daarbij geoorloofd. Om macht te
consolideren ontkom je er nu eenmaal niet aan geweld te gebruiken.
'Amorele' Realpolitik, het doel heiligt de middelen
Het uiteindelijke streven was een politiek beleid te ontwikkelen dat
'toevalligheden' zoveel mogelijk uitsluit. Om stabiliteit te garanderen en
het volk in toom te houden, is zelfs religie als het zo uitkomt een handig instrument. Machiavelli formuleerde een politieke filosofie die niet
zozeer ‘immoreel’ (indruisend tegen de wetten van de ethiek), maar
‘amoreel’ was, iedere ethische dimensie was voor hem irrelevant. De
opportunistische politieke opvatting die hieruit voortvloeide, wordt sinds
jaar en dag Realpolitik genoemd – een politieke zienswijze die eeuwen
later door talloze regeringsleiders zal worden omarmd.

318

Over het bewust creëren van een vijandbeeld
Ook Guy Debords Commentaires sur la société du spectacle (1988),
een van zijn laatste theoretische werken, is zwaar pessimistisch van
toon. Volgens Debord is het kapitalisme, we hebben het hier over de
jaren tachtig, op een punt beland dat het alleszins ontbreekt aan de
voorwaarden voor een revolutie. De situatie is nu zelfs zo, dat regeringen er inmiddels niet meer zwetend van wakker liggen. Nee, zij gebruiken de revolutie niet alleen als wapen in het ideologische debat, maar
brengen die vervolgens ook nog in praktijk.
Debord vervolgt zijn betoog en komt bij zijn stokpaardje het
spektakel uit. In de meeste landen is het diffuse spektakel en het geconcentreerde spektakel gesynthetiseerd in een geïntegreerd spektakel.
Kenmerkend voor het geïntegreerde spektakel is dat informatie om het
even vervalst of verheimelijkt wordt. Niets mag volgens het spektakel
meer ontsnappen aan de werkelijkheid, feitelijk houdt dat in dat het
spektakel versmolten is met de werkelijkheid. Om dat te illustreren
komt hij met het volgende voorbeeld.
Hoewel er her en der nog verzet plaatsvindt, representeert die
niet echt meer een strijd, een strijd die te begrijpen is en dat komt
doordat de meest wezenlijke motieven van de strijd aan ons gezichtsveld worden onttrokken. En als er nog rebelse organisaties actief zijn,
dan werken die uitsluitend nog ten behoeve van de bestaande maatschappelijke orde. Vervolgens werpt de Franse radicaal de volgende
stelling op: Over praktisch alle conflicten die zich tussen de machthebbers afspelen, wordt tegenstrijdige informatie verstrekt, de ware idee
van wat er gaande is, wordt toegedekt. Je zou kunnen zeggen dat Debord met deze uitspraak preludeert op wat dertig jaar later in de VS zal
plaatsvinden.
Op basis van deze analyse, zo vervolgt Debord zijn verhaal, kan
er slechts een conclusie worden getrokken: er valt niet meer te ontkomen aan het spektakel. Het spektakel is alom, bestaat overal. Op dat
moment werpt Debord het hoofd in de nihilistische schoot. Én dat was
nog niet het geval in de beginjaren van zijn theoretisch avontuur waar
het citaat van Sallustius (86-34 v.Chr.) afkomstig uit De Oorlog met
Catilina nog op hem van toepassing was: ‘Vanaf zijn jeugd had hij behagen geschept in de burgeroorlog. Aan bloedvergieten, incidenten en
politieke conflicten ontleende hij zijn strategieën om de wereld naar zijn
hand te zetten.
Hoe het ook zij, Debords meest scherpzinnige analysen ontstaan
in een tijd van permanente oorlogsdreiging (en dan doel ik op zowel de
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kern- als de gewone oorlog). Om een aantal voorbeelden te noemen:
1952 Korea; 1954 de slag bij Dien Bien Phu (Vietnam); 1956 Hongaarse opstand; 1958 Frankrijks schandalig optreden in Noord Afrika te weten in Algerije en Tunesië; 1961 Varkensbaai-incident; 1961 Lumumba
vermoord; 1962 Algerije onafhankelijk. Midden jaren zestig wederom
Vietnam, waar inmiddels de Franse fakkel overgenomen was door de
VS.
In zijn boek Le Jeu de la guerre (1987) vatte Debord die twintig
jaar als volgt samen: wij waren door de omstandigheden gedwongen
op meerdere fronten oorlog te voeren. In deze strijd stelt de Situationistische Internationale waar hij de belangrijkste theoreticus van was,
zich op als een elite bestaande uit commandotroepen die op zoek gaat
naar de negatie van het bestaande, die een situatie probeert te creëren
buiten het spektakel om.242 Debord heeft zich altijd aangetrokken gevoeld tot de oorlogen en de gevaren ervan. Hij koestert diepe bewondering voor strategen, veldheren en geschiedschrijvers van oorlogen als
Sun-Tzu (De kunst van het oorlogvoeren), Thucydides, Racchia, kardinaal de Retz die in de 17de eeuw de laatste opstand van de oude adel
tegen de staat aanvoert en niet te vergeten Von Clausewitz, aanhanger
van de hegeliaanse dialectiek en grootmeester in de militaire strategie.
Oorlog is de vader van alle dingen, had Heraclitus al gezegd. Oorlog is politiek en politiek is oorlog. Tactiek en strategie vormen er het
wezenlijke bestanddeel ervan. Debord zal ooit een vriend van hem toevertrouwen: ‘Ik ben geen filosoof, maar een strateeg’. Bij toeval ontdekt hij in 1975 een antiek spel ‘Jeu de la Guerre’ dat hij vertederd
‘mijn Kriegspiel’ noemt. Op de zijkant van het spel laat hij op een koperen plaatje ‘Kriegspiel Clausewitz Debord’ etsen. Vanaf dat tijdstip
speelt hij nachtenlang met zijn vrouw Alice Becker-Ho het oorlogsspel.
In 1987 leggen zij hun martiale strategogeografische spelletjes vast in
een boek Le Jeu de la guerre.
Debord is een aristocraat, een dandy, een feodale ridder uit een
vervlogen tijdperk. In 1956 leest Debord Huizinga's Herfsttij der MidDe SI (Situationistische Internationale) had vanaf haar oprichting in 1957 een militaristische organisatiestructuur. Er was een centraal comité en er waren secties (Franse Nederlandse, Duitse, Italiaanse, Scandinavische). De Europese landkaart werd als
het ware onder de leden van de SI verdeeld. Jaarlijks vonden er bijeenkomsten
plaats: het waren stafvergaderingen waar de nieuwe lijnen werden uitgestippeld. Als
men zich niet aan de richtlijnen hield, werd men uit de beweging gestoten, of om de
situationistische term ervoor te hanteren: geliquideerd. En in de beweging is er maar
die aan de touwtjes trekt, die zich gedraagt als een onvervalste generaal en dat is
Debord.
242
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deleeuwen. De melancholische riddertijd en het koene ridderschap imponeren hem enorm. In zijn oeuvre vinden we talloze verwijzingen naar
heldhaftige ridders die de strijd aanbinden met de macht en daar zegevierend uit tevoorschijn komen.
Debords ambitie reikte verder, hij had graag strijd willen leveren
op het toneel van de wereldpolitiek, maar zijn strategie en optiek behoren eerder tot de categorie werkkameroorlog. In de werkkamer van zijn
buitenverblijf speelt hij een ‘partijtje stratego’ waar de strijdkrachten
tegenover elkaar staan als bij een oorlogsspel. Vorige eeuw merkt Mao
Zedong in zijn werk over de strategie van de partizanenoorlog op dat
zelfs de kleinste oorlogshandeling niet alleen deel uitmaakt van de militaire, politieke en maatschappelijke realiteit, maar ook van de totaliteit,
zoals elk afzonderlijk verschijnsel in relatie staat tot de totaliteit waarin
het (verschijnsel) zijn betekenis krijgt. De veldheer beheerst zo op dialectische wijze de situatie.
Dat gezichtspunt moet Debord hebben aangesproken. Debord
was misschien in zijn wereldje geniaal, maar ook conservatief vanwege
zijn gehechtheid aan de klassieke regels van de dialectiek. Een groot
generaal heeft Frederik de Tweede ooit gezegd, manoeuvreert zich
nooit in de positie dat hij slag moet leveren. Want met zijn berekeningen en zijn genie heeft hij de dingen zo geregeld dat een treffen nutteloos en dus onzinnig is. Als antwoord hierop zou net zoals bovenstaand
inzicht elk inzicht als het de hoogste graad van perfectie heeft bereikt
zichzelf moeten opheffen door de negatie van zichzelf te formuleren.
Waar of niet waar?
Debord heeft van meet af aan, toen hij op jonge leeftijd betrokken
raakte bij de naoorlogse avant-garde, een wereld gecreëerd van ‘wij en
zij’. Wij, de uitverkorenen, was natuurlijk de marginale groep van existentialistische bohemiens, de recalcitrante kunstenaars die als internationale lettristen door het leven gingen. En zij, dat spreekt voor zich,
behoorde tot de afschrikwekkende burgerlijke buitenwereld. Door ze te
denken en te handelen ben je, zo werd althans gedacht, niet alleen in
staat jezelf te onderscheiden, maar slaag je er ook in je in intellectueel
opzicht verder te ontplooien.
Per slot van rekening, en dat was zijn stellige overtuiging, kan de
theorie zich alleen in afzondering en in het verzet tegen de
(klein)burgerlijke buitenwereld ontwikkelen. En die buitenwereld was
omvangrijk, die omvatte, de kunst – ooit als avant-garde opgericht om
de kunst op te heffen – de wetenschap in het bijzonder de cybernetica,

321

God maar die was al doodverklaard, de moraal en wel de burgerlijke
moraal, de staatsmacht en de bureaucratie, alle ideologieën – zij (de
situationisten) stonden een permanente kritiek voor – en niet te vergeten de media waar je je verre van dient te houden.
Kortom zij waren nihilisten in hart en nieren, ik zou ze rangschikken onder de categorie radicaal of extreem nihilisten. Ook toen hij met
een aantal andere internationale kunstenaars de situationistische beweging oprichtte, is hij tot de opheffing ervan in 1972, op dat standpunt blijven staan. Als je een radicale maatschappijkritiek wilt ontwikkelen, kun je het beste je volstrekt isoleren en niet te vergeten je volledig distantiëren van de mediale wereld. Eigenlijk heeft hij dat gedaan
totdat hij in 1994 zelfmoord pleegde. Hij moet tot hij het fatale schot
loste, gedacht hebben dat het creëren van een vijandbeeld loont!
Carl Schmitt, een reactionaire vijanddenker
‘Wie geen vijanden kiest, kan geen politiek bedrijven’ (Carl Schmitt)

Een korte introductie
Op een conferentie gehouden op 23 nov. 1932 hield Carl Schmitt ten
overstaan van een groep groot-industriëlen een pleidooi voor de ‘Totale
Staat’ (totaal in de kwalitatieve en energetische zin i.t.t. de staat in
kwantitatieve zin). 243 Zijn opvatting hierover schurkt dicht aan tegen
wat de fascisten eronder verstaan, die over Stato totalitario spreken.
Het begrip totalitair wordt veelvuldig gebezigd door Mussolini, het moet
in die tijd Hitler hebben bereikt.244 Het is duidelijk dat Hitler een grote
invloed (al of niet direct) heeft ondergaan van het gedachtegoed van
Schmitt. Het is dan ook niet vreemd gezien Schmitts denkwereld dat er
een innige vriendschap bestond met Heidegger en Jünger, alle drie
hebben ze Hitler beïnvloed.245 Wat de drie vrienden gemeen hadden, is
Schmitt was de advocaat van Von Papen die eind 1932 het veld moest ruimen.
Schmitt is sterk beïnvloed door het eclectische denken van Georges Sorel, nationalist,
syndicalist en Nietzscheriaan (Ook Lenin en Mussolini zaten bij Sorel op schoot, Ernst
Jünger was zwaar onder de indruk van zijn gedachtegoed). Sorel is beïnvloed door het
‘élan vital’-begrip van Bergson, de levenskracht, de filosofie van de scheppingskracht.
244
Hannah Arendt doorvorst in haar boek The Origins of Totalitarianism de bronnen
van het begrip totalitair. Op basis van een geïdealiseerde visie op de Griekse polis
ontwerpt Arendt een politieke theorie waarin het handelen centraal staat, waarin geen
plaats is voor gevoelens en goede bedoelingen.
245
Op Jüngers verjaardag in 1955 komen de drie vrienden op een seminar elkaar
weer tegen. Daar introduceert Heidegger de term ‘Abbau’ (het begrip dat later door
de postmoderne filosofen deconstructie wordt genoemd). Het valt niet te ontkennen
dat de drie vrienden met hun idioom de taal van het Derde Rijk hebben ‘verrijkt’.
243
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dat zij zich heftig afzetten tegen de Verlichting en alle politieke stromingen die toentertijd als links bestempeld werden.246
Het is niet aan twijfel onderhevig, dat Carl Schmitt tot de meest
controversiële denkers van de twintigste eeuw behoort. Tijdens de
Weimarrepubliek (1918-1932) was hij een vurig verdediger van de
grondwet én van een verbod op ‘Verfassungsfeindliche’ politieke partijen en dat betrof in de ogen van een rechtgeaard ultraconservatief zoals
hij was natuurlijk de communisten. Enkele weken na de machtsovername door Adolf Hitler verscheen Schmitts eerste artikel waarin hij het
nieuwe regime steunde en andere juristen opriep de nieuwe situatie te
accepteren. In het verlengde hiervan werd hij op 1 mei 1933, de dag
van de arbeid, lid van de NSDAP, net als overigens zijn vriend en partijgenoot de filosoof Martin Heidegger. Op 3 november 1933 verklaart
Heidegger in zijn ‘Oproep aan de studenten’: ‘Alleen de Führer, hij alleen, is de Duitse realiteit van vandaag en morgen’. Niet veel later
schrijft hij in zijn ‘Bekenntnis zu Adolf Hitler’: laten we terugkeren naar
de essentie van het Zijn (Hitler krijgt zijn ontologie). Om hier nog even
wat langer bij Heidegger, de goede vriend van Schmitt, stil te staan, in
een van zijn colleges uit 1935, die terug te vinden zijn in: Inleiding in
de metafysica (1953) treffen de volgende passage aan: ‘Wat op de
markt verschenen is als filosofie van het nationaalsocialisme heeft niets
van doen met de interne waarheid en de grootsheid van deze beweging’. Ergens anders beschouwt Heidegger Hitler als een halfgod. Voldoende voorbeelden om de sfeer van het toenmalige rechtse intellectuele klimaat te illustreren.
Van 1933 tot 1936 werkte Schmitt voor het nationaalsocialistische regime en schreef artikelen ten gunste van het regiem, waarvan
enkele uitgesproken antisemitisch genoemd kunnen worden. 247 In 1936
Volgens Schmitt zijn liberale ideeën ficties. Hij staat op het standpunt: tegenover
de romanticus met zijn liberalisme staat een hele verzameling van reactionairen en
revolutionairen die de strijd nog steeds opvatten in apocalyptische termen van de religieuze oorlog. Opmerkelijk, want Schmitt had veel respect voor Bakoenin met zijn
‘Ni Dieu, ni maître’ (leuze is trouwens van de revolutionair Auguste Blanqui, 18051881). Schmitt noemde Bakoenin de theoloog van het anti-theologische, de dictator
van het anti-dictatoriale. De moderne tijd is een kosmische vergissing, hij is bereid
die vergissing uit te wissen.
247
In 1936 riep Carl Schmitt op de bibliotheken te zuiveren van joodse boeken. ’Door
de joden terug te dringen doe ik het werk van de Heer’. Ik ben de theoloog van de
rechtswetenschap. Dat de mens de aarde ‘beweegt’ en globaal invloed gaat uitoefenen is de oorzaak van de desintegratie van de soevereiniteit en daarmee van de toename van het vijandschap.
246
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viel hij, na een actie van de SS, in ongenade en werd hij van alle politieke functies ontheven. Na de oorlog werd hij gevangengenomen door
de Russen. Na verhoor werd hij weer vrijgelaten. Even later werd hij
gevangengenomen door de Amerikanen. In 1947 kwam hij weer op
vrije voeten. Hij verklaarde onder meer: ‘Ik heb gedronken van de nazi-bacil, maar ik ben er niet door besmet geraakt’. Na zijn vrijlating had
hij nog contact met diverse vooraanstaande denkers zoals de Franse
Hegeliaan Kojève en de al genoemde Martin Heidegger en Ernst Jünger
(zie voetnoot 245).
Sedert de jaren 70 van de 20ste eeuw staat zijn werk weer nadrukkelijk
in de belangstelling.248 Sommigen zien in Schmitt een van de grootste
politieke denkers van de twintigste eeuw, anderen beschouwen hem als
een gewetenloze opportunist. Waar geen misverstand over bestaat, is
dat zijn werk een sterke invloed heeft uitgeoefend op de politieke denkers uit zijn tijd, zoals diverse leden van de Frankfurter Schule te weten
Max Horkheimer, Theodor Adorno en Walter Benjamin. Ook is recentelijk aan het licht gekomen dat in de correspondentie van Hannah Arendt
en de postmoderne denkers zoals J.F. Lyotard en Jacques Derrida sporen te vinden zijn die teruggevoerd kunnen worden op het werk van
Schmitt.
Een oprechte Leviathan, de theorie van het decisionisme
Schmitt staat dichter bij de Leviathan-filosoof Thomas Hobbes, dan bijvoorbeeld de liberale filosoof John Locke. Zijn inziens worden de wetten
niet door de waarheid, maar door de soevereine macht bepaald.
Schmitt legt in zijn werk vooral de nadruk op het feit dat er zich in elke
staat een gemeenschap van mensen bevindt, die per definitie niet op
de buitenwereld is georiënteerd. Met andere woorden er is altijd een
‘wij’ dat tegenover een ‘zij’ staat. En hij vervolgt: Om van een politieke
staat te kunnen spreken, moet er altijd iets bestaan dat zich buiten die
staat bevindt wat hij later als de vijand aanduidt.
Centraal in een werk van hem met als titel Politische Theologie
(1922) staat het concept soevereiniteit, wat concreet inhoudt wat in
eigenlijke zin de plaats en aard van de constituerende macht in een politiek systeem is. De alom bekende eerste zin van dit werk geeft al het
antwoord: ’Soverän ist wer über den Ausnahmezustand entscheidet’
248

Alle concepten van de moderne staatstheorie vinden we volgens de adepten terug
in zijn werk. De naam Carl Schmitt duikt frequent op in de geschriften van de ordoliberalen (De Duitse variant van het neoliberalisme), zie mijn Slotbeschouwing.
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(Soeverein is degene die over de uitzonderingstoestand een beslissing
neemt), een opmerkelijke uitspraak die tijdens het instellen van de
‘Notstandgesetze’ toen Duitsland nog ‘im Herbst’ verkeerde, bijzonder
actueel werd. Wat in het oog springt, is dat zijn stelling enkele dubbelzinnigheden bevat. Volgens Schmitt treedt bij de afkondiging van deze
uitzonderingstoestand de ware aard van de soevereiniteit aan het licht:
de uitzonderingstoestand wordt niet bepaald door de soeverein, maar
moet eerder als een uitdrukking worden gezien van zijn macht. Een uitzonderingstoestand afkondigen is dus enerzijds een bevestiging van het
recht, maar anderzijds geeft het inzicht in het feit dat dit recht slechts
een menselijke constructie is en dus op een hoger plan kan worden getild. Deze zoektocht naar de betekenis van soevereiniteit in een moderne wereld hangt bij Schmitt samen met de idee van een onttovering
van de wereld, zoals Max Weber dat heeft beschreven: het metafysische en theologische heeft plaats gemaakt voor het seculiere en rationele. Transcendente ideeën hebben met andere woorden geen vat meer
op de mensen, maar om toch de eenheid van een natie te bewaren
moet men op zoek gaan naar een alternatief. Dit zou dan gevonden
kunnen worden in een immanent criterium, en zo'n criterium ligt volgens Schmitt besloten in de soeverein.
Het is dan ook niet vreemd dat hij Hobbes roemt, die in reactie op
de toenmalige godsdienstoorlogen, de idee van een Leviathan naar voren bracht, en die in essentie de soeverein verbeeldt. Dit verklaart dan
ook Schmitts steun aan het naziregime van Adolf Hitler: Schmitt zag in
de persoon Hitler de soeverein aan het werk.
Wat houdt het vijanddenken van Schmitt feitelijk in?
In Der Begriff des Politischen stelt Schmitt dat het vijandschap het politieke denken bepaalt. Zoals de moraal handelt over de tegenstelling
tussen goed en kwaad, en esthetiek over mooi of lelijk, zo gaat de politiek over de keuze wie je vrienden en wie je vijanden zijn. De vijand
waar Schmitt over spreekt, is een publieke vijand, een opponent van
een politieke gemeenschap. Volgens Schmitt is een vijand dan ook een
noodzakelijke bestaansvoorwaarde voor elke gemeenschap die zichzelf
als een eenheid beschouwt, of dat nu een natie of een volk is. In een
later werk vatte hij die zienswijze als volgt samen: ‘Vertel me wie uw
vijanden zijn, en ik zeg u wie u bent.’
In eerste instantie neemt de gemeenschap het besluit wie als publieke vijand kan worden aangemerkt, later wordt dat ‘decisionisme’
genoemd. Maar wanneer er een crisissituatie ontstaat, moet er volgens
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Schmitt een ‘soeverein’ opstaan, iemand die besluit wie op dat moment
de vriend en wie de vijand is. De macht van die soeverein is volgens
Schmitt tijdelijk, maar absoluut in die zin dat er geen hogere autoriteit
bestaat. De soeverein ontleent zijn beslissingsmacht nergens aan, niet
aan God, niet aan het volk, niet aan een of andere moraal, maar puur
aan het feit dat hij (of zij) degene is die de vriend en de vijand aanwijst. Volgens Schmitt paste zo’n tijdelijke dictator beter bij democratie
dan de parlementaire consensus. (Een soeverein kan per decreet de wil
van het volk uitoefenen, terwijl een parlement hier eindeloos over moet
soebatten, Schmitt, zo moge duidelijk zijn, koesterde een ideaal van
een homogeen volk met één duidelijke wil, een opvatting waardoor zijn
denken op gespannen voet komt te staan met de politieke realiteit,
zelfs in zijn tijd).
Wie vijanden aanwijst, kiest daarmee automatisch ook voor de
optie strijd, vindt Schmitt. Iemand tot vijand bestempelen zonder dat je
bereid bent die te bevechten, met wapens als het moet, is onmogelijk.
En dus is ‘de reële mogelijkheid van fysieke doding’, om mensen om te
brengen altijd aanwezig. Oorlog en politiek zijn in de ogen van Schmitt
onlosmakelijk met elkaar verbonden. Niet omdat politiek per se tot oorlog leidt, maar omdat de vriend-vijand-tegenstelling alleen werkt als die
gepaard gaat met de principiële wil om strijd te voeren, desnoods ‘tot
de dood’ erop volgt.
Deze donkere kant die ons wordt geschilderd is voor menigeen
geen belemmering geweest voor een hernieuwde interesse in Schmitt.
De Schmitt-revival begon in de jaren negentig toen er volop werd gediscussieerd over ‘het einde van de geschiedenis’, een onderwerp dat
door Francis Fukuyama in zijn werk The end of history opnieuw op de
kaart is gezet, maar wat op de keper beschouwd de grote overwinning
bleek te zijn voor het neoliberalisme. Fukuyama’s visie sloot aan bij het
optimisme van die tijd dat democratie en de bijbehorende vrije markt
inderdaad een universele aantrekkingskracht hadden.
Een denker als Schmitt bood tegenwicht tegen deze opvatting.
Schmitt geloofde dat het liberalisme een fase in de geschiedenis was,
en niet een eindpunt. Ook de liberale orde is in zijn ogen instabiel en dit
komt omdat dit systeem zichzelf in de staart bijt (zie voetnoot 246).
Want zo stelde hij, in dit systeem wordt politiek vervangen door procedures. Door zo te handelen wordt de vriend-vijand-tegenstelling ontkend. De bereidheid om dit systeem te verdedigen tegen anderen die
wél in vijanden geloven, verdwijnt zo naar de achtergrond.
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Volgens Schmitt was de negentiende eeuw typisch de eeuw waarin ‘economie’ het ordenende principe is geweest. De twintigste eeuw
zou daarentegen de eeuw moeten worden waarin de technologie op
haar beurt de plaats zal innemen van de politiek. Dat is op zijn minst
een opmerkelijke vaststelling! Wat wij hoe dan ook uit zijn werk kunnen
halen, is dat de invloed van zowel ‘de technologie’ als ‘de economie’ op
mens en maatschappij overheersend is.
D. Van mensmachine tot denkmachine, de overbodige mens
We leven in een vreselijke eeuw, de mens is dood verklaard. Er is een
evolutie gaande van mens via mensmachine (Cyborg) naar denkmachine. Na de dood van de ideologie, de dood van de kunst, de dood van
God, de dood van de waarheid, de dood van de moraal, de dood van
het sociale en culturele domein, beleven we nu de aangekondigde dood
van de mens.
Vanwege de stormachtige ontwikkeling op technologisch gebied
staat de mens op het punt uit de evolutie te verdwijnen. De controle
over die tendens is hem uit handen genomen. Met andere woorden: we
zijn helemaal niet op weg naar een Nietzscheriaanse Übermensch (supermens), ook wordt er geen superras gekweekt van intellectuelen
waarvoor Peter Sloterdijk in 1999 nog een controversieel pleidooi hield.
Nee, er wordt in de laboratoria een technoïde machine ontworpen zonder menselijke eigenschappen, er wordt gesleuteld aan ‘eine Machine
ohne Eigenschaften’.
Sloterdijk heeft in Regels voor het mensenpark (1999) een warm pleidooi gehouden de mens te ‘ontbestialiseren’, de ‘animal sapiens’ te
ontdoen van zijn animale status waardoor er een pure homo sapiens
tevoorschijn zou treden. En hij plaatst in dit kader de volgende opmerking: ‘Vanuit Heideggers perspectief was het fascisme het samengaan
van humanisme en bestialisme. Fascisme, communisme en amerikanisme kunnen alle gerekend worden tot de stam van het humanisme
dat de mens tot een dier heeft gereduceerd waarvan sommigen kunnen
spreken en schrijven, anderen het zwijgen toe doen’. Dat roept onmiddellijk de vraag op: Welke richting moeten we dan wél inslaan?
Wanneer filosofie en wetenschap uit de bocht vliegen, zo stelt hij,
zijn de eersten die het slachtoffer worden de mensen vooral als ze een
hogere macht of het nu een God of het toeval is, in hun plaats laten
handelen. Op een dergelijk moment komen bestuurders en politici met
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het volk als kudde op de proppen, en natuurlijk met een herder al of
niet in de vorm van een autoriteit of staat die het volk naar een betere
wereld zal leiden. Ter adstructie legt hij de volgende these op de discussietafel.
Vanuit biotechnologisch en biopolitiek, liever gezegd vanuit de
evolutionair biologisch perspectief, zijn onze genen biologisch geprogrammeerd om zoveel mogelijk exemplaren van onszelf voort te planten. En hij vervolgt, in 1962 heeft Julian Huxley, de broer van Aldous,
het DNA ontrafeld, daarmee heeft hij de weg vrijgemaakt voor de biopolitiek van de toekomst. Voortaan kunnen de menselijke onvolkomenheden gerepareerd worden. Huxley stelde namelijk voor een eugenetische selectie door te voeren op basis van intellectuele kwaliteiten om
de wereldbevolking te verbeteren en te vervolmaken.
En nu komt Sloterdijk met zijn punt: de houding die de filosofie
t.a.v. antropotechnieken en gentechnologie inneemt zegt alles over het
feit dat het humanistisch tijdperk ten einde is. De mens kan niet meer
bevrijd worden uit zijn bestiale toestand door middel van een humanistische opvoeding of door het lezen van de lectuur van de klassieken, je
hoeft alleen maar te wijzen op de permanente oorlogssituatie waarin de
wereld verkeert. Of de strijd nu in Afrika, het Midden-Oosten of waar
dan ook plaatsvindt. Met andere woorden einde van het humanistisch
verhaal.
Sloterdijk treedt in de voetsporen van Nietzsche die een groot
wantrouwen aan de dag legt voor de priesterkaste die de mensheid opvoedt tot herder en horden. Ook schildert hij Heidegger af als een cryptokatholiek, als een pastorale filosoof, die nooit losgekomen is van het
Platoonse onderscheid van schijn en waarheid.
Waar Sloterdijk eigenlijk bang voor is, is dat de mens, de mens
opnieuw een wolf wordt, dat de mens een huisdier blijft, dat hij die status nooit te boven zal komen. Socialisme was sovjets en elektriciteit,
(neo)liberalisme is platonisme en eugenetica. Wat Plato zag als een
metafoor voor de politieke macht, wordt door de biomacht van de
nieuwe politiek letterlijk genomen. Om het populair te zeggen: rigoureus ingrijpen in de genen om de mens te redden, om een nieuwe elite
te creëren is een politiek item geworden.
In het essay, dat opgenomen in het hierboven genoemde boek,
rekent Sloterdijk af met de Kritische Theorie en met het gevestigde filosofische denken in Duitsland. Bewust heeft hij gekozen voor een voor
de Duitsers controversieel onderwerp als eugenetica om de wereld van
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Aken tot Frankfurt a/d Oder eens flink op te schudden. Het is feitelijk
een puur Duits-Duitse discussie.
Wat hij in feite voorstaat, en daarin volgt hij Nietzsche, is het Dionysisch materialisme verder uit te bouwen. En verder ‒ daarmee drukt
hij zijn bewondering uit voor bovengenoemde filosoof ‒ bekent hij zich
tot de subversieve traditie van radicale denkers. Op zich is het wonderlijk dat zijn opmerkelijke stellingname in dit essay een oude discussie
over biotechnologie nieuw leven probeert in te blazen, terwijl er buiten
Duitsland een heel ander debat gaande is.
Vooral in de Verenigde Staten speelt er op dat moment een andere discussie. Ook Žižek wijst, weliswaar aarzelend, in een andere richting als hij Kritik der Praktischen Vernunft van Kant erop naslaat: als
wij het Ding an sich zouden begrijpen, zou ons onze vrijheid worden
ontnomen en zouden wij denkmachines zijn geworden. Onze Sloveense
filosoof worstelt nog met Kant, maar elders hadden ze het debat al geopend over de technoïde Übermensch, over het begrip singulariteit,
kunstmatige intelligentie, algoritmen, zelfdenkende machines.
Van mens naar technoïde machine
In 1985 publiceert Donna Haraway, Amerikaans feministische bioloog,
filosoof en socioloog een essay A Cyborg Manifesto, waarin zij een pleidooi houdt voor de afschaffing van naar haar mening rigide grenzen
tussen mensen en dieren, organismen en machines, mannen en vrouwen.249
Wel is ze, nadat ze dit had vastgesteld, bereid een discussie aan
te gaan over de verschillen, maar die wil ze geenszins onderbrengen in
voor hand liggende categorieën. Ter verduidelijking van haar inzichten,
schetst ze een ironisch toekomstbeeld van mensen die zich ontwikkelen
tot cyborgs.250
A Cyborg Manifesto: Science, Technology, and Socialist-Feminism in the Late
Twentieth Century. Volgens haar opvattingen zijn veel mensen die nu op aarde rondlopen in feite al cyborgs; iemand die hulpmiddelen als een pacemaker en een hoorapparaat heeft, voldoet volgens haar al aan deze voorwaarde. Een cyborg (Engelse afkorting cybernetic organism oftewel cybernetisch organisme) is de fysieke samensmelting van mens en machine. Voorbeelden van cyborgs zijn Borg uit de Star-Trekserie. In de sciencefictionfilm The Terminator is het personage de Terminator gebaseerd op een cyborg.
250
Volgens Lovelock nadert de mensheid zijn einde. De mens zal als onderdeel van
Gaia een nieuw organisme voortbrengen, de cyborg. Dit geavanceerde ‘wezen’, gebaseerd op een systeem van kunstmatige intelligentie, zal een nieuw tijdperk inluiden:
het Novaceen (me dunkt, alweer een nieuwe naam, zie pag. 228).
249
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Staat er een cyberoorlog voor de deur
Sinds deze tamelijk naïeve voorstelling van zaken heeft de ontwikkeling
van de technologie, artificiële intelligentie, zelfdenkende en zelflerende
machines, een enorme vlucht genomen. Over enkele tientallen jaren,
zo is de inschatting, is de denkmachine intelligenter dan de mens. De
vraag doet zich momenteel voor of de ontwikkeling van dergelijke machines nog gecontroleerd kan worden.
Eigenlijk zou de vraag moeten zijn of er überhaupt nog controle
uitgeoefend kan worden op machines die op een gegeven moment zichzelf kunnen reproduceren. Nu, dat wil zeggen in deze tijd, speelt
vreemd genoeg alleen de discussie welke morele maatstaven er betreffende deze ontwikkelingen gevoerd moeten worden. De ironie wil dat
tijdens dat redetwisten, men er ineens achter kwam dat er helemaal
geen moraal meer bestaat, althans een die universeel geldig is. Je kunt
tegenwoordig met alle respect geen beroep meer doen op het Kantiaanse categorisch imperatief. De discussie lijkt op dat vlak verzand,
men gekozen voor de makkelijke weg. Intussen gaat de ontwikkeling
op technologisch vlak gewoon door en is men bezig een monstrum te
creëren.
Anders gezegd, onderwijl wordt er driftig in laboratoria geknutseld aan een mensmachine die de menselijke onvolmaaktheden en onvolkomenheden ontbeert. Uitgangspunt voor al die techneuten is de
idee dat algoritmen rationeler handelen dan mensen van vlees en
bloed. Dat de techniek de beslissingen gaat nemen in plaats van de
mens, daar staat men niet bij stil.
Vroeger stond de techniek in dienst van de mens, nu staat de
mens in dienst van de mensmachine. Dat betekent dat in de nabije toekomst de morele keuzen door de mensmachine worden gemaakt, in ieder geval niet meer door de mens. Anders gezegd, de machine zal de
mens zijn verantwoordelijkheid ontnemen. Maar er schuilt zoals altijd
een adder onder het gras. In het geniep worden er namelijk ‘morele’
algoritmen ontworpen die ontleend zijn aan het utilitarisme, de stroming waarin het algemeen welzijn voorop staat. De ‘morele keuzevrijheid’ zou dan volledig bepaald worden door de machine die dan gevoed
wordt door utilitaristische ideeën.
Ook op dit terrein zijn er mensen die deze ontwikkeling enthousiast tegemoet treden, enkelen van hen zijn werkelijk de euforie nabij.
Zij gaan door het leven als transhumanisten die hartstochtelijk bepleiten dat de mens zich moet bevrijden uit zijn biologische keurslijf. De
transhumanistische beweging heeft de overtuiging dat we de technolo-
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gie kunnen en moeten gebruiken om controle te krijgen over de toekomstige evolutie van de menselijke soort.251
Met andere woorden, we moeten de technologie inzetten om de
mogelijkheden van lichaam en geest uit te breiden, we moeten derhalve fuseren met de machine, dat is ons lot. De geschiedenis van het
transhumanisme is terug te voeren op de al eerder genoemde Julian
Huxley. In de jaren vijftig (1957) muntte hij deze term. Maar er is een
groot verschil. In de denkwereld van Huxley blijft de mens nog menselijk. Wel is hij in staat zichzelf te overstijgen door gebruik te maken van
de nieuwe mogelijkheden om de menselijke natuur te verbeteren.
Een onbezonnen experiment
Op allerlei wetenschappelijke terreinen wordt er driftig geëxperimenteerd en gaat de ontwikkeling met rasse schreden voort. Om maar een
paar voorbeelden te noemen, zoals in de micro- en nanotechnologie
waarin vragen worden gesteld hoe we atomen kunnen manipuleren.
Atomen zijn zoals bekend de ‘legosteentjes’ van het leven. En wat
blijkt, we kunnen rommelen met die steentjes. We kunnen de bouwstenen van het menselijk lichaam dusdanig wijzigen dat er een lichaam
met een nieuwe identiteit wordt geschapen.
En dat heb je nog de Grinders-scene, de biohackers die bij zichzelf chips implanteren of gaan experimenteren met zelfgefabriceerde
gentherapieën. Zij voeren allerlei experimenten uit op hun eigen lichaam, ze spuiten zichzelf in met allerhande chemische middelen wat
een enorme kick schijnt te geven. Voor die beweging is gentherapie politiek. Maar op keper beschouwd is het gewoon een technologische vernietigingsdrift die zich op de mens richt. De aanhangers ervan willen
feitelijk een nieuwe religie stichten die als boodschap heeft: Wij, en met
dat wij zullen zij zichzelf wel bedoelen, zijn met zijn allen op weg naar
de onsterfelijkheid.
Het hart van deze techno-kapitalistische ontwikkeling ligt in Silicon Valley, waar zich eerst de ideële hackers bevonden en waar nu het
grootkapitaal is neergestreken. Levensverlengingstechnologie is daar
big business geworden. Aanhanger en pleitbezorger is ene Ray Kurzweil, transhumanist en fakkeldrager van de singulariteit die het moment niet kan afwachten totdat de artificiële intelligentie de mens voorbij heeft gestreefd.
Zie ook Mark O’Connell, To be a machine (Ned. vertaling De Mensmachine en Eric
Drexler, Engines of Creation. Een bekend voorbeeld is The Matrix (waar in een mensenhoofd een computer is gestopt).
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Slotbeschouwing
Van vulgair nihilisme naar hypernihilisme
De moed der wanhoop
Na de dood van de kunst, is kunst louter een speculatief object; na de
dood van God, keert de restwaarde ervan terug in spiritualistische seances; na de dood van de moraal, is de moraal enkel nog een instrument om het volk in toom te houden en na de dood van de waarheid, is
de onwaarheid tot leven gewekt.252
Het tijdperk van de humanismen is ten einde het eerste slachtoffer dat we konden noteren was het sociaal humanisme dat we terugvinden in stromingen zoals socialisme, communisme, anarchisme etc.
Niet veel later diende het volgende slachtoffer zich aan: het individualistisch humanisme, waar we het liberalisme in herkennen. Over het
evolutionistisch humanisme, nationaal socialisme en fascisme bestaat
enige onduidelijkheid. Meerdere elementen uit die ideologieën treffen
we aan in de meest uiteenlopende populistische bewegingen en autocratieën die zich als een inktvlek over de wereld hebben verspreid.
Om het bondig samen te vatten, de wereld is compleet veranderd, de huidige wereldwijde samenleving heeft een ontwikkeling doorgemaakt van gemeenschap, via ‘Gesellschaft’ naar een maatschappij
van ontwortelde individuen. Een wat mij betreft ultiem bewijs voor de
macht van het kapitaal en de daarmee verbonden technologische cultuur. We zijn op een punt aangeland dat de keuze ‒ in feite wordt er
gekozen (de keuze is niet meer aan de mens voorbehouden) ‒ een
technoïd humanisme, een cyberhumanisme of een transhumanisme is.
Aangezien naar mijn smaak de term humanisme als levensbeschouwing
nog teveel verbonden is met het verleden, kunnen we de begrippen
technoïde, cyber en trans beter koppelen aan de technologie. Want als
we de grote investeerders uit Silicon Valley en de spreekstalmeesters
In de film The Price of everything (2019) die handelt over kunst, kunstmarkt en
collectioneur, stuitte ik op de volgende definitie van kunst. Op een vraag ’What is art’
gaf een kunstcriticus het volgende antwoord: ‘Art is just a financial investment’. En
een zo op het oog door de wol geverfde kunstmakelaar bracht zonder met haar ogen
te knipperen de tendens in de huidige kunsthandel als volgt onder woorden: ‘Museums are socialist-democratic institutes’. Met andere woorden, als je aan musea verkoopt is dat ‘dead business’. Kunst is puur een speculatieobject (als dat niet al eeuwen zo is!).
Zo maar een bericht: Een Franse miljardair koopt het kunstveilinghuis Sotheby’s voor
3,7 miljard dollar. De overnameprijs ligt 61% hoger dan de sluitingskoers van het
aandeel van een paar dagen eerder.
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van de grote techbedrijven mogen geloven, is het uitsluitend aan de
technologie voorbehouden onze grote problemen op te lossen. In de
wereld van het grote geld bestaat er een eendimensionale gerichtheid
op de technologie.253
1. Van mens tot supermens
In de transformatie van de mens tot supermens kunnen we drie stadia
onderscheiden: de eerste voltrekt zich op biologisch technisch terrein,
de tweede is de ontwikkeling naar een mensmachine (cyborg) en het
derde is het traject richting een non-organisch wezen.254
Biotechnologie is niet alleen de aanpassing, maar houdt ook de
manipulatie van het menselijk lichaam in. In de biotechnologie wordt
er, om concreet te zijn, gesleuteld aan het menselijke lichaam door de
genetische code te wijzigen, door de circuits in de hersenen bij te sturen. Naast deze ingrepen worden er nieuwe organen, nieuwe ledematen
ontwikkeld, wordt er een nieuwe technoïde mens gecreëerd. Kortweg
gezegd, niet alleen het DNA, het hormonale systeem of de hersenstructuur van de mens wordt gewijzigd, ook aan zijn lichaamsdelen wordt
gesleuteld.
Welke consequenties hebben dergelijke ingrepen op termijn?
Door die manipulatie wordt de grens tussen biologie en geschiedenis
uitgewist. Er worden niet alleen biologische verklaringen gegeven voor
historische gebeurtenissen, er zullen ook nieuwe ideologische ficties
ontstaan. Door die ontwikkelingen zullen politiek en economie een geheel ander gezicht krijgen. Zelfs, maar dat is van een andere orde, het
klimaat zal er door veranderen (wat intussen al plaatsvindt).
En die ontwikkeling houdt in dat menselijke verhalen in genetische en elektronische codes worden omgezet met het uiteindelijke gevolg dat de intersubjectieve realiteit, het oude ‘objectieve’ verhaal van
de wetenschap zal verdampen. Wat heeft een dergelijke tendens ons nu
laten zien, in ieder geval dat religie, technologie en wetenschap niet in
waarheid zijn geïnteresseerd. Religie is alleen in orde geïnteresseerd,
wetenschap enkel in macht. Vooral de technologie heeft de beperkingen
van onze religieuze zienswijzen aangetoond. Maar zij heeft er iets anders voor teruggegeven. Ter verduidelijking: nieuwe technologieën
Wat stellen mensenrechten nog voor bij cyborgs. Supermensen en superintelligente computers betekenen het einde van het humanisme.
254
Zoals ik al eerder heb aangegeven hanteer ik in deze context de term supermens,
in plaats van oppermens die ik beter in een 19 de eeuwse situatie vind passen, om precies te zijn in de tijd van Nietzsche met zijn Übermensch-idee.
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hebben weliswaar de oude God vermoord, maar die door ‘nieuwe goden’ vervangen. Wat concreet inhoudt dat ook in de toekomst religie,
maar dan in een volstrekt andere gedaante, verbonden zal blijven met
de technologische realiteit.
Hoog intelligente algoritmen zullen de macht overnemen, en dat
betekent sociaal gezien dat de menselijke ervaring zoals we die nu nog
herkennen in hand- en hoofdarbeid geëlimineerd zal worden. Binnen
afzienbare tijd zullen de algoritmen de mens uit de markt drukken.
Dan, als dat moment is aangebroken, zal de macht in handen komen te
liggen van een zeer kleine elite die de almachtige algoritmen beheert
wat op termijn ertoe zal leiden dat de sociale en politieke ongelijkheid
nog verder zal toenemen.255
Hightech-goeroes zullen dan nieuwe religie prediken die niets met
God te maken heeft, maar alles met technologie. Geluk, vrede, welvaart en het eeuwige leven zullen hoog op de nieuwe politieke agenda
komen te staan en deze als vanouds aanlokkelijke vooruitzichten zullen
dan uitsluitend voorbehouden zijn aan de elite. Er zullen nieuwe techno-religies uit de grond worden gestampt, liever gezegd door algoritmen worden ontwikkeld.
Er zijn in de nabije toekomst twee scenario’s mogelijk:
1. de ontwikkeling van een techno-humaniteit
2. de totale overheersing van de datareligie.
Voor wat betreft het eerste scenario: zodra de techno-humaniteit een
realiteit is, zal de mens niet meer nodig zijn, de mens van vlees en
bloed zal in die (nieuwe) wereld overbodig zijn. Dan zal de weg worden
vrijgemaakt voor de supermens die wellicht nog wel een aantal menselijke trekjes bezit, maar uiterlijk een geheel ander gedaante heeft aangenomen en innerlijk anders van samenstelling zal zijn. In de praktijk
betekent dat gewoon het ‘upgraden’, het op een hoger plan tillen van
de mentale en de fysieke mogelijkheden van de mens.
En als de datareligie haar zegetocht heeft voltooid? Wat dan? Dan
heeft ook de mens zijn kosmische taak volbracht. De fakkel zal als dat
punt is bereikt, worden overdragen op een nieuwe entiteit die gecreeerd zal worden met behulp van genetische technieken, nanotechnologische verworvenheden en ingrepen in het brein (bijvoorbeeld door het
Mensen zijn biochemische algoritmen, de wetenschap is in staat die met nietmenselijke algoritmen te kraken. Vervolgens kan de technologie ingezet worden om
de algoritmen te manipuleren.
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aanbrengen van interfaces in de hersenen). Als bovengeschetste ontwikkelingen samengaan heeft dat vergaande consequenties. Maatschappelijk gezien zal er een enorme schifting plaatsvinden, mensen
zullen gedegradeerd worden tot ‘Untermenschen’, tot gedegenereerde
mensen. Concreet betekent dit, dat de biotechnologie het toekomstig
bewustzijn zal ontwerpen en dat de datareligie de mensen zal reduceren tot een datasysteem. Op dit moment gaan datareligieuzen er al van
uit dat de mens niet over voldoende capaciteit beschikt om grootscheepse data (big data) te verzamelen.
Zij hebben hun conclusies al getrokken. Zij stellen zich namelijk
op het standpunt dat individuele levende organismen niet alleen als dataprocessystemen worden gezien, maar dat dat ook het geval is bij alle
immateriële en materiële organismen. In dataprocessing wordt namelijk
de mens als een soort datapakket gezien, mens, dier, de natuur etc
wordt teruggebracht tot een datastroom. Alles is data geworden.
De enorme marktwaarde van data
Data hebben een marktwaarde. Sinds Apple, Facebook, Google etc
hebben data een marktwaarde, zelfs een zeer hoge marktwaarde. Mark
Zuckerberg (Facebook) die te pas en te onpas aan komt zetten met
zijn: wij zijn een wereldwijde gemeenschap, bedoelt eigenlijk te zeggen, wij zijn een gemeenschap van data die ons gigantische sommen
geld oplevert. Voor de grote techbedrijven, we kunnen daadwerkelijk
spreken van een digitaal totalitarisme, is het verzamelen van data het
nieuwe, lucratieve verdienmodel.
Kort samengevat er is een ontwikkeling gaande dat:
1. De wetenschap naar een dogma werkt dat organismen algoritmen zijn en het leven dataprocessing is.
2. Intelligentie losgekoppeld wordt van het bewustzijn.
3. Onbewuste hoog intelligente algoritmen ons beter kennen dan
wij onszelf kennen.
2. De politieke teloorgang van de democratie en het fenomeen
nepnieuws
Sinds de jaren tachtig kunnen we drie ideologieën, die vanaf het midden van de 19de eeuw een dominante rol hebben gespeeld op het politieke wereldtoneel, afschrijven. Ruim voor de val van de muur was al
duidelijk dat het communisme op zijn laatste benen liep. Zowel als beweging, als als ideologie had het zichzelf de das omgedaan. Ongeveer
in dezelfde tijd, we hebben het hier over het begin van de jaren tachtig,
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had de sociaaldemocratie het neoliberalisme omarmd (Tony Blair in Engeland en Wim Kok in Nederland). Nadien blijft de sociaaldemocratie
nog een tijdje aanmodderen om spoedig daarna als ideologie een stille
dood te sterven.
Het nationaalsocialisme en het fascisme gaan na de Tweede Wereldoorlog ondergronds en duiken in de loop van de jaren negentig in
een andere gedaante op in populistische bewegingen (in de jaren zestig
en zeventig van de vorige eeuw zien we in meerdere landen van Europa
en in de VS al een opleving van elementen van het aloude gedachtegoed in neofascistische en neonazistische clubs die zich vooral profileren in het opwekken van nationale gevoelens en het voeren van een
raciale identiteitspolitiek).
En dan hebben we nog het zogenaamde ‘onvolprezen’ liberalisme.
Het liberalisme is, zoals wij allen weten, ontstaan aan eind van de 18de
eeuw ten tijde van de Verlichting. De grondlegger van het liberalisme,
de ideoloog John Locke, en de filosofen David Hume, John Stuart Mill,
Thomas Hobbes en Adam Smith hebben allen, een meer dan de ander,
bijgedragen aan de ontwikkeling van het liberale gedachtegoed.
Zoals alom bekend, we moeten dat dagelijks aanhoren in de media, staat liberalisme voor vrijheid van het individu, vrije wil, vrijheid
van meningsuiting, godsdienst, voor autonoom handelen, en niet te
vergeten voor een maatschappij waar ieder mens de gelijke is van de
ander. Maar, en dat is de realiteit van alledag, is dat die vrijheid van
het individu helemaal niet bestaat, die is een fictie, een illusie: vrijheid
van individu is vrijheid van informatie geworden. De meest actuele
vraag tegenwoordig is: wie beheert de informatie, en wie beschikt daar
niet over.256
Vanaf de jaren zeventig van de vorige eeuw maakt het neoliberalisme
resoluut een eind aan het liberalisme. Het neoliberalisme kent maar een
wet en die luidt dat de markt de bepalende factor is.257 In wezen is het
neoliberalisme tegengesteld aan het liberalisme. Zo staat het neoliberaHet revolutiejaar 1789 betekende geen vrijheid van en voor het individu, maar
luidde het tijdperk in van vrijheid van informatie wat niet verward mag worden met
vrijheid van expressie. Wie de informatie beheert, heeft de macht, dat was sinds het
eind van de 19de eeuw al zo. Daar is geen verandering in opgetreden, nog steeds
geldt de ijzeren wet wie de informatietechnologie beheert, heeft de macht.
257
Als we aan neoliberalisme denken, dan doemen termen als deregulering en vrije
markteconomie op. Neoliberalen en de politici laten alles aan de markt over om vrij te
kunnen handelen, dat geldt zowel voor de mens, het kapitaal als voor goederen.
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lisme, met als grondleggers o.a. Friedrich von Hayek en Milton Friedman (zie verder de afzonderlijke paragraaf over het neoliberalisme),
bijvoorbeeld op gespannen voet met het recht, met de universele rechten (universele verklaring van de rechten van de mens).
Er is maar een discipline die de wereld dicteert en dat is de economie. Met andere woorden: de wereld wordt bepaald door de wetten
van de economie, de wetten waarin een sterke nadruk wordt gelegd op
marktwerking en vrijhandel en waarin staat geschreven dat de invloed
van vakbonden, staatsbedrijven en andere collectieve voorzieningen
moet worden teruggedrongen.
Het neoliberale Europa en de falende democratie
De Europese Unie heeft als ideologie, ik citeer uit de Verklaring van
2004: Europa is verenigd in diversiteit, diverse volken in Europa mogen
trots zijn op hun eigen identiteit, op hun nationaal gevoel. Maar hoe
kunnen in vredesnaam gemeenschappelijke waarden samengaan met
individuele ervaringen en nationale gevoelens. Moeten al die vluchtelingen spaghetti eten, bier drinken en Duits, Frans, Nederlands of Italiaans spreken. Over dergelijke kwesties doen de neoliberalen die in Europa aan de macht zijn er het zwijgen toe, daar kunnen ze simpelweg
geen antwoord op geven.
De huidige crisis in Europa is niet alleen op politiek, sociaal en economisch gebied zichtbaar, ook de instituties ervan zijn vermolmd: Europese Instituten brokkelen af, de verzorgingsstaat wordt op de schop
genomen, de rechterlijke macht staat onder druk, de pers wordt gemuilkorfd. Vanaf 2016 zijn wij getuigen van de Brexit-discussie en de
opkomst van Trump. Is het dan nog vreemd dat nadien het vertrouwen
in de democratische staten (Europa en VS) grenzeloos is afgenomen,
terwijl het voor die tijd toch al niet groot was.
Kortom, liberalisering (in samenhang met globalisering) bleek een
grote truc te zijn om een kleine elite aan de macht te houden en die
verworven positie ook voor de toekomst veilig te stellen.
Tot diep in de 20ste eeuw kon je dezelfde instrumenten gebruiken om
een fascistische, communistische dictatuur of een liberale democratie in
stand te houden. Was allemaal geen probleem. Als je geen gebruik
maakte van een religieuze overtuiging of elementen ervan verloor je
aan gezag en invloed, daar waren ideologen zich ten volle van bewust.
Maar met de val van de religie boetten ook de ideologieën aan gezag en
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invloed in. De enige overgebleven ideologie, het neoliberalisme, sprong
in het gat. Wat zij overnam van het liberalisme, is dat je nog mocht
stemmen en mocht kiezen, maar dat gold voor deze min of meer nieuwe ideologie vooral in de supermarkt en op Marktplaats. Ja, het neoliberale verhaal beloofde ons allerlei ficties en fantasieën, maar in de dagelijkse praktijk bleef daar weinig van over. Zij (de neoliberalen) waren
ervan overtuigd, dat ook de oude liberale gewoonte om het volk in het
stemlokaal een keuze te laten maken ‒ het vermakelijke vierjaarlijkse
volksuitje ‒ weldra tot het verleden zal behoren. Sinds de millenniumwisseling heeft er namelijk een grote verandering plaatsgevonden, daar
waren zij zich ten volle van bewust. Want was het geval: Bedrijven als
Google en andere techbedrijven hadden uit puur winstbejag zich op de
politiek gestort, zij waren en zijn intussen beter op de hoogte van jouw
politieke voorkeur dan jezelf.
In de hoogtijdagen van het imperialisme werden hele eilanden en landen voor een habbekrats gekocht.258 Tegenwoordig, in de 21ste eeuw,
hoef je niet meer buitengaats te gaan om grote winsten te maken. Nu
zijn de persoonlijke data uiterst winstgevend. Gezien deze ‘gunstige financiële’ ontwikkeling zal het niet lang meer duren dat data de mens
zullen gaan overheersen. Op termijn betekent dat dat de mens zijn
waarden verliest. Alleen als collectief zullen mensen nog waardevol zijn.
Je hoeft geen waarzegger te zijn om te constateren dat het parlementaire politieke systeem op zijn laatste benen loopt. Het systeem
dat uit de 19de eeuw dateert, functioneert vanaf het nieuwe millennium
niet meer, zie de Brexit-discussie, zie het optreden van Trump. De harde realiteit is dat tegenwoordig in Europa komieken worden gekozen,
autocratische leiders vast in het pluche zitten en het instituut parlement
lippendienst bewijst aan diezelfde autocraten.259
De massa realiseert zich dat zij niet meer wordt vertegenwoordigd, zij
laat steeds vaker de stemhokjes rechts of links liggen, zij heeft massaal
afgehaakt. De opkomstpercentages bij de verkiezingen zijn doorgaans
laag, maar daarover zwijgen de media, het gaat per slot van rekening
De postkoloniale wereld was een laboratorium voor maatschappelijk hervorming in
westerse stijl – een testgebied voor het Verlichtingsideaal van vooruitgang, rationalisering en uniformisering.
259
Om de Europese economie te stimuleren werd er maar liefst 2500 miljard euro
gedoneerd aan de banken. Fiscale paradijzen kosten de samenleving 200 miljard per
jaar (resp. pag. 17 en 20 van het boek van Dirk Barrez, 11 Politieke dwaasheden, 50
jaar schuldig verzuim van onze politici. Leuven 2019).
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in de media maar om een ding en dat is het spektakel, het spektakel
van de politieke debatten aan de vooravond van de verkiezingen waar
politici grootse beloften doen, die uiteenlopen van belastingverlaging,
hogere lonen tot meer geld voor onderwijs en zorg – allemaal mooie
verhalen die hen voorgekauwd worden door spindoctors en communicatiebureaus. Maar die op de dag van de verkiezingsuitslag alweer vergeten zijn of ter plekke al worden teruggedraaid.
Onverdroten blijven de politici in het politieke spel geloven, terwijl
op de achtergrond de CEO’s, de grote investeerders, de miljardairs in
hun vuistje lachen. Het politieke systeem is failliet en zij weten het.
Buiten het gezichtsveld van het spektakel sleutelen deze heren aan een
nieuwe strategie om hun macht nog verder te vergroten.
Het neoliberalisme door de tijd heen
In de vorige hoofdstukken is menigmaal het begrip neoliberalisme gevallen. De geschiedenis van het neoliberalisme, tegenwoordig de dominante politieke economie, kunnen wij in drie tijdvakken onderverdelen:
a. 1975-1989
b. 1989-2008
c. 2008-heden: drie varianten van het neoliberalisme in VS, in (Oost)
Europa, een tussenvorm in Nederland (?) en de Scandinavische landen
Neoliberalisme
Zoals ik eerder heb beloofd, zal ik hier wat uitgebreider stilstaan bij de
ontwikkeling van het neoliberalistische gedachtegoed. De term duikt
voor de eerste keer op een colloquium in 1938 waar een aantal liberale
economen in verwarring was geraakt. Dit selecte gezelschap, bestaande
uit Friedrich von Hayek, Milton Friedman en de ordoliberalen Wilhelm
Röpke en Walter Eucken, stelde toen unaniem vast dat het liberalisme
in een grote crisis verkeerde en dat totalitaire stromingen zoals communisme, fascisme en nationaalsocialisme vaste voet aan de grond
hadden gekregen.260 Het nationaalsocialisme, fascisme en communisme
werden afgedaan als totalitaire, autocratische regimes die volstrekt ondemocratisch waren, de staat had er de absolute heerschappij, het vrije
individu werd er zwaar onderdrukt en de vrije markt was in die systemen afwezig.
Fascisten, nationaalsocialisten, communisten repliceerden dat zij
juist de ware democratie hadden ingesteld, omdat zij het gelijkheidsprincipe en grotere deelname van het volk aan de politiek mogelijk
260

Ordoliberalisme Duitse variant van het neoliberalisme.
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hadden gemaakt en dat zij in staat waren de markt planmatig en daardoor ‘perfect’ te beheersen.
Voor wat betreft het liberalisme dat altijd vooruitgang, eindeloze
groei van een samenleving en ieder individu draagt zijn steentje daartoe bij, had gepropageerd, stelden de economen op die bijeenkomst
vast dat de liberale machine in de crisisjaren van de jaren twintig en
dertig volledig was vastgelopen, vooral het keynesianisme moest het
ontgelden.261 Verder, maar dat was een kritiek vanuit een meer politieke en sociologische hoek, was het liberalisme er niet in geslaagd de
gewone man het burgerschap te verlenen.
Ook in Duitsland werd er na de Eerste Wereldoorlog zo over gedacht, termen als hypocrisie, cynisme, egoïsme van zelfzuchtige elites
waren de omschrijvingen die onder andere de Duits-Italiaanse socioloog
Robert Michels, de man van de ‘IJzeren wet van de oligarchie’, aan het
ontstane (liberale) klimaat gaf.
Kortweg gezegd: het neoliberalisme is een reactie op het klassieke liberalisme (Adam Smith, David Ricardo, John Stuart Mill). In de ogen van
de neoliberalen had het liberalisme ernstig gefaald, het had geen antwoord kunnen geven op de economische crises van de 20ste eeuw. Of
zoals de kritische econoom J. Buchanan het onder woorden brengt: het
neoliberalisme is een reactief antwoord op de crises.
a. 1975-1989
Na 1938 was het een tijd stil op het neoliberale front. Pas in de jaren
zeventig treedt het neoliberalisme op de voorgrond. Onder Thatcher en
Reagan krijgt het een gezicht (deregulering en privatisering waren de
leuzen die door beide regeringsleiders eindeloos werden herhaald). En
dat was ten tijde van de eerste grote economische crisis van na de
Tweede Wereldoorlog. Om de woorden van Milton Friedman aan te halen: ‘Alleen een crisis kan verandering bewerkstelligen, dan ontstaat er
ruimte om alternatieven te ontwikkelen’. Deze fase van het neoliberalisme duurde tot 1989.

Keynes: het tijdperk van het economisch internationalisme met zijn onbegrensde
vrije handelsverkeer was niet bijzonder succesvol geweest in het voorkomen van oorlogen.
Alexander Herzen fulmineerde al in het midden van de 19 de eeuw tegen het liberalisme met zijn onzichtbare hand en eigenbelang.
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In de jaren tachtig heeft het neoliberalisme een destructief effect
gehad en geleid tot een enorme groei van de sociale ongelijkheid, vooral vrouwen en minderheden waren de klos. Grootscheepse inkrimping
van de verzorgingsstaat, bezuinigingen in het onderwijs waren dé verstrekkende maatregelen die door de neoliberalen werden afgekondigd.
Praktisch al deze maatregelen werden in het begin van de jaren negentig door de sociaaldemocratische partijen overgenomen, met uitzondering van het neoliberale en libertaristische stokpaardje: de minimalisering van de staat.262 Intussen werd wel de overheid vergaand gedereguleerd wat concreet inhield dat de bevoegdheden op gemeenteniveau
kwamen te liggen: zo werd de zorg op grote schaal gedecentraliseerd.
Ook vond er in het kader van de privatisering een grote uitverkoop
plaats van nutsvoorzieningen, woningbouwverenigingen en spoorwegen. Dus het neoliberalisme werd meer en meer een politiek project dat
er primair op gericht was een nieuwe verhouding te scheppen tussen
markt, staat en burger.
b. de periode 1989-2008
Na 1989 blijft er nog maar een ideologie over, die van het vrijemarktkapitalisme, die zou, zo kregen wij van de voorstanders ervan te horen,
de tegenstellingen op etnisch en religieus gebied verder minimaliseren
en wereldwijd welvaart en vrijheid brengen. Het einde van de geschiedenis van Hegel, zo vertelde ons de Amerikaans socioloog en politicoloog Francis Fukuyama, werd een einde van de ideologie, wat voor hem
een klinkklare overwinning van het neoliberalisme inhield. Al snel volgde de reactie. Allan Bloom prognosticeerde: als er een alternatief voor
het neoliberalisme is dan zal die in het fascisme gezocht moeten worden. Ook de Engelse filosoof John Gray drukt zich in gelijke termen uit:
een terugkeer naar de oerkracht van nationalistisch en religieus fanatisme zal niet lang meer op zich laten wachten. Volgens hem, ooit (en
dan hebben wij het over de jaren tachtig) een adept van vond Hayek, is
het neoliberalisme met zijn ‘heilig’ geloof in de oneindige economische
groei verworden tot een nieuwe vorm van nihilisme.
c. 2008–heden
Na 2008, is er volgens de heren Stiglitz en Habermas, sprake van de
ondergang van het neoliberalisme, zij introduceerden zelfs de term
‘zombieliberalisme’. Maar de praktijk bleek, zoals zo vaak in de geschiedenis, een geheel andere te zijn, hun hoop bleek ook dit keer ijdel
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te zijn. Na 2008 is er een verschuiving opgetreden van een min of meer
rigoureus, ‘rücksichtslos’ neoliberalisme naar een duidelijk reactionaire
variant die doortrokken is van racisme, seksisme en xenofobie. Kortom,
een ideologie die met terugwerkende kracht gericht is op zwakke en
kwetsbare bevolkingsgroepen.
Om het anders te formuleren, na de financiële crisis van 2008 is
er een tendens richting een meer autoritaire vorm van neoliberalisme,
dat theoretisch een inniger relatie bepleit tussen het staatsapparaat en
de markt. Praktisch gezien houdt dat een strikte controle op de democratische organen in. Deze tendens noem ik het Duitse ordoliberale
model ofwel de continentale variant van het neoliberalisme.
Een andere tendens is het Anglo-Amerikaanse rechtse antwoord
op het ‘slappe’ neoliberalisme van de jaren zeventig, met zijn bijzondere opvattingen over de soevereine natiestaat en de liberale democratie,
deze Atlantische variant bepleit een zo vrij mogelijke markt met indien
nodig de toepassing van protectionistische maatregelen en economische sancties. Edoch, in beide stromingen is de onzichtbare hand van
het oude liberalisme een onzichtbare vuist geworden die ten gunste
werkt van een kleine elite.263
Volgens de extreem rechtse Altright, Illiberals en andere rechtse
libertaristische bewegingen in de VS verkeert het Westen namelijk in
een ‘new dark age’, zij achten de tijd rijp voor een tegenoffensief. De
oude liberale orde met zijn vrijhandel, open grenzen voor personen en
kapitaal heeft zijn beste tijd gehad. Volgens Steve Bannon, de ideoloog
die we al eerder zijn tegengekomen, waren er ooit zuiver joodschristelijke naties die gekenmerkt werden door cultureel homogene
gemeenschappen. Maar ‘corrupte elites’ met ‘liberale waanbeelden’
hebben de morele basis onder de wereld weggeslagen. Volgens zijn
zeggen moet er een nieuwe moraal worden gecreëerd.
Nieuw rechts heeft die gevonden in de nieuwe vorm van het neoliberalisme. Onder het mom van neoliberalisme heeft die beweging een
reactionaire stap gezet naar protectionisme en nationalisme. Anders
gezegd: met een simpel laissez faire kom je in deze tijd niet meer uit,
zij (de ultrarechtse beweging) heeft als antwoord het marktdenken in
een politieke context geplaatst. Verder bepleit nieuw rechts dat de democratische instituten vergaand veranderd moeten worden, een proces
In het nieuwe neoliberalisme wordt de staat als een vriendvijand, de zogeheten
‘frenemie’, van het neoliberalisme gezien. Aan de ene kant bedreigt de staat de functionerende markt, dit is de vijandelijke kant van de medaille, aan de andere kant is
het een machtig instrument om de markt te reguleren.
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dat zijn beslag al had gekregen in Europa, zie de ontwikkeling in Europese Unie met een minimale rol van het Europarlement. In de Europese
hoofdstad Brussel ligt de macht bij de Europese Raad van regeringsleiders en de Europese Commissie (beide organen zijn volledig afgeschermd van een democratische controle). Ook moet er meer worden
ingezet op direct democratische middelen, zoals bijvoorbeeld op referenda naar Zwitsers model, om de kartelvorming in de politiek tegen te
gaan, een zoals we inmiddels weten, een geliefd item van Forum voor
Democratie. Een dergelijke manoeuvre vraagt om enige duidelijkheid.
En deze duidelijkheid zal ik hieronder geven.
In het bijzonder de Duitse zogenaamde ordoliberalen die ooit als ideologen Röpke, Eucken en Friedrich von Hayek hadden, neigen meer naar
een autoritaire staatsopvatting. Volgens deze Duitse tak van het neoliberalisme zetten allerlei belangengroepen de staat en de democratie
onder druk, zij (de belangengroepen) vormen dan ook een direct gevaar voor de werking van de markt. Wat de ordoliberalen voorstaan is
een meer technocratische en meer autoritaire benaderingswijze van
markt en maatschappij. De staat moet in hun ogen een geheel andere
rol gaan spelen, een die volledig ten dienste staat van de markt. De focus van deze vorm van neoliberalisme zal niet alleen gericht moeten
zijn op economische vraagstukken, maar ook op de politieke arena.
Door deze stroming wordt er een ferme stap gezet richting de politieke economie. Vaak wordt gesteld dat het neoliberalisme naar een
ongebreideld kapitalisme en economisch imperialisme streeft ten einde
alle terreinen van de samenleving te onderwerpen aan de logica van de
markt (Naomi Klein). Welnu, dat is op zich waar, maar er blijkt meer
aan de hand te zijn. Het antwoord vinden wij in de publicaties van de
ordoliberalen.
Wat is ordoliberalisme?
Ordoliberalisme staat, daarover bestaat geen twijfel, een repressieve
democratie voor:
a. de democratie moet worden ingeperkt door een technocratisch
apparaat en de rechtstaat moet;
b. vervangen worden door een institutie die gestuurd wordt door
het marktmechanisme;
c. er moet gestreefd worden naar een meer directe vorm van de
democratie, hierin herkennen wij het aloude speeltje van links
(anarchisme, radencommunisme).
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Dus een autoritair technocratisch apparaat oefent de controle uit op de
markt en de massa (inspirerende voorbeelden voor ordoliberalen zijn
Gustave Le Bon en Ortega y Gasset met hun slogans: Massa’s neigen
naar het irrationele, zij worden een te makkelijke prooi voor ideologieën
als communisme en fascisme).
Door middel van beperking van de democratie en controle van
markt en massa willen de ordoliberalen waken voor kartelvorming en
monopolievorming in economie en politiek. Om dat te verwezenlijken
heb je de staat nodig, het moge duidelijk zijn dat zij dicht tegen het
denken van Carl Schmitt aanschurken.
Kortom, ruim baan voor een technocratische politiek. Concreet
houdt dat in dat zij de rol van de wetenschapper en de deskundige willen vergroten. Om het in andere woorden te zeggen, zij kennen een
groot gezag toe aan de wetenschap, wat feitelijk inhoudt dat zij minder
vertrouwen hebben in de mens, veel meer in de regel. Mijn eerdere
opmerking over de rechtsstaat moet dan ook in dit licht worden gezien,
de rechtsstaat wordt tegenover de democratie geplaatst, de ‘rule of law’
geldt naar hun mening voor iedereen.
Ook schrikken zij er niet voor terug het monetaire beleid uit handen te nemen van de tot voor kort belangrijkste beslissers en besluitvormers (overheden en de banken). En over de democratie oordelen
zij, dat die toch alleen maar leidt tot het maken van onnodige kosten,
tot een nodeloos handelen van de staat die daardoor veel ‘te kostbaar’
is geworden (vandaar de grote vrees voor tekorten en schulden die in
het Brusselse heerst, wat tot een strakke Europese begrotingsdiscipline
van de Europese Unie heeft geleid). De ordoliberalen zijn dan ook een
sterk voorstander het huidige democratisch stelsel te vervangen door
besluitvormingsprocessen die vervolgens getoetst worden aan wetten,
regels en afspraken die marktgerelateerd zijn.
De markt zou dan als een soort surrogaatdemocratie moeten
werken, onder het veelzeggende motto jouw stem in de supermarkt is
jouw stem. In antwoord op de halsstarrige gelovigen van de oude democratie opperen zij: in een representatieve democratie moet je maar
zien wat er met jouw stem gaat gebeuren.
Een enigszins opmerkelijke, zo niet naïeve voorstelling van zaken.
Want verzwijgen de ordoliberalen nu ‘bewust’ dat de consument niet
autonoom of soeverein handelt. Zijn zij dan echt ‘vergeten’ dat we in
een spektakelmaatschappij leven met een omvangrijke opgetuigde beinvloedingsindustrie die maar één doel heeft en dat is de consument
verleiden? Ook keuren zij een regering af die een monopoliepositie na-
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streeft of een superstaat wil creëren, derhalve houden zij een warm
pleidooi voor het losweken van natiestaten uit grote verbanden. Het is
dan ook niet vreemd dat zij pal staan voor Brexits en Nexits. Daarnaast
verkondigen zij dat er regelmatig referenda moeten worden gehouden–
je moet gewoon het marktmechanisme het werk laten doen. Want zo
stellen zij, in een referendum bepaalt het publiek in plaats van de partijpolitiek wat er met een land gaat gebeuren. En verder worden de aloude ideeën van de directe democratie afgestoft om die vervolgens in
de vorm van een supermarktdemocratie te gieten.
De overheid moet afgeschaft worden of althans tot minimale proporties worden teruggebracht (zie de opvattingen over de minimale
staat van Robert Nozick in zijn Anarchy state and Utopia). De staat zou
dan weer teruggebracht moeten worden tot een soort nachtwakersstaat
ter handhaving van de rechtsorde.
Kernachtig samengevat streeft het ordoliberalisme naar:
1. regulering van de markt
2. minimalisering van de sociale verzorgingsstaat
3. het propageren en nadruk leggen op de eigen verantwoordelijkheid
4. het in het leven roepen van een proactief vervolgingsapparaat.
Allerhande technieken worden daartoe ingezet tot en met het voeren
van een specifieke politiek, zoals wij die terugvinden in de misdaadbestrijding waar de hulp ingeroepen wordt van de media, die in dit land
Peter R. de Vries gepromoveerd hebben tot volksrechter nr. 1, maar die
feitelijk bestaat uit het vastleggen van identiteiten, afzonderen van bevolkingsgroepen, in het in quarantaine plaatsen van vluchtelingen en
het optrekken van nieuwe grenzen.
Ooit is het neoliberalisme geboren uit een existentiële en economische
crisis. Na de jaren tachtig is de Europese Unie door het ordoliberalisme
uitgekozen om als proeftuin te dienen voor het toetsen van zijn ideeën.
Ter aanvulling van het oude neoliberale gedachtegoed formuleerde het
een nieuw idee in Europa: Vrije markten moeten voortaan gewaarborgd
worden door de staat, de huidige staat heeft een té monolithische
structuur die ontmanteld moet worden. Bovendien is de staat teveel los
komen te staan van de markt, terwijl de staat juist tot taak heeft de
markt te beïnvloeden en te sturen, met andere woorden de staat moet
krachtig kunnen optreden ten behoeve van de markt.
En aangaande de democratie kan worden opgemerkt dat daarover
in die kringen een grote scepsis bestaat. Concreet houdt dat in dat de
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macht van de massa ingedamd moet worden, de massa vertoont namelijk in de ogen van die beweging nogal wat cognitieve en morele gebreken. Nee, wetenschap en technocratie moeten bepalen wat goed is. Politiek is niets anders dan ‘Ordnungspolitik’, waar een figuur als Wolfgang Schäuble (evenals zijn trouwe volgeling Jeroen Dijsselbloem) een
echte representant van was, hij was het die jaren geleden al een Europese ‘Ordnungspolitik’ bepleitte.264
In sommige op Duitsland gerichte kringen bestaat de vurige wens
dat Europa (weer) door Duitsers geleid gaat worden, zij weten per slot
van rekening wat wetenschap en technocratie is (zie de rol van Duitsland tijdens de financiële crisis in Zuid-Europa vooral in Griekenland en
Portugal, en nu in Italië). Waar Schäuble en zijn navolgers naar streven, is dat ook in de toekomst de Europese Commissie en de Europese
Raad het economische financiële beleid van elke lidstaat van de Europese Unie gaat bepalen.265
Een tussentijdse filosofische conclusie:
Voor dergelijke bewegingen die overal in Europa sterk in opkomst zijn,
is de acceptatie van de ongelijkheid in een samenleving, de inperking
van de vrijheidsrechten van mensen die zich buiten de eigen natie bevinden, anders gezegd die daar niet toe gerekend kunnen worden, een
legitieme zaak. Zo keert Baudet met zijn Form voor Democratie zich
tegen partijen die vrijheid en gelijkheid in hun vaandel hebben staan.
Als ouderwetse volksleider zet hij zich fel af tegen de intellectuele
elite: ik leg aan de elite uit dat ze ongelijk heeft en aan het volk waarom het gelijk heeft, om eraan toe te voegen: Met mij is het volk, tegen
mij is de (intellectuele) elite. Baudet ontpopt zich als een echte ‘organische intellectueel’, een term die oorspronkelijk afkomstig is het oeuvre
van de marxistische theoreticus Antonio Gramsci. Deze Italiaanse filosoof wilde hiermee aangeven dat een intellectueel zich niet afzijdig
moet houden van de werkelijkheid, maar die juist moet bekritiseren.
‘Hij moet uitdrukking geven aan gevoelens en ervaringen die de massa
zelf niet onder woorden kan brengen en vervolgens geeft hij hem als
advies mee, neem actief deel aan de strijd in het dagelijkse leven. Kunnen we gezien bovenstaande uiteenzettingen daadwerkelijk spreken
Onder Merkel was de christendemocraat minister van Financiën. Na zijn ministerschap werd Schäuble voorzitter van de Duitse Bondsdag.
265
De benoeming van Dijsselbloem tot directeur van het IMF is vanwege de nog immer bestaande angst voor een te overheersende rol van Duitsland in het (financieel)economisch verkeer tegengehouden door Franse president Macron.
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van een beschavingsoorlog? Want wat roepen al die rechtse populistische bewegingen, er bestaan ook linkse, dat onze beschaving ten onder
gaat als we niet trots zijn op ‘onze’ cultuur, taal, natie en identiteit.
Ooit werd het volk zoet gehouden met een theodicee, in dit leven moeten wij lijden, maar aan het eind der tijden wacht ons de verlossing. Nu
heet, nadat we God en de moraal vaarwel hebben gezegd, ineens een
oikodicee, we moeten eerst met zijn allen door de ellende heen om uiteindelijk in een ideale neoliberale samenleving te belanden (Baudet).266
En waar is de oppositie, vraag je je af?
Het nihilistisch geweld van IS (Islamitische Staat), de ineenstorting van de
natiestaat, de opkomst van rechts-extremisme heeft de westerse intellectuelen overvallen en in totale verwarring gebracht.

Vanaf 1989 zijn de grote verhalen dood verklaard, er is niets voor in de
plaats gekomen. We leven in het Trump-tijdperk dat op en top nihilisIn zijn boek Oikofobie citeert de anti-elitaire intellectueel Baudet gretig uit Der Untergang des Abendlandes van Oswald Spengler. De titel van zijn boek, oikofobie, is
een term die hij geleend heeft van de Engelse conservatieve filosoof Roger Scruton,
het begrip duidt de ‘angst voor het thuis’ aan. Het thuis van de tradities, van de niet
rationele gebruiken en gewoonten. Deze tradities, gewoonten, gebruiken, smaken etc.
zijn door de ideologen en technocraten onttoverd. Zij hebben het thuis, het eigene en
de identiteit van het volk afgepakt. Volgens Baudet gaat de westerse beschaving ten
onder: ‘We staan te midden van de brokstukken van een eens grootse en prachtige
beschaving’. Baudet behoorde aanvankelijk, evenals zijn leermeesters Paul Cliteur en
Roger Scruton, tot het liberale kamp. Nadien omarmden de heren het conservatisme
met als grondlegger Edmund Burke. Enerzijds bepleit het conservatisme gematigdheid, zelfrelativering en behoudzucht, anderzijds bestaat er ook een richting die veel
radicaler is. Ooit een behoudende filosofie van de bestuurlijke klasse, is het na de grote crisis in het ideologische denken een ongecontroleerde, onbeheersbare populistische doctrine geworden die een destructieve, oppositionele politiek voorstaat. Populisme en radicalisme gaan in die stroming hand in hand.
De breuk met het klassieke conservatisme (Edward Burke) heeft zich al aan het einde
van de 19de eeuw voltrokken. Deze radicale variant van het conservatisme streeft
naar restauratie van een maatschappelijke orde zoals die idealiter in het verleden
heeft bestaan. Er bestaat overduidelijk een sterke verwantschap met het reactionaire
conservatisme van Joseph de Maistre, die elk revolutionair regiem omver wilde werpen en elke verandering terug wilde draaien (zie het lemma over nationalisme). Dit
reactionaire denken werd voortgezet door Maurice Barrès en Charles Maurras om in
het begin van de 20ste eeuw uit te monden in fascisme. In Duitsland werd datzelfde
geluid verkondigd door de aartsconservatieve stroming waartoe Carl Schmitt en Oswald Spengler gerekend kunnen worden. Deze stromingen oriënteren zich niet rechtstreeks op het neoliberale gedachtegoed, maar eerder op het conservatisme zoals dat
zich sinds de Verlichting heeft ontwikkeld.
266

347

tisch is. Trump heeft geen visie, maar dat wisten we al. Welke neoliberale richting Groot Brittannië na de Brexit zal kiezen, blijft op het moment dat ik dit typ nog een open vraag.
In de meeste landen zijn de bakens al verzet, rechts heeft stevig
de touwtjes in handen. Rechts is aan de macht, links huilt uit bij de
media. Israël wil het liefst zijn grenzen uitbreiden totdat die overeenkomt met het Bijbelse Israël, honderden kilometers noordelijker van
het beloofde land droomt Recep Erdoğan van het Ottomaanse Rijk, daar
weer ten westen van durft Viktor Orbán het woord Groot Hongarije
weer in de mond te nemen, en bij onze buren aan de andere kant van
de Noordzee valt in menige pub weer de term ‘British Empire’.267 Het
lijkt wel of we teruggebombardeerd worden naar de 19de eeuw.
Rechts heeft in de VS de macht met Altright, Teaparty, Illiberals,
libertarians, Breitbart en in (Zuid)Europa met al die populistische en
autocratische partijen. Voorlopig zal rechts die macht niet meer uit
handen geven. Om aan de macht te komen heeft rechts dankbaar gebruik gemaakt van de wapens van links uit de jaren zeventig.
En wat doet links? Links, met zijn identiteitspolitiek en racismediscussies, blijft op alle wezenlijke ontwikkelingen die gaande zijn het
antwoord schuldig. Links reageert panisch. Links komt het niveau van
kretologie niet te boven.268
Waar en wat is jullie alternatief?, roept rechts, en vervolgens
blijkt dat zij dat niet hebben. In de jaren zeventig was het tegenovergestelde het geval dan kon je fantastische verhalen opdissen en prachtige utopische vergezichten schetsen. Totdat Reagan en Thatcher aan
die dromen een einde maakten en bits antwoorden: ‘There is no alternative’. Vanaf dat moment is links in zijn schulp gekropen en er nooit
meer uitgekomen. Intussen hebben rechtse bewegingen van de ontstane leegte gebruikgemaakt. Zij rukken almaar verder op. Hun target is
links en zij genieten ervan.
Hoe lang zal die strijd nog duren? Wanneer komt er een eind aan al die
warrige politieke discussies tussen links en rechts? Zij beseffen kennelijk niet dat er in de tussentijd een geheel andere ontwikkeling gaande
is. En die ontwikkeling wijst naar een richting die de meesten niet hebben voorzien. In de nabije toekomst zullen de belangrijkste beslissingen
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Israël is hard op weg een theocratie te worden.
Zoals ik al eerder uit de doeken heb gedaan, is fascist het meest gebruikte woord
in die kringen. Iedereen die een afwijkende mening heeft, wordt voor fascist uitgemaakt, verder reikt de horizon niet.
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niet door de politiek, maar door algoritmen worden genomen. De algoritmen zullen niet alleen een eind maken aan onze vrijheid, maar het
ook mogelijk maken dat samenlevingen steeds ongelijker worden. Rijkdom en macht zullen in handen komen te liggen van een kleine elite.
Het moet toch alom bekend zijn dat de wereld wordt bestierd door een
trits miljardairs. Dus, als er niet snel nieuwe visies komen dan zal de
kloof tussen arm en rijk alleen maar groter worden.269
Een toekomstperspectief
In de nabije toekomst zal de mensheid opgesplitst worden in biologische kasten die de laatste restanten van de stokoude 19de eeuwse
ideologieën zullen opruimen. Tot diep in de 20ste eeuw werden de lage
klassen in stand gehouden om de problemen van de elite op te vangen
waar zij, de elite, op economisch gebied mee te kampen had (voortdurende voeding van het industriële apparaat wat met een mooi woord
industrieproletariaat werd genoemd) en niet te vergeten op militair gebied (als kanonnenvoer ten behoeve van het oorlogsapparaat). In de
loop van de 21ste eeuw zullen de onderklassen overbodig worden.
De grote humane projecten ‒ honger uitbannen, pest uitroeien,
oorlogen beëindigen, overvloed brengen, welvaart, gezondheid en vrede stichten of in standhouden zullen tot het verleden behoren. De huidige eeuw zal in het teken staan van onsterfelijkheid, geluk en goddelijkheid. Maar deze ooit christelijke deugden zullen enkel weggelegd zijn
voor een kleine elite. Als de crisis haar hoogtepunt bereikt, zal deze exclusieve club zich terugtrekken op een nieuwe heilige plek op deze aarde, waar zij een nieuw Jeruzalem zullen stichten. Het nieuwe religieuze
centrum zal Silicon Valley zijn, of zal niet zijn.
Macht vervormt de waarheid, macht claimt de werkelijkheid
De al eerder genoemde transhumanist Ray Kurzweil was in 2012 als
technisch directeur verbonden aan Google, nog geen jaar later kondigde Google met veel tamtam aan het probleem dood te zullen oplossen ‒
de goeroe van de onsterfelijkheid Kurzweil heeft de Bijbelse ambitie
500 jaar te worden. Kurzweil had in zijn boek The singularity is near
een ware messiaanse boodschap de wereld ingestuurd, een die een
eeuwig leven in het vooruitzicht stelde. Dit werk werd een succes. Nadien werd er gigantisch geïnvesteerd in de onsterfelijkheidsindustrie.
PayPal co-founder Peter Thiel riep geraakt door de woorden van
Kurzweil: Wij gaan het gevecht aan met de dood. Niet veel later werd
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Thiel een van de meest invloedrijke investeerders in Silicon Valley o.a.
in allerlei industrieën die het vraagstuk van het oplossen van de dood,
bovenaan de agenda hadden geplaatst.270
De huidige geglobaliseerde wereld legt meer nadruk dan ooit op
het persoonlijke handelen en de moraal. Maar de ruimte voor het persoonlijk handelen, zal altijd binnen de kaders van het systeem moeten
plaatsvinden en nooit daarbuiten. En wat betreft de moraal kan ik kort
zijn, die is al lang geleden afgeschaft.
In de reële wereld is de mens verstrikt geraakt in een allesomvattend
spinnenweb, dat zijn bewegingsvrijheid ernstig beperkt. En die ontwikkeling heeft een enorme weerslag gehad op de mens. Overal treffen we
demoraliserende visies aan, wij vinden die niet alleen terug in het parlement en de stembureaus, maar ook in de hoofden van de mens. Op
het moment dat zowel informatietechnologie als biotechnologie een nog
grotere invloed gaat uitoefenen, zal het politieke bestel nog meer aan
geloofwaardigheid inboeten. En niet alleen aan geloofwaardigheid, zou
ik eraan willen toevoegen. Want wat staat ons allemaal niet in de nabije
toekomst te wachten? In ieder geval dat een fusie van bovenstaande
disciplines miljarden mensen uit het arbeidsproces zal stoten. Big data,
algoritmen zullen uitgroeien tot digitale dictaturen waar alle macht in
handen komt van een kleine elite en de massa op termijn volstrekt
overbodig zal zijn. Over 80 jaar, 2100, zal die elite bijna al het geld in
de wereld bezitten, maar zich ook de oude burgerlijke idealen als
schoonheid, creativiteit en gezondheid hebben toegeëigend. Biotechnologie en AI (kunstmatige intelligentie) zal dat allemaal mogelijk maken.
Als dat moment eenmaal is aangebroken, zal de massa geen economische waarde en politieke macht meer bezitten. Vervolgens zal de vraag
actueel worden of de elite nog bereid zal zijn te investeren in gezondheid, onderwijs en welzijn. Waarom zouden zij? Dus is het alleszins
aannemelijk te veronderstellen dat de strijd binnen afzienbare tijd niet
meer plaats zal vinden tussen beschavingen (The clash of cultures).
Nee, in deze uniforme geglobaliseerde wereld zal er een heftige strijd
ontbranden tussen een zelfvoldane rijke elite en een ontgoochelde,
overbodige massa.
We zijn in een angstaanjagend tijdperk beland. In de hedendaagse posttruth-wereld zijn leiders nep, is de geschiedenis nep, zijn naties
Peter Thiel: geeft de ‘big government’ de schuld van het vrouwenkiesrecht. Het lot
ligt in handen van degene die ons de vrijheid schenkt en de weg vrijmaakt voor het
kapitalisme.
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nep. De vraag wordt: Hoe te leven in deze chaotische wereld als onze
verhalen zijn doodverklaard en er geen nieuwe verhalen worden gemaakt. Honderdvijftig jaar geleden zei Marx dat de sociaaleconomische
structuren zullen verdampen. Nu leven we in een wereld waar spoedig
de (menselijke) fysieke en cognitieve structuren ‘opgelost’ zullen worden in data-bits.
Tot slot: Kunnen wij nog iets leren van de barbaren?
De ethos van de individuele geldingsdrang die gedreven wordt door rancuneuze imitatie verspreidt zich als een olievlek over de wereld. Deze tendens heeft
geleid tot ontwrichting, maatschappelijke verdeeldheid en politieke onrust.

We leven in het postwaarheid-tijdperk, de waarheid van de feiten zijn
niet meer doorslaggevend voor de vorming van meningen of het doorvoeren van besluiten. We zijn door de feiten ingehaald, we leven nu op
basis van geïmproviseerde feiten die op niets of onwaarheid zijn gebaseerd, we leven in de wereld van nepnieuws. Postwaarheid is, zoals
eerder gezegd, geënt op leugens. Kortom, een goedkoop en eenvoudig
te gebruiken product voor een bevreesde elite die zich realiseert dat zij
de waarheid niet meer in pacht heeft, dat zij de enorme vloed van geproduceerde meningen en feiten niet meer onder controle heeft. Waarheid blijkt vloeibaar te zijn.
De populistische uitingen in de sociale media en de demagogische
retoriek in de politiek zijn een uiting van wat Nietzsche ressentiment
noemt: ‘een groot bevend aardrijk van onderaardse wraakzucht, onuitputtelijk, onverzadigbaar in hun uitbarstingen’. In deze tijd zijn de individuen door het kapitalisme en de technologie bijeengedreven in een
wereld die tot op het bot verdeeld is en waarin een onvoorstelbare ongelijkheid bestaat van welvaart en macht, een ongelijkheid die tot een
geheel nieuwe sociale stratificatie heeft geleid, wat Hannah Arendt negatieve solidariteit noemt. Ressentiment, existentiële verbolgenheid
over anderen, en dat gevoed door afgunst, vernedering en machteloosheid, heeft geleid tot despotisme, autoritaire verhoudingen en kwalijke
uitingen van chauvinisme en nationalisme. Al deze rechtse en populistische aantijgingen waren in wezen gericht tegen de ‘oergedachten’ van
de Verlichting, zoals rationalisme, humanisme, universalisme en liberale
democratie. 271 Die strijd hebben zij gewonnen. Nu God dood is, dachten ze aan het eind van de 19de eeuw, heeft de mens voortaan de moHerzen zei al dat de armzalige wetenschap getriomfeerd heeft over de universele
verklaring van de Rechten van de Mens.
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gelijkheid zijn eigen waarden te scheppen. Maar dat heeft hij nagelaten. Wat overgebleven zijn, zijn de economische waarden. En waartoe
heeft die nalatigheid geleid, tot een nihilisme dat uitdrukking is van een
ondergangsstemming en een samenleving die volstrekt chaotisch is.
‘Op deze aarde huppelt de laatste mens die alles klein maakt, de middelmaat is daar troef, iedereen wil hetzelfde, iedereen is gelijk’ (Nietzsche). En wat was ook al weer de oplossing voor deze ‘onhoudbare toestand’ die Nietzsche ons aanreikte? Er zouden ‘nobele geesten’ in deze
nihilistische wereld moeten opstaan, die duidelijk van zich zouden moeten laten horen. Maar die laten zich tegenwoordig niet meer horen. Zodat gesteld kan worden dat door de eeuwen heen het nihilisme een ‘afschrikwekkend lot’ is geweest voor de genus van de vrije geest die, zo
wijst de praktijk uit, altijd maar weer aan banden wordt gelegd. En dat
heeft, en dat is een understatement, grote gevolgen gehad.
Onze wereld waar de ideologie van het socialisme, liberalisme, de
democratie en de natievorming de slag heeft verloren, heeft plaatsgemaakt voor levende politieke actoren die her en der op het wereldtoneel voor gewelddadige taferelen zorgen. De gevolgen van dergelijke
acties kunt u dagelijks in de krant lezen of op de laptop of het beeldscherm live aanschouwen. De samenleving, in de zin van gemeenschap,
is in het tijdperk van globalisering door een gebrek aan autonomie en
interne samenhang ten onder gegaan. De referentiepunten waarop
mens en gemeenschap zich konden oriënteren, de (soevereine) natiestaat, de moderne rechtsstaat, de burgermaatschappij en andere beloftes uit de tijd van de Verlichting, zijn verdwenen en alleen nog in hoofden van rechtse extremisten en populisten te vinden.
De grote droom van politieke verandering blijkt onhaalbaar te
zijn, de lokroep van een actief nihilisme zou als vanzelfsprekend des te
aantrekkelijker moeten zijn. Maar dat geluid verstomt onmiddellijk als
het ergens opklinkt. Sommigen zullen de stap van een passief naar een
actief nihilisme nog zetten, de meesten zullen, als we realistisch zijn, in
een passief nihilisme blijven hangen.
De wachtkamer van overtolligen raakt overbezet
Maatschappelijke chaos en economische crises versterken het wantrouwen in de democratie. De geschiedenis lijkt zichzelf in de staart te
hebben gebeten in plaats van voort te schrijden. Echt, ik blijft het herhalen, de vrijheid is niet terug te vinden in de spiegelwereld van Facebook en Instagram. Tegenwoordig is eerder de vraag urgent: waar en
wanneer het aloude vrijheidsperspectief verloren is gegaan.
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Wat we hoe dan ook kunnen vaststellen, is dat: in plaats dat
mensen de geschiedenis veranderen, de geschiedenis de mens heeft
veranderd. Ooit, in de 19de eeuw, zei Stirner dat het individu nooit zal
accepteren zichzelf louter als onderdeel van een samenleving te zien,
hij is meer, riep hij vertwijfeld uit, en hij wil meer zijn.
In plaats van een vrijheidsstreven vindt er een exponentiële toename van groepshaat plaats tegenover minderheden, er heerst een ware epidemie van het aanwijzen van een zondebok (René Girard). Ja, als
ik terugblik, kan ik alleen maar vaststellen, dat in tijden van crises de
zondebokken en zwarte schapen zeer in trek zijn.
In het algemeen bestaat er een angstig gevoel van een naderend
onheil dat door media, politici en egoïstische zakenlieden verder wordt
aangewakkerd. Een gevoel dat Baudelaire honderdvijftig jaren geleden
al treffend onder woorden bracht: het universele verval heeft zich diep
verankerd in ons hart.
Intussen neemt de ongelijkheid toe en blijkt er geen politieke oplossing voorhanden te zijn. Vanuit rechtse hoek richt de woede zich op
de ‘kosmopolitische’ ontwortelde culturele elite, die tot cultuurmarxisten zijn gepromoveerd. Vanuit een geheel andere meer kritische hoek
moet ik constateren dat niet alleen de toestand van de negatieve solidariteit (Arendt) ondraaglijk is geworden, maar ook het gemis aan een
fundamentele kritiek.
Tegenwoordig bestaat de wereld uit een zelfvoldane elite die de
vruchten plukt van het postmoderne kapitalisme, zij heeft lak aan
waarden en normen. Zij kijkt meewarig neer op de ontwortelde massa,
zij heeft de massa murw geslagen met een cultureel chauvinisme, populisme en rancuneuze wreedheden. Ja, we leven in een tijdperk van
hypernihilisme. Moet ik tot slot de min of meer onvermijdelijke conclusie trekken dat wij allen nihilist zijn geworden?
René Sanders, mei 2019*

*Na voltooiing van dit boek zijn de ontwikkelingen op politiek, economisch en
sociaal gebied nog verder verscherpt (als je je nog van een klassiek medium
bedient, loop je altijd achter de feiten aan). Trump dreigt met zijn idiote, onnavolgbare besluiten de mensheid in een nieuwe wereldoorlog te storten. En
wat er in Groot Brittannië aan de hand is, getuigt alleen maar van een vergaande ontwrichting van de maatschappij, en de toename van het ongeloof in
politieke oplossingen. Dit sluipend proces lijkt niet meer te stoppen.
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Nawoord: Een nihilistische overpeinzing
Al heel vroeg hebben dwarse geesten ingezien dat verzaken, provoceren en ontregelen een doeltreffende strategie was om de maatschappij
in verwarring te brengen. Meestal mondde dit verzaken uit in het verzaken van zichzelf, wat voor ernstig gefrustreerde geesten veelal een
rechtstreekse vlucht in de waanzin betekende. Verontrust geraakt door
deze tendens en misschien ook wel uit medelijden namen structuralisten aan het eind van de jaren zestig, nadat zij hevig teleurgesteld waren in de zelfverwerkelijking van de mens, een resoluut besluit, zij
schreven het individu uit de filosofische denkwereld.
Een aantal van hen ging nog een stap verder, zij opende de aanval op de cultuur die de waarheid tot doel heeft, op de cultuur die gedragen wordt door ideologieën die doortrokken zijn van vreemdsoortige
waarden en waar de metafysica, weliswaar op achtergrond nog immer
een bepaalde rol speelt. Dit illustere gezelschap trok na soms een moeilijk te doorgronden analyse de volgende conclusie: door de maalstroom
van indrukken en prikkels die de cultuur voorbrengt is het individu zodanig gefragmenteerd geraakt dat het zijn oorspronkelijkheid en zijn
identiteit is kwijtgeraakt. In de ogen van deze ooit radicale denkers
gaat de mens gebukt onder een denkbeeldige sluier van beelden en indrukken die de cultuur dagelijks produceert. Hij wordt erdoor overweldigd, hij gaat eraan ten onder. Deze situatie heeft ertoe geleid dat er
voor hem geen centrale waarden meer zijn waarop hij zich in zijn dagelijkse overlevingstocht nog kan baseren. In een dergelijke ontstane wereld is de mens volledig de weg kwijt. Overal om hem heen bespeurt hij
op de meest uiteenlopende terreinen verschijnselen die in een crisis
verkeren. Niet alleen neemt hij die waar in de hogere sferen van de
macht, ook ervaart hij dat de fundamenten van het bestaan stelselmatig worden afgebroken ‒ de fundamentele waarden die richting aan zijn
leven zouden moeten geven. In dit neergaande proces is de mens zijn
wortels kwijtgeraakt, is hem zijn zelfstandige identiteit ontnomen. In
deze door beelden gestuurde wereld worden hem nieuwe identiteiten
opgelegd, die commercieel aantrekkelijk zijn, die voor de oprukkende
techbedrijven uiterst lucratief zijn.
Het naar eenheid strevend (post)kapitalistische systeem heeft de
tegenstrijdigheden, de discontinuïteit, de pluriformiteit en de negatie
geneutraliseerd. Tijdens dat proces is de massa murw geslagen en
heeft, zo melden ons de media, de strijd opgegeven. Alleen in perifere
gebieden wordt nog verzet gepleegd.
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Ooit was dat anders. Toen werd nog gedacht dat complexiteit en
pluraliteit van het leven een voedingsbodem was voor het in opstand
komen van de mens tegen elk gezag dat tot doel heeft het leven (in al
zijn hoedanigheden) te brutaliseren. Maar dergelijke optimistische geluiden behoren tot het grijze verleden.
Degene die tegenwoordig de werkelijkheid analyseert en deze opdeelt in de kleinst mogelijke eenheden is slachtoffer geworden van een
ongedifferentieerd mysticisme, van een geloof in entiteiten die de wereld nog een dynamiek en een meerwaarde proberen te geven. Maar
deze wereld is een schijnwereld waar de identiteit is opgegaan in het
conglomeraat van veranderende indrukken. In dit gesloten universum
is het leven overgeleverd aan de nostalgie van de tijdelijkheid. In dit
leven druppelt de tijd in het vat van de lege dagen. Elke neervallende
druppel geeft in de hedendaagse wereld het ritme aan van het geleidelijk aan verdwijnen van de tijd, van de weinig overgebleven momenten
die nog benut zouden kunnen worden om echt een invulling aan het
leven te geven. Het leven is veranderd in een langzaam sterven, het
kabbelt voort, de uren, de dagen verglijden. Dan wordt het weer licht,
dan weer donker, onophoudelijk gaat die ritmewisseling door, zonder
dat er iets verandert. We slijten onze dagen in een aanhoudende
stroom van momenten die elkaar voortdurend herhalen.
Hoe heeft het in vredesnaam zover kunnen komen? Er is een duidelijk antwoord op deze vraag te geven. Het komt allemaal omdat we
in een gesloten dimensie leven die slechts een enkele eenheid kent:
geld, en dan nog een afgepaste en bepaalde hoeveelheid geld.
We hebben onze tenten opgeslagen in een gebied dat we niet durven te
verlaten. We weten niet of er nog andere onbekende rijken zijn. Nee,
we denken dat we zoveel mogelijk moeten genieten van elk moment,
van elke seconde en dat dát de zin van het ware leven is. En dat dát
leven het leven is waarin de mens alleen maar gelukkig kan zijn en dat
hij dat ook weet te waarderen als doel op zich.
De huidige tijd representeert de essentie van het nihilisme. Het
zijn en het niets zijn op hetzelfde niveau getrokken. Subjecten en objecten worden aan het niets uitgeleverd om ze vervolgens weer uit het
niets tevoorschijn te toveren. In dit proces wordt het wezen en het zijn
van de subjecten kapot gemaakt. Zij worden tot gewillige objecten en
instrumenten van onderdrukking en overheersing gemaakt.
De westerse beschaving die volgens de schoolse filosofie begint
bij Plato en vervolgens doorloopt tot ongeveer eind vorige eeuw heeft
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het individu beroofd van de overtuiging en de kracht om het leven in
het volle licht van de actualiteit te plaatsen. Of het leven nog enig perspectief heeft dat is tegenwoordig niet alleen een actuele, maar ook een
uiterst urgente vraag.
De herhaling is dodelijk. Iedere keer weer trapt de mens in de val van
hetzelfde, hij blijft maar vasthouden aan het welbekende, het blijkt zijn
enige houvast te zijn. Hij weet dat hij daarmee succes kan oogsten. Dat
wordt hem althans dagelijks voorgespiegeld, ja ik weet dat maar al te
goed. Maar dat is ook de wereld waar de waarheid voorgekookt en hoe
te handelen voorgeschreven is, waar die op recept verkrijgbaar zijn. Als
we kritisch de werkelijkheid in ogenschouw nemen, blijkt het een wereld van het voor de hand liggende te zijn, van het voorspelbare, het
blijkt een wereld te zijn van het banale en het grote ongeluk.
De wereld is een immens kerkhof waar de entropie de afwijkende
geest verslindt. Alleen in de marge bestaat het exceptionele en het afwijkende nog.
We hebben onze wortels verloren, we horen de dieren niet meer in het
water ronddartelen, we ruiken de zomer niet meer, we hebben de
smaak van brood, melk, perziken en tomaten verloren. Die vermaledijde techniek heeft ons van onze zintuigen beroofd, van het gehoor en de
smaak, heeft ons verpest met ruis en stank. Oude machten uit lang
vervlogen tijden hadden onze zielen nog in hun greep. Nu, in deze tijd,
zijn er duistere, geheime machten en instellingen in het leven geroepen
die onze geesten en lichamen controleren. Alles wordt verslonden, alles
wordt opgelost, alles verdampt. En de ruis van de media dekt het verval en de decompositie toe, zij, de media leggen er een stinkende deken van banaliteiten overheen.
We kunnen in deze tijd onmogelijk nog van een evolutie spreken,
met uitzondering van één die al die bizarre vormen en permutaties van
codes verder ontwikkelt. We leven in een tijd die gekenmerkt wordt
door de niet te stuiten mechanismen van mutatie, selectie en uitsluiting. We leven in een onomkeerbare tijd die naar een nulstand
neigt. Sinds de jaren veertig van de vorige eeuw is langzaamaan het
besef doorgedrongen, dat de mens in staat is de wereld volledig te vernietigen. Toch is het overmatig agressief handelen, het voeren van oorlogen, het creëren van oorlogssituaties niet aan banden gelegd, deels
door een gebrek aan tegenkracht vanwege effectieve represailles, maar
ook vanwege het almaar blijven voortbestaan van een grote angst voor

356

verandering en niet te vergeten van het voortbestaan van een vreemd
soort schuldbewustzijn, een bewustzijn dat ons overgeleverd is uit lang
vervlogen tijden.272
Binnen de context van dit ‘getormenteerde’ leven ploeteren we
voortaan voort zonder teleologie of eschatologie. Leven we van de ene
dag naar de andere. Op de aloude vragen in de filosofie: Waar komen
wij vandaan. Wie zijn wij. Waar gaan we naartoe. Daarop heeft de wetenschap een treffend antwoord gevonden. Jullie stammen af van de
apen, jullie zijn perverse, uniforme wezens die stilzwijgend en gehoorzaam de opgedragen taken moeten uitvoeren tot de dood erop volgt of
totdat de machine je positie heeft ingenomen. Op deze onheilstijding
zweeg de wetenschap en de filosofie in alle toonaarden, zij konden
geen betekenis en richting meer geven aan dit noodscenario.
Het zijn niet meer de openbare of privécodes die de situaties en de omstandigheden bepalen, maar het zijn de situaties en omstandigheden
die de codes bepalen. Dit heeft geleid tot een complete verstoring van
het evenwicht tussen privé en openbaar zodanig dat de oude scheiding
tussen het publieke domein en de privéwereld is uitgewist.
Er is een nieuwe situatie ontstaan, een die tot een andersoortige
verhouding tussen privé en openbaar heeft geleid. En wel een waarin
het individu zijn centrale positie is kwijtgeraakt. De mens is verdrongen
naar de marge, naar een oord waar hij tegen de grenzen van zijn mogelijkheden aanloopt.
Bovenstaande openbaring is een enigszins gewijzigd fragment uit het voorwoord van mijn eerder verschenen boek Eenzame Verontwaardiging (2015).
Daar het nogal nihilistisch van toon is, heb ik gemeend dit fragment in deze
publicatie te moeten opnemen.

Of als je het zwart inziet en oorlogszuchtig bent, ‘Geschiedenis is oorlogsgeschiedenis’, Oswald Spengler, De mensch en de techniek, Leiden 1931. Het bekendste
werk van Oswald Spengler (1880-1936) is Der Untergang des Abendlandes
(1918/1922), zie hoofdstuk 7.
272
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NIETS IS WAAR
De eindeloze geschiedenis van het nihilisme
Over crises en verzet
In deze studie passeren diverse perioden in de geschiedenis die het stempel
nihilistisch dragen de revue. Na onderzoek blijkt dat elk tijdperk een ander
gezicht van het nihilisme laat zien. Wat in het oog springt, is dat in al die perioden de sociale, culturele, economische of politieke structuur in een ernstige
staat van crisis verkeert of aan het desintegreren is. Soms volgt op die crisistoestand een reactie die radicaal, in een enkel geval extreem is, maar meestal
is die gelaten of passief.
Voor wat betreft de algemene nihilistische toestand zien wij dat het
verval van de staat, de superieure positie van het kapitaal, de toenemende
verscherping van de klassentegenstelling, de ontmanteling van waarden en
normen, de crisis van het geloof, de ondergraving van de autoriteit, de ontmystificering van de waarheid, de aanval op de kunst, de opheffing van de
ideologie, de vernietiging van de natuur, de ontregeling van de waarheid, een
rechtstreekse uitdrukking is van het op dat moment heersende nihilisme. Deze voor radicale individuen en/of bewegingen ondraaglijke toestand schreeuwt
om een antwoord, zij geven die dan ook in woord of daad.
In tien hoofdstukken wordt de gehele geschiedenis van de oude Grieken
tot en met de huidige tijd op de snijtafel gelegd en aan de hand van een nihilistisch thema ontleed.
Ook wordt een beeld geschetst van de weerstand van veelal eigenzinnige types die als enkeling of in bewegingen actief zijn geweest. Deze types
werden ooit dwarsdenkers en recalcitrante geesten genoemd. Dergelijke figuren zijn tegenwoordig niet meer in het linkse, maar in het rechtse kamp te
vinden.
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