Overgave of vrijheid
Departement Rotterdam
van de Maatschappij tot Nut van ‘t Algemeen

Prof. Dr. F. W. Korsten

Eind 1784 werd in de Republiek der Verenigde Nederlanden een
circulaire verspreid die de ontvangers vroeg toe te treden tot een
genootschap dat de ‘verbetering van het burger- en schoolwezen’
beoogde. De nog bestaande Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen werd
toen geboren. Na Amsterdam en Bodegraven volgde de oprichting van
het departement Rotterdam op 24 augustus 1785 in de Stads-Doelen.
Het departement heeft talrijke initiatieven ondernomen op het terrein
van onderwijs (scholen, Nutsacademie, Volksuniversiteit) en volksontwikkeling (leesbibliotheek, spaarbank), om enkele voorbeelden te
geven. De instellingen zijn meestal een eigen leven gaan leiden, zodat
het departement thans initiatieven steunt op het gebied van onderwijs
en van volksontwikkeling.
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Ten geleide

Overgave of vrijheid was de titel die Frans Willem Korsten,
hoogleraar aan de Erasmus Universiteit, gaf aan de lezing
die hij hield op 10 mei van het jaar dat het Nut zijn 225 jarig
bestaan vierde, in 2010 dus.
Weer waren er zo rond de driehonderd toehoorders in
Arminius in Rotterdam.
In de aankondiging van de lezing meldde Korsten dat “de
laatste decennia religie en geloof zich prominenter aanbieden in relatie tot een hervorming of herdefiniëring van
de politiek. Dit lijkt een reactie op het feit dat de politiek
instrumenteel geworden is, in relatie tot de allesomvattende macht van de kapitalistische markt. De lezing gaat
in op het instrumentele karakter van de politiek en zoekt
naar een seculier alternatief voor de politieke inzet van
religie.” Zo geschiedde. Op de volgende bladzijden is de
tekst na te lezen.
Rotterdam, mei 2010
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Dames en heren

Aldus vangt het Johannes-evangelie uit het Nieuwe Testament
aan, in de meest recente Nederlandse vertaling: “In het
begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord
was God. Het was in het begin bij God. Alles is er door
ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat.”
Het woord dat alles doet ontstaan is, vanwege die macht,
geschreven met hoofdletter. De vertalers hebben daarmee de scherpzinnige analyse van Desiderius Erasmus
niet gevolgd, of niet willen volgen. In het Grieks ving
de zin aan met: èn archè èn ho logos – en daar was geen
aparte hoofdletter in het spel. Erasmus vertaalde naar het
Latijn: In principio erat sermo: “In het begin was het
gesprek”. Hij had de originele tekst zorgvuldig bestudeerd, teksten uit de tijd zelf, én wat er in navolgende
eeuwen over was gezegd. Hem was gebleken dat zelfs een
fanatieke kerkvader als Tertullianus logos had vertaald als
gesprek, en dat het zulks ook betekende in het origineel.
Bij de verschijning van de tweede editie van Erasmus’
vertaling in 1519 volgde internationale controverse. Die
controverse werd historisch gezien besloten toen de
katholieke kerk op het concilie van Trente tussen 1545
en 1547 besliste dat logos hier Woord met een hoofdletter
moest wezen – punt. De talloze goedkope drukken van
de Bijbel waarin voor dit Woord was gekozen, deden in 7
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de eeuwen daaropvolgend de rest1.
Met de keuze voor “gesprek” riep Erasmus een ander soort
God op, een andere relatie tussen God en mensen, tussen
taal en denken, taal en geloven, taal en handelen. Hij riep,
kortom, een ander soort wereld op. Dat had niet alleen
politieke consequenties, het was een daad in de zin van het
werkelijk politieke. Wat het voorbeeld illustreert is allereerst dat het politieke zich voordoet op micro- en macroniveau. Voor velen zal de keuze voor een simpel woord niet
gelden als een groots politiek gebeuren. Dat was het wel,
op microniveau, en met macro consequenties. Tweede
punt: het politieke ontstaat door een onoplosbaar conflict
dat niet een oplossing vindt door overeenstemming, maar
door macht. Erasmus streed voor wat hij zag als de waarheid, maar kon niet op tegen de macht van de verzamelde
katholieke leiders, bijeengekomen in Trente. Die macht
moest zich laten gelden vanwege de onoplosbaarheid van
het conflict. Onoplosbaar betekent hier dat het “Woord”,
afkomstig van een Spreker die op magische wijze leven
begint, onverenigbaar is met “gesprek”. Ten derde, en in
het verlengde daarvan, gaat het bij het politieke om een
opening – een opening naar de inrichting van de wereld

1

8

Voor de kwestie, zie Marjorie O’Rourke Boyle, Erasmus on
Theological Method, Toronto Press, 1978.
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die niet verenigbaar is met andere openingen en vormen
van inrichting.
In de analyse van een verscheidenheid aan denkers en
kunstenaars in de twintigste en eenentwintigste eeuw,
vertegenwoordigt de politiek niet langer het politieke.
Het onderscheid tussen de politiek en het politieke is het
scherpst gemaakt door de Belgische politieke theoretica
Chantal Mouffe. Met “de politiek” bedoelt zij het heersende politieke bestel en de meest directe gebruikers
daarvan: politici. Die politiek is geëconomiseerd en
een kwestie geworden van bestuur en management. Dat
verklaart, volgens Mouffe, mede de opkomst van extremisme. De hedendaagse politiek richt zich op het zoveel
mogelijk voorkomen of uitbesteden van conflicten, terwijl
werkelijke macht elders wordt uitgeoefend. Maar een
politiek die voornamelijk uit is op consensus, doodt het
werkelijk politieke. Het politieke is volgens Mouffe, ook
in de moderne democratie, agonistisch. Het betreft conflicten en strijd die niet werkelijk worden opgelost maar
tijdelijk worden gereguleerd doordat een partij de macht
krijgt zodat ze haar doelen kan realiseren. De hedendaagse
politiek echter houdt vooral door middel van consensus
een bepaald soort inrichting van de wereld in stand, op
een macro- en een microniveau. Die inrichting wordt
fel aangevochten door partijen met andere belangen, die
niet direct op het politieke speelvlak kunnen verschijnen 9
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o mdat daar de consensus heerst. Via het extremisme dient
zich het politieke aan.
In dit verband heeft de idee van het gesprek voor sommigen negatieve connotaties gekregen. De maartaflevering van het literair tijdschrift De Gids is een nummer
zonder speciaal thema, maar opent met de veelzeggende
zin: “Sinds de religie terug is van nooit weggeweest, is ook
de belangstelling voor de religieuze poëzie en het religieuze schrijverschap weer groeiende.” Die hedendaagse
religieuze opleving kent een markant verlangen naar de
terugkeer van het magische, het machtige, verlossende
Woord – niet naar het gesprek van Erasmus, dat eeuwenlang vergeten werd en blijkens de laatste vertaling vergeten bleef. Wat het gesprek aangaat, is een bijdrage van
Jerker Spits in hetzelfde Gids-nummer illustratief, waarin
hij het werk van de Duitse filosoof Carl Schmitt behandelt.
Naast het werk van Mouffe is Schmitt veelvuldig bestudeerd in de laatste jaren omdat Schmitt het politieke
definieert aan de hand van het scherpe, onoplosbare
onderscheid tussen vriend en vijand. Spits vindt dat
belangrijk omdat je door Schmitt moet nadenken over “de
grenzen van het links-liberale perspectief, dat bij het
oneindige gesprek zweert als de koninklijke weg naar
een altijd te bereiken overeenstemming. Vanuit dit
perspectief is elk politiek verschil niet meer dan een
10 meningsverschil dat met een goed gesprek en veel geduld
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in principe oplosbaar is” (De Gids, maart 2010, p. 238).
Spits noemt dat gemakzuchtig naïef of het moedwillig
sluiten van de ogen voor onoplosbare, diepgaande
conflicten. Het goede gesprek wordt daarmee, indirect,
gekwalificeerd als “slap”. Het is op zijn slechtst gezever en
op zijn best een vorm van politieke massage.
Toch hebben vooraanstaande moderne filosofen juist
het constitutieve belang benadrukt van de conversatie,
of Gespräch, zoals bijvoorbeeld naar voren werd gebracht
door de Duitse filosoof Hans Georg Gadamer in Waarheid
en methode. Die stelde dat door conversatie een fusie van
horizonnen moet plaats vinden tussen sprekers, een fusie
die leidt tot overeenstemming. Op vergelijkbare wijze
diende voor Jürgen Habermas de conversatie niet overeenstemming af te dwingen, maar daar naar te streven, met
als doel het bereiken van een gedeelde overtuiging. Dat is
wat in de optiek van andere politieke theoretici juist een
negatief aspect is van het gesprek. Zij zien politiek als intrinsiek conflictueus. Ik ben het daar deels mee eens, en zal
een andere keer terugkomen op juist het verenigend, zelfs
irenische vermogen van politiek. Voor nu concentreer ik
me op wat inderdaad een doorslaggevend kenmerk is van
het politieke: agon – strijd. Voor zover het politieke strijd
inhoudt, lijkt het gesprek daar niet bij te passen, tenzij het
een strijd-gesprek is. Dat is helemaal niet zo gek als het
klinkt. De middeleeuwen kende een genre dat Streitgedicht 11
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heette en waarin tegengestelde visies naar voren werden
gebracht die niet verenigbaar waren.
De vraag is dus of, in termen van het politieke, het gesprek
wel gericht móét zijn op consensus, overeenstemming of
gedeelde overtuiging. Het begrip politiek stamt af van het
Griekse woord polis: een gemeenschap die onder de bescherming van een stad valt. Die kreeg nadere invulling
als politieke gemeenschap dankzij met name de stadstaat
Athene. Hoewel vrij kleinschalig, verkeerde de Atheense
stadssamenleving met vaste regelmaat op de rand van
burgeroorlog, of ze verviel daarin. In die context is de
uitvinding van de politiek een revolutie. Bernard Crick
definieerde die uitvinding nader in zijn beroemde In
Defense of Politics uit 1962 als een politieke vorm van
regulering die principieel anders is dan machtsuitoefening: “Political rule is rule based upon the mutual recognition by all that there are differing interests and values
to be conciliated in societies and that public procedures
for reaching acceptable compromises can be institutionalized.2” Crick richtte zich daarmee wel voornamelijk op de
politiek, dus op de organisatie daarvan, en niet zozeer op

2

12

De tekst is herzien opgenomen in What is Politics (ed. Adrian
Leftwich, 2004), ‘Politics as a Form of Rule: Politics, Citizenship and Democracy’; citaat op p. 69-70.

NUT-016-Nutboekje8-BW_WT.indd 12

25-05-10 09:41

het politieke. Mij gaat het om de revolutie in relatie tot
het politieke.
In plaats van problemen op te lossen door macht en geweld
besliste men te komen tot een oplossing die bestond uit
verbale strijd die tijdelijk werd beslist door een machtsschikking. De grondbedoeling van het politieke zit verborgen in die verbale strijd, ofwel in een gesprek dat
niet hoeft te leiden tot consensus maar dat een conflict
op scherp stelt en moet leiden tot een keuze. En laat ik
benadrukken dat dit geen universele invulling is van het
politieke. Ik heb het over een distinctief Europese invulling, die zich deels mondiaal heeft verspreid, en daarbij
ook radicaal andere invullingen van machtsregulering is
tegengekomen, en, naar ik vermoed, in groeiende mate
zal tegenkomen.
Het gesprek onderscheidt zich van praten doordat het,
in uiterste consequentie, niet ontstaat doordat iemand
spreekt maar doordat iemand luistert. Twee mensen die
met elkaar spreken en waarvan er een niet luistert, hebben geen gesprek. Twee mensen die luisteren naar zichzelf en naar elkaar en waarvan er een spreekt, hebben wel
een gesprek. Luisteren is dus constitutief voor het gesprek. In het verlengde daarvan is een vorm van luisteren
– of de visuele variant daarvan: lezen – constitutief voor
het politieke. Het is een vorm van lezen of luisteren die
gevoelig is voor fricties, spanningen, of ongelijkheden.
13
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Een voorbeeld uit de praktijk: ik had de afgelopen maanden een reeks goede gesprekken met drie jonge mannen
van 17, 16 en 13 jaar; zonen. In die gesprekken bleek dat
mijn partner en ik tot eenzelfde partij behoorden; de drie
zonen tot een andere. De cynische of ervaren toehoorder
hoef ik niet te vertellen dat de goede gesprekken rechttoe rechtaan ruzies waren. Maar steevast gingen ze over
in gesprek, zodra we rust hadden hervonden, en betrokken bij elkaar, in vertrouwen, elkaar waarderend en van
elkaar houdend, hoopten dat we er uit zouden komen.
Ik vatte zojuist samen wat de pedagoog Nicholas Burbules
zag als vereisten voor een werkelijke dialoog: betrokkenheid, vertrouwen, respect, waardering, affectie, en hoop.
Hij vergat mijns inziens twee belangrijke punten: het vermogen je genuanceerd uit te kunnen drukken en al even
genuanceerd te kunnen luisteren.
Terugkerend onderwerp van de gesprekken was de manier
waarop de Partij van Adolescenten de inrichting van de
huiselijke leefwereld voor zich zag en mijn partij, de Partij
van Zorgers. Voor de PvA bestond de ideale inrichting van
onze leefwereld in de verspreiding van al hun spullen door
eigen kamers én het huis, inclusief het overtollige hooi, de
tot gruis getrapte voedselkorrels en de overvloedig over de
rand gevallen houtpulp van niet frequent schoongemaakte
caviahokken. Het was voor hen geen probleem dat overal
14 verschillende snoertjes en kabeltjes van vele apparaten
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slingerden, broeken (kort en lang, onder- en boven-),
schooltassen, boeken in verschillende staat van ontbinding, hele en gescheurde, nette en verkreukelde kopietjes,
niet uitgepakte sporttassen, stinkende sokken, scooterhelmen, sleutels, pasjes, opengemaakte en inmiddels lege
enveloppen, natte handdoeken, bordjes met resten tosti
en andere slecht definieerbare resten, hagelslagkorrels
op de vloer en op de bank, bananenschillen, snoeppapiertjes, nagelresten, gebruikte tissues en nog zo wat meer. Dit
alles wilden zij kunnen verspreiden, wat heel wel lukte,
terwijl zij in woord en daad een algehele uitbesteding van
huishoudelijk werk voorstonden. Het huiswerk eenmaal
gedaan hebbende, behielden zij zodoende maximale
ruimte voor sport en vooral spel. In contrast hiermee
bestond de ideale wereld voor de PvZ uit zelfstandig
opgeruimde kamers, door de eigenaars van de cavia’s zelfstandig schoongemaakte hokken en gekamde cavia’s, het
niet door het huis verspreiden van alle eigen spullen, en
een werkelijk evenredige verdeling van al het werk dat
gedaan moet worden, inclusief het doen van de was, de
strijk, het halen van boodschappen en schoonmaken.
Deze twee werelden bleken niet verenigbaar. Ze conflicteerden onoplosbaar omdat ze zich moesten realiseren in
een en hetzelfde huis. Hier kondigde zich het politieke
aan. Het voorstel van de PvA teneinde het conflict op te
lossen, was “een werkster te nemen”. Onze reactie was: 15
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“Geen sprake van.” De tegenpartij legde zich daar niet
bij neer en vond ons hoogst onredelijk. Onze organisatie
week af van alle hen bekende organisaties: “Iedereen
heeft een werkster!” En misschien nog wel het meest
onredelijke: “Jullie kunnen het gemakkelijk betalen!”
In reactie op het eerste zei ik: “Iedereen een werkster?
In bepaalde kringen misschien. Ik neem niet aan dat de
werkster zelf ook een werkster kan betalen, hm? Anders
hadden die schoonmakers niet zo lang hoeven staken, wat
ik de topman van Aegon (met wie ik zaterdags langs de lijn
genoeglijke gesprekken voer) nog niet heb zien doen…”
In reactie op het tweede zei ik: “Dat klopt, we kunnen het
gemakkelijk betalen, en dat doen we niet.” Ik zal u de rest
van de argumentaties besparen. De tussenstand is dat onze
zonen en wij in goede gemoede, in redelijke coöperatie
samenleven, en het onderwerp laten rusten. Omdat mijn
partij vooralsnog de macht heeft, komt er geen werkster.
Een van de beroemdste regels uit de Nederlandse poëzie
van een eeuw geleden is “’k ben Brahman maar we zitten
zonder meid” van J.A. dèr Mouw. Ik kan die van een pendant voorzien met: “Ik ben hoogleraar en doe de toiletten,
zonder onderscheid”. Om beurten helpt een van de jonge
mannen me daar bij.
Waarin zit hem, in dit particuliere geval, op een micro
niveau, het politieke? Niet alle deelnemers lazen af, of
16 beluisterden dat er in de huiselijke leefwereld spannin-
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gen bestonden, ongelijkheden, en fricties. Voor één partij
bestonden die helemaal niet en ging alles goed zoals het
ging. De andere partij las echter wel degelijk spanningen
af, er werden fricties geconstateerd, en daardoor ontstond
een conflict. Vervolgens werd er geluisterd naar elkaar om
het conflict helder te krijgen en het op te lossen. Het
conflict bleek onoplosbaar. Nu is het tijdelijk van tafel
door een machtsverdeling. De inrichting van onze kleine
wereld ziet er even uit zoals mijn partij dat bedoeld had, en
handhaving daarvan is een blijvend gevecht.
Wel dient, in het kader van mijn betoog, het werkwoord
bedoelen hier te worden uitgesplitst. Ieder van de partijen had een doel voor ogen. Wat dit doel aangaat, zijn de
factoren die het politieke in rechtstreekse zin bepalen:
1. er is een onoplosbaar conflict; 2. er is een tijdelijke
machtsverdeling; 3. daaruit vloeit de inrichting van een
leefwereld voort die de realisering van het doel inhoudt.
En wat hier voor een particulier huishouden geldt, geldt
volgens Chantal Mouffe ook voor de staatshuishouding.
Maar wat is de bedoeling van zo’n gereguleerde strijd en
machtsverdeling? Een samenleving mogelijk maken,
zou men kunnen zeggen – maar wat voor samenleving?
Doet dat er niet toe? Indien we dat antwoord niet belangrijk achten, behoudt de politiek een achilleshiel en kan
het werkelijk politieke niet eens op een zinnige manier
bestaan. Aristoteles definieerde het politieke niet voor 17
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niets inhoudelijk. Het politieke betrof voor hem de realisering van het goede leven, dat nader werd ingevuld als de
permanente oefening en perfectionering van deugd. Om
die oefening in deugd gaat het me hier niet, wel om het
onderscheid tussen het doelmatige in het politieke en de
bedoeling van het politieke.
Het principiële onderscheid kan worden geïllustreerd aan
de hand van de basisvraag die ons particuliere huishouden
bezig hield: “Maar waarom moet iedereen in deze organisatie dit soort rotwerk zelf doen?” Inderdaad, waarom vindt
mijn partij het belangrijk dat zonenlief zelf de haren uit het
putje halen; dat ze weten waar het putje zit en hoe het uit
elkaar moet? Dat is geen moralisme; het is niet de gril van
het moment; het is geen machtswellust (hoop ik althans).
Het is een politieke keuze die motivatie nodig heeft en de
toets der kritiek moet kunnen doorstaan. Die toets en kritiek impliceren dat de zaak niet is opgelost met de tijdelijke
verdeling van de macht. Alle deelnemers moeten doorgaan
met luisteren naar hun inwendige stem en de terugkerende
stemmen van anderen. Want als wij een schoonmaker kunnen betalen, waarom het geld dan niet besteed aan iemand
die het nodig heeft? En indien we geen huiselijke schoonmaker mogen, maar wel een stedelijke vuilnisophaaldienst
hebben, ofwel een collectieve schoonmaker, wat is daar
dan de implicatie van? Dat we allemaal weer onze eigen
18 vuilniszakken moeten gaan wegbrengen?
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Indien we dat zouden doen, zou het politieke in termen van
bedoeling beter aan het licht komen. De moderne politiek
regelt dat de vuilnisophaaldienst te allen tijde werkt, het
reguliere vuilnis ruimt en de chemische rotzooi ophaalt.
We hebben de verlangde doelen gedefinieerd in relatie tot
een bestaand of mogelijk conflict en het zodoende, for the
time being, opgelost. Het politieke in termen van bedoeling is dat we ons doorgaand afvragen wat het conflict is
in relatie tot wat. Doordat ons dagelijks vuil al zo lang, zo
goed wordt geruimd, hebben we bijna geen besef meer van
wat vuilnis is en doet; in welke mate we het produceren; of
het zoveel mag of moet zijn; waar we het laten verwerken;
hoe we dat doen; en waar we uiteindelijk de restanten van
het ergste vuil neergooien. Het fundamentele punt in relatie tot de bedoeling van het politieke is dus wat we willen
en kunnen lezen en naar wie of wat we hebben geluisterd.
Nogmaals: dat is niet een willekeurig luisteren. Ik kan des
ochtends in mijn stadswoning luisteren naar, en genieten van de vogels die fluiten. Indien ik beslis daar politiek
naar te luisteren, stel ik me open voor fricties. Dan kan
opvallen dat het gekras van eksters, kauwen en kraaien, en
het gekrijs van meeuwen is toegenomen, terwijl het getjilp
van mussen is afgenomen. De scharrelaars, hondenpoep
eters en rovers nemen dus toe in onze stedelijke omgeving terwijl de dieren die het met kruimels moeten doen,
die heggen nodig hebben en bescherming, afnemen. Die 19
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frictie voelende kan ik mijn ervaring toetsen aan die van
anderen. Beluisteren zij hetzelfde dan dienen zich mogelijk prangende vragen aan, en in het verlengde daarvan
keuzes, die bijvoorbeeld een opening moeten bieden naar
een meer groene, minder versteende stad. Het voorbeeld
maakt duidelijk dat het politieke lezen en luisteren de
gemeenschap van mensen overstijgt.
De vraag wat gelezen wordt, naar wie of wat in bredere
zin geluisterd wordt met het oog op fricties, spanningen,
ongelijkheden, definieer ik als de oorzaak, de oer-zaak,
ofwel de oorsprong van het politieke. Weliswaar brengt
me dat in een zekere verlegenheid, want de beslissing zelf
om te lezen en luisteren is al politiek. Over die aporie,
namelijk dat er al een politieke beslissing moet zijn voor
er politiek is, een andere keer meer. Mijn startpunt
betrof de overgang van rechtstreekse machtsuitoefening
naar politiek, dus naar het politieke gesprek. Constitutief
voor het gesprek was luisteren. Welnu, het politieke lezen
en luisteren kenmerkt zich niet doordat het een conflict
oplost. Het constateert spanningen en produceert daardoor een conflict, dat vervolgens een keuze impliceert en
uiteindelijk ook zal afdwingen. Luistert u maar eens een
dag lang in een slachthuis naar de geluiden van honderden, duizenden, met humane stroomstoten omgebrachte
dieren; of lees hun koppen – en zie wat het met u doet.
20 Een van de basisvoorwaarden voor het politieke en de
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politiek is dat het veld van keuzes zo ver mogelijk wordt
open gehouden. Dit is een van de grote slagen die met
de Verlichting is geslagen. Mensen moeten in vrijheid,
zichzelf vrij gevochten hebbende en vrij zijnde, kunnen
luisteren – naar de wereld en naar elkaar – en keuzes
kunnen maken. Dit was de reden dat Immanuel Kant het
publieke debat voorstond. Dat was niet omdat iedereen
dan kon zeggen wat hij vond (vrijheid van meningsuiting)
maar omdat zodoende het beste boven kon komen wat
de conflicten waren die in brede zin speelden, en omdat
zodoende het beste verkend kon worden, door het verzameld intellect, hoe die konden worden opgelost. Werden
mensen onmondig gehouden, in een geloof dat vorm
kreeg in een machtig instituut of in overtuigingen die vast
zaten in de kluisters van ideologie of traditie, dan was gewonnen mondigheid een waarde op zich. De inzet van de
Verlichting, namelijk te durven weten, te willen weten, en
daartoe de vrijheid te winnen, is van blijvend belang.
Toch, hoe belangrijk bevrijding en emancipatie ook zijn,
ze worden uiteindelijk negatief gedefinieerd in relatie tot
datgene waaruit mensen zich bevrijden. De emancipatie
eenmaal gerealiseerd hebbende, staan mensen voor de
vraag van een positieve definiëring van vrijheid. Ofwel,
bevrijd zijnde van iets is de vraag waartoe we vrij zijn. Wat
is de bedoeling van die vrijheid? Zelfrealisering? Die vraag
in de praktijk beantwoordend zagen mensen de bedoelde 21
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gevolgen van de Verlichting gepaard gaan met onbedoelde
gevolgen die groter, en vaak desastreuzer waren. Het durven en willen weten raakte met de industrialisatie en de
technologische ontwikkelingen van de afgelopen twee
eeuwen gevangen in andere kaken. De mens realiseerde
zijn zelf veelal slechts in bepaalde gebieden, in bepaalde
kringen, gefascineerd door zich-zelf, anderen demoniserend, prachtige machinerieën makend en schitterende
urbane milieus, maar ondertussen de aarde vervuilend,
drijvend naar de rand van het bestaan, en in staat die te
vernietigen door een druk op de knop.
De bedoeling van vrijheid correspondeert met de vraag
welke keuze uiteindelijk in een open en vrij veld wordt
gemaakt, waardoor een richting wordt gekozen en een bepaald soort wereld wordt gerealiseerd. Is politiek gezien
dan elke wereld even goed, als het proces of de procedure
maar goed is verlopen? Dat zou, opnieuw, enkel instrumentalistisch of formalistisch zijn. Waartoe moet, politiek gezien, het veld van keuzes open gehouden worden?
De beantwoording van die vraag kan niet strikt doelmatig
zijn. Het is een vraag naar de bedoeling.
Stel dat de gasten in uw huis, in het vrije veld van hun open
keuzes, beslissen het hele meubilair anders op te stellen
of op straat te zetten, ondertussen uw overige bezittingen
verpandend en de ijskast leeg etend? Stel dat ze zeggen:
22 dat is nu eenmaal onze vrijheid? Naar analogie is de vraag
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of mensen niet principieel te gast zijn op deze planeet.
Indien ze er de eigenaar of verzorger van zijn, dan zijn
we snel genoeg klaar. Dan wordt het een gevecht tussen
de eigenaren wie welk brokje krijgt of wie welk stuk mag
verzorgen. Voor sommige mensen is het gekraak van tienduizenden vallende bomen een soort van muziek omdat
na de gevallen bomen de weg vrij komt voor honderden
hectaren sojabonen. Maar zijn we gasten op de planeet dan
zijn we niet zomaar vrij om onze eigen doelen te stellen en
daaraan te werken. De bedoeling is dan dat wij ons overgeven aan iets anders.
De Verlichting heeft meegeholpen mensen in vrijheid
naar de toekomst te versnellen, zogezegd soeverein en
autonoom. Voorheen onvoorstelbare doelen zijn gesteld
en gehaald. Tezelfdertijd ontwikkelden mensen zich meer
en meer doelmatig in de zin van instrumenteel, zonder
nog langer de vraag centraal te houden waartoe ze bedoeld
zijn. Wanneer we het politieke inhoudelijk willen definiëren is dat de cruciale vraag. Radicaler en ongetwijfeld op
het eerste gezicht vreemd geformuleerd wil ik die vraag als
volgt stellen: wat is het doel waarvan wij het gevolg zijn? De
vraag, zo gesteld, is onbegrijpelijk voor moderne mensen.
Dat geldt niet voor denkers en kunstenaars uit de middeleeuwen, mensen met even grote artistieke en intellectuele
vermogens als wij.
Rond 1170 schrijft Chrétien de Troyes, in opdracht van 23
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graaf Filips van Vlaanderen een lang verhalend gedicht dat
hij niet af krijgt – dat wil zeggen: het verhaal breekt abrupt
af. Toch wordt dit niet voltooide werk een van de belangrijkste literaire teksten uit de Europese geschiedenis. De
titel is afgeleid van de aanduiding die de maker zelf geeft:
li contes del graal, Het verhaal van de graal, of Het verhaal
van de schaal. Tegenwoordig heet het vaak Perceval, of het
verhaal van de graal, ofschoon Ard Posthuma het simpelweg De graal noemt, in de laatste Nederlandse vertaling die
ongekend virtuoos en treffend is. Het is heel moeilijk om
de tekst nog in zijn eigenheid te lezen doordat het verhaal
zo’n enorme navolging heeft gekregen, waardoor wij bij
graal meteen denken aan de beker waaruit Jezus dronk
bij het laatste avondmaal (met dank, bijvoorbeeld, aan
Steven Spielberg’s Indiana Jones and the Last Crusade). Of
het is de schaal waarmee het bloed werd opgevangen dat
uit Jezus’ zijde stroomde toen hij werd geprikt met een
lans. Weinig tot niets van dat al speelt bij Chrétien. In het
verhaal is de graal een bijzondere, lichtgevende schaal,
met magische kracht. Die magische kracht is wel indirect
ontleend aan het geloof in Christus. Maar dat het eerder
om magie gaat dan om de sleutel tot het eeuwig leven,
blijkt uit de roman die het dichtst op Chrétien volgt, in
Duitsland. Wolfram von Eschenbach schrijft enkele decennia later Parzival. Daarin is de graal een steen, met
24 magische kracht. Ook weer vanwege al de teksten die op
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die van Chrétien volgden, lijkt het of Perceval in Het verhaal
van de schaal vanzelfsprekend de hoofdpersoon is. Dat is
de vraag. Laten we even vergeten wat ons bekend was over
de graal en Perceval, dan kan blijken hoe belangrijk deze
roman is voor het onderwerp van vandaag.
Omdat Percevals moeder haar man zwaargewond, ontmand, uit een oorlog heeft teruggekregen en heeft zien
sterven en daarnaast twee van haar zoons heeft verloren
door strijd, heeft ze zich teruggetrokken in een bos met
haar enig overgebleven jongen. Die voedt ze in isolement
op, in totale onwetendheid van de wereld, en de rol van
ridders daarin. De knaap heeft geen naam, of hij weet zijn
eigen naam niet. Hij is de zoon, en in zekere zin is hij een
gevangene. Dan, echter, zwervend door het bos, komt hij
een partij lawaaiige, dus duivelse, maar ook schitterende,
dus engelachtige, ridders tegen. Hij weet meteen wat hij wil
worden: ridder. Zijn moeder is ontredderd en in paniek,
maar helpt hem alsnog, geeft hem advies, kleedt hem,
waardoor hij er uitziet als een man van de streek – le Gallois
wordt hij dan ook genoemd (in vertaling: de Welsh-man) –
en zwaait hem uit. Nog eenmaal wendt de knaap zich om,
ziet zijn moeder voor dood neervallen op de ophaalbrug,
maar wendt zijn paard met een ruk aan de teugels om zich
in het bos te storten op weg naar de ridderwereld.
Wat volgt is een hilarische reeks avonturen waaruit vooral
blijkt hoe gebrekkig de Welshe kinkel is, én hoe sterk. 25
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Omdat hij de wereld niet kent en zich nog moet ontwikkelen, neemt hij alle adviezen die hij krijgt letterlijk. Bij
zijn voornaamste leermeester krijgt hij bijvoorbeeld te
horen dat hij niet teveel moet praten. Dat doet hij dan
ook niet als hij in de Graalburcht komt en bij de maaltijd geconfronteerd wordt met een processie. Eerst komt
een schildknaap langs met een lans waaruit bloed druipt,
dan een jonkvrouw die een lichtgevende schaal draagt,
dan een andere jonkvrouw met een met edelstenen bezet
voorsnijbord. Dat is toch gek? Maar de domoor vraagt
niets. Ook niet als de processie nog een keer langs komt.
Dat wordt hem fataal, zo blijkt als hij later weggaat uit het
magische kasteel. Hij treft een jonkvrouw die vraagt wat
hem is overkomen. Hij vertelt. Zij vraagt hem wie hij is, en
opeens weet hij zijn naam, als vanuit het niets. Die naam
is rechtstreeks gekoppeld aan zijn falen. De jonkvrouw
roept uit dat hij niet langer alleen Perceval kan heten. Het
moet zijn: “Perceval, de Verdoemde! Wee, jammerlijke
Perceval, nu ga je waarlijk door een dal!” (vs 3568-69).
Hij had moeten vragen wat die schaal betekent. Doordat
hij dat niet gevraagd heeft, blijft alles in wanorde. Vanaf
dat moment zwerft hij rond, iedereen bevechtend die hem
niet aanstaat of die iets fout doet, en die zwerftocht vind
pas een tussenstop als hij een heremiet treft die ook zijn
oom blijkt. Die legt hem uit dat al zijn ellende begint bij
26 het feit dat hij zijn moeder van verdriet heeft laten sterven
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in zijn blinde ambitie ridder te worden.
Ik lees het personage Perceval als een conceptueel personage. In hem zit, 800 jaar geleden, het probleem vervat
van de Europese en later Westerse vlucht voorwaarts,
die uiteindelijk een acceleratie voorwaarts zal worden.
Perceval heeft een enorm vermogen. Hij kan iedereen
verslaan. Dat vermogen zet hij in voor arbeid. Iedere
ridder die hij verslaat moet zich melden aan Arturs hof.
Al vijftig stuks heeft hij afgeleverd als hij bij de heremiet
aankomt. Dat alles staat in het teken van zijn doel: ridder te worden. Hij heeft zich bevrijd uit de gevangenis van
onwetendheid, zich voorzien van een doel, en hij heeft
succes. Hij raast voorwaarts, in niet aflatende prestaties
en productie, hij komt overal en nergens; maar wat is zijn
bedoeling? Die kan hij niet voelen omdat zijn centrum
een gapend gat is, vervat in de dood van zijn moeder. In
het kader daarvan is het veelzeggend dat hij wel kan horen
wat iemand zegt, maar niet kan luisteren in de zin van begrijpen. Hij kan dus ook niet lezen. Hij wordt geprogrammeerd door anderen, en op het moment dat het er om gaat,
is hij niet in staat af te lezen waarin hem de spanning zit,
wat er conflicteert in zijn omgeving.
Hij staat hiermee in scherp contrast met de andere
hoofdpersoon in dit verhaal Gauvain, of Gawan. Die wordt
weliswaar pas veel later geïntroduceerd, maar vult op het
moment dat de tekst afbreekt de helft van het verhaal. 27
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Gauvain is de bekendste, meest volmaakte ridder aan
Arturs hof en hij kenmerkt zich door terughoudendheid in
actie, en een uitstekend vermogen de situatie te lezen of te
kunnen luisteren. Hij hoeft zichzelf niet te bevrijden, hij
is al vrij en kan zodoende functioneren als de bevrijder van
anderen. Maar dit alles is alleen maar mogelijk doordat
hij zijn bestaan ziet in het licht van de bedoeling daarvan.
En daarmee druk ik me fout uit, omdat de middeleeuwse
invulling van causaliteit anders is dan de nu gangbare.
Gauvain is het gevolg van zijn bedoeling, ofwel hij heeft
zich daaraan overgegeven. In contrast hiermee formuleert
Perceval een doel en hij jaagt dat na, waardoor hij, in een
breder verband, koersloos is. In middeleeuwse termen
is Perceval bepaald door de causa efficiens: de effectieve
oorzaak, of letterlijk “bewegende oorzaak”. En inderdaad:
bewegen doet Perceval genoeg. Gauvain is bepaald door de
causa finalis: de oorsprong van zijn bedoeling. Hij heeft
zich overgegeven aan dat waartoe hij bestemd is.
De middeleeuwse ideeën omtrent causaliteit zijn zo onbegrijpelijk, want zo anders dan de onze, omdat wij bestempeld zijn door de wetenschappelijke revolutie van de
17e en 18e eeuw. Die revoluties hebben er toe geleid dat
wij causaliteit zien in termen van oorzaak en gevolg, dat
wil zeggen in logisch-chronologische termen. Die vorm
van causaliteit is aanzienlijk complexer geworden met de
28 komst van quantum-mechanica, maar die theorie heeft
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niet voor niets de specificatie mechanica. Of het nu gaat
om beweging, kracht, evenwicht, of gedraging, het is alles
uiteindelijk (op zijn minst statistisch) meetbaar. De middeleeuwse vorm van causaliteit gaat terug op Aristoteles
en richt zich vooral op waar iets begint. Je kunt geen ketel
maken zonder koper. Dus koper is een begin waaruit de
ketel volgt: causa materialis, het materiële of stoffelijke
begin. Geen ketel bestaat zonder dat er de vorm is waaruit de ketel volgt: causa formalis, ofwel het vormgevende
begin. Geen ketel, vervolgens, zonder maker die het ding
“in effect” mogelijk maakt: causa efficiens, het effectieve of
werkende begin. Tot slot is er geen ketel mogelijk zonder
dat het ding volgt vanuit een bedoeling, causa finalis, of het
bedoelingsbegin. Die finaliteit is niet haalbaar of bereikbaar. Het is een richtpunt dat zijn waarde en kracht houdt
in wisselende omstandigheden.
Thomas van Aquino, in De regno sprekend over de beloning die een christelijke koning te wachten staat, stelt
dat hun geluk of beloning niet kan liggen in het bereiken
van gestelde en haalbare doelen (zoals het verkrijgen van
bezit): “Want het verlangen dat zich manifesteert in wat
voor ding ook leidt het altijd terug naar zijn bron: naar de
oorzaak waar het zijn bestaan aan ontleent. En de oorzaak
van de menselijke geest is niets anders dan God, die het
naar zijn evenbeeld maakte.” (De regno, hoofdstuk 11) Wij
lezen dit al snel in termen van opeenvolging in de tijd, 29
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in de volgorde van God die de wereld maakt waarna de
mensen zich ontwikkelen en zich bewust blijven van hun
origine. Maar het is principieel anders. Voor middeleeuwers zijn oorzaken gelijktijdig aanwezig met datgene wat
uit hen volgt. De causa finalis is niet denkbaar in termen
van doelmatigheid, alsof ik eerst een doel formuleer en er
dan naar toe werk. Het is waarop ik altijd gericht ben omdat ik daar voor bedoeld ben. In zekere zin heeft het doel
een aantrekkingskracht, omdat het is van waaruit ik begin,
of beter: van waaruit ik volg en waartoe ik me overgeef.
Uit het citaat van Thomas van Aquino bleek al wat de
ultieme causa finalis is voor middeleeuwers: God. Lange
tijd heeft die ook, als de ultieme causa finalis, de oer-zaak
van het politieke bepaald. De scheiding van kerk en staat
was een poging daar een eind aan te maken. Die zichtbare
scheiding, die in de Verlichting zijn beslag kreeg na eeuwen
van strijd en die een bevrijding was – emancipatie –, staat
heden ten dage onder spanning. Dat komt vooral door de
zwakte van het politieke domein zelf, waarin de politiek
instrumentalistisch is geworden en er niet politiek beslist
wordt welke wereld verkozen wordt, of vanuit welk planetair bewustzijn die keuze wordt gemaakt. Het vigerende
beleid is grotendeels ad hoc, probleemoplossend en een
verdediging van de status quo. In relatie daarmee blijkt
de aantrekkingskracht van religie substantieel. Mensen
30 zijn, ook na de Verlichting, geen rationele wezens die
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 eten wie ze zijn en wat ze willen en die na geheel redew
lijke overwegingen tot heldere besluiten komen. Ze zitten
vol verlangens, fantasieën, tegenstrijdigheden, angsten.
Religie kan het bindmiddel zijn dat dit complex wezen bij
elkaar houdt, zowel individueel als collectief. Religie kan
mensen motiveren, niet zomaar van een haalbaar doel
voorzien, maar van een bedoeling en kan ze daardoor
stabiliteit verschaffen in wisselende omstandigheden.
Is daarop een politiek antwoord mogelijk?
Toen Nietzsche stelde dat God dood is, bedoelde hij niet
dat de persoon van God is gestorven, maar dat de oorzaak
van oorzaken niet langer bestond in de moderne wereld.
Dat betekent nog niet dat de middeleeuwse idee van een
causa finalis zijn relevantie heeft verloren, integendeel.
Wanneer Aquino spreekt over het politieke bestaan van
ieder lid van een gemeenschap stelt hij: “Het goede leven
voor ieder mens vereist twee dingen. Het eerste en voornaamste vereiste is handelen in deugd, aangezien deugd
die kwaliteit is waardoor we goed leven. Het andere vereiste is secundair, en, om zo te zeggen, instrumenteel,
namelijk voldoende lichamelijke goederen, die we nodig
hebben om ons deugdelijk te gedragen.” (De regno, hoofdstuk 15) Het is niet moeilijk in te zien dat voor moderne
mensen het secundaire primair is geworden. We streven
doelen na, te weten voldoende of zelfs overvloedig bezit
van lichamelijke goederen. Maar is dat onze bedoeling? 31

NUT-016-Nutboekje8-BW_WT.indd 31

25-05-10 09:41

Die vraag kan niet gesteld worden in relatie tot “de mens”,
alleen in relatie tot een menstype.
Aristoteles definieerde de mens als politiek dier en
hij leek daarmee “de mens” te definiëren. Vanuit onze
situatie is duidelijk dat hij slechts een mogelijk menstype
definieerde. Niemand zegt, op dit moment: “Het politieke
is dood!” Ofschoon, in feite zeggen velen dat al wel, maar
nog met het oog op de revitalisering van het politieke. Wat
in ieder geval blijkt, is dat het met het politieke menstype
niet best is gesteld. De revitalisering daarvan is alleen
mogelijk als we het politieke herdefiniëren, los van het
doelmatig instrumentele. Mijn voorstel is om dat te doen
in termen van een causa finalis. De causa finalis van het
politieke is dan het doorgaand luisteren of lezen met het
oog op fricties, spanningen, en ongelijkheden. Daaruit
volgt het politieke – in de zin dat het daar voortdurend op
gericht blijft.
In dit verband speelt literatuur, of haar voorganger en
pendant, oratuur, een prominente rol. Natuurlijk zijn
orale en schriftelijke teksten die tot kunst worden gerekend eerst en vooral esthetisch van aard. Ze raken ons,
beroeren ons, ontroeren ons. Maar ook hun uitgangspunt,
het punt van waar ze beginnen en waarnaar ze steeds opnieuw verwijzen is doorgaand luisteren, of lezen. Dat geldt
niet alleen voor het intermenselijke verkeer, juist niet.
32 Oratuur en literatuur hebben ons voortdurend bijgehou-
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den of zijn ons voortdurend vooruit geweest in het luisteren naar elkaar en de wereld, in het lezen van elkaar en
van de wereld. In dit opzicht voeden ze het politieke in de
breedste zin van het woord, en de meest basale zin van het
politieke. Literatuur draagt datgene aan wat de mensen
willen horen, maar ook datgene wat ze niet willen horen,
of waarvoor ze bang zijn om het te horen. Doordat literatuur dat doet, provoceert ze keuzes – politieke keuzes.
Dit betekent niet dat alle literatuur per definitie geëngageerd is, of dat zou moeten zijn. Het is niet op voorhand
beslisbaar wat er nu precies politiek is aan literatuur. Een
van de beroemdste gedichten van Jan Hanlo is getiteld
De mus en heeft als tekst enkel het woord “tsjilp”, twintig
maal. Het is bepaald geen politiek gedicht, totdat misschien de mus is uitgestorven of bijna uitgestorven. Dan
kan het gedicht een banier worden. Of neem het volgende
gedicht uit 1937 van de Russische dichter Daniil Charms,
getiteld Het blauwe schrift nr. 10 :
Er was eens een roodharige man die geen ogen en geen
oren had. Hij had ook geen haren, zodat men hem
maar bij wijze van spreken roodharig noemde.
Spreken kon hij niet, want hij had geen mond. Een
neus had hij ook niet.
Hij had zelfs geen armen en benen. Hij had ook geen
buik, hij had ook geen rug, hij had geen ruggegraat, hij 33
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had helemaal geen ingewanden. Hij had niets! Zodat
het niet uit te maken is over wie het gaat.
Laten we het liever niet over hem hebben.
[6 januari 1937]
Het is een absurd gedicht zonder enige politieke agenda.
Maar in een totalitair regime waarin iedere afwijkende
stem wordt gezien als een tegenstem, wordt het diepgaand politiek. Het is dan ook niet werkelijk verrassend
dat Charms het schrijven onmogelijk werd gemaakt, afgezien van het schrijven van kinderboeken. In 1941 werd hij
gearresteerd, krankzinnig verklaard en niet lang daarna
stierf hij van de honger, begin 1942, in een psychiatrische inrichting. Hij luisterde naar datgene waarnaar men
onder Stalin niet mocht luisteren en las wat men onder
Stalin niet mocht lezen.
Terug naar Chrétiens Het verhaal van de schaal. Die tekst
was zeker een bron van vermaak. Er zal zijn gelachen om
de domme Perceval. Hij zal ook ergernis hebben gewekt,
zeker bij de vrouwen onder het publiek wanneer hij aan
het begin van zijn tocht een jonkvrouw aanrandt. Hij zal
in zijn latere zwerftocht hebben ontroerd. Er zal discussie
zijn geweest rond het cruciale moment waarop Perceval bij
de heremiet komt. Door de wereld stormend, instrumenteel, zijn ambitie najagend, verdwaald, heeft hij iemand
34 nodig die alle tijd en rust heeft genomen om te luisteren.
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De roman breekt daar, voor wat Perceval aangaat, af. We
weten niet wat dat moment met hem doet. Maar hij is voor
de keuze gesteld: door te stormen of zijn leven anders te
richten. En mét dat hij er voor is gesteld, is het publiek
voor de keuze gesteld. In dit verband denk ik dat de roman
helemaal niet onaf is in de zin van niet-voltooid. Ze eindigt bewust abrupt, als een doorontwikkeld Streitgedicht.
Aan de ontwikkelde hoven van die tijd, zoals het hof van
Eleonora van Acquitanië waaraan Chrétien ook verbonden was, was het Streitgedicht, of Cours d’amour, populair.
Die teksten bevatten een conflict en ze braken af voordat
het conflict was opgelost om publieke discussie te veroorzaken. Soms werd vooraf aangegeven of de daarin behandelde kwestie tot een oplossing moest worden gebracht in
termen van overeenstemming, of dat er een keuze moest
worden gemaakt tussen twee onverenigbare opties. Die
keuze moest enerzijds vrij zijn, maar kon anderzijds enkel
worden gemaakt in het licht van hetgeen waar men zich
toe bekende.
Voor eenieder die ogen en oren heeft, valt op hoe literatuur in ons onderwijs de laatste jaren zware averij hebben
opgelopen. Dat is vaak aangeduid als een maatschappelijk
probleem. Voortdurend horen we dat een kenniseconomie goedgeschoolde mensen nodig heeft en dat in relatie
daarmee het gegroeide en nog steeds groeiend analfabetisme en de toegenomen ongeletterdheid een probleem 35
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zijn. We moeten daarom veel beter opleiden en dat kost
geld en aandacht en volharding. Maar onze grote concurrenten op het gebied van kenniseconomie zijn de VS,
India, en in toenemende mate China, alledrie landen
met een enorme, analfabete onderklasse en een razende
ontwikkeling. Analfabetisme is dus geen probleem voor
een kenniseconomie. De gestage marginalisering van ons
literatuuronderwijs is in dit verband niet een bewuste
keuze maar past binnen een proces van een zekere ontpolitisering van de maatschappij. Indien we echt werk
zouden maken van een algehele en diepgaande geletterd
heid onder brede lagen van de bevolking, dan zou dat
leiden tot een maatschappij die in haar geheel genuanceerd kan lezen en luisteren omdat ze daarin stelselmatig
geoefend wordt. Dat zou onze economie ernstig vertragen
in relatie tot economieën elders. Het zou een veel groter
potentieel aan lastige burgers opleveren, al was het alleen
maar omdat ze de tijd wilden hebben om te kunnen lezen,
en nog eens te lezen. Het zou onze maatschappij aanzienlijk minder spectaculair maken. Het zou ouderen,
die na een leven van lezen en luisteren een wandelende
schat aan kennis zijn, een heel andere positie geven in de
maatschappij dan de positie die ze nu hebben. Het zou een
andere inrichting van de wereld impliceren.
De politieke oer-zaak, de causa finalis van het politieke – en
36 nogmaals, het is een cultureel gezien specifieke invulling
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– is doorgaand, zo breed en diepgaand mogelijk, luisteren
of lezen met het oog op fricties en spanningen zodat een
politiek gesprek mogelijk wordt: een strijd-gesprek. Dat
is geen formele definitie van het politieke, want luisteren
belichaamt een houding die niet het individuele of collectieve zelf in totale vrijheid als uitgangspunt neemt, maar
het zelf dat zich overgeeft aan belang-rijke, belang-volle
relaties. Wie dit ziet als slap of week, wat de vertaling is
van het Engelse soft, vergist zich danig. Het lezen en luisteren als oer-zaak van het politieke is zo cruciaal dat het
kan rechtvaardigen dat mensen de wapenen opnemen om
het te verdedigen. Het is zo’n kostbaar vermogen dat het
gered kan moeten worden door het mee te nemen op de
vlucht of er mee onder te duiken, soms zelfs voor lange
tijd. Het levend houden van de vaardigheid om in brede
zin, volhoudend, en zo genuanceerd mogelijk te luisteren
en lezen met een zo breed mogelijk ontwikkeld gevoel voor
fricties en spanningen vraagt om discipline, training, volgehouden aandacht en liefde. Het is een vorm van werk.
Zolang wij mensen politieke wezens zijn, is dit ons werk
en is dat lezen en luisteren het begin waaruit wij volgen.
Het is als politieke wezens, letterlijk en figuurlijk, waartoe
we bestemd zijn.
De mondiale strijd van het moment kent vele vormen
en verschilt overal in schaal, ze vindt plaats op diverse
niveaus, dichtbij en ver weg, verborgen en openlijk. Een 37
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dominante factor in die strijd is dat ze niet gaat tussen
mensbeelden, maar tussen mensvormen. Overleeft de
politieke mens, die het luisteren als haar begin weet, of
wordt de politieke mens gemarginaliseerd en verslagen
door de economische mens, die het consumeren als
zijn begin weet? Consumeren, gaat terug op het Latijnse
consumere: opbranden, vernietigen, uit elkaar halen,
verscheuren, doorslikken, besteden, tot zich nemen,
verbruiken. Geen misverstand, een vrolijke, onschuldige,
geduldige, geweldloze wereld bestaat niet. Iedereen en
alles dat wil leven, zal iets anders moeten vernietigen
en verbruiken. Wat stuitend is, in die delen van de wereld waar de welvaart bestaat in overvloed, is de onwil en
het daaruit volgend onvermogen doorgaand te luisteren
naar hetgeen mensen vernietigen. Het lijkt te veel, en te
vaak, alsof er niets kapot hoeft, of er niets hoeft te sterven,
en alsof we ex nihilo, dankzij onze geniale organisatie in
overvloed leven. De win-win-situatie is een barre leugen
en niets meer dan dat. Een van de politiek gezien belangrijkste punten van dit moment is dat we durven en willen
luisteren naar de massale vernietiging die plaats vindt,
dat we de destructie lezen in haar omvang, en dat we ons
tezelfdertijd blijven trainen in het luisteren en lezen van
de wereld in haar pracht. Dat is van des te meer belang nu
zich, en dat binnen drie decennia, tweeëneenhalf miljard
38 nieuwe consumenten hebben gemeld.
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Ik heb in dezen geen morele agenda, wel een ethische.
Ik heb niet een pessimistisch beeld van de toekomst. Ik
wil u en mijzelf niet waarschuwen voor naderend onheil.
Ik denk wel dat we interessante tijden tegemoet gaan. In
relatie daarmee lijkt het me voor de politieke mens van het
hoogste belang te weten waartoe hij is bedoeld; waartoe
zij wil leven; waarvan hij wil genieten en in welke mate;
waarvoor zij wil strijden; met wie en tegen wie; en aan wat
die politieke mens zich daartoe overgeeft. Daarvoor hebben we geen religie nodig. Het besef van de causa finalis
van het politieke – het zo gevoelig mogelijk lezen van en
luisteren naar een frictievolle wereld – wordt sinds lange
tijd gevoed, en kan worden onderhouden en vergroot
door literatuur. Minstens zo belangrijk: de bereidheid tot
overgave aan datgene wat onze rechtstreeks menselijke
en beperkte doelen overstijgt, zit sinds het begin van haar
bestaan vervat in literatuur.
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Overgave of vrijheid
Departement Rotterdam
van de Maatschappij tot Nut van ‘t Algemeen

Prof. Dr. F. W. Korsten

Eind 1784 werd in de Republiek der Verenigde Nederlanden een
circulaire verspreid die de ontvangers vroeg toe te treden tot een
genootschap dat de ‘verbetering van het burger- en schoolwezen’
beoogde. De nog bestaande Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen werd
toen geboren. Na Amsterdam en Bodegraven volgde de oprichting van
het departement Rotterdam op 24 augustus 1785 in de Stads-Doelen.
Het departement heeft talrijke initiatieven ondernomen op het terrein
van onderwijs (scholen, Nutsacademie, Volksuniversiteit) en volksontwikkeling (leesbibliotheek, spaarbank), om enkele voorbeelden te
geven. De instellingen zijn meestal een eigen leven gaan leiden, zodat
het departement thans initiatieven steunt op het gebied van onderwijs
en van volksontwikkeling.
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