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1  Inleiding

Maar amper onderkend in de jaren na de Val van de Muur in 1989, maar 
in het volle licht sinds de aanslagen van 11 september 2001 en de tsunami in 
2004, groeit in Europa en de Verenigde Staten de aandacht voor ‘het mondi-
ale’. Steeds meer verschijnselen worden begrepen in een grensoverschrijdende 
context. Wereldwijde technologische, politieke en culturele processen blijken 
in groeiende mate met elkaar samen te hangen. Gebeurtenissen elders ter 
wereld zijn steeds minder los te zien van ons eigen leven en raken ons vaker 
direct. De mondiale financiële crisis in 2008, aangezwengeld door de val 
van twee Amerikaanse hypotheekbanken, maakte meer dan duidelijk hoe 
zeer ook de wereldwijde economieën zijn verweven.

Mondialiseringsoptimisme en -pessimisme
De wereld wordt met de dag platter, meent Thomas Friedman.1 De
aarde verandert in een mondiale marktplaats,waarin individuen, be-
drijvenenoverhedenwereldwijdcontactenleggen,elkaarvaninformatie
voorzien,metelkaarconcurrerenenelkaarproberentebegrijpen.Dat
ismondialisering,danwelglobalisering,Globalizacija, Mondialisation, 
.ofГлабалізацыя ,היצזילבולג

VoorFriedmankunnenwedestartvandehuidigemondialiserings-
rondehetbestsituerenhalverwegedeValvandeMuurendeintroductie
vandeinternetbrowsernetscape(in1995),waarmeehetinternetvoor
inprincipevooriedereentoegankelijkwerd.Friedmanmeentbovendien
datwedemondialiseringoverwegendpositiefmoetenbeoordelen.Want
contactentussenmensen,georganiseerdviademarkt,dempenanimosi-
teitendiemogelijkuitlopenopgeweld.Bovendienmaakteentoenemend
aantalmondialecontactenookwereldwijdpolitiekactivismeensociaal
ondernemerschapmogelijk.

FeitelijkisFriedmansschetsvandemondialiseringeenvoortzettingvan
hetin1939doornorbertEliasbeschrevenEuropesebeschavingsproces.2
Eliasschilderthoedegroeiendeonderlingeafhankelijkheidvanmensen
welmóestleidentoteensteedsfijnmazigersysteemvanomgangsregels.

1 ThomasL.Friedman,The World Is Flat: A Brief History of the Twenty-First Century,newYork:
Penguin2003.

2 norbertElias,Über den Prozeß der Zivilisation,FrankfurtamMain:suhrkamp1969.
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EnFriedmanlijkthemhierintevolgen.Ookineengeciviliseerdewereld-
samenlevingmaaktexternedwanggeleidelijkplaatsvoorzelfbeheersing,
neemtdebereidheidtothetgebruikvangeweldaf3enzijnwereldburgers
steedsmeerinstaatomzichinanderenteverplaatsen.4

Friedmans observaties krijgen steun van de Israëlische socioloog
nathansznaider.5Volgenssznaiderisdemondialemarktinstaatomeen
inpolitiekopzichtindrukwekkendegroepmensenervanteovertuigendat
wreedheidengeweldkunnenwordeningetoomd.Belangrijkernog:de
mondialemarktverschaftonsookdemiddelenomditverlangenkrachtbij
tezetten.Dekapitalistischestructuurkleurtdemodernemondialisering
enonze‘kringenvaninlevingsvermogen’breidenzichuit.Demarkttrekt
mensenuitalledelenvandewereldinonzecircles of empathy.6

BijFriedmanensznaiderverschijntmondialiseringalseenkrachtten
goede.Endanvooralvoorwiearmenonveiligis.Hetalsmaarplatter
wordenvandewereldmaakteenongekendepotentievrijwaarbinnen
delevensvanmensenkunnenverbeteren.Mondialiseringverminderde
alkinderarbeidenanalfabetisme,verbeterdedepositievanvrouwenen
leidddetoteenverstevigingvanlokaleculturenendeverbreidingvan
democratie.7

nietiedereendeeltditmondialiseringsoptimisme.Eenkrachtigtegen-
geluidkomtondermeervan ‘anders-globalisten’alspublicistenaomi
KleineneconoomennobelprijswinnaarJosephstiglitz.Zijwijzenerop

3 stevenPinker.The Better Angels of Nature. Why Violence Has Declined. newYork:Viking2011.
4 naarmijnwetenzijnde sociologische implicatiesvanFriedmanspublicatiesnooitexpliciet

inverbandgebrachtmetdesociologischetheorieënvannorbertElias.HoewelEliashetbe-
schavingsproces beschreef binnen de grenzen van natiestaten, kan zijn ‘figuratiesociologie’
ookvruchtbaarwordengemaaktvoordeanalysevandemondialisering.FriedmanlijktElias’
stellingteonderschrijvendathetmondialiseringsprocesnietvaltterugtevoerenopparticuliere
intenties(vanpersonen,bedrijvenoflanden)enevenmindoelbewustkanwordenomgebogen.
‘DenProzeßderZivilisationwirdblindinGanggesetztundinGanggehaltendurchdieEigen-
dynamikeinesBeziehungsgeflechts’(Elias,Über den Prozeß der Zivilisation,deelII,p.317). Het
belangrijksteverschiltussenFriedmanenEliasis,zeeropmerkelijk,hunvisieopdetoekomst.
DievanFriedmanisonversnedenoptimistisch.Hetmondialiseringsprocesschijntinzijnogen
onomkeerbaar.Wereldwijdvormenmensensteedsruimerefiguratiesenhetdaarmeeverweven
beschavingsprocesisdanookonvermijdelijk.OpdedrempelvandeTweedeWereldoorlogis
de Joods-Duitse Elias beduidend sceptischer. Het civilisatieproces kan ook stokken en zelfs
terugdraaien. Daarmee opent hij expliciet de mogelijkheid van een de-civilisatieproces. En
datismeerdaneentheoretischeexercitie.LaterbeschrijftEliasdegruwelenvandeTweede
Wereldoorlogals een ‘EntzivilisierungsschubderHitlerepoche’.Bovendien is ergeenenkele
garantiedatdergelijkeEntzivilisierungsschübenietopnieuwzullenvoorkomen.AnnetteTreibel
e.a.,Zivilisationstheorie in der Bilanz: Beiträge zum 100. Geburtstag von Norbert Elias,Opladen:
Leske&Budrich2000,p.78.

5 natansznaider,The compassionate temperament: care and cruelty in modern society,Lanham:
Rowman&LittlefieldPublishers2001.

6 DanielLevy&natansznaider,‘Theinstitutionalizationofcosmopolitanmorality:theHolocaust
andhumanrights’,Journal of Human Rights,vol.3,no.2,June2004,p.143-157.

7 Jagdishn.Bhagwati,In Defense of Globalization,Oxford:OxfordUniversityPress2004.
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datdemondialiseringinderdaadeenfeitis,maardatzijintermenvan
rechtvaardigheidnoglangniet‘werkt’.Hetwereldwijdehandelsregimeis
oneerlijkenbelemmertdeontwikkelingvanarmelanden,steltstiglitz.
En het wereldwijde financiële systeem is onstabiel en leidt tot crises.
Deschuldenlastvanarme–enveelrijke – landenneemttoe,mondiale
bepalingenover intellectueel eigendombelettenarme landenomaan
goedkopemedicijnentekomen,terwijlontwikkelingshulpdezelanden
eerderinhunontwikkelingafremtdanstimuleert.sterkernog,opsom-
migeterreinen,vooral indeverhoudingtussenrijkenarm,wordtde
wereldzelfsminderplatdanhijwasvóór1989.8

Meer dan een miljard extreem arme en onveilige mensen
Hetbrandpuntvanditboekisdewesterseomgangmetwatíkbeschouw
alshetgrootsteprobleemvandezetijd:hetfeitdat,natweedecenniamon-
dialisering,eenaanzienlijkdeelvandewereldbevolkingnogaltijdleeftin
grotearmoedeenonveiligheid.9Datiseenpersoonlijkestellingname,zij
hetgebaseerdophetgegevendatextremearmoedeenonveiligheidook
vandaaghonderdduizendenmensenvoortijdiguithetlevenwegrukt,iets
watanderebelangrijkeproblemen,vanklimaatveranderingtotoorlog,
bijlangenietlukt.

Meerdantwintigjaarna‘89teltdewereldmeerdaneenmiljardmen-
sendie leven inabsolutearmoede. In termenvandeWereldbankwil
datzeggendatzijvanmindermoetenrondkomendan$1,25perdag.
Datbetekentdatbijnaéénopdezeswereldburgersextreemarm is.10

8 JosephE.stiglitz,Making globalization work,newYork/London:W.W.norton2006,p.57.
9 Twintigjaarna’89,twintigjaarmondialisering,moetenwenietbeschouwenals‘uniek’ofals

‘westers’. Mondialisering is in feite zo oud als de mensheid, en wordt gekenmerkt door het
constanteuitbreidenvandemenselijkeactiviteitbuitendebestaandegrenzenvanhetdorp,de
regioofdestaat.Dezeactiviteitenvondenenvindenwereldwijdplaats.BijvoorbeeldinIndia.
AmartyasenwijsterinzijnboekThe Argumentative Indianopdat‘India’srecentachievements
inscienceandtechnology(includinginformationtechnology)orinWorldliterature,orinin-
ternationalbusiness,haveallinvolvedagooddealofglobalinteraction.(...)Theseinteractions
arenotunprecedentedinIndianhistory.’En:‘IdeasaswellaspeoplehavemovedacrossIndia’s
bordersoverthousandsofyears,enrichingIndiaaswellastherestoftheWorld.’Amartyasen,
The Argumentative Indian. Writings on Indian History, Culture and Identity,newYork:Picador
2005,p.84-86.

10 In2005moeten1,4miljardmensenrondkomenvan$1.25perdag.In1981warendatnog1,9
miljard.In2010gaathetom1,1miljardmensen.ZiedecijfersvandeWereldbank,web.world-
bank.org(geraadpleegd12mei2010).Datzijnnogsteedséénopdezeswereldburgers,endat
isbovendieneenminimaleschatting,gebaseerdopeenspecifiekcriteriumgeformuleerddoor
deWereldbank.Wantnietalleenlevenvanminderdan$1,25betekentdatjeextreemarmbent,
wanneerjeleeftvanminderdan$2benjedatook.Enzoudenwedíemaatstafhanterendan
ligthetaantalarmenbeduidendhoger.ThomasPogge,eenvandeweinigeintellectuelendie
hongerenarmoedetotdekernvanzijndenkenmaakt,steltdatdehélftvandewereldbevolking
inonacceptabeleomstandighedenleeft.PoggehekeltdeberekeningvandeWereldbank.Hij
verdenktdeBankervandecijfersmoedwilligtemanipulerenomhaareigeninzetalsgrootste

InLEIDInG
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natwintigjaarmondialiseringheeftéénopdezeswereldburgersniet
voldoendevoedselterbeschikking.Eenopdezesistehongerigomeen
gezondenactiefleventeleiden.11TerechtnoemendeVerenigdenaties
hongerenondervoedinghetbelangrijkstegezondheidsrisicoterwereld.
Hetiseengroterrisicodanaids,malariaentbcsamen.Hongermaakt
mensenkwetsbaarvoorinfectieziekten,voorgebrekkigeontwikkelingvan
hunmentaleenfysiekeconditie,voorverliesaanarbeidsproductiviteiten
vooreenvroegtijdigedood.Wiehongerigis,verliestzijnvrijheidenzijn
waardigheid.12Extremearmoedeisvoorvelennietalleenhonger,maar
ookhetgebrekaaneenregendichtewoningentoegangtotfatsoenlijke
gezondheidszorg.Extremearmoedeisgebrekaanonderwijs,gebrekaan
geletterdheid,gebrekaantoegangtotrechten,gebrekaanwerk,gebrek
aaneentoekomstvoordekinderen.Extremearmoedeislevenbijdedag,
omdathetnietzekerisdatermorgenweereendagis.Extremearmoede
ismachteloosheidenovergeleverdzijn.Extremearmoedebetekentuit-
sluitingvanhetmenselijkbestaan.

Bovendienlevennatwintigjaarmondialiseringrondde1,2miljard
menseninlandendiezuchtenondergeweld.In2010spelenzichin24
landengewelddadigepolitiekeconflictenaf,alheerstmaarinzevenlan-
denformeeloorlog.DatiséénoorloginLatijns-Amerika(Colombia),
tweeoorlogeninAfrika(OegandaenCongo),envieroorlogeninAzië
(India, nepal, Afghanistan en Irak.)13 na twintig jaar mondialisering
ervarenechternietalleenmenseninoorlogsgebiedenzichonveilig.Ook
honderdenmiljoenenbuitendezeoorlogsgebiedenwetenzichdoorlo-

ontwikkelingsorganisatietelegitimeren.ThomasPogge,Politics as Usual. What lies behind the 
pro-poor rhetoric,Cambridge:PolityPress2010,p.11-12enp.75-90.ZieverderDeelIVvan
ditproefschrift.

11 ZiedecijfersvanhetWereldvoedselprogrammavandeVn,wfp.org/hunger/stats(geraadpleegd
5mei2010).

12 Hethalverenvanhetaantalmensenmethonger,iseensubdoelvanheteersteenbelangrijkste
MillenniumdoelvandeVerenigdenaties.Tothalverwegedejaren‘90namhetaantalhonge-
rigensnelaf.sindsdienkruipendecijfersweerlangzaamomhoog,zie:wfp.org/hunger/stats
(geraadpleegd10maart2010).

13 ‘Atotalof365politicalconflictswascountedin2009.Amongthoseweresevenwarsand24severe
crises,amountingto31conflictsfoughtoutwiththeuseofmassiveviolence.sporadicviolent
incidentsoccurredin112conflicts,whichwerethereforeclassifiedascrises.nevertheless,the
majorityofallconflictswereconductednon-violently,with108casesbeingclassifiedaslatent
and114asmanifestconflicts.’Zie:Conflict Barometer 2009,HeidelbergInstituteonInternational
ConflictResearch/UniversityofHeidelberg(geraadpleegd15oktober2009).Zieook:hiik.
de/en/konfliktbarometer/pdf/ConflictBarometer_2009.pdf (geraadpleegd 12 mei 2010). niet
alleendeafnamevanconflictensindseindjaren‘40isenorm.Ookhetaantaloorlogsdodenis
forsgedaald.IndejarennádeTweedeWereldoorlogstiervenjaarlijksdertigkeermeermensen
alsgevolgvanpolitiekgewelddanvandaag.Terwijldetellerin2005op17.400‘gerapporteerde’
dodenstond,tiktehijin1946nogtegende300.000.In1950eistehetgemiddeldegewapende
conflictnog33.000doden,in2007warendaterminderdan1000.Zieook:humansecurityreport.
info.
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pendonbeschermdtegenziekteenmisdaad,tegenhongerendiefstal,
tegenfysiekgeweldennatuurrampen,tegengeweldvanmannenjegens
vrouwen,tegenhetgeweldvandepolitiejegensdeburgers.14

Human Development en Human Security
Tegendeachtergrondvandegroeiendemondialiseringenbetrokkenheid
opelkaarformulerenlandengezamenlijkdoelstellingenomdearmoede
enonveiligheiduittebannen.

Rond1990ontwikkelenwesterse landenhet conceptHuman Deve-
lopment,‘menselijkeontwikkeling’.Aanvankelijkkrijgtdatconcepthaar
beslaginjaarlijksedoordeVerenigdenatiesuitgegevenHuman Deve-
lopment Reports. Daarinwordtnauwkeurigdevoor-enachteruitgangop
hetterreinvanmenselijkeontwikkelingbijgehouden.

In 2000, wordt het Human Development-concept vertaald in acht
concrete ontwikkelingsdoelen, de Millennium Development Goals. In
septembervandatjaarscharenderegeringsleidersvan189landenzich
achterdezemillenniumdoelstellingen.Zijverbindenzichaandeafspraak
omdemenselijkeontwikkelingkrachtigtebevorderendoorwereldwijd
deextremearmoedeterugtedringen.AandemeesteMillenniumdoe-
lenzijnzoweleeneinddatumverbonden(soms2010,meestal2015)als
prestatie-indicatoren(bijvoorbeeldhetmettweederdeterugdringenvan
desterftevankinderenjongerdanvijfjaar).Deprestatiesopalleterreinen
wordengemetentenopzichtevandesituatiein1990.

Rond1995ontwikkelenwesterselandeneentweedeconcept,nugericht
opHuman Security,‘menselijkeveiligheid’.Ditisdeagendawaarmeede
rijkelandenzoweldeveiligheidvanhuneigenburgersalsdievanburgers
innotoironveiligelandenproberenteverbeteren.AndersdanHuman
Development ishetHumansecurity-conceptechternooitvertaald in
concretedoelstellingen.nietalleenontbreken‘Millennium Security Goals’,
meteinddataofprestatie-indicatoren,alevenminkanHumansecurity
leunenopjaarlijkse‘Human Security Reports’vergelijkbaarmetdeHuman 
Development Reports.15AndersdanHumanDevelopmentishetconcept
Humansecuritynooitdoorgedrongentothetpubliekedebat.Hetgrootste
verschil,enwaarschijnlijkhetgrootstegemisvanHumansecurity,isdat
ervrijwelgeenovereenstemmingbestaatoverdedefinitie.16

14 Deepanarayan,RayPateletal.,Voices of the Poor. Can Anyone Hear us?,newYork:WorldBank
2000.

15 HetHuman Security Report ProjectvandeCanadesesimonFraserUniversityverschaftweliswaar
eenschataaninformatieovermenselijkeveiligheid,maarwordtnietdooriedereenalsnorm-
gevendgeaccepteerd.Datligtoverigensnietaandekwaliteitvanditproject,maaraandeforse
verdeeldheidonderHumansecurity-expertshoeHumansecuritymoetwordengedefinieerd.

16 HoewelallepleitbezorgersvanHumansecurityheterovereenszijndathetprogrammazich

InLEIDInG
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DatwilnietzeggendatdekrachtvanhetHumansecurity-concept
verwaarloosbaar is. Integendeel, zo betogen haar pleitbezorgers. Zij
wijzenopbesluitenvaneenVn-conferentieinseptember2005waarin
wereldleiderszichschaardenachterdenorm‘Responsibility to Protect’,
R2P.17Indit leerstukuitdestalvanHumansecurityisvastgelegddat
nationalesoevereiniteitnietlangereenprivilegevanlandenis.Zijhangt
afvandeverantwoordelijkheiddielandennemenvoordeveiligheidvan
hunburgers.neemtdestaatdezeverantwoordelijkheidniet,ofbedreigt
hijzélfdeveiligheidvanzijnburgers,bijvoorbeelddoorhetuitvoeren
vaneenmassamoord,danneemtdeinternationalegemeenschapdever-
antwoordelijkheidover.18Datgebeurdeinhetvoorjaarendezomervan
2011ondermeerinLibië,waardeinternationalegemeenschapopkwam
voorLibischeopstandelingendiedoordeLibischedictatorGhadaffieen
bloedbadinhetvooruitzichtwerdgesteld.19

Dergelijkeinternationalenormen,maarookdeoprichtingvanhetIn-
ternational Criminal CourtinDenHaagin2002,hetVerdragvanOttawa
uit1999(gerichtophetterugdringenvanhetgebruikvanlandmijnen)en
hetingrijpenvandenAVOinLibiëin2011,reflecterendegrondgedachte
vanHumansecuritydatdeveiligheidvangewonemensenmoetworden
gegarandeerd.Mensenhebbenrechtopbeschermingtegenalwathun
levenbedreigt.Tegencriminaliteit,tegengewapendeconflictenoftegen
machtsmisbruikvanoverheden.Maarook,volgensaanhangersvaneen
brededefinitievanhetconcept, tegende teloorgangvanhun leefom-
geving,tegenhonger,tegenextremearmoedeoftegennatuurrampen.
DaarmeeoverlapthetHumansecurity-programmavooreenbelangrijk
deelmethetHumanDevelopment-concept.20

moetrichtenopdebeschermingvanindividuelemensen(inplaatsvanstatenofgroepen)iser
geenconsensusoverdevraagtegenwelkevormenvanonveiligheidindividuenmoetenworden
beschermd.ZoverdedigthetHumansecurityReportProjecteen‘smal’Humansecurity-concept
datzichlouterrichtopgeweldtegenindividuen.DeVerenigdenatiesdaarentegenverdedigen
een‘breed’conceptdatzichbehalveopgeweldtegenindividuenookrichtophonger,ziekteen
natuurrampen.

17 ZievoordespecifiekebepalingenvanResponsibility to Protectde‘2005 World Summit Outcome’
op:who.int/hiv/universalaccess2010/worldsummit.pdf(geraadpleegd15juli2010).

18 ZievoorrecenteontwikkelingeninhetR2P-concept:responsibilitytoprotect.org(geraadpleegd
15juli2010).

19 Alishetmaardevraagofdenorm‘Responsibility to protect’hetalleenrechtmagclaimenopde
succesvolleactiesvandenAVObovenLibië.JosefJoffezetrelativerendekanttekeningen. In:
JosefJoffe,‘TheLibyanWarWasasuccess.ButItWon’tBeaModelForOtherWars’,The New 
Republic24augustus2011.

20 shahrbanouTadjbakhsh&AnuradhaM.Chenoy,Human Security. Concepts and Implications,
newYork:Routledge2007,p.23.
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Mondialisering en denken
Human Development en Human security zijn twee programma’s die
kunnenwordenomschrevenals‘kosmopolitisch’.Watkosmopolitisme
is,zalpasindeloopvanditboekaanhetlichtwordengebracht.Aliser
geenredenomteverzwijgendatdetermisafgeleidvandeGrieksetermen
Kosmos Κόσμος(hetuniversum)enPolis, Πόλις(stad).Eenkosmopoliet
iseenwereldburger.Enwateenburgertoteenwereldburgermaakt,wordt
doorImmanuelKantin1796alsvolgtonderwoordengebracht:‘Hetis
nu,metdetoenamevande(engereofruimere)gemeenschaponderde
volkerenvandeaarde,zovergekomendatdeschendingvanhetrecht
opéénplaatsopdeaarde,overalwordtgevoeld’.21

Endatgevoelvoordeschendingvanmensenrechtenwereldwijd,issinds
Kantalleennogmaartoegenomen,inclusiefhetgevoeldatdezerechten
nietmógenwordengeschonden.Washetrond1850nogeenaardiggezel-
schapsspelomtevragenofeenburgervanParijsmeteenhoofdknikeen
MandarijninChinazoumogenvermoordenomerzelfvoordeeluitte
trekken,vandaagzalvrijweliedereendezevraagontkennendbeantwoor-
den.22DeCanadesejournalistenfilosoofMichaelIgnatieffconstateert
inmiddelseen‘beledenenbeoefendethischuniversalisme,datzichin
hetbijzonderuitineengemeenschappelijkemensenrechtencultuur’.23

OokalisKantsethisch-filosofischedefinitievanhetkosmopolitisme
er maar een uit vele, voor mijn begrip van Human Development en
Humansecurity,iszijndefinitieinelkgevalvanbelang.Intellectuelen
diehetkosmopolitismeopvoorhanddefiniëreninethisch-filosofische
zin,verdedigenwaarschijnlijkdathetvoorkomenofongedaanmaken
vandeschendingvanderechtenvanmensen,waarterwerelddezezich
ookbevinden,eenhogerbelangvertegenwoordigtdandevoordelenvan
specifiekeindividuen,eenspecifiekegroepofeenspecifiekland.24

21 ImmanuelKant,Naar de eeuwige vrede,Amsterdam:Boom200,p.77.
22 HonorédeBalzac,Le Père Goriot,Paris1856,p.162.
23 MichaelIgnatieff,Etnische conflicten en het moderne geweten,Amsterdam:Contact1998,p.45.

Zieook:susanneiman,Morele Helderheid. Goed en Kwaad in de 21e eeuw,Amsterdam:Ambo
2008,p.12.

24 Dezedefinitievankosmopolitismeiseréénuitvele.ZoonderscheiddedeAustralischefilosoof
stanvanHoofttijdenseenlezinginnijmegen(CIDIn)op25mei2010drievormenvankosmo-
politisme:Lifestyle cosmopolitanism, political cosmopolitanism and ethical cosmopolitanism.Mijn
definitievaltvolgensVanHooftonder‘ethischkosmopolitisme’. ‘Thefirstalludestorecreational
andconsumptionpracticesintheWestthatembracetheculturalproductsofexoticplacesand
peoples.Thesecondreferstoproposalsandprogramsthatseektoreformglobalpoliticalinsti-
tutionssuchastheUnandtheWorldBanksothattheybecomemoreresponsivetothehuman
rightsofindividualsaroundtheworldratherthantothenationalinterestsofmembercountries.
Thethirddescribedtheattitudesandcommitmentsofcosmopolitansaroundtheworldasthey
rejectnationalism,promotehumanrights,seekglobaljusticeandpursueworldpeace.’Zieo.a.
stanvanHooft,Cosmopolitanism: A Philosophy for Global Ethics,Durham:Acumen2009.
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Ditgedeeldeuitgangspuntlijkthetkosmopolitismetotdenatuurlijke
tegenpooltemakenvanradicaalnationalisme,regionalismeoflokalisme,
vooralsnogsamengevatalschauvinisme.25Wantterwijlkosmopolieten,
wereldburgers,zowelrekeningwensentehoudenmetdebelangenvan
mensenbínnenenbuítenhuneigengroepofland,stellenchauvinisten
ronduithetbelangvooropvandieeigengemeenschap,deeigenregioof
dateigenland.

Dekosmopolietprobeertuittevindenwathetbesteisvoor‘alle’men-
sen,waarterwerelddezeookmogenwonen.Voorhemgaathetbelang
vandewereldgemeenschapvóórophetspecifiekebelangvandeeigen,
nationaalofregionaal,bepaaldegemeenschap.Dezemaaktimmersdeel
uitvandewereldgemeenschapendeeltzoindevoordelenvanhetgrote
geheel.Inzijnzoektochtwathetbesteisvooriedereen,zaldekosmopoliet,
andersdandechauvinist,danookenigeafstandhoudentotzijneigen
land.nietomdatheteigenlandhemnietterhartegaat,maaromdatzijn
engagementniettenkostemaggaanvanmensenbuitendelandsgrenzen.
Hetmoettengoedekomenaanallemensen,inclusiefdemenseninzijn
eigenomgeving.26

Hetisoverigensaannemelijkdatookkosmopolieten,netalsnationa-
listenenzelfschauvinisten,deeersteverantwoordelijkheidvandemens
leggenbijdezorgvoorzichzelfenvoorzijneigennaasten,gevolgddoor
deverantwoordelijkheidvoordeeigenstadofheteigenland.Hetverschil
zouindatgevalzijn,datdeverantwoordelijkheidvandechauvinistmaar
amperverderreiktdandeze‘eigen’mensenenzelfstenkostemaggaan
vanmensendiedaarniettoebehoren.27

Mondialisering en emoties
Doorgaanswordtdedynamiekvandemondialisering,endanmetname
de vraag of, hoe en wanneer de mondialisering onze levensomstan-
dighedenverandert,vooraldooreconomeninkaartgebracht.Daarbij

25 MarthaC.nussbaum,For love of country?,Boston:BeaconPress1996,IntroductionX.Waar
nussbaumspreektovernationalisme,spreekikoverchauvinisme,inEngelstaligeWikipedia
aangeduidals‘anexaggerated,bellicosepatriotismandabeliefinnationalsuperiorityandglory.
Byextensionithascometoincludeanextremeandunreasoningpartisanshiponbehalfofany
grouptowhichonebelongs,especiallywhenthepartisanshipincludesmaliceandhatredtowards
rivalgroups.’Zie:en.wikipedia.org/wiki/Chauvinism(geraadpleegd9januari2011).

26 KwameAnthonyAppiah,Cosmopolitanism. Ethics in a World of strangers,London:W.W.norton
2006.

27 Datchauvinismewel,maarbijvoorbeeldnationalismenietdezebetekenishoefttedragen,be-
schreefEmileDurkheimdieaanheteindevande19eeeuwhoopteopeen‘wereldpatriottisme’.
Ineenmengvormvannationalismeenkosmopolitismekoesterensamenlevingenweldegelijk
gevoelensvantrots,‘maarnietdoordegrootsteofderijkstetezijn,maardoordemeestrecht-
vaardigeendebestgeorganiseerdetezijn,ofdemeestethischegrondwettebezitten’.Geciteerd
in:RobertFine,Cosmopolitanism,London:Routledge2007,PrefaceIX.
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dominerencijfers,dataenstatistieken.Hetzijncijfers,dataenstatistie-
kendieThomasFriedmantotzijnstellingbrengtdatdewereldmetde
dag platter wordt. Maar het mondialiseringsproces heeft ook minder
grijpbare aspecten. Dimensies die in economische modellen noch in
kosmopolitischeideeënzijntevangen.Ditisdeemotioneledimensievan
hetverschijnsel.EnhetisdezelfdeThomasFriedmandie inThe Lexus 
and the Olive Tree28aandachtvraagtvoordezefluïdekantvandemon-
dialisering.DeLexus,geproduceerdinhetJapanseToyotaCityenhevig
begeerdvanManillatotseattle,belichaamtdesnelle,hardekantvande
mondialisering.DezeLexusstaatpars pro totovoorlosgezongenmaterie,
tempoenontworteling.Hijbehoorttotdewereldvangeld,technologie,
fast food,vooruitgangenvoorspoed.

Tegelijkertijdstaatdeoude,knoestigeolijfboomvoordetrage,kwets-
bare onderbuik van mondialisering. De olijfboom levert niet alleen
vruchten,hijgeeftookkleuraanhetlandschap,laatvogelsnestelenen
biedtfamiliesschaduwopeenwarmezomerdag.Bomenstaanvoortra-
ditie,voorgemeenschap,voorfamiliebandenenreligie.Zeverbindenhet
verledenmetdetoekomst.Zehoudenherinneringenvast.

MaardeLexuszetdeolijfboomonderdruk.Deemotielijkthetafte
leggentegendevernieuwing.Hetdorpmaaktplaatsvoordeglobal vil-
lage,desterrenhemelvoorcyberspace,delandwegvoordeinformation 
highway.Thuis,datwilzeggen,hetgeengeworteldisopéénplekenbin-
nenééngeschiedenis,moetsteedsvakerwijkenvoorbewegingzonder
tijdenplaats.

In2009doetDominiqueMoïsieeninteressantepogingomdemon-
dialisering–inclusiefdebijbehorendeideeën–teduidenvanuitdeze
moeilijkgrijpbarekantvanhetverschijnsel.Zijnstudie,De geopolitiek van 
emotie,29beschrijftdegevoelenswaarmeemondialiseringopdeverschil-
lendecontinentengepaardgaat.DaarbijreserveertMoïsideemotie‘angst’
voorEuropaendeVerenigdestaten.Hetsnelleveranderingsprocesdat
demondialiseringmetzichmeebrengt,roeptinhetWestenangstopvoor
hetverliesvanbanen,voormigranten,voorterrorisme.Mondialisering
voedtonzeangstvoordeonbekendeander.

Maarhetisnietalleendeangstdiedewestersehoudingbeïnvloedt.Het
vrijeverkeervangeld,mensenengoederendatdoordemondialisering
wordtmogelijkgemaakt,geeftvrijbaanaaneenmeeruitgebreidscala
vangevoelens.Datzijn,netalsangst,negatiefgewaardeerdeemotiesals
hebzucht,jaloezie,wraakzuchtenhaat.Hetzijnechterookpositiefge-

28 ThomasFriedman,The Lexus and the Olive Tree, newYork:Farrar,straus&Giroux2000.
29 DominiqueMoïsi,The Geopolitics of Emotion: How Cultures of Fear, Humiliation, and Hope are 

Reshaping the World,newYork:Doubleday,2009.
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waardeerdeemotiesalshoop,begrip,inlevingsvermogenenvertrouwen
inmensenverweg.Inmensendie,ommetsznaidertespreken,binnen
onze‘circles of empathy’zijnbeland.

Het kosmopolitisch perspectief
Wieopzaterdagochtend1januari2011bijGoogledezoektermengloba-
lization & cosmopolitanism & “human security” & “human development” 
intikt,komtop13.600treffers.Aangevuldmetemotions stoptdeteller
ronddedrieduizendhits.Enwiedezetermenooknogeensaanvultmet
poverty vindtminderdantweeduizendtreffers.Tervergelijking:eenvol-
strektat randomingegevenzoekopdrachtalsHamburgers & Kalashnikov 
& Beyoncelevert18.600hits.

Ditroeptnietalleendebelangwekkendevraagopnaardeonderlinge
verhoudingvanfastfood,hetmeestmoorddadigevuurwapenooitgepro-
duceerdendeverrukkelijkezangeresvanIf I were a boy;hetwektvooral
de interesse naar de mate waarin mondialisering, kosmopolitisme en
programma’salsHumanDevelopmentenHumansecurityüberhauptooit
zijnsamengedacht.Hetwekt,kortom,devraagofenhoediepgravend
HumanDevelopmentenHumansecurityindecontextvanhetkosmopo-
litismeenhetmondialiseringsprocesalzijngeanalyseerdofbekritiseerd.

De onderzoeksvraag van dit proefschrift luidt aldus: in hoeverre
voldoen de leidinggevende programmatische concepten van Human
Development en Human security aan de wijsgerige kernideeën van
hetkosmopolitismeeninwelkemategevenzezichrekenschapvande
socialeemotiesangstenempathie?nadeuitvoeringvandezetoetsing,
confronteerikineennabeschouwinghetkosmopolitismemetdenotie
vanhetkwaadzoalsdatopdoemtingesprekkenmetextreemarmeen
onveiligemensen.

Hetisdezeopgavedieikmehierstel.Hetiseenopgavedieikopsplits
invieralgemenevragenen27deelvragen.

Vier vragen
Eeneerstevraagisdevraagnaarhetkosmopolitismezélf.Hoe ziet het 
kosmopolitisme van vijf als kosmopoliet bekend staande intellectuelen er 
uit?Opgrondvanwelkeuitgangspuntenformulerenzijhungedachten?
Bijeenbeschrijvingvandezevijfintellectuelenzalikhetechternietlaten.
Ineenanalysevanhundenkenzalikondermeeronderzoekenhoebreed
zehun ideeënuitwerken.Doenzedatzowelopconcreetendagelijks
niveau,alsophetmeerabstractevlakvanrechtenpolitiek?Bovendien
wilikwetenhoeinclusiefhundenkenis.sluitendezekosmopolitismen
daadwerkelijk‘alle’mensenin,‘waarterwerelddezezichookbevinden’?
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Of kennen zij ook hun exclusieve momenten? Vanzelfsprekend hoop
ikte formulerenwatdezevijfkosmopolietengemeenschappelijkheb-
ben.Opgrondvaneendergelijkegemeenschappelijkheidkanworden
getoetstofHumanDevelopmentenHumansecuritydaadwerkelijkde
kosmopolitischeprogramma’szijndieikveronderstel.Dezeeerstevraag
zalikuitwerkeninDeelII.

Eentweedevraagrichtzichopdeemotiesdiemethetmondialiserings-
procesgepaardgaan.Welke ‘sociale emoties’ sturen onze verhouding tot de 
mondialisering en in welke mate gebeurt dit?Waarschijnlijkzullendeze
emotiesnietbeperktblijventotonzeparticuliereverhoudingentotde
mondialisering,maarsturenzeindirectookintellectuelereflectiesrond
hetkosmopolitismeenzijntegenhanger,hetchauvinisme.Wanneerdat
zois,danbepalenzevooreendeelookhetmaatschappelijkdraagvlak
onderprogramma’salsHumanDevelopmentenHumansecurity.Deze
vraagbehandelikinDeelIII.

EenderdevraagisdienaarhetkosmopolitismeinenachterHuman
DevelopmentenHumansecurity.Hoekunnenwijdeopkomstvanbeide
programma’sduiden?Aanwelkeintellectueleconceptenrefererenzeen
hoewortelendezeprogramma’sinsocialeemotiesalsangstenmedeleven?
Delen Human Development en Human Security in de uitgangspunten van 
de kosmopolitische intellectuelen,zoalsikveronderstel?Enaangenomen
datHumanDevelopmentenHumansecuritywillenopkomenvoorde
speciekebelangenvanextreemarmeenonveiligemensen,hoeweten
zijdanwatdiebelangenzijn?Leggenzijhunoorookteluisterenbijde
extreemarmeenonveiligemensenzélf?Dezevraagkomtaandeorde
inDeelIV.

Ineenvierdevraagkeerikterugnaarhenwaarhetuiteindelijkom
draait.Hoe definiëren de extreem armen en onveiligen zelf hun lot?En
wat betekent hun antwoord voor alle eerder gestelde vragen? stellen
slumdwellers in Calcutta of sloppenwijkbewoners in Malawi dezelfde
prioriteiten als intellectuelen in het Westen? Definiëren ook zij hun
bestaanintermenvanexclusie,armoedeofonveiligheid?Zonee,welke
termenspringendaninhetoog?Enhebbendeze‘zuidelijke’framesook
consequentiesvoorhetkosmopolitischeverhaaluithet‘Westen’?Ook
dezevraagkomtaandeordeinDeelIV.

Ik laat mijn vragen voorafgaan door een inleidende beschouwing
inDeelI.Eeninleidingwaarinikverslagdoevaneenbezoekaaneen
tentoonstellinginhetLuxemburgsestadjeClervauxeneenontmoeting
meteenvrouwindeMalawischesloppenwijkndirande.Ditbezoeken
dezeontmoetinglopenalseenrodedraaddoorhetboek.InDeelIlicht
ikooktoewelkemethodeikhanteerbijhetuitwerkenvandevragen.

InLEIDInG
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Ditboekisalsvolgtopgebouwd.

Deel I. Mondialisering en het onrustige geweten

2. Clervaux: het grote verhaal van The Family of Man
InhetLuxemburgsestadjeClervauxbezoekikThe Family of Man,een
grote en bijzonder succesvolle fototentoonstelling uit 1955. Een ten-
toonstellingdiedekosmopolitischeideeverkondigtdatallemensenmet
elkaarverbondenzijn.Detentoonstellingademthethumanistischevoor-
uitgangsoptimismevandena-oorlogsejaren.Maarditkosmopolitisme
roeptookfellekritiekop,ondermeervandeFranseintellectueelRoland
Barthes.Welkekritiekformuleerthijenmetwelkevanzijnopmerkingen
zalikrekeningmoetenhouden?

3. Ndirande: de kleine verhalen van Grace Phiri
IndeMalawischesloppenwijkndirandevraagtGracePhirimijmetklem
omhulpvoorhaarbevallendedochter.GracePhiriblijktabsoluutarm
enabsoluutonveilig.Zoalsikkeeknaardefoto’sinClervaux,zoluister
iknaardekleineverhalenuitndirande,doorGraceverteldonderhet
onrustbarende schilderij Imfa Siyithawika – ‘aan de dood valt niet te
ontkomen’.HetisnietgemakkelijkomClervauxenndirandesamente
denken.Iktwijfel:verstorende‘kleineverhalen’vanGracedeordevan
hetkosmopolitischedenken,zoalsweergegeveninTheFamilyofMan?
OfjaagtGracehetkosmopolitismevanTheFamilyofManjuistaan?

4. Voices of the Poor en het kwaad
DekleineverhalenvanGracePhirilijkeneenkritischehoudingtegen-
overkosmopolitischeactieplannenalsHumanDevelopmentenHuman
securitytestimuleren.Maarstaanzeookpars pro totovoordemeerdan
éénmiljardverhalenvanmenseninvergelijkbareomstandigheden?En
steldatGracePhirihaarkleineverhalenzélfineenbrederecontextzou
plaatsen,inwelketermenzouzijdezebrederecontextdangieten?Welke
levensbeschouwingkanwordenafgeleiduitdevertellingophetschilderij
Imfasiytihawika?

5. Intellectuelen en hun onrustige geweten
Hoekaneenonderzoeknaarhetdenkenineentijdvanmondialisering
–Kosmopolitisme,HumanDevelopment,Humansecurity–hetbeste
wordenuitgevoerd?Vakwetenschapperslatenzichleidendoorbeproefde
engedeeldemethodesvanonderzoek.Eenonderzoekinhetdynamische
oogvandemondialiseringvraagtechteromeenalternatievebenadering.
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Ishetmogelijkomteopererenbinnendeintellectueletraditievandean-
archie?Binneneentraditiezonderleidendbeginsel?Binneneentraditie
diezichrekenschapgeeftvaneenconstanteordeverstoringendieeen
onrustiggewetenonvermijdelijkacht?Eentraditiediezichvanoudsher
indemargevandevakwetenschappenbevindt?

6. Het onrustige geweten en het essay
Inwelkevormkomtzo’nintellectuelebenaderinghetmeesttotzijnrecht?
Welketekstvariantverdisconteertdedynamiekvandemondialisering
ensteltdeintellectueelindegelegenheidomzowelzijneigendenken
alsdatvanzijnlezersophetspeltezetten?Welketekstbrengtnieuwe
gezichtspuntenaanhet licht,waardoor je ‘anderskuntdenkendan je
denktenanderskuntwaarnemendanjeziet’,maardie‘essentieelzijn
omteblijvenkijkenennadenken’?Welkeonderzoekerskunnenmogelijk
totvoorbeelddienen?

7. Het essay en het kleine verhaal
Wanneerveelintellectuelenwordengeplaagddooreen‘onrustiggeweten’,
kunnenwijdieonrustdanookinterpreterenalsdezeurendevraagnaar
demoraliteitvanhundenken?Devraagofinhunwerkdewerkelijkheid
welrechtwordtgedaan?Devraagofdekleine,concreteverhalenvan
concretemensenalsGracePhirinietwordenondergesneeuwd inhet
groteverhaal,zoalsdatvanTheFamilyofMan?Valtwellichtnetinhet
essaynogietstereddenvanconcrete‘rechtvaardigheid,rechtvaardigheid
ennogeensrechtvaardigheid’?

Deel II. Mondialisering en ruimte voor het denken

8. Het kosmopolitisme van de kosmopolieten
Hetkosmopolitisme lijktnieuw,actueelen inopkomst.Tochkentde
termeenlangegeschiedenis.Watverschafthetkosmopolitismevandaag
hetadagiumvannieuwenaankomend?Metwelkevragenbrengenwe
hetverschijnselinkaart?Enhoeduidenwedeuitspraak‘welevenniet
ineenkosmopolitischetijd,maarwelineentijdvankosmopolitisme’?

9. Diogenes van Sinope
WanneerDiogenesvansinope(404-323v.Chr.)wordtgevraagdwaarhij
vandaankomt,zegthij:‘Ikbeneenburgervandewereld’.Voordezeeerste
kosmopoliet,representantvandecynici,blijktkosmopolitismeeenvorm
vanverzettegendeAtheensePolis.HoezietDiogenes’kosmopolitisme
eruit,opwelkfundamentbouwthijzijndenken,wiesluithetinenwie
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sluit het uit? Welke weerklank ondervindt Diogenes in het klassieke
Athene?EnwatheeftDiogenesinpettovoorGracePhiri?

10. Marcus Aurelius
DegoedestoïcijnsekeizerMarcusAurelius(121-180)brengthetkosmo-
politismeindepraktijk.Viahetrechtverbeterthijdepositievanslaven,
gladiatorenenvrouwen.WatzijndecontourenvanMarcus’kosmopo-
litisme?HoeschatplichtigishijaanDiogenesvansinope?Miskentook
hij, net als Diogenes, de vernedering door armoede en onveiligheid?
Welkeinstrumentenzetdekeizerinomzijnkosmopolitismeconcreet
temaken?EnhoeverenigenwedechristenvervolgingentijdensMarcus’
regeerperiodemetzijnkosmopolitischedenkenenhandelen?

11. Immanuel Kant
Wanneerééndenkercentraalstaatinbeschouwingenoverhetkosmo-
politisme,danishetImmanuelKant(1724-1804).Metzijndriegrote
‘kritieken’bevrijdtdemeester-denkeruitKönigsbergdemensuitzijn
onmondigheid. En met zijn Zum ewigen Frieden legt hij een nieuw
fundamentonderhetwereldburgerschap.Hoeverhoudendezewerken
zichtotelkaar?WelkvervolggeeftKantaanhetwaardigheids-concept
vanDiogenesenMarcus?Enhoeinclusiefiszijnkosmopolitisme?Hoe
verenigenwijKantsafkeervanvrouwen,negers,jodenen‘geleindianen’
metzijnkosmopolitischedenken?

12. Emmanuel Levinas
MetEmmanuelLevinas(1906-1995)verschuifthetdecor.RichttenDio-
genes,MarcusAureliusenImmanuelKantzichophetik,plotsstaatnu
deandercentraal.MetLevinasverkennenweeenkosmopolitismedat
explicietwordtgenormeerddoordeethiek: ‘Iedervanonsisschuldig
tegenoveralleanderenen ikmeerdanwieook’.Hoekandezeethiek
wordenomgezetinrechtenpolitiek?EnhoerijmenweLevinas’con-
ceptvaneenwereldwijdebroederschapmetdienskoeleanalysevande
massamoordenopdePalestijnsekampensabraensjatila?Ermetzijn
onverhuldesympathievoordesovjet-Unie?

13. Amartya Sen
PasmetAmartyasen(1933)komtGracePhirivolopinbeeld.sen,de
‘MoederTheresavandeeconomie’,verdedigteengrotepubliekediscus-
siewaarinookdeallerarmstenhunstemlatenhoren.Eerdervestigde
Amartyasenonzeaandachtopdeontplooingvande ‘mogelijkheden’
vanmensenalsvoorwaardevoorhunvrijheidenontwikkeling.Metzijn
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magnumopusThe Idea of Justice lijktsendemeestcompletekosmo-
politischefilosofietepresenterentotnutoe.Hoewerkendramatische
gebeurtenisseninsensvroegejeugdinzijnkosmopolitismedoor?Hoe
verhoudtdemogelijkhedenbenaderinguitdejaren’80zichtotdeIdea
ofJusticeuit2009?Enhoehaalbaarzijndepraktischeoplossingenvan
dezeuitgesprokenpraktischefilosoof?

14. Coördinaten voor een kosmopolitisch denken
Hetkosmopolitismekentfelletegenstanders.Watzijnhunbelangrijkste
bezwarenenishetmogelijkdezeondereennoemertebrengen?Tegelij-
kertijdishetkosmopolitismeveelkleurigenrijkgeschakeerd.Watzijn
de belangrijkste verschillen tussen Diogenes, Marcus Aurelius, Kant,
Levinasensen?Enwelkezijndebelangrijksteovereenkomstentussen
dezedenkers?Ishetmogelijkomdecoördinatenteschetsenvaneen
kosmopolitischdenkeninalgemenezin?Enwelkezijndiecoördinaten
dan?Eenbestandsopname.

Deel III. Mondialisering en ruimte voor emoties

15. Sociale emoties als oplevingen van denken
Hetkosmopolitismeiseenredelijk,intellectueelconcept.Maarkosmo-
politische actieplannen als Human security en Human Development
zijnookopgetrokkenuitsocialeemotiesalsangstenempathie.Ineen
mondialesamenlevinglijkendezeemotiesaanbelangtewinnenende
vraagishoeweditgroeiendebelanginalgemenezinkunnenduiden.
Voorafgaandaaneenverkenningvanangstenempathieineentijdvan
mondialisering,stelikmeeerstdevraagnaardeverhoudingtussenrede
enemoties.

16. Observaties rondom angst en bezorgdheid
Wijzenobservatiesvanmondialebezorgdheidopeentrend?Op‘mon-
dialeangst’,overlopendin‘GlobalConcern’?Zevenconcretevoorbeel-
den, van ‘bewaakte identiteiten’ tot ‘immigratiebeperkingen’, lijken er
inderdaadoptewijzendathetverlangennaarveiligheidopgangdoet.In
hoeverrestimuleertderustelozedynamiekvandemondialiseringonze
angstvoordeander?

17. Een tijd van angst
Deobservatiesvanmondialebezorgdheidsuggereerdeneentrend.Ze
suggereerden ‘mondiale angst’, overlopend in ‘Global Concern’. Hoe
kunnenwedezeangstbegrijpen?Iszijeenvanzelfsprekendereactieop
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concretedreigingendiedoordemondialiseringwordengegenereerd?Of
isdeangstopeenanderewijzeinherentaanhetmondialiseringsproces
datzereflecteert?Zijnerremediesdenkbaartegendezemondialeangst?
Welkeremedieswordenvoorgestelddoorintellectuelendiezichopde
angstconcentreren?

18. Observaties rondom medeleven en zorg
Isangstdeenige,danwelbelangrijkstesocialeemotie ineentijdvan
mondialisering?Observatieswijzenook ineenandererichting. Inde
richtingvan‘mondiaalmedeleven,overlopendin‘GlobalCommitment’.
Uitzevenobservaties,van‘meervoudigeidentiteiten’tot‘maatschappelijk
verantwoordondernemen’,blijktookhetverlangennaarzorgvoorwie
armenonveiligis.Inhoeverreroeptdeintimiteitvandemondialisering
empathiemetdeanderop?Enverdientderolvanmedeleveninonze
socialeverhoudingenherwaardering?

19. Een tijd van medeleven
Zevenobservatiesvanmondialezorglijkeninderdaadtewijzenopeen
trend.Het isverdedigbaardatonsmedelevenmetdeander,waar ter
werelddezezichookbevindt,eenonlosmakelijkdeelvanonsdagelijkse
levenisgeworden.Hoevaltdezeontwikkelingteverklaren?Kunnenwij
inderdaadsprekenvaneenmondialecircle of empathy?Enwatbetekent
ons‘mondiaalmedeleven’voorintellectuelen,gevangenineensceptisch
mens-enwereldbeeld?

Deel IV. Mondialisering, ontwikkeling en veiligheid

20. Vrij van armoede. Over Menselijke Ontwikkeling
Human Development iseenbijzonderinvloedrijkkosmopolitischactie-
programmadateenmondialebemoeienisbepleitvanhetrijkedeelvan
dewereldmethetarme.Dezeaandachtvoorextremearmoede,waar
terwerelddezezichookbevindt,gaatinelkgevalterugtotRoosevelts
toespraakoverdeVierVrijhedenuit1941,waaronderdeFreedom from 
Want.Watishetverschilin‘nationaleontwikkeling’en‘menselijkeont-
wikkeling’?Hoewerdde‘vrijheidvanarmoede’sinds1941uitgewerkt?
EnwaaromkreegHumanDevelopmentpasvleugelsrond1990?

21. Vrij van angst. Over Menselijke Veiligheid
OokHuman Securityiseenkosmopolitischactieprogramma.Hetbepleit
mondialeveiligheid,zowelinhetrijkedeelvandewereldalsinhetarme.
Dezeaandachtvooronveiligheid,waarterwerelddezezichookbevindt,
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gaat eveneens terug tot Roosevelts toespraak over de Vier Vrijheden,
waaronderdeFreedom from Fear.Hoewerddezevrijheid sinds1941
uitgewerkt?Watishetverschiltussen‘nationaleveiligheid’en‘menselijke
veiligheid?HoeverhoudtHumansecurityzichtotHumanDevelopment?
EnhoeverbindtdeonveiligheidinhetZuidenzichmetdieinhetWesten?

22. Aan ‘hun schuld’ en ‘onze schuld’ voorbij
HumanDevelopmenten,inminderemate,Humansecurity,zijngebouwd
opeenspecifiekbegripvandezuidelijkearmoedeenonveiligheid.Dit
begripondervindtconcurrentievananderetheorieënoverarmoedeen
onveiligheid.HoeverhoudtHumanDevelopmentzichtotdetweebe-
langrijkstetheorieënoverdeoorzakenvanmetnameAfrika’sproblemen?
Hoeverhoudtditconceptzichtothetdenkenintermenvan‘hunschuld’
en‘onzeschuld’?Eenverkenninginvogelvlucht.

23. Human Development en mondiale zorg
‘Menselijkeontwikkeling’ontleenthaarwaardezowelaaneenmoreel
uitgangspuntalsaaneeneconomischbelanginonzezorgvoordearm-
sten, waar ter wereld deze zich ook bevinden. In 2000 kreeg Human
DevelopmenthandenenvoetenindevormvandeMillenniumdoelen.
Opgrondwaarvanwerdendezeachtdoelenvastgesteld?Weerspiegelen
zijdebehoeftenenprioriteitenvandearmen?Weerspiegelenzijookhet
HumanDevelopment-conceptzoalsuitgewerktdoorMahbubulHaq,een
vandegrondleggers?Doorwelkepolitiekestrategiewordtdeuitvoering
vandeMillenniumdoelenvergezeld?

24. Human Security en mondiale bezorgdheid
Humansecurityontleentzijnwaardeaanzijnaandachtvoordeveilig-
heidvaniedereen,zowelinhetarmealsinhetrijkedeelvandewereld.
Welkeanalysevandeonveiligheidwaarinzowelderijkenalsdearmen
verkeren, ligt aan het concept ten grondslag? En op grond van welk
moreelcriteriumkunnenbehoeftenenprioriteitenwordenvastgesteld?

25. Kosmopolitisch en politiek denken
IkpresenteerHumanDevelopmentenHumansecurityalskosmopo-
litischeactieplannen.Opwelkaspectvanhetkosmopolitismekunnen
beideplannenwordenteruggevoerd?Ikpresenteerangstenempathieals
krachtigesocialeemotiesineentijdvanmondialisering.Inhoeverrezijn
angstenempathieterugtevindenindebelangrijkstetekstenoverHuman
DevelopmentenHumansecurity?IkconstateerbijHumansecurityhet
gebrekaaneenmoreelcriterium,terwijlikbijHumanDevelopmentde
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nadruklegopeenontbrekendepolitiekevisie.Watbetekenthetgebrek
aaneenmoreelcriteriumvoorHumansecurity?Enwatbetekenthet
ontbrekenvaneenpolitiekeagendavoorHumanDevelopment?

26. Waardigheid, een open concept
IkstarttemijnonderzoeknaeenbezoekaanTheFamilyofManinCler-
vauxennaeenontmoetingmetGracePhiriinndirande.Hoekijkiknu,
aanheteindevanditonderzoek,terugopClervauxenndirande?Ishet
mogelijkomdeaanzettegeventoteennieuwenpraktischkosmopolitisch
concept,waarinTheFamilyofManenGracePhiriwordenverenigd?En,
zoja,aanwelketermzouditnieuweconceptdankunnenontspringen?

Epiloog

27. Over de gevaren van een radicaal kosmopolitisme
Gaandeweg,zobesefik,benikGracePhiriuithetoogverloren.Terwijl
hetmethaartochallemaalbegon.IkkeerdanookterugnaarGraceen
haarkleineverhalen.WanneerGracespreektoverextremearmoedeen
onveiligheid, dan spreekt zij over het kwaad. Over een immanent en
metafysischkwaad,complexentragisch,eenkwaaddatbijhaaralsImfa
siyithawikabovendebankhangt.VoorGracewijstdetermkwaadopeen
kille,stinkendeademtochtdiealleuitingenvanextremearmoedeenon-
veiligheidaaneenrijgtenverhevigt.Gracelijkttebetwijfelenofditkwaad
überhauptweluitroeibaaris.Praktischekosmopolieten,dearchitecten
vanHumanDevelopmentenHumansecurity,sprekenechternietoverhet
kwaad.Zijsprekenoveruitdagingen,doelstellingenenindicatoren.Hun
taalisdievandemaakbaresamenleving.Detwijfellijktteontbrekenof
dezedoelstellingenentargetswelhaalbaarzijn.Hoeverhoudthetkwaad
vanGracePhirizichtotdeuitdagingenvandepraktischkosmopolieten?
Vooreenconfrontatievanenerzijdshetmodernekosmopolitismemet
anderzijdsdepre-modernenotievanhetkwaadgaikteradebijdeFranse
filosoofAlainFinkielkrautendeDuitsedenkerCarlschmitt.

Samenvatting. Van Ndirande naar Clervaux
Ikblikterugenvatmijnbevindingensamen.IkmoetopnieuwnaarThe
FamilyofMan;terugnaarmijneersteontmoetingmetkosmopolitisme.
EnikmoetterugnaarGracePhiriinndirande,diemijnnaïef-kosmo-
politischeideeënzoopdeproefstelde.Inquick stepspringikvervolgens
doordegeschiedenisvanhetkosmopolitischedenken.Insnellepassen
herneemikmijnverkenningenvandesocialeemotiesonderhetkosmo-
politisme.Iklegenkelesnelkoppelingennaardegeboorteenevolutievan
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menselijkeontwikkelingenmenselijkeveiligheid.Eniknaderdefinish
meteenverkenningvanhet‘kwaad’inndirandeendegevolgenvandit
Afrikaanseframevoorhethedendaagsekosmopolitisme.
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2 Clervaux:hetgroteverhaal
vanTheFamilyofMan

Ik bezoek The Family of Man, een grote en bijzonder succesvolle fototen-
toonstelling uit 1955, die de kosmopolitische idee verkondigt dat alle mensen 
met elkaar verbonden zijn. De tentoonstelling ademt het humanistische 
vooruitgangsoptimisme van de na-oorlogse jaren. Maar dit kosmopolitisme 
roept ook felle kritiek op, onder meer van de Franse intellectueel Roland 
Barthes. Welke kritiek formuleert hij en met welke van zijn opmerkingen 
zal ik rekening moeten houden?

Indezomervan2009vierikvakantieinClervaux,Luxemburg.Inhet
slaperigestadjestaateenkasteeluitde12eeeuw.IndeTweedeWereld-
oorlog lag het onder vuur tijdens het Ardennenoffensief. Op sokkels
voordeingangstaannutweeoudeshermantanksgeparkeerd.Vandaag
herbergthetkasteelmeerderemuseawaaronderhetMusee de la Bataille 
des Ardennes enhetmuseumvanTheFamily of Man.Opeenwarme
ochtendwandelikdoorbeideexposities.TheFamilyofManzetmeaan
hetdenken.

Ikbekendatiknooiteerdervandetentoonstellinghadgehoord.En
daarmee geef ik mezelf geen compliment. Want The Family of Man
zwierftussen1955en1994overdewereld.Indeeerstetienjaarvanhaar
bestaantrokdeexpositiebijnatienmiljoenbezoekers.Hetboekdatover
detentoonstellingwerdsamengesteld,werdmeerdanviermiljoenkeer
verkocht.30

TheFamilyofManbestaatuit503foto’sinzwart-wit,genomendoor273
fotografenuit68landen.Deze503foto’swerdengeselecteerduitmeerdan
tweemiljoen,aangeleverddoorhonderdenfotografen.Welbeschouwd
zijndefoto’svaneenwisselendekwaliteit.sommigenzijnnietmeerdan
kiekjes.AnderenkomenuitdemeesterhandenvanEmmyAndriesse,Ed
vanderElsken,HenriCartier-Bresson,RobertDoisneauenRobertCapa.
Indelopendetentoonstellingzoekjehunnamenoverigenstevergeefs.

Watzerepresenterenisalevenminbijzonder.Hetzijninkijkjesinhet

30 Zie: family-of-man.public.lu/concept-exposition/index.html (geraadpleegd 1 oktober 2009).
Ewardsteichen&Carlsandburg,The Family of Man, newYork:MuseumofModernArt.1996..
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normalelevenvannormalemensen,overalterwereld.Aldezemensen
eten,aldezemensenzijnaanhetwerk.Zezijnverliefd,zeogengelukkig,
zekoesterenhunbabyenzeverzorgenhunouders.Zeworstelenmet
armoedeengeweld,zezijnverdrietig,zezijnziekenzebegravenhun
doden.Hetgaatkortomoverhetvolleleven,overliefde,geloof,geboorte,
werk,familie,kinderen,oorlogenvrede.

Uitdecommentaarbordendiedetentoonstellingbegeleiden,blijktdat
desamenstellernadeTweedeWereldoorlogeenbijdragewildeleveren
aaneenbeterewereld.DiesamenstellerwasdeinLuxemburggeboren
fotograaf,schilderenconservatorvanhetNew York Museum of Modern 
Art(MoMA)Edwardsteichen(1879-1973).Doortalvangelijkenissente
tonentussenmensenuitdeversteuithoekenvandeaarde,hooptehijop
eenbeteronderlingbegrip.Defotografiediendedaarbijalsuniverseletaal;
alseenbeeldtaaldiehetgeschrevenwoordzouovertreffenendieiedereen
zouverstaan.Wiedefoto’sopzichlietinwerken,zoverondersteldestei-
chen,konnietandersdanconcluderendatallemensengelijkwaardigzijn,
zozealniet‘gelijk’zijn.Allemensen,ongeachthungeslacht,ras,klasse,
cultuurofleeftijd,blijkenverenigddooreengemeenschappelijkenatuur,
dooreenzelfdewaardigheid.Enhetzou,metdankaandemodernefoto-
grafie,ditinzichtzijn,dathaat,geweldenvernietigingkonoverwinnen.

steichenpresenteerde,kortom,eenevenoptimistischalskosmopo-
litischprogramma.Eenkosmopolitismedatniemandwenstebuitente
sluiten,datvanmeetafaaninclusiefwas.Eenkosmopolitismedat,bemid-
delddoordefotografie,alseenBiblia Pauperi dewereldzouovertuigen
vanhethumanistischegelijk.

Kreegsteichendatgelijkook?Vandegeschiedeniskreeghijdatopdat
momentniet.DeoorlogeninKoreaenVietnam,deopstandvandeMau
MauendeonafhankelijkheidsstrijdinAlgerije,maarookdeburgeroorlog
inGuatemalaenderakettencrisisopCubavormdenpijnlijkecontra-
puntenbijderondreizendemensenfamilie.Maarbijzijnpubliekraakte
hijeengevoeligesnaar.Waardetentoonstellingookwerdopgebouwd,
eerstinnewYork,vervolgensinAmsterdam,inTokio,inMoskou,in
Guatemalastad,inJakarta,inJohannesburgennogeensdertigandere
landen,stondhetpubliekinderij.

In2003werdTheFamilyofManopgenomeninhetMémoire du Monde,
inUnEsCO’s‘WerelderfgoedlijstvoorDocumenten’.31TheFamilyofMan,
zomeldtdewebsitevanUnEsCO,iseenvandebelangrijksteculturele

31 Zie: portal.unesco.org/ci/en/ev.php-URL_ID=21054&URL_DO=DO_TOPIC&URL_sEC-
TIOn=201.html(geraadpleegd5oktober2009).
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scheppingenuitde20eeeuw.‘Zeverklaartdemensenaandemensen.(...)
hetiseeneerbetuigingaandevolkerenoveralterwereld’.

De regels van het schone
sinds1994isTheFamilyofMangehuisvestinhetkasteelvanClervaux,
hetstadjewaarsteichenwerdgeboren.Envandaagishethierwarmen
stil.Iklijkdeenigetoeschouwerenneemdetijdomfotovoorfotote
bestuderen.Despelendekinderen,deverliefdetieners,dearbeidersmet
hunsigarettenindemond,deboerenophetland,dezorgendemoeders,
dehereninkostuum.

Doordestiltewerkendehonderden foto’s langzaammaarzekerop
mein.Debeelden,uitIJsland,Vietnam,KeniaenUruguayrijgenzich
aaneen.Enmeerdandat:zeverbindenzichnietalleenmetelkaar,ze
verbindenzichookmetmij.DeruziëndeAmerikaansepubers:hoelijken
zeopmijneigenkinderen.Hetoudesiciliaanseechtpaarophetbankje:
zozatenookmijngrootoudersvoorhunhuis.HetBritseechtpaaraan
hetstrand,hijmetzijnlangewittekousennogaan;deinvoddengeklede
migrantenmoeder.

Gaandewegkrijgtheteffectdatsteichenvoorogenhad,ookmij in
zijnban.nietalleenvloeitdewereldvan1955samentotééngeheel,ze
vermengt zichookmetmijnwereldeenhalveeeuw later.niet alleen
vervaagt het onderscheid tussen de magere fabrieksarbeiders en de
Afrikaansemoedermethetkindaanhaarborst,ookwordthetverschil
tussentoenennuopgeheven.

stapjevoorstapjewordikdeelvandieimmenseFamilyofMan.
Endezedeelname,zobekenik,doetweldadigaan.Zoweldadigals

alleendevertrouwdeopnameineenfamilieaankandoen.Iklaatme
dus graag verleiden. Verleiden door de voorstelling van één immens,
wereldwijdgezin.Eenfamiliewaarookikeenonderdeelvanblijktezijn.
Waarinmijnkinderenzichgeborgenzullenvoelen,dieeenhuis,eenbed
enmaaltijdbiedt,waarterwereldwijonsookmogenbevinden.DeFamily
ofManiseenfamiliedievoormijzorgt,zoalsikvoorhaarzalzorgen.Die
mijbeschermtzoalsikhaarbescherm.steichenstentoonstellingvertelt
datikopmijnplaatsbenindewereld.

Ófdiefamilieerinwerkelijkheidookis,ofdatzeeengehaaidecreatie
isvaneenbezieldefotograaf,dievraagwilikmeopditmomentnieteens
stellen.Datgeldtookvoordevraagofdefamiliairewerelddieinzwart-wit
voormeoprijst,eenproductzoukunnenzijnvanmijnmenselijke,alte
menselijkebehoefteomerdeelvanuittemaken.Ikoverweeg,kortom,
nietdedoorsteichengeselecteerde503foto’stenemenvoorwatzezijn:
voor503doorsteichengeselecteerdefoto’s.

CLERVAUX:HETGROTEVERHAALVAnTHEFAMILYOFMAn
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Inmijnmusealeroesneemikzelievervooreenverwijzingnaariets
watvelemalengroterisendatallesoverstijgt:deverwijzingnaareen
metafysische,kosmopolitischeordediezichindezefoto’ssamenbalt.net
alsmiljoenenmensenvoormelaatikmemaaraltegraagverleidendoor
deschoonheidvanditimmensekunstwerk;deschoonheidvanelkgroot
kunstwerk.Deschoonheiddieeenwerkelijkheidsuggereertzonderdat
dezewerkelijkheidookaanwezighoefttezijn.Ikondergadesensatiedat
hetkunstwerkklopt,datheteendiepergelegensamenhangopenbaart,
eensamenhangdieikeerdernietzag,maaraltijdalvermoedde.

nuverwijliknogindebeelden.Inhetbeeldvaneenartsdieeenpas
geborenbabyoptilt,hetbeeldvandefluitspeleruitdeAndes,datvan
deAmerikaansesoldaatdieopwegnaarhetfrontzijnzoontjetroostof
denaaktezwartejongetjesdiemetsperenopeengazellejagen.Deten-
toonstellingiszóoverweldigendaangenaamdatikpasinverwarringraak
wanneerikbuitenweerinhetzonlichtsta.stondiknuineenkunstwerk,
datmijvolgensderegelsvanhetschonede illusieverschaftevaneen
wereldwijdefamilie?Ofboodsteichenskunstwerkmijweldegelijkeen
blikindevollewerkelijkheid,eenwerkelijkheiddieweindedynamiek
vanalledagmaaraltegemakkelijkoverhethoofdzien?

Adamisme
Laterkomenmeervragen.sommigevragennegeerik.Anderetrekikme
aan,ineenaanvankelijkmoeizamepogingomteantwoorden.

Hebik,zovraagikmeaf,welopgemerktdatinhetvermeendeanti-
racismevanTheFamilyofManeenracistischeboodschapresoneert?
Bijvoorbeeld omdat op de foto’s, meer zwarte mensen naakt zijn dan
blankemensen?Deblankenverschijneninpakenstropdasendezwar-
teninkralenrokjeenmetspeer.Isdetentoonstellingooknietracistisch
omdatdemeestefotografenblankzijnensuggererenoptekomenvoor
deonderdruktezwarten?Eensuggestiediedeblankenperomgaande
eensuperieureroltoebedelenendezwartendenigrerentotpotentiële
slachtoffers?32

nee,dathebiknietopgemerk.Endeeerstehelftvandevraaginteres-
seertmeeigenlijkookniet.Halverwegede20eeeuwlopenblankennu
eenmaalvakerinpakkendanAfrikanen.Maardevraagnaardeblanke
scheppingvanhetzwarteslachtofferschap,dievraagschuurtwel.Eneen
antwoordhebikniet.33

32 WiniBreines,The trouble between us: an uneasy history of White and Black women in the Feminist 
Movement,newYork:OxfordUniversityPress2006,p.11.

33 Family of Man,zegtdeIsraëlischefilosoofAvishaiMargalit,degradeertiederééntotslachtoffer.
Wantopdefoto’sontbrekenimmersdedaders.Hierverschijnenalleendemensenvangoede
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Zieik,zowordtmegevraagd,welhetpatriarchaleinsteichenstentoon-
stelling,detraditionelecontextwaarinmannenvakerwerken,besturen
enjagen,terwijlvrouwendoorlopendzorgen,rouwenenkoken?Enbesef
ikweldatallefotografenfeitelijkhetwestersekerngezinreproduceren?
nietalleeninAmerika,maarookinRusland,AziëofAfrika?Kinderloze
vrouwen,vrouwendiedeleidingnemen,huismannenenhomoseksuelen,
transseksuelen, mensen die anders samenleven dan in de combinatie
man-vrouw-kinderen:zekomenindeheletentoonstellingnietvoor.34
nee,datzagikevenmin.Misschien,zohoudikmevoor,zagikhetniet
omdatdetraditionelerolverdelingtussenmannenenvrouwennueenmaal
vanzelfsprekend is bij het leeuwendeel van de wereldbevolking. Maar
dewaarheidis,endatsteektme,dathetmedomwegnietisopgevallen.
WaaromkreegdeexpositieeigenlijkdebravenaamTheFamilyofMan?
EnnietTribe of Man,World of Man ofCommunity of Man?

Demeestvenijnigevraag isechterdeze.Herkende iküberhauptde
verschillendeindividuenindemondialefamilie,ofplaatsteikiedereen
tegendeachtergrondvanhetkosmopolitischefamilieportret,waardoor
iedereen,endaaromniemand,ernogechttoedoet?Handeldeiknietin
strijdmethetoorspronkelijkehumanisme,bijvoorbeeldvanGiovanni
PicodellaMirandola,datnietde‘mensheid’ofde‘ideemens’ontdekt,
‘maardemensuitiederconceptueelkeurslijfbevrijdt’?35

Dezevraagschuurtentrekt.Zijirriteertmemeerdanikzouwillen.
Want terugdenkend aan de tentoonstelling besef ik dat ik inderdaad
meerkeeknaarhetfamilieportret,dannaardeindividueleledenervan.
natuurlijk: ik herinner me de Amerikaanse soldaat, de fluitspeler uit
deAndes,deruziëndepubers,hetsiciliaansestelophaarbankje,maar
námenhebbendezemensenniet.Hetzijn–decriticihebbenmeergelijk
danme lief is–archetypenzondergeschiedenis, zonderpersoonlijke
identiteit:hetzijndésoldaat,démuzikant,dépuber,débejaarden.

De felstecriticusvansteichens tentoonstellingblijktdeFranse lite-
ratuurcriticusenfilosoofRolandBarthes(1915-1980).Ineenberoemd
gewordenessaywijstBarthesdekosmopolitischeboodschapvandeThe
FamilyofManvolledigvandehand.VolgenshemnegeertThe Great Fa-
mily of Man,zoalsdetentoonstellinginParijsheette,volledighetgegeven

wil.Envoormensenvangoedewiliserophetwereldtoneelmaaréénrolvoorhanden:dievan
slachtoffer.Datmaaktdeheletentoonstellingtotsentimentelekitsch,enkitschisdan,inde
woordenvanschrijverMilanKundera,‘deontkenningvanstrontinonsleven’.AvishaiMargalit,
‘Menselijkewaardigheidtussenkitschenvergoddelijking’,Nexus50(Europees humanisme in 
fragmenten. Grammatica van een ongesproken taal)2009,p.559.

34 DonnaJeanneHaraway,Modest−Witness@Second−Millennium. FemaleMan−Meets−OncoMouse: 
feminism and Technoscience,newYork:Routledge1997,p.243.

35 AlainFinkielkraut,De verloren beschaving,Amsterdam:Contact1997,p.45.

CLERVAUX:HETGROTEVERHAALVAnTHEFAMILYOFMAn



28

KOsMOPOLITIsCHEPERsPECTIEVEn

datdewerkelijkheidisopgetrokkenuittegenstellingen.36TheFamilyof
Maniseenmythischevoorstelling.Feitelijkishetmaareenkortessay
waarinBartheshethumanistische–endaarmeehetzijninzienstypische
westerse–mensbeeldachtersteichenstentoonstellinghekelt.Laterishet
opgenomeninzijngrotewerkMythologieën.

OokTheFamilyofMan,zobetoogtBarthes,iseenmythe.Eenmythe
dieintweefaseswordtopgebouwd.Deeerstefaseisdievanhetverschil:
hetverschilinuiterlijkheden.Deexotischeverschijningsvormentrek-
kendeaandacht,degrotevariatiesindemenselijkesoorttredenopde
voorgrond.DewereldlijktéénimmensetorenvanBabel.Maardan,op
welhaastmagischewijze,zeilendeovereenkomstentussenallemensen
voorhetvoetlicht.Overalterwereldwordenimmersmensengeboren,
overalzijnmensenaanwerk,overalblijkenmensentelachenenoveral
gaanmensendood.OnderdeBabylonischeverwarringvandeculturen,
rustblijkbaareenidentiekemenselijkenatuur.Hoeverschillendweook
zijn,uiteindelijkdelenwedezelfdevoorvader:Adam.

DezegedachtegangnoemtBarthes‘Adamisme’.HetAdamismeiseen
westersehumanistischemythevan‘eenheidinverscheidenheid’.EnThe
FamilyofManisdehoogmisvanditAdamisme.Daarmeeiszijookde
bewierokingvanhet‘essentialisme’,datdeoneindigepluriformiteitvan
demenselijkegeschiedenisencultuurlaatversmeltentotéénbevattelijke
essentie:demenszoalshijnueenmaalis,deechtemens,denatuurlijke
mens.

DemythevanhetAdamismeisnietongevaarlijk,meentBarthes.Zij
onderdruktdegeschiedenis.Eengeschiedenisdiezichmindertoontin
harmonie,overeenkomstenenvrede,daninanimositeiten,verschillen
enstrijd.Datveel,zonietdemeestemensenargwanendstaantegenover
hethumanisme,heeftvolgensdeFransefilosoofdanookzijnredenen.
Deze mensen ervaren de verschillen blijkbaar veel krachtiger dan de
overeenkomsten. Door de mythe van de menselijke natuur, door de
implicieteboodschapdatweuiteindelijkallemaalbroersenzussenzijn,
veronachtzaamtTheFamilyofManeenrealiteitwaarinonderdrukking
enongelijkheidaandeordevandedagzijn.Eenrealiteitdieweliswaar
veleninsluit,maarookvelengeenkansguntenindemargeparkeert.

Ja,vanzelfsprekend, schrijftBarthes, is iedereenooitgeboren.Maar
de een kwam ter wereld in Beverly Hills, de ander in een Afrikaans
vluchtelingenkamp.

Zeker.Iedereensterft.Maarsommigencrepereneenpijnlijkedoodals

36 RolandBarthes,The Great Family of Man,1957.In:neilBadmington,Posthumanism,London:
Palgrave2000,p.11-13.
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kindtijdenseenhongersnood,terwijlanderenoverlijdenophogeleeftijd
enbegeleiddoordurepalliatievezorg.Dehumanistischemytheachter
detentoonstellinglaatdezehardewerkelijkheidvanhetverschilechter
verdwijneninhetstralendelichtvaneentijdlozewijsheidenindelyriek
vaneeuwigevormen.

Huidskleurdoeterniet toe,wantallemensenzijnbroeders,sugge-
reertTheFamilyofMan.Oja?vraagtBarthes.‘Hebjedatideeweleens
voorgelegdaandeoudersvanEmmetTill,dejongenegerdievermoord
werddoorblanken?37WatzullenzíjvindenvanThe Great Family of Man?’

Ookwerkendoenweallemaal,verteltTheFamilyofMan.Maarwat
wérk is, schrijftBarthes,daarhebbendeblankebazenenhunzwarte
werkersindekoloniënheelandereideeënover.‘Vraagmaareensaande
noord-AfrikaansearbeidersvanGoutted’OrhoezijtegenoverdeGreat
FamilyofManstaan.’38

Barthes,kortom,wenstdeverschillenblootteleggen.Hijwillatenzien
datvelenuitgeslotenzijnvanTheFamilyofMan.Hijverwijthethuma-
nismeindifferentievoorhendiegeendeeluitmakenvandemensenfamilie
endaarmeeverwijthijhenmoreleonverschilligheid.39

Metdezekritiekoverkoepelthijinfeiteeenaantalafzonderlijkekritie-
kenopsteichenstentoonstelling.Hijoverkoepeltdepostkolonialekritiek
datTheFamilyofMangeenachtslaatopdeonrechtvaardigeverhoudin-
gentussenzwartenwit;hijoverkoepeltdefeministischekritiekdatergeen
aandachtisvoordeondergeschiktepositievanvrouwen;hijoverkoepelt
demarxistischekritiekdatsteichenvoorbijgaataandeuitbuitingvan
dearmendoorderijken.EnhijoverkoepeltdekritiekdatTheFamilyof
Manzichdefactoverhevenvoeltbovenhetdagelijksegemodderinde
werkelijkheid,waardoorEmmetTillendearbeidersvanGoutted’Orhet
nakijkenhebben.Barthes,inéénzin,deconstrueertEdwardsteichens
verhevenkosmopolitisme.

37 EmmetTillwaseenjongenvan14diein1955werdvermoordindeAmerikaansestaatMississippi
doorblankendiehem‘eenlesjewildeleren’omdathijeenblankmeisjehadwillenversieren.

38 DeGoutte d’Or(degoudendruppel)wastotverinde20eeeuweenvandearmstewijkenvan
Parijs.Vandaagisheteenvandemeestbonteimmigrantenwijkenvandestad,tennoordenvan
hetmetrostationBarbès-RochechouartopdehellingenvanMontmartre.Inl’Assommoir–de
‘comadrinker’– uit 1877 zette Émile Zola de arbeidersbuurt neer als een door alcoholisme
geteisterdgetto.

39 HoewelnogtevroegomBartheshieraltekritiseren,dringtzichdesondanksdevraagofopde
Fransefilosoofweldeporteevansteichenstentoonstellingophetnetvlieshad.Hetportretdat
steichenvandemensenfamiliemaakt,isnietzozeereensociologischestudiedanweleeneen
moreelstatement.DeFamily of Manisgeenbeschrijvingvandehuidigewerkelijkheidmaarvan
eenterealiserenwerkelijkheid.

CLERVAUX:HETGROTEVERHAALVAnTHEFAMILYOFMAn
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A capitalist cultural tool
LatervoegtAllansekula,eenAmerikaansefotograaf,schrijverenanti-
globalist,metprikkelendeanekdotesenlastigebeschuldigingeneenextra
dimensietoeaanBarthes’tochalnietmalsekritiek.sekulameentdat
TheFamilyofManeenverwerpelijkeuitingisvanphoto globalism.The
FamilyofMan,meentsekula,iseenhommageaanéénspecifieksoort
mensenweldeAmerikaansesoort.DatdeAfrikaanseendeChinese
daarzosprekendoplijken,wijstvolgenshemopeengeheimeagenda.
naarsekula’sideeheeftdetentoonstellingeenpolitiekdoel.Endatishet
wereldwijdeuitventenvandeAmerikaansecultuurenwelviademoderne
taalvandefotografie.40nietalleenrepresenteerdedegrotetentoonstelling
exclusieveAmerikaansewaardenalsblankesuperioriteit,vaderlijkgezag,
moederlijkevolgzaamheidenhetbelangvande familiealshoeksteen
vandemondialesamenleving.Door jarenlangmetde tentoonstelling
overdewereldtezeulen,fungeerdeTheFamilyofManookalseenca-
pitalist cultural toolinde‘strijdomdeheerschappijoverdewereldinde
hoogtijdagenvandeKoudeOorlog’.Geenwonder,meentsekula,datde
expositiesteunkreegvanzowelCoca-ColaalsdeCIA.

Opheteersteoogissekula’skritiekweiniginteressant.Ja,wanneerThe
FamilyofManin1958inZuid-Afrikaarriveert,staatindeentreehalvan
de tentoonstellingsruimte een immense wereldbol waaromheen Coca
Cola-flesjescirkelen.MaarwelkeAmerikaansetentoonstellingwordtniet
doorhetbedrijfslevengesponsord?InderdaadzijnhetinJohannesburg
alleen blanke Zuid-Afrikanen die de tentoonstelling bezoeken. Voor
zwartenisdetentoonstellingechternietverboden.Misschienwarende
blankebezoekersvooralkosmopolitischdenkendemannenenvrouwen
meteensterkeaversie tegenhetopkomendeapartheidsdenken?41Bo-
vendienwashettentijdevandeKoudeOorlogvanzelfsprekenddatde
Amerikaanseregering,aliasdeCIA,detentoonstellinguitventte,zoals
zeállesuitventteinhaarstrijdtegendesovjet-Unie:vanmaanvluchten
tot jazzmuziek, van ontwikkelingshulp tot auto’s, van democratie tot,
inderdaad,TheFamilyofMan.

Toch zaait sekula onrust. Blijkbaar past steichens tentoonstelling
naadloosindespecifiekecontextvanwelvarende,blankemannen,van
Amerikaansepolitiekenvaninternationalebedrijvigheid.Endusniet,
vooralleduidelijkheid,vanuitgesloten,arme,zwartevrouwen,vande-
kolonisatiepolitiekenlokalegemeenschappelijkheid.Ja,blijkbaarroept
steichendezecontextopdoordekeuzevanzijnfoto’s.Endatplaatstde

40 LouisKaplan,American exposures: photography and community in the twentieth century,Min-
neapolis:UniversityofMinnesotaPress2005.

41 Kaplan,a.w.,p.66.
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tentoonstellingwederomineenminderkosmopolitischesfeerdanzij
voorgeefttedoen.

In1959,eenjaarnaJohannesburg,reistdetentoonstellingnaarMoskou,
naarhethartvanhetcommunisme.WanneerThe Washington Postdan
kopt: ‘Steichen to Explain Man’s Universality to Russians’,42 roept deze
krantopironischewijzeopnieuwdevraagophoeuniversalistischeen
universalismeeigenlijk iswanneerdit zoexplicietaanhetbuitenland
moetwordenuitgelegd.EenmaalinMoskouishetvervolgenswachten
opantikapitalistischekritiek.Endiekomtmetvliegendetrom.Zotoont
eenvande503 foto’s eenChinees jongetjemeteen lege rijstkom.De
Amerikaneninterpreteerdendefoto–genomenin1949,dusnogvóór
decommunistischemachtsovernameinChina–alseenuniverseelsym-
boolvanhonger.Daardenktdesovjetregeringheelandersover.Delege
rijstkom,hetkannietanders,isongetwijfeldeenkritischesneerrichting
Peking,opdatmomentdevoornaamstebondgenootvandesovjet-Unie.
InMoskoumoetdefotodanookwordenverwijderd.43

HoeuniverseeleninclusiefTheFamilyofManookwilzijn,dereizende
tentoonstellingtoonthaarfijnaanhoeverdeeldenexclusiefdemenselijke
familie inwerkelijkheid is.Wat indeenestadwordtbejubeldalseen
kosmopolitischeboodschap,wordtindeanderegedesavoueerdalseen
alibivoorAmerikaanserepressie.Watopdeeneplaatsdoorgaatvoor
eenoproeptotverzoening,lijktelderseenoproeptotopstandenstrijd.

Geschonden eenheid
Enzo staatmijnkosmopolitisme,mijnaangenamegevoeldat ikdeel
uitmaakvaneenwereldwijdeTheFamilyofMan,opgewekttijdensdie
warmeochtendinClervaux,plotsineenbitteretocht.

Vooralsnog geef ik me niet gewonnen. Zo heerst steichens huma-
nistische ideologie niet alleen in Luxemburg of de Verenigde staten.
VergelijkbareideeënkwamenkomjeooktegenbijeenItaliaanseRenais-
sancefilosoofalsPicodellaMirandola,deFransewiskundigenicolasde
Condorcet,deDuitsetheoloogDietrichBonhoeffer,dehindoeïstische
Indiër Mahatma Ghandi, de communistische Zuid-Afrikaan nelson
Mandelaende joodsewijsgeerAbelHerzberg.Keeropkeerschetsen
dezeenminderberoemdevoorvechtersvandemenselijkewaardigheid
hunhumanistischehorizontenomopgrondhiervanalledaagseonrecht-
vaardighedenaandeordetestellen.

steichenverdienthetdanookomtewordenverdedigd.Daaromstel

42 JeanWhite,‘sandburgsteichentoExplainMan’sUniversalitytoRussians’,The Washington Post,
15februari1959.

43 Kaplan,a.w.,p.71.

CLERVAUX:HETGROTEVERHAALVAnTHEFAMILYOFMAn



32

KOsMOPOLITIsCHEPERsPECTIEVEn

ik,tegenBarthesin,dateenmoreel‘adamisme’,zoalsuitgedragendoor
steichen,eenvoorwaardeisompreciesdeonrechtvaardighedenophet
spoortekomenwaardecriticivandetentoonstellingopwijzen.Ikstel
dateenrudimentaire‘inclusieve’idee,waarinweallendeeluitmakenvan
eenFamilyofMan,onmisbaarisvoorhetbesefdatdeconcretewerkelijk-
heidtelkensweerwordtgetekenddoor‘exclusie’,doorstrijdenverschil.44

Ikdenk,bijvoorbeeld,dathetalleenmogelijkisommeetelevenmethet
verdrietvaneenFilippijnsemoederdiehaarkinderenaanmalariaverliest,
doorbijdezemoederemotiesteveronderstellendieooknederlandse
moedersinvergelijkbaresituatieservaren.Kunnenwewelwordengeraakt
doordevoortijdigedoodvaneenmens,zónderdevanzelfsprekendheid
dateengoedlevenookeenvoldragenlevenis?Erkennenwenietdatde
gruwelijkedoodvande jongenegerEmmetTillonrecht isomdátwe
dezeimplicietvergelijkenmetdevredigedoodvaneenbejaardeineen
nederlandsverzorgingshuis?

Is de zware arbeid van noord-Afrikaanse arbeiders in Goutte d’Or
überhauptalszwarearbeidteherkennen– laatstaantewaarderenof
teverlichten–zonderhenindegedeeldecontextteplaatsenvanBritse
staalarbeiders, Russische boeren en nederlandse ambtenaren? Is het
welmogelijkomonsvoortestellenhoezwaarhetwerkinGoutted’Or
is zonderonze spierenenonzehanden tevergelijkenmetdievande
noord-Afrikanen?

Alleenhetgemeenschappelijkeinonzelichamen–noemhetdena-
tuur,noemhetonzeessentieofonzeAdamistischeoorsprong–maakt
hetmogelijkomdeverschillendeomstandighedenteaccentuerenwaarin
dezelichamenmoetenwerken.Zóndereenrudimentairideevanonze
gedeeldegemeenschappelijkheidblijftdenoord-Afrikaansearbeidereen
exootdiewerkkanenmoetverrichtenwaarvoorzijnblankebuurman
terechtdeneusophaalt.

Ook Roland Barthes impliceert een ‘gedeeld verstaan’. Wanneer hij
adviseertomdenoord-Afrikaansearbeiders,ofdeoudersvandever-
moordezwartejongentevragenwatzijvansteichensideeëndenken,dan
veronderstelthijdatdezemenseninstaatzijnomevenverstaanbareals
acceptabeleantwoordengeven.Ja,implicietgaatBartheserzelfsvanuit
dathúnverhalenmíjaanhetdenkenzullenzetten,zoalsalleenmensen
elkaaraanhetdenkenzettendiezichtotelkaarverhouden,diemetelkaar

44 DeideevanTheFamilyof Manmogenwe,metdewoordenvanEmmanuelLevinas,opvattenals
een‘totaliteit’.Maarandersdandetermwellichtsuggereert,heeftdezetotaliteitniethetlaatste
woord.Zijzaldoorlopendwordengeïnterrumpeerddoorhet‘Oneindige’,doordekomstvan
de‘ander’,diehaarkeeropkeerterdiscussiezalstellen.EmmanuelLevinas,De totaliteit en het 
Oneindige. Essay over de exterioriteit,Amsterdam:Ambo1987,p.14,31.
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communicerenenzichopeenofanderewijzeaanelkaarverwantvoelen.
TerwijlBarthesdefoto’sverwerpt,omhelsthijhetverhaal.Tegenoverhet

beeldplaatsthijhetwoord.Maarhetdoellijkthetzelfdealsdatvanstei-
chen.Beidenhopenhetonderlingbegriptebevorderen.Zezetteninop
eengezamenlijkehorizonenbekrachtigenzohetkosmopolitischeideaal.

BartheslijktzichzelfstegenBarthestekeren,wanneerhijerexpliciet
voorpleitomdedoorTheFamilyofMan-tentoonstellingverdoezelde
onrechtvaardigheidopteheffen.Blijkbaar isBartheseropuitomeen
nieuwe, een ‘werkelijke’ Family of Man te scheppen. Blijkbaar wil hij
steichensmusealewerkelijkheidtotrealiteitlatenkomen.Maarwiestreeft
naarhetwereldwijdeopheffenvanonrechtvaardigheid,verondersteltook
eenwereldwijdgedeeldideevanwatrechtvaardigheiduiteindelijkis.

IkoverweegdanookomBarthes’polemiekserieuzertenemendan
Bartheszelfdoet.Omdátwij,blankenenzwarten,mannenenvrouwen,
rijkenenarmen,opwelkewijzedanook,allangeenmensenfamiliezíjn,
kunnendeonrechtvaardighedenwaardeFransefilosoofopwijstzich
aanonsvertonen.Eerst isereenbreedgedeeldideevaninsluitingen
verbondenheid,vervolgenswordtdezeverbondenheidweeropdeproef
gestelddoortalvanconcreteuitsluitingenenonrechtvaardigheden.

ZowelsteichenstentoonstellingalsBartheskritiekopdezetentoonstel-
ling,valtdanooktebegrijpenalseenoproepomdebreukenindeFamily
krachtigeraanhetlichttebrengen.Ommensenintesluiteninplaatsvan
uittesluiten.UiteindelijksluimertbijsteichenénbijBarthesnietminder
daneen–onuitgesproken–beeldvaneengeschondeneenheiddiehet
meerdanwaardisomtewordenhersteld.

Hoe succesvol The Family of Man of ook is, de kosmopolitische fototentoonstelling 
van Steichen staat al snel bloot aan brandende kritiek. Het is kritiek die verder 
reikt dan de tentoonstelling alleen. Ze zou het kosmopolitisme in zijn geheel 
kunnen raken. Niet alleen wordt de tentoonstelling ontmaskerd als een westers 
of zelfs Amerikaans ideaal. Ook wordt het ‘essentialisme’ dat de tentoonstelling 
uitdraagt ervan beschuldigd geen oog te hebben voor de individuele verschillen. 
Dit zijn kritieken die ik me moet en zal aantrekken. Tegelijk schenk ik The Fa-
mily of Man krediet. Zij vormt een morele horizon, waartegen inbreuken op de 
menselijkheid zichtbaar worden. En ze vormt een conceptuele horizon, waarte-
gen de verschillen zich af kunnen tekenen. The Family of Man representeert de 
kosmopolitische orde, die de ordeverstoring mogelijk maakt.

CLERVAUX:HETGROTEVERHAALVAnTHEFAMILYOFMAn
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3 ndirande:dekleineverhalen
vanGracePhiri

In de Malawische sloppenwijk Ndirande vraagt Grace Phiri mij met klem 
om hulp voor haar bevallende dochter. Grace Phiri blijkt absoluut arm en 
absoluut onveilig. Zoals ik keek naar de foto’s in Clervaux, zo luister ik naar 
de kleine verhalen uit Ndirande, verteld onder het onrustbarende schilderij 
Imfa Siyithawika – ‘aan de dood valt niet te ontkomen’. Het is niet gemak-
kelijk om Clervaux en Ndirande samen te denken. Ik twijfel: verstoren de 
‘kleine verhalen’ van Grace de orde van het kosmopolitische denken, zoals 
weergegeven in The Family of Man? Of jaagt Grace het kosmopolitisme van 
The Family of Man juist aan? 

Vaak,maaraltevaak,stelikmevoordatikgeborenwerdineenzuide-
lijkesloppenwijk.ZeginDharaviinBombay(India),inAcahualincasin
Managua(nicaragua)ofinndirandeinBlantyre(Malawi).Danleidde
ik waarschijnlijk een bestaan dat Thomas Hobbes ooit omschreef als
solitary, poor, nasty, brutish and short.Eenbestaandatonvoorstelbaar
isvoormij,als21e-eeuwsenoorderling.Maardatookonvoorstelbaaris
voordezuiderlingendieerjaarin,jaaruit,moetenwonen.Eenbestaan,
zoonveilig,dathetvoorTheFamilyofManvolstrektonacceptabelis.

Datikmedezevoorstellingenmaak,isniettoevallig.Ikzwierfdoor
DharaviengingopdekoffieinAcahualincas.Bijtijdenwijlewoonik
netbuitenndirande,degrootstesloppenwijkvanMalawi,eenvande
armstelandenvanAfrika.

Eninndirande,opeenheteAfrikaansedaginaugustus2008,gebeurt
dit.

IkmaakmeopvooreendagelijksewandelingnaarMountndirande,
eenvandevijfheuvelsdieBlantyrebeschermenalsrandenvaneengril-
liggevormdekom.Ikverlaatmijnhuisaandewelvarendenyambadwe
Crescent en steek Chileka Road over richting Blantyre Girls Primary
school.AnderhalvekilometervolgikdendirandeRingroadenwandel
langsrokendeminibusjesenstoffigepick upsvolkippenenbalenkatoen.
Rechtsvandewegliggenkerken,linksdekrottenvanndirande.Hier
wonenofficieel150duizendmensen,maarsommigeschattenhetaantal
inwonersdubbelzogroot.IkpasseerdeafslagnaardeHoly Ghost Church
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inhethartvandeslum.sindsdezestraatin2007werdgeasfalteerd,ishij
deenigeverhardewegindezezeevanmensen.

Telkenswanneerikdoorndirandezwerf,verbaasikmedateenvoor-
stadvandezeomvangmaaréénfatsoenlijkewegbezit.Hoeoverleefje
ndirandeindewoedenderegentijd,wanneerhetheletownshipineen
immensmoerasverandert?Wanneerde latrinesoverspoelen,dedrek
tussendehuisjesgolft,decholeratoeslaatenmalariaeenspoorvandood
enverdrietdoordekrottenwijktrekt?

IkblijfdeRingroadvolgen.Enslentereenvoluurlangsdeoostelijke
buitenrand van het meest hectische stukje Afrika halverwege nacala
aandevochtigekustvanMozambiqueenLusaka,diep inhetstoffige
binnenlandvanZambia.

En–ikkannietandersdantoegeven–ikgeniet.Vandezon.Vande
geurvanvuur,gebradenkipenversgezaagdhout,vanhetgeklopvan
hamersopzinkenhout,vandeflardenkwasa kwasauitdekroegenen
gospeluitdekerken,vandedonkereogen,derankelichamen.Vanhet
zweetdatovermijnlichaamvloeit,vanmijnaanwezigheidinditverlo-
renenvergetenstukjewereld,vanhetvooruitzichtnogmaandenlangin
Afrikatezijn,vandeopwindingdezeintensiteitvanlevendagin,dag
uit,temogenmeemaken.

IkgenietervanondergedompeldtezijninTheFamilyofMan.
Devraagisechterwelkerolikindezefamiliespeel.Devraagiszelfs

ófikerweldeelvanuitmaak.

Het spijt me, abambo
nietvervanndirandemarket,voordeopgestapeldedoodskistenvanTry 
uz coffinmakers,staateenpolitieman.Hijsteektzijnhandopengroet.
Muli bwanje, abambo.Ikgroetterug.Danzethijeenstapnaarvorenen
steektzijnhanduit.Ookiksteekmijnhanduit.Datdoeikalsvanzelf-
sprekendenzondernatedenken,omdatjeeenuitgestokenhandimmers
nooitnegeert.Deagent,eenoudereheermetvriendelijkeogenineen
taniggelaat,informeertnaarmijnwelzijn.Danvraagthijomgeld.Hijis
arm,hijkanzijnzoonnietnaarschoolsturen.EnhijwoontinBangwe,
eentownshiptienkilometerverderop,maarzegtdathijzelfshetgeldniet
heeftomeenminibusjetenemen.Enik,ikbeneenmzungu,eenblanke.
Ikkanhetgevraagdegeldbestmissen.Inzijnwerkplaatslegtdeeigenaar
vanTryuzzijnzaagneerenluistertwatdepolitiemantezeggenheeft.Een
vrouwmetkindopderugblijftstaan,schoolkinderenhoudenhunpasin.

Daarstaikdan,temiddenvantoeterendeauto’s,handelaarsinbananen
engeroosterdemaïskolven,voordegestapeldezerkenvandecoffinma-
ker.Demise en scènewaarinikeenogenblikeerdernogzogenietendin
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rondwandelde,ligtinduigen.Plotsstaikopdebühne,terwijlikeerder,
alsspectator mundi,nogindelogezat.Deagentwachtaf.

Zijnbeeldtriltvoormijnogenindebrandendelucht.Degeluidenuit
ndirandeklinkennogintenser,nogindringenderdaneerst.Maarhetis
dezelfdezon,hetzelfdelichtdatzichoverheelMalawiuitstrekt.Dedag
lijkteventotstilstandtekomen,hijwerptzijnankeruitindezezeevan
stof,krottenengebrandepinda’s.Ikzoueenstapterugkunnendoenom
aandezesituatieeeneindetemaken,maareenhelekrottenwijk,trillend
indezon,verdringtzichinmiddelsachtermij.45

Watmoetikdoen?Ikaarzel,ikprobeermijngedachtenteordenen.
Watikdoe,isdit.Ikzeg,naenigeaarzeling,‘neeabambo,hetspijtme,
ikkanuniethelpen.Ikhebalveelverantwoordelijkheden,ikhoopdat
ueenanderesponsorbereidvindtomhetschoolgeldvooruwzoonte
betalen.’Ikgeefweereenhand.Zikomo,zegtdeagent.Decoffinmaker
paktzijngereedschapweeropenikloopdoor.

Ik denk na over mijn besluit. Feitelijk had ik het om het geld niet
hoevenlaten.Eenmiddelbarescholierkostnoggeentweehonderdeuro
aan schoolgeld per jaar.46 Een minibusje naar Bangwe kost niet meer
danveertigeurocent.Tochdeedikhetniet.Washetomdatiknietals
persoonmaaralsmzunguwerdbenaderd?Washetdehitte,destekende
zon,hetstof,deherrieendrukterondomdiemedeedverlangenom
aandesituatieteontsnappen?Vindikdateenconstable on dutynietom
geldmagvragen?namikwellichteenbesluitzónderdaterfatsoenlijke
redenenaantengrondslaglagen?Geneerdeikme?Voeldeikmeonvrij,
spoeldeeengolfvanonbehagenmijnredelijkheidweg?Hadiktóchmijn
portemonneemoetentrekken?Waarom,ingodsnaam,waarom,iserin
Malawinoggeenbegingemaaktmetstudiefinancieringengratismid-
delbaaronderwijs?WaaromisalleswatinhetWestenvanzelfsprekend
is, hier een probleem? Ik voel me ongemakkelijk, betrapt, opgejaagd,
aansprakelijkenmetschuldbeladen.Ich bin kein Herr im eigenen Haus. 

Ikverplaatsmeookindepolitieman.stondhijmebewustoptewach-
ten?Wisthijdatikhiervandaagvoorbijkwam,omdatikhiervrijwel
elkemiddagvoorbijkom?Hoelangdachthijnaoverzijnvraagaanmij?
Oefendehijzijnstapvooruit,hetuitstekenvanzijnhand,hetcorrect

45 Voorwiedezepassagebekendvoorkomtmaarnietweetwaaraanzijherinnert:ikrefereerhier
aanAlbertCamus’novelleL’étranger,‘DeVreemdeling’uit1942.Enwelaandepassageswaarin
Meursaultplotsooginoogstaatmet‘deArabier’enhemvervolgensmetenkelepistoolschoten
vanhetlevenberooft.

46 DeMalawiaanseprijzendieindezetekstwordengenoemd,zijnprijzenuit2008.Tentijdevande
eindredactievandezetekstinapril2012zijnzevrijwelverdubbeld.Kostteeenritjeperminibus
in2008zo’n35cent,vierjaarlaterisdat70cent.DeinkomensvandeMalawianenzijnindeze
periodemaarampergestegen.

nDIRAnDE:DEKLEInEVERHALEnVAnGRACEPHIRI



38

KOsMOPOLITIsCHEPERsPECTIEVEn

formulerenvanzijnvraag?Gingwellichteenfamilievergaderingaanzijn
actievooraf?Moesthijmoedverzamelenommeaantespreken?Watzal
hijvertellenwanneerhijvanavondthuiskomt?Verwachttenzijnkinde-
rengoednieuws,ofhieldenzealrekeningmeteensomberantwoord?
Enhoevoelthijzichnu?Teleurgesteld,moe?Voelthijzichvernederd,
omdateenrijkemzungu,diezondermeerhetschoolgeldvanzijnzoon
hadkunnenbetalen,inenkelezinnenzijnverzoekterzijdeschoof?Had
hijzichookvernederdgevoeldwanneerikaanzijnverzoekhadvoldaan?
Isdeverhoudingtussenarmezwartenenrijkeblankenüberhauptgeen
verhoudingvanverheffingenvernedering?

Later,indekoeleluchthoogbovenndirande,opeenrotsblokopndi-
randeMountain,probeerikmijnervaringteanalyseren.Eerst,vooraf-
gaandaandeontmoetingmetdeagent,voeldeikmeopgenomeninThe 
Family of Man,omsteichensmetafoortegebruiken.Vervolgensstapteen
individuuitdeFamilynaarvoren,enscheurthetconcept.

Tochschenkthijmijpasopdátmomentdemogelijkheidomdaad-
werkelijklidvandefamilieteworden.Doorzijnstapnaarvorenblijkt
nietalleendatikhetenkeleminuteneerdernietwas.nublijktookdat
ditlidmaatschapzoevidentnognietis.Wantalsfamilielidkrijgjeook
verantwoordelijkheidtoegekend.Enhetaanvaardenvandieverantwoor-
delijkheidblijktallerminstvanzelfsprekend.

Maarzietdepolitieagentzichzelfwélals familielid?Iszijn lidmaat-
schapgeenveronderstellingvanmij?Ishetnietmogelijkdatzijnstap
naarvoren,inderichtingvandevoorbijwandelendeblanke,kanworden
begrepenalseenpogingomzelftotdefamilietoetetreden?Waarschijnlijk
ervaarthijzichimmersalsarm,alskansloosendaaromalsuitgesloten
enveronderstelthijdatikwéldeeluitmaakvandewereldwijdefamilie.
Endatterwijlik,dievoorafgaandaandeontmoetingnogveronderstelde
familielidtezijn,weigeromdaadwerkelijktoetetredenophetmoment
dat ik voor de keuze word gesteld. De agent, die voorafgaand aan de
ontmoetingwaarschijnlijkverondersteltgeenfamilielidtezijn,wordtde
kansopnieuwontzegd,nuhijdaareenpogingtoedoet.

IserüberhaupteenmensdiedeeluitmaaktvanTheFamilyofMan?

Vanzelfsprekend, amai
Evenvoorbijndirandemarket,bijdeparkeerplaatsenvoordeminibusjes,
staantweevrouwentusseneenstapelhoutskoolenenkelebossenvers
gekaptsuikerriet.Eenvandevrouwenzaktdoorhaarknieëninhetzand.
Ikhoudmijnpasinenwijkuit,wantzeverspertdedoorgang.

Danreiktdeanderevrouwnaarmijnhand.Opnieuwsteekikhemuit,
opnieuwdoeikdatalsvanzelfsprekendenzondernatedenken,omdatje
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eenuitgestokenhandimmersnooitnegeert.Ikkendezevrouw.Althans,
zekomtmijbekendvoor.Paslaterweetikwiezijis:opzondagdanstzij
indekerkvandeHeiligeGeest.Zedraagtvriendelijkeogenineentanig
gelaat.Enzeherkentookmij.

Maardezevrouwinformeertnietnaarmijnwelzijn.Zevraagtopde
manaf:‘mzungu,kuntuhelpen?Mijndochtermoetbevallen,ikweet
nietwatwemoetendoen.’Ikzievruchtwatersijpelenlangsdebenenvan
dezittendevrouw,eenmeisjenog.Hetwaterdruptinhetgrauwezand.
ZinnenvanLeoVromanschietenvoorbij.Mens is een zachte machine / 
een buigbaar zuiltje met gaatjes / propvol tengere draadjes.

Daarstaikdan.Daarstaikwéér.Temiddenvantoeterendetaxibus-
jes,tussendehoutskoolenhetsuikerriet.Ommijheencirkelenweer
vrouwen,straatjongensenkinderen.Belangstellendkijkenzij toehoe
ik,deenigeblankediezichüberhauptinndirandewaagt,ditvarkentje
gawassen.

Dezonbrandtopmijnwangen,zweetdruppelshopenzichopinmijn
wenkbrauwen.Ikzeteenstapnaarvoren,alsof ikdenattebenenvan
dejongevrouwwilbestuderen,maaropgehooptzweetstroomtinmijn
ogenenbedektzemeteenlauwe,dichtesluier.Debekkensvandezon
dreuneninmijnhoofd,hetbeeldwankelt,uitndirandewaaiteenvurige
ademtocht.Ikherneemme.

Ennuzegikdit,rustigenzonderenigeaarzeling. ‘Vanzelfsprekend
amai,waarmoetuwdochterheen?’Ikloopnaareenhalfvoltaxibusje
enoverlegmetdechauffeur.Hijstuurtzijnpassagiersweernaarbuiten.
Tweeomstandershelpendejongeendeouderevrouwopdebankjes.En
ikbetaaldechauffeuromhen,ineenverderlegebus,naarhetQueen
ElizabethCentralHospitaltebrengen.Dedamepaktmijnhand,dankt
mijzikomo kwambiriendanktMulungu, God.Hope to see you in church, 
abambo.Enikloopweerdoor.

Geëmotioneerddenkiknaovermijnbesluit.Watlietmijnueenandere
beslissingnemen?Zeker,ditwaseennoodgeval,eenemergency.Devraag
vandepolitiemanwasdatniet.Maartoch.Waarommoestikzonodigde
suikeroomzijninTheFamilyofMan?Haddendevrouwennieteerder
kunnenbedenkenhoezeinhetziekenhuismoestenkomen?Waarwasde
verwekkervanhetkind?Washetfeitelijknietzíjnverantwoordelijkheid
omvoordevrouwtezorgen?Waaromdedendeomstanderseigenlijk
niets?Zíjkendendevrouwen,alwashetmaarvanzien,zijhaddenook
eenbusjekunnenregelen.Wiliknogwellangerfamilielidzijn?Ishetwel
mijntaak,alstoevalligpasserendemzunguominAfrikavoorAfrikanen
optekomen?GedroegikmenietalsMalleHenkie?Wasiknietdedupe
vandemoraal?Enishet,alsaanzettotdezetekst,nietvanhetgrootste
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belangomdatteweten?
Maarikverplaatsmeookindevrouw.Hoebuitengeslotenvoeldezij

zich,voorafgaandaanonzeontmoeting?Hoepijnlijk,hoeschandelijk
washetvoorhaarommethaardochterinhetsmerigezandteknielen
vanndirandemarket?Iszijdankbaarvoordehulpdiezijontving?Of
ervoerzijhetalsvernederendomeentoevalligpasserendemzunguom
hulptemoetenvragen?Durftzijmezondagnogaantekijkenwanneer
zedansendvoorbijkomt indekerkvandeHeiligeGeest?Heefthaar
vraagenmijntoegeeflijkheidonzegelijkwaardigheidbinnendefamilie
verscheurdenbevindenweonsnuvooreeuwigineenverhoudingvan
knechtenmeester,vanslachtofferenheld?

Ofwerdhier,opditultiememomentvanmenselijkcontact,TheFamily
ofMantotlevengewekt?

Streets with no names
HoogopndirandeMountainkijkikopndirandeneer.Opdezezeevan
mensen,bijeengepaktinhunwoningen,markten,kerkjes,kroegen,blik-
slagerijenendoodskistenfabriekjes;eenshanty townmeteenontelbare
hoeveelheidsteegjes,afvalhopen,autowrakkenenopenriolen.

ndirandeligtopenkelekilometerstennoordenvanhetcentrumvan
Blantyre.Daar,indowntowneninenkeleomliggendewijkenalsnami-
wawa,nyambadweensunnysidewordthetlevengevierd.Huizenzijn
aangeslotenopelektriciteit,opstromendwaterenophettelefoonnet.
Destratenzijnverhard,derestaurantszittenvol,opdeparkeerplaatsen
staanToyotaLandCruisersennissanPajero’s.Degeldautomatenvande
grotebankenleverendoorlopendkwacha’s.

Wiehier indeproblemenraakt,heefttalvanmogelijkhedenomer
weeruittekomen.Wanneerhijweereensnaareenbegrafenismoet,iser
eenwerkgeverdiezijnsalarisdoorbetaalt.Wanneerbijhemwordtinge-
broken,dektdeverzekeringdeschade.Bijziekteliggentweefatsoenlijke
privéziekenhuizenomdehoek,depolitiepatrouilleertvoorzijndeur.En
hijkentvoldoendemensenbijderechtbank,inhetgemeentehuisenbij
derijksoverheidomzijnbelangenveiligtestellen.Hijisopgenomenin
hetmaatschappelijkeweefsel.Zijnbestaanisinclusief.

Hoeandersisditinndirande,eengebiedwaarzelfsdebewonersvan
BlantyreCentrummaarweinigvanafweten.Ookindedatabankenvan
hetNational Statistics OfficevanMalawiiszogoedalsnietsoverdetown-
shiptevinden.47Eenplattegrondisalevenminbeschikbaar.Detownship

47 ZoblijktuitbezoekaanhethoofdkantoorvanhetNational Statistics OfficeinZomba(15augustus
2008).
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is,naareentekstvanU2,a place where the streets have no names.Where 
people are beaten and blown by the wind, trampled in dust(1987).Hoe
bontenvrolijkdesloppenwijkzichopheteerstegezichtookvoordoet,
inndirandeheersenziekteendood.Mensen,hoevriendelijkzeophet
eersteoogookmetelkaaromgaan,ervarenzichdoorgaansalsuitgesloten.
Hunbestaanisexclusief.

Wanneer ikdoordesteegjesvanndirandezwerf, ishetonmogelijk
aanderouwstoetenteontkomen.Elkmomentvandedagtrekkenze
doordewijk.Opwegnaareenvandevelebegraafplaatsenindebuurt,
ofnaardedorpenwaardebewonersooitwerdengeborenenwaarzenu
weerteraardewordenbesteld.Derouwstoeten,delijkkistenfabriekjes,
dezieken,uitgeteerdophunmattenvoordedeur,dekinderenmethun
hongerbuikjes,hetprikkeldraadoverdemuren,detraliesvoordewin-
keltjes,dekreupelenscharrelenddoorhetstof...Iedereendiehetzienwil,
zalhetweten:wieinndirandewoont,ismaareenhaarbreedverwijderd
vandedood.

Dedodenvanndirandezijnnogjong.Veelalzijnhetkleinekinderen.
Verdertwintigersendertigers.nuzijnouderenüberhauptindemin-
derheidinMalawi,waardegemiddeldelevensverwachtingtussende41
en47jaarligt.48Maarinndirandelijkenouderenvolledigteontbreken.
Alseenmagneettrektdeslumjongemensenwegvanhetplatteland.Het
zijnmannenenvrouwendievolplannenengoedemoedhopenteont-
snappenaandetrageenuitzichtlozearmoedeinhundorpen.Weinigen
beseffenaanvankelijkdatdeeerstestapindeoverrompelendedynamiek
vanndirandeereenisineenmoerasvanangstenonzekerheid.These 
streets remind me of quicksand / when you’r on it you’ll keep goin down / 
And there’s no one to hold on too / And there’s no one to pull you out / You 
keep on fallin / And no one can hear you callin. Datzingtdesenegalees-
Amerikaansehiphop-zangerAkonwanneerhijinzijnliedGhetto(2007)
desloppenwijkenvanDakarvergelijktmetdebackstreetsvannewJersey
endetrailerparksinnewMexico.

DeMalawiërdiezichinndirandevestigt,ervaartalsneldathemmaar
weinigbespaardzalblijven.Fatsoenlijkonderzoeknaararmoedeenonvei-
ligheidinndirandeisoverigensschaars.49Wiewilwetenhoebehoeftigde

48 Afhankelijkvanwelkebronjeraadpleegt.HetmeestoptimistischzijnUnICEFendeCIAmet
47jaar,terwijldeIntelligence UnitvanhettijdschriftThe Economisthetop41,1jaarhoudt.Ter
vergelijking:deinwonervanHongkongmagvolgensThe Economistrekenenophetdubbele
aantaljaren,82,2jaar.CijfersvanUnICEF:unicef.org/infobycountry/malawi_statistics.html.
(geraadpleegd20augustus2008).CijfersvandeCIA:Malawi Country Profile. CIA World Fact-
book,Washington2006.CijfersvandeIntelligenceUnit:The Economist Pocket World in Figures,
London:TheEconomist2006.

49 EenvandeweinigestudiesisMirjamVossen&MichelKnapen,Township Blues. Legal needs of 
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bewonersvanndirandezijn,ofhoezehunveiligheidorganiseren,komt
ervooralsnogalleenachterdooruitgebreidmethentegaanpraten.Door
kwalitatiefonderzoekteverrichten.Doorhetnajagenvanmicrologieën,
vankleinevertellingen.Micrologieëndieookonsintellectscherpenen
waarweonzeabstractiesaankunnentoetsen.

Ofzehettoezegtuitdankbaarheidofschuldgevoel:GracePhiriisbereid
omhaarlevensverhaaltotindetailuitdedoekentedoen.En,zohoud
ikmevoor,wellichtvindtzehetwelaangenaamommeteenvreemde
Europeaanoverhaarleventepraten.

GracePhiri,zonoemikdevrouwdiemijomhulprieptijdensdebe-
vallingvanhaardochter.Ikontmoethaaropnieuw,tijdensdezondagse
hoogmisvandeHoly Ghost Church,tweewekennahetvoorvalbijde
minibusjes.naafloopvandedienstkomtGraceopgewektnaarmetoe.
Wehoudenkortelkaarshandenvast.Ja,haardochtermaakthetgoed.
Ookdebabyisgezond.Wemakeneenafspraak.Eenafspraakvooreen
vriendenbezoek.‘Ikwilwetenhoehetmetjegaat’,vertelikhaar.Later
voegikdaaraantoedatikeenagendaheb.Wantikwilmeer.Ikwilweten
hoeGraceleeft,hoezedenktenhoehaartoekomsteruitziet.

GracePhiriheetanders.Wanneerikhaarverteldatikhaarverhalen
meewilnemenineentekst,vraagtzemehaarnaamniettenoemen,ook
alverschijntdezetekstinhetnederlands.DaaromdoopikhaarGrace
Phiri.‘Phiri’,omdatPhiri,metBanda,demeestvoorkomendeachternaam
inMalawiis.En‘Grace’van‘genade’.Of,meerspecifiek,vanSola gratia, 
‘door genade alleen’. Want Grace blijkt nogal eens afhankelijk van de
genadevananderen,envanhungenadealleen.50

OphetmomentdatikGracespreek,isze37jaaroudengrootmoeder
vantweekleinekinderen.Inhetrumoerigehartvandetownshipwoont
zijineendriekamerwoningvanvijfbijzevenmeter.Datdoetzeinge-
zelschapvaneenbroer,eenoudevader,tweekleinkinderenenhaarvijf
volwassenkinderen.

Maarvooraleerstdoeikeenbekentenis.Watikvanafditmomentover
Graceschrijf,isbetergeformuleerd,beteroverwogen,betergedoseerd
enbetergestructureerddaninwelketranscripievanonzegesprekkenis
terugtevinden.

Gracehadnooitdekansomtestuderen,Graceisnooiteerdergeïn-
terviewdenhetEngelsvanGraceisnietaltesterk,ookalisdatbriljant
vergelekenmetmijnbeheersingvanhetChichewa.DeGracedieiknu
gapresenteren,houdthetmiddentusseneenjournalistiekportreteneen

individuals in Ndirande, Malawi,Tilburg:PangaPress2009.
50 DetailsoverdewareidentiteitvanGracePhirizijnbijdeauteurverkrijgbaar.
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literaireconstructie.Vanzelfsprekend:defeitenkloppenendecitatentus-
senaanhalingstekenskwamenprecieszouithaarmond.Aanintellectuele
vermogensontbreekthetGraceniet.Welaanallesandere.

Imfa Siyithawika
Feitelijkstel ikGracemaaréénvraag. ‘Grace,vertelmeoverje leven.’
Vervolgenshoudikalleoptiesopen.Ookdemogelijkheidvaneenop-
gewektverhaalwaarindeepisodeinhetzandvanndirandemarketníet
méérwasdaneenongelukkigintermezzo.

WantikbengeenleerlingvandeschooldiedoceertoverAfrikaals‘het
verlorencontinent’ofhet‘hartderduisternis’.Wiedergelijkewoorden
uitspreekt,houdthetbijvoorbaarvoorgezien.Voordespreker–enhij
ofzijisperdefinitiegeenAfrikaan–hoefthetallemaalnietmeer.Voor
hemisdestrijdgestreden.MaarAfrikanenhebbendezekeuzeniet.Zij
moetenverder,zijgaanverderenwillenookverder.Bovendieniserook
eenandere,meerontspannenenopgewektekant.Hoeweldekwantiteit
vanhetAfrikaansebestaandoorgaanszeerbeperktis–honger,ziektes,
armoedeeneenvroegedood–isdekwaliteitvanhetAfrikaanseleven
vaakhoog.

‘Afrikanen zijn levenskunstenaars’, is de indruk van Koert Lindijer,
Afrika-correspondentvoorNRC Handelsblad.Hetiseenindrukdieik,
naachttienjaarAfrika,methemdeel.‘Alsdemuziekmaatgevendzou
zijn,isAfrikahetgelukkigstecontinentterwereld,’schrijftLindijer.‘Ga
opeenzondagmiddagnaareenopenluchtdiscoinGhana,waaropaen
oma,zonen,dochtersenkleinkinderengezamenlijkswingen.Opgewekte
melodieën,sexywiegendeheupen,mooiespringendelichamenenveel
gezelligheidvooriedereen.InAfrikabenjebijdebron.Debewonerszijn
diepreligieus,maarzestaanmethunvoeteninhetzandofindeblub-
ber.nietGodmaardesocialeomgangheeftprioriteit.Iedereenmeteen
extravertepersoonlijkheideneenwarmhartvindtkameradeninAfrika.’51

MaardeAfrikaansevrolijkheidkanverraderlijkzijn,zoblijkt.
IndewoonkamervanGracePhirihangteenschilderij.Hetiseenkleu-

rigkunstwerkmeteenverhaal.Hettoonteenmandieaandeoevervan
derivierdoendeismethetomhakkenvaneenboom.Eenleeuwdoemt
opuithetstruikgewas.Demanlaatzijnbijlvallenenklimtindeboom.
Daar, halverwege, ontmoet hij een enorme slang. Onder het gewicht
vandemanbreektdeboomenvaltrichtingwater.Daarwachthemeen
krokodilmetopengesperdebek.Onderhetschilderijstaatinforseletters:
Imfa Siyithawika.‘Aandedoodvaltnietteontsnappen’.

51 KoertLindijer,‘Geentijdverspillenaanpessimisme’,NRC Handelsblad22juli2002.
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HetblijkthetlevensmottovanGracePhiri,zoalshetookhetlevensmotto
blijktvanhaarburen,haaroverburenenwaarschijnlijkdemeestemensen
inhaarwijk.Phiri’slevenisdanookhetlevenvanéénuitvelen.

You cannot escape death.TochbehoortGrace,netalsik,totdezelfde
Family of Man.HadRolandBartheshaargekend,danhadhijhaarwaar-
schijnlijk,metEmmetTillendenoord-AfrikaansearbeidersvanGoutte
d’Oropgevoerdinzijnessaytegensteichen.DanhadBarthesaansteichen
enaanallekosmopolitischehumanistengevraagd:‘Vraagmaareensaan
GracePhiri’.‘VraaghaarmaareenshoezijdenktoverThe Great Family 
of Man’.Vraageensofookzijzichingeslotenvoelt?Vraageensofzijdeel
uitmaaktvandemensenfamilie?Vraaghethaar,enjezulthorendatze
zichdoorlopendbuitengeslotenvoelt.

Iksteldevraag.Volledigopen.Grace. Tell me about your life.

De kleine verhalen 
Eindaugustus2008.Drielangemiddagenluisteriknaardeverhalenvan
GracePhiri.naardeverhalenoverhaarlevenenoverhaarplaatsinde
mensengemeenschap.Ja,somsgaathetgesprekinderdaadoverLindij-
ers‘opgewektemelodieën,sexywiegendeheupenenmooiespringende
lichamen’.

Tochwordthetvooraleengesprekoverarmoedeenonveiligheid.Over
háárarmoedeenhááronveiligheid.Daarmeewordthetimplicietookeen
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gesprekoverderijkdomenveiligheiddieikgenietenvanzelfsprekend
vind.Hetwordtzelfseengesprek,zozalalsnelblijken,overabsolute
armoedeenhetabsolute gebrekaanveiligheidinndirande.

Hetwordteengesprekdatzalgaandienenalsreferentiepuntindeze
heletekst.WantiklaatmeinspirerendoorMahatmaGhandi,aanwiede
volgendeuitspraakwordttoegeschreven.‘Zorgdatjedenktaandearmste
persoondiejeooithebtgezien.Isdestapdiejegaatzettengoedvoorhem
ofvoorhaar?Zalhethemofhaarweercontroleoverhetlevengeven?In
anderewoorden,zalhetvrijheidgevenaandemiljoenenmensendiehon-
gerhebben?Jezultziendatjetwijfelverdwijntalssneeuwvoordezon’.52

EentermalskosmopolitismezegtGracePhiriniets.OokvanHuman
DevelopmentheeftGracenooitgehoord.VanHumansecurityevenmin.
Zelfs termen als ‘ontwikkelingshulp’ of ‘ontwikkelingssamenwerking’
roepenmaaramperherkenningop.Graceheeftzichnooitafgevraagd
waaromhaarkinderensindsenkele jarengratisnaarde lagereschool
kunnen,waaromBritseartseninhetnabijeQueenElisabethziekenhuis
rondlopen,waaromdenaam‘Vriendenvanspakenburg’prijktopborden
dieopndirandemarketeennieuwegezondheidspostaankondigen,of
waaromzijintijdenvanhongersnoodsjouwtmetzakkenmaïsFrom the 
American People. 

Drielangemiddagendenkenenpratenwijopdeverandavanhaarhuis
overhaarleven.Gracezitopeenrodestoelmetgescheurdebekledingen
scherpuitstekendestalenveren.schuinachterhaarhangthetkleurige
schilderijImfa Siyithawika–You cannot escape death.Eensprookjevertelt
hetallerminst.noglanggeen40isGrace,maarzemoestalafscheidnemen
vanbroersenzussen,vantweekinderenenvanhaarechtgenoot.Vrijwel
dagelijkssterftiemandinhaardirecteomgeving.Vrijweldagelijksstaptze
eenhuisbinnenomluidweeklagendhaarcondoleancesovertebrengen.

YoucannotescapedeathisniethetenigelevensmottovanGracePhiri.
Zeheefternogeenpaar.Life is bad,zegtGraceen: Evil is all around.

Imfa Siyithawikais,verteltGrace,ookhetlevensmottovanhaarburen,
haar overburen en waarschijnlijk de meeste mensen in ndirande. De
verhalengaandanookoverhonger,dood,diefstalendetentie.Zegaan
overangst,overdeangstvooreenarrestatiedoordepolitie,vooreen
aanvalvanmalaria,vooreendronkenlapmeteenpanga-mesenvoor
eenmislukteoogst.Datalleskanmorgenhaardoodofdedoodvanhaar
kinderenbetekenen.

Endatbeseftzedoorlopend.DeverhalendieGraceverteltzijnverhalen

52 Ghandi,geciteerdinFrankMulder&FreekKoster,Economie op ramkoers,Eindhoven:Uitgeverij
Pepijn2010,p.167.

nDIRAnDE:DEKLEInEVERHALEnVAnGRACEPHIRI



46

KOsMOPOLITIsCHEPERsPECTIEVEn

overabsolutearmoedeenhetabsolute gebrekaanveiligheid.Wanneerik
echternaafloopconstateerdatGraceeenmens-onwaardigbestaanleidt,
datzijzichalsuitgeslotenvanhetlevenervaartomdatzijzichdoorlopend
vernederdenbuitengeslotenvoelt,danzijndatmíjnwoordenennietdie
vanháár.Gracespreektinverhalen,nietinconcepten.53

Dekleineverhalen,de‘micrologieën’dieGracevertelt,zijnverhalen
vaneenvrouwineentijdvanoorlog,zoalsgeformuleerddoorEmmanuel
Levinas,alsverhalen‘waarindesluiersvandeillusieinvlammenopgaan’.
DatzijnnietalleendehumanistischeillusiesvaneenalomvattendeFamily
of Man, maar ook de sociaaldemocratische illusies van een effectieve
ontwikkelingssamenwerking,deromantischeillusievandehechteAfri-
kaansefamilieofdefeministischeillusievandeveerkrachtigeAfrikaanse
vrouwdiehaartegenslagenmetbewonderenswaardigekrachtverwerkt.

Hetiseencomplexeverzamelingvantragischvertellingenzoalsdie
inwestersemedialouteropduikenaanderafelrandenvandemondiale
werkelijkheid.Indenieuwsberichteninhetjournaal,inurban mythsin
videoclipsenmuziek,infilmsoveropstandenenoorlogeninsamisdat-
literatuuruittotalitairesamenlevingen.Kleineverhalenvanindividuenals
GracePhiri,stellenabstracteconceptenengroteantwoordenterdiscus-
sie.ZijonttrekkenGraceaande‘totaliteit’.ZeonttrekkenGraceaanalles
verklarendetheorieën,modellenenideologieën,die,wanneerheterop
aankomt,nietalleenweinigblijkenteverklaren,maarPhiriookterug-
voerenineenbesteldathaarverzwelgtenketentaaneendeterminisme
datzijnietherkent.GracePhiriheefteeneigenlot,‘allegoedbedoelde
mystificatiestenspijtdieinelkmenselijklevenwelietsontdekkendat
deeluitmaaktvangeheimzinnigeplannendieinonstotuitingkomenof
waarvanwedevoorafschaduwingzijn’.54Hoogstetijdomplaatstenemen

53 Ineencynischartikelopzijnweblog‘How to write about poor people’breektdeontwikkelings-
econoomWilliamEasterlyeenlansvoorhetverleggenvanonzeaandachtvan‘income,health,
accesstocleanwater,andliteracy’naar‘areaslikehappiness,traditions,ceremonies,festivals,
friendships,kinship’.Easterlysuggereertdatschrijversoverarmemensenoverhethoofdzien
datookdearmeneenrijk,volengelukkiglevenkunnenhebben,endatdereductievanditleven
totarmoedehengeenrechtdoet;zie:aidwatchers.com/author/easterly/(geraadpleegd18mei
2010).Datiseeninteressantegedachte.IkziedanookgraageenopvolgervanzijnbestsellerThe 
White Mans Burdentegemoetoverdegelukkigekantenvanhetbestaantemiddenvanextreme
armoedeenonveiligheid.WantgrootschaligonderzoeknaarhetlevenvandearmenalsVoices 
of the PoorvanTheWorldBank,Easterly’svoormaligewerkgever,laaterhelaasweinigtwijfel
overbestaandatgelukenarmoedebijzonderslechtsamengaan.‘Povertyisvoicelessness.It’s
powerlessness.It’sinsecurityandhumiliation’,constateerthetrapport.‘Povertyispain;itfeels
likeadisease.Itattacksapersonnotonlymateriallybutalsomorally.Iteatsawayone’sdignity
anddrivesoneintototaldespair’,meenteenarmevrouwinMoldavië.‘Povertyislikelivingin
jail,livingunderbondage,waitingtobefree’,zegteenjongevrouwinJamaica.Zie:go.worldbank.
org/IM4HTOJ690(geraadpleegd13mei2010).

54 Alain Finkielkraut (in zijn monografie over Emmanuel Levinas), De wijsheid van de liefde,
Amsterdam:Contact2004,p.95.
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ophetstoepjevoorhethuisvanGracePhiriengoednaarháárverhalen
enháárbelangenteluisteren.55

Klein verhaal 1
Inkomenszekerheid
Gracerekentnietopeconomische veiligheid,wantzijheeftgeenenkel
uitzichtopeenvastinkomen.Alevenminkanzijrekenenopeensociaal
vangnet.Ooit–Gracewastoen17jaar,mettweekleinekinderenenzon-
derman–probeerdezijzichinleventehoudenmetbreienenverkopen
vanbabykleren.Maarhetgelddatditopleverdewasnietmeerdaneen
kleineaanvullingophaarvadersinkomen.

Van1994tot2000handeldezeintweedehandskleren.nuwarende
inkomstenzolaagdatze,samenmethaarkinderenjarenlanghongerleed.
Eenhandeltjeinhoutskool,van2000tot2002,maaktehaar,gemetennaar
Malawischemaatstaven,kortstondigrijk.Maandelijkskwam75eurobin-
nen,voldoendeomhet,toennog,achtkoppigegezinvanteonderhouden.

Vandaag,zegtGrace,‘doetzeniets’.Datwilzeggen,zezorgtvoorhaar
vader,broerenkleinkinderen. ‘sMiddagsverbouwtzemaïs, tomaten
encassaveenverhandeltzewatoverblijftopdemarkt.‘snachtspoftze
popcorn,roostertzepinda’senbaktoliebolletjesomdie‘sochtendslangs
dewegaanvoorbijgangersteverkopen.Daarmeeverdientzeongeveer
25europermaand.

Ofzedatgeldookmorgennogverdient,isnietzeker.Gracekanziek
worden,deoogstinhaartuinkanmislukken.Iemandkanoverlijdenen
eenbegrafenisiszoduurdatdieeenkraterslaatinallereserves.

Graceenhaargezinsledenstijgennietuitbovenhetgemiddeldein-
komenvandeMalawiër.Endatwas in2007ongeveer170dollarper
jaar,ofwel46dollarcentperdag.Voorwiedaarvanmoetleven,ishet
bestaanéénlangeoefeninginoverleven.Tervergelijking:hetgemiddelde
inkomenineendoorsneeOECD-landalsJapanis38.410dollarofwel
105dollarperdag.56

55 Alzalikdezenietkunnenbevattenzondergebruiktemakenvanconceptendieikpasineen
laterstadiumaandeordezalstellen:deconceptenHumanDevelopmentenHumansecurity.na
afloopvanhetgesprekblijktdatikGrace’swoordenhetbest,javrijwelprobleemlooskanordenen
metbehulpvandezevencategorieënuithetaanHumansecuritygewijdeHuman Development 
Report 1994.Grace’swoordenkunnenmindergoedwordengeordendmetbehulpvandeaan
HumanDevelopmentontleendeMillenniumdoelen.Danblijvenechtertweedoelenonbesproken.
Datzijndoel2:hetbereikenvaneenuniverselebasiseducatie.Endoel8:hetontwikkelenvan
eenwereldwijdesamenwerkingvoorontwikkeling.Doel2blijftonbesprokenomdatMalawi
inmiddelsinditdoelvoorzietendoel8omdatGracemetdezeabstractienietuitdevoetenkan.
BovendienblijktdatGracebijzonderveelnadruklegtopverschillendevormenvanonveiligheid.
EnhetterugdringenvanonveiligheidisnietindeMillenniumdoelenopgenomen.

56 World Bank Development Indicators 2007,zie:finfacts.com/biz10/globalworldincomepercapita.

nDIRAnDE:DEKLEInEVERHALEnVAnGRACEPHIRI



48

KOsMOPOLITIsCHEPERsPECTIEVEn

Klein verhaal 2
Voedselzekerheid
VandaagheeftGracegeenideeofzijmorgenzaleten.Zoalsdemeeste
Malawiërsleeftookzijzonderenigezekerheiddatermorgenbroodop
deplankzalzijn.Gracekentgeenvoedselzekerheid.57

EnGraceweetwathetisomhongertelijden.Tijdensdehongersnoden
van2003en2005vreesdezijvoorhetlevenvanhaarvaderenkinderen,
wantdeoudstenendejongstenlijdentijdenseenhongersnoodhetmeest.
Honger,zegtGrace,‘ishetkwaad’.Hongerbetekentdatjeopzijnhoogst
eenkeerperdageet.Jehelelichaamdoetpijn,jevoeltjesteedszwak-
kerenfutlozer,jebenttemoeomtepraten,laatstaanomtelopenente
werken.Jestoortjeaanjekinderen,jeslaathenomniets.Enjeschaamt
jedatjenietinstaatbentomvoorjezelfenvoorjekinderentezorgen.
Jeoverweegtomtegaanbedelen.Maarjedoethetnietomdatjedanje
laatsterestmenselijkheidopgeeft.Devolgendestapisdatjejenietmeer
wast,datjejeklerennietmeerherstelt,datjegeenmensmeerbent.Dan
ishetlevenzoslecht,datjehetgeenlevenmeerkuntnoemen.Danis
evil all around.Hetenigedatdannogrestisdehoopdathetooitweer
beterwordt,datjeopeendagweerzoveelkuntetendatjenietmeer
hongerigbent.

Grace isdeenigenietdiehonger lijdt. InMalawi is21procentvan
allekinderenonderdevijfjaarondervoed.58In2006stierveninMalawi
120vanalleduizendkinderenjongerdanvijfjaar.Tervergelijking:in
nederlandbestaatdeUnder-5 mortality rateuitminderdanvijfopde
duizendkinderen.59

Klein verhaal 3
Gezondheidszorg
Gracebidtdatzijenhaarkinderennietziekworden.Wanttoegang tot ge-
zondheidszorgheeftzijmaaramper.Telkenswanneereenziekteopdoemt,
vreestzehetergste.Malaria,diarreeenluchtweginfectieskunnenfataal
zijn.Graceishiv-besmet.Van2003tot2007leedzeaanhethiv-gerela-
teerdetuberculoseenwaszevrijwelnietinstaatomtewerken.sindsdien

htm(geraadpleegd17mei2008).
57 Carolinesahley,BobGroelsemaetal.,The Governance Dimensions of Food Security in Malawi,

UsAID Washington, 20 september 2005. Zie: sarpn.org.za/documents/d0001649/index.php.
(geraadpleegd20augustus2008).

58 VolgenscijfersvanUnICEF.Zie:unicef.org/infobycountry/malawi_statistics.html(geraadpleegd
20augustus2008)

59 Tochishierookvooruitgangtebespeuren.In1971stiervennog341vanalle1000kinderen
onderdevijfjaar.AlduscijfersvandeWorldHealthOrganisation;zie:who.int/whosis/mort/
profiles/mort_euro_nld_netherlands.pdf(geraadpleegd22augustus2008).
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krijgtzegratisaidsremmersendaarmeemaaktzehetredelijktotgoed.
InMalawizijnstaatsziekenhuizengratis.EnhetgroteQueenElisabeth

CentralHospitalligtopminderdanvijfkilometervanndirandemarket.
Eenbusritjenaarhetziekenhuiskostechter35eurocentendoorgaansis
ernietgenoeggeldinhuisomdattebetalen.Inhetziekenhuiszijnvaak
geenartsen,verpleegstersenmedicijnen.naeenernstigauto-ongevalin
2005lagGracemeerdaneendaghalfbewusteloosopeenmatindegang
vanhetziekenhuisvoordathetpersoneelhaaropmerkte.It was bad,zegt
Grace,very bad.‘Iedereenliepvoorbij,niemandzagmeliggen.Ikkon
nietsdoen.Ikdachtdatikdoodzougaanendatniemandhetzoumerken.’

Tervergelijking: ineenwesters landals Italiëzorgenmeerdanzes-
honderdartsenvoorhonderdduizendmensen.InMalawiisermaaréén
artsvoorhonderdduizendmensenbeschikbaar.60Onderverpleegsters
is de situatie niet veel beter. In het Westen werken ongeveer duizend
verpleegstersophonderdduizendmensen.InMalawiishunaantalniet
hogerdanzeventienopdehonderdduizend.61

Rondeenmiljoenmensen,veertienprocentvanallevolwassenMa-
lawiërs,isbesmetmethethiv-virus.Van2004tot2007wasalleengeld
beschikbaarvoorgratisaidsremmersaanzestigduizendMalawiërs,ofwel
voor één op de zeventienduizend Malawiërs die met het virus waren
besmet.62Doordeaidsepidemiezaktedegemiddeldelevensverwachting
fors,volgensberekeningenvanUniceftotonderde47jaar,terwijldeze
tussen1971tot1990wasgestegenvan41naar49jaar.63In2004waren
deMalawiërsweernetzoongezondalsin1964,toenhetlandonafhan-
kelijkwerd.64

Inkrottenwijkenalsndirandeworstelenallefamiliesmetdeaanwas
van kinderen waarvan de ouders aan aids zijn overleden. Ook Grace
draagtnudezorgvoortweewezen.Dezekinderenvondenbijhaareen
thuis.Datgeldtnietvoordetallozeverwaarloosdeenbedelendekinderen
indestratenvanBlantyre.Inmiddelsteltditlandvandertienmiljoen
inwonerszeker700.000kinderendiebeideoudersaanaidsverloren.65

60 The Economist Pocket World in Figures,London:TheEconomist2006.
61 DeveshKapur&JohnMcHale,The Global Migration of Talent: What does it Mean for Developing 

Countries?2005;zie:cgdev.org
62 Amnesty International International Report 2008: Malawi;zie:thereport.amnesty.org/eng/regions/

africa/malawi(geraadpleegd20augustus2008).
63 AlduscijfersvanUnICEF;zie:unicef.org/infobycountry/malawi_statistics.html(geraadpleegd

20augustus2008).
64 G.C.Matchaya,‘TrendsinLifeExpectancyandtheMacroeconomyinMalawi’,Malawi Medical 

Journal,vol.19(4)2007,p.154-158.
65 In2005schatteUnicefhetaantalwezeninMalawiop950duizend,waarvan550duizendhun

oudersverlorenaanaids.Waarnemersmenendathunaantalin2008veelhogerligt,maarofficiële
cijferszijnnietvoorhanden.Zie:unicef.org/infobycountry/malawi_statistics.html(geraadpleegd
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Tervergelijking:in2008teldenederland1400weeskinderen.Hoeveel
kinderenhunoudersverlorenaanaidsisnietbekend,maarteverwachten
valtdathunaantalzeergeringis.66

Klein verhaal 4
Milieuvervuiling
Gracegenietalevenminbescherming tegen milieurampen.Enhetmilieu
staatsterkonderdrukinMalawi.DatmerktGraceaandevruchtbaarheid
vanhaartuin.Zonderkunstmestkanzijvrijwelnietsmeerverbouwen.Ze
merkthetookaandesterkgestegenprijzenvoorhoutskoolenbrandhout.
OmdatinMalawinietmeerdan16procentvandebevolkingaansluiting
heeftophetelektriciteitsnet,verliesthetlandjaarlijks2,4procentvanhaar
bomenaanbrandhout.67ndirandeMountain,deheuvelwaardeslop-
penwijktegenaanisgebouwd,werddeafgelopenjarendoordebewoners
geheelontbost.Hetiswachten,zomenenmilieuorganisaties,opdeeerste
aardverschuiving.68DebomenvanMountndirande,maarsteedsvaker
ookvanverbuitenBlantyre,wordenverkooldtotdehoutskoolwaarop
devrouwenvanndirandehunvoedselbereiden.OokGracewerktmet
houtskool.Omdatzedoorlopendbovenderookzit,moetzijvaakhoesten.
Zeklaagtoverlastvanhaarlongen.69

DelokaleMalawischevischambo,ooithetvoedselvoordearmen,is
voorGraceonbetaalbaargewordendooroverbevissingvanhetMala-
wimeer.Dechambo,deOreochromis lidolestaatvandaagopdeRed List
vanmeestbedreigdediersoortenterwereld.HetMalawimeer–wereld-
beroemdomhaarprachtigediversiteitaankleurrijkecichliden –wordt
opditmomentvolledigleeggevist.70

MaarhetgrootsteprobleemvoorGraceisschoonwater.Zemoetmeer
dantienminutenlopenomaanwatertekomen.Wanneerdatwaterer
tenminsteis.Wantdagelijksgaatinndirandevoorlangeretijddedruk
vandeleiding.somsiserdagenlanggeenwatervoordeminstens150.000

27augustus2008).
66 Zie:weeswijzer.wikispaces.com/Feiten-En-Cijfers(geraadpleegd29januari2011).
67 Zie:unstats.un.org/unsd/environment/envpdf/UnsD_UnEP_ECA%20Workshop/Malawi.pdf

(geraadpleegd20augustus008).
68 AgiKiss,Making Biodiversity Conservation a land use priority,Washington:WorldBank2002;

zieookwww2.gsu.edu/~wwwcec/special/AgiBookChapter2002.pdf(geraadpleegd20augustus
2008).

69 Inderdaad veroorzaakt de rook van houtskool COPD. Dat is een verzamelnaam waaronder
ziektesaandeluchtwegenverborgengaan.Houtskooliseenvandebelangrijksteveroorzakers
van COPD. Hans Huttner (ed.), ‘Charcoal smoke causes bronchial anthracosis and COPD’,
Medizinische_Klinik,January15,2007,102(1),p.59-63.

70 IUCHRedListofThreatenedspecies.Zie:iucnredlist.org/search/details.php/61276/all(geraad-
pleegd20augustus2008).
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bewoners.Danlopenmensenkilometersvoorwaterofscheppenhetuitde
stinkendestroompjesdiedoordewijkmeanderen.71Rioleringontbreekt
volledig.WC’szijnpitlatrines,gatenindegrondwaarbovenmensenhur-
kenenwaaromheeneengebouwtjeisopgetrokkenvankarton,afvalplastic
oflemenblokken.Rondomdegatenkoektdeontlasting.Wc-papieriser
niet.Eenrafeligelap,dikvanhetvuil,diealsbuitendeurfungeert,doet
ookdienstomdehandenaanaftevegen.Tijdensdezwarebuieninde
regentijdoverstromendepitlatrinesengolftdedrekrondenmaaralte
vaakdoordehuisjes.Danisereengrotekansopverspreidingvanbe-
smettelijkeziekten.Jaarlijkszijneruitbrakenvanhetdodelijkecholera.72

Klein verhaal 5
Criminaliteit
Graceisdoorlopendbangvoorcriminaliteit.Zeheefthetgevoeldathaar
persoonlijke veiligheidopgeenenkelewijzeisgegarandeerd.Zevreestte
wordenbestolen,beroofd,verkrachtofvermoord.Enzeisdoorlopend
angstigdatiemandhaarkinderenzalontvoeren,datzewordengedood
omhungeslachtsorganen,diewordenverkochtaanheksenentovenaars
voormagischerituelen.73

Haarhuisisnietbestandtegenmogelijkeroversmetbijlenenpanga-
messen.Vorigjaarnogwerdingebroken,doorsimpelwegeenstukuitde
muurvanhaarwoonkamertetrappen.Dedievenstaptennaarbinnenen
namendemetervanhaarelektriciteitsaansluitingmee.Bijeeneerdere
inbraakverdweenhaarradioenvrijwelmaandelijkssteeltweliemand
eenkipuiteenvandekamertjesvanhethuisdatdientalskippenhok.

Eenroofovervalbijdeburenin2005joeghaardestuipenophetlijf.De
gangstersschotenmethunmachinegeweerindeluchtenriepenluidkeels
‘iedereendiezichhiermeebemoeit,sterftvoorniets’.Waarschijnlijkzijn
Grace’servaringenmetmisdaadvooraltyperendvoorndirande.Malawi
inzijngeheelwordtbeduidendmindergeplaagddoorzwaargeweld.Mis-

71 Cijfersuitndirandezijnnietbekend,maarinMalawialsgeheelheeft27procentvandebevolking
geentoegangtotschoonwater.UnDPHumanDevelopmentReport2007/2008,Fighting climate 
change: Human solidarity in a divided World,newYork: PalgraveMcMillan,2007.Zie:hdrstats.
undp.org/countries/country_fact_sheets/cty_fs_MWI.html(geraadpleegd22augustus2008).

72 A.M.Grimasonetal.,‘ProblemsassociatedwiththeuseofpitlatrinesinBlantyre,Republicof
Malawi’,The Journal of the Royal Society for the Promotion of Health,vol.120,no.3,2000,p.
175-182.

73 MetenigeregelmaatmeldenMalawischekrantendatdodevrouwenenkinderenwordenaange-
troffenwaarvandegeslachtsorganenzijnweggesneden.Maarookdathandelaarsenheksendok-
terswordengearresteerdmetgeslachtsorganeninhunbezit.Watbeginjaren‘90nogdoorging
vooreenurban myth,wordtsteedsvakergeconcretiseerddoorarrestatiesenveroordelingen
vandedaders.Zie:Kandiero,Caroline‘sourceofhumanprivatepartsunknown’,Malawi Daily 
Times2augustus2007.
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dadendiewélveelvoorkomenzijndiefstalvanvoedseldoorhongerige
mede-Malawiërs,dezogehetencrimes of need.74

Graceweetechterdatzij,mochthaartochietsoverkomen,elkevorm
vanhulpontbeert.Depolitie,zelfsdegewapendeRapid Response Forces,
wagenzichnazonsondergangnietverderdanderandvandetownship.
Deep inside hetnachtelijkdoolhofdatndirandeheet,isookvoorhen
te gevaarlijk. navraag bij de politie van ndirande leert dat het enige
politiestationindewijkookmoetwakenoverhetnabijgelegensouth
Lunzumetnogeens50.000inwoners.Opdezepolitiepostvoortenminste
200.000mensenwerkennaarschattingietsmeerdanhonderdagenten.
Zijbeschikkenoveréénautoenhebbengeencomputeroftelefoon.Al
evenminbeschikkendemeesteagentenovereenwapen.Ingevalvannood
zijnzijalleentebellenophunprivémobieltje.75In2003teldedeMalawi
PoliceForce7.915politieambtenarenopeenbevolkingsdichtheidvanop
datmomentongeveer11miljoenmensen.Datiséénpolitieambtenaar
per1300inwoners.76Eenvergelijkmetnederland,waaropmeerdan16
miljoeninwoners55.000politieambtenarenactiefzijn,isdanookschrij-
nend.Omgerekendiserinnederlandongeveeréénpolitieambtenaarper
300inwoners.Vooreennederlandsestadvan200.000mensenzijndan
ook rond de 660 politieambtenaren verantwoordelijk. Zij beschikken
standaard over vervoermiddelen, portofoons, wapens en aanvullende
uitrustingtotaanhelikoptersenreanimatiemaskerstoe.77

Graceleerdetelevenzonderillusies.Beginjaren‘90vondzeeenbaantje

74 Uit een Malawische Crime Victimisation Survey (2004) blijkt dat van 17,2 procent van alle
ondervraagdenmaïskolvenwerdengestolen,van8,5procentkippenengeiten,dat5,6procent
kreegtemakenmetcorruptie,endat4,6procentwerdgetroffendoorinbraak.Demisdrijven
echterdieGracezovreestzijnechterzeldzaam:eenhalfprocentvandeondervraagdenwerd
slachtoffervanberoving,0,2procentverlooriemanddoormoorden0,1procentwerdslachtoffer
vanverkrachting.ZieEricPelseretal.,Crimes of Need. Results Of The Malawi National Crime 
Victimisation Survey, July2004.Hetaantalverkrachtingen,moordenenberovingenzijnindeze
surveyzólaag,datdevraagisgerechtigdofdeonderzoekershunwerkwelgoedhebbengedaan.
TemeeromdatMalawischekrantendoorlopendberichtenvangevaarlijkesituatiesinndirande.
Hoedanook:watdeCrime Victimisation Surveyechtergoedblootlegt,ishetimmenseverschil
inhetaantalgevallenvan‘zwaremisdaad’endemetarmoedeverwevenCrimes of Need.Zie:
iss.org.za/index.php?link_id=3&slink_id=209&link_type=12&slink_type=12&tmpl_id=3
(geraadpleegd2september2008).

75 BezoekvandeauteuraanndirandePolicestation,OldChilekaRoad,Blantyre(28augustus
2008).Zieook: Establishment review by Malawi Police Service and the Department of Human 
Resource Management and Development, 2003, iss.co.za/pubs/Books/notBusiness/Chap6.pdf
(geraadpleegd08september2008).

76 Bijgebrekaaneenfatsoenlijkopererendepolitiemachtdoetdebeveiligingsindustrieuitstekende
zakeninMalawi.AlleenalhetimmensebeveiligingsbedrijfG4s(datin2010wereldwijdrondde
625duizendmensenaanhetwerkheeft)beschiktinMalawiover13duizendwerknemers.Zie:
nl.wikipedia.org/wiki/G4s&revleft.com/vb/africa-t37114/index.html?p=1033415(geraadpleegd
8april2011).

77 Zie:nl.wikipedia.org/wiki/Politie_in_nederland(geraadpleegd8april2011).
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als schoonmaakster op het hoofdkantoor van een grote Amerikaanse
hulporganisatieinLilongwe.Haardirectebaasbevalhaarmethemte
vrijen. Grace weigerde. Hij drong aan. Grace dreigde het te vertellen
aan diens superieur. Vervolgens verkrachtte hij haar. Voordat ze kon
klagen,washaarbaashaaralvoorenmelddedathijGracehadbetrapt
opstelen.Ontslagopstaandevoetvolgde.Hulpomdezaakverderaan
tebrengenvondzeniet.Zewasmaareentijdelijkekracht.‘Jemoetje
erbijneerleggen’,zegtGrace. Bosses are bosses.Endanzegtzehetweer:
Evil is all around.

Klein verhaal 6
Tribalisme
Gemeenschappelijke veiligheidwastotindejaren‘90geengrootthema
inMalawi.Hetmerendeelvandebevolkingleefdeinetnischhomogene
dorpenonderleidingvan‘traditionalauthorities’.Deruimevariëteitaan
Malawischestammen–deYao,ngoni,Tonga,Tumbuka,Lomwe,Chewa
enandere–werdennadeonafhankelijkheidvanGroot-Brittanniëver-
enigdonderdenationalistischeslagzin‘WezijnallenMalawiërs’.Deze
sloganbleektewerken.Hetstamgevoelnamaf,denationaleidentificatie
brakbaan.78

Maarindekrottenwijkenlijktietsteveranderen.Hiervestigenzichnu
ookimmigrantenuitnigeria,MozambiqueofZambiaenvluchtelingen
uitZimbabweenvooralBurundi.Inndirandestaandetraditionelege-
meenschappenonderdruk.Etnischetegenstellingenlijkenweerterugte
keren.‘Tribalismebeginthetlandteverdelen.Malawiwordtstukgetrok-
kenopetnischelijnen.Mensenzoekenelkaarsteedsvakeropomdatze
totdezelfdestambehoren.Ietsmoetgebeuren(...)detoekomstvanons
landwordtserieusbedreigd.’79

VoorGraceistribalismeechtereenmineurthema.Haarcommunity,
zegtze,isalverwoest.Haaroorspronkelijkegemeenschap,diebestond
uiteengroteextended family,ligtvolstrektaanduigen,vernietigddoor

78 Datneemtnietwegdattribalespanningenveelvuldigvoorkwamenindedecenniadievoor-
afgingenaandeonafhankelijkheidin1964.Bovendienwerdtijdensdeonafhankelijkheidvan
Malawieenstambovenalleanderenverheven.DatwarendeChewa,destamvantoenmalig
presidentKamuzuHastingsBanda.DetaalvandeChewa,hetchichewa,isvandaag–naasthet
Engels–denationaletaalvanMalawi.Banda‘equated‘Malawian-ness’withChewa-ness,and
depictedtheChewaastheverysoulofthecountry.’Hetisnietduidelijkhoeveelkwaadbloed
deverheffingvandeChewaonderanderestammenheeftgezet.LeroyVail(ed.),The Creation 
of Tribalism in Southern Africa,London/Berkeley:CurreyUniversityofCaliforniaPress1989,
p.182.

79 statedbytheViceChancellorfromtheCatholicUniversityMartinMtumbuka;quotedinthe
Nyasa Times.Priest denounce tribalism at Malawi national day sermon, 5juli2008.Zie:nyasa-
times.com/national/739.html(geraadpleegd22september2008).
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deravagediedehiv-aidsepidemie inMalawiheeftaangericht.Grace
verloorbroersenzussenentweevanhaarvijfkinderenaanaids,evenals
haartweedeman.

Klein verhaal 7
Politiek
Indezomervan2007leerdeGracedatookhaarpolitieke veiligheidmi-
nimaalis.Zijwerddoordepolitievandeverderopgelegenchiquewijk
nyambadwe gearresteerd. De agenten die haar meenamen, gaven als
redendathaarvaderweigerdeomdegemeenschappelijkewaterkiosk
opzijnplotovertedragenaanpolitiekevolgelingenvanpresidentBingu
waMutharika.

VooreenvolleweekverdweenGracezonderaanklacht,zonderjuri-
dischebijstandenzondervoedselofwaterindepolitiecelvanstadsdeel
nyambadwe.Zekwamvoorwaardelijkvrijdoorsmeergeldtelatenbetalen
aaneenambtenaarvanderechtbank.Vervolgensdiendezezich,eenhalf
jaarlang,tweedagenperweekinderechtbanktevervoegen.Eenaan-
klacht,laatstaaneenvonnis,isinaugustus2008nognietgeformuleerd.

Gracewerd indegevangenisnietmishandeld.Maaronafhankelijke
waarnemersconstaterendatdeMalawischepolitiegevangenenaftuigt
omhenzoteintimiderenenbekentenissenaftedwingen.Zijbeschrijven
hetlevenindezegevangenissenalsextreemwreed,ontmenselijkenden
levensbedreigend.Degevangenissenzijnoverbevolktendevoeding,de
hygiëneendegezondheidszorgzijnveronderdemaat.80Desterfteinde
gevangenissenisdanookonaanvaardbaarhoog.81

EenfotoreportageinThe New York Timeszorgdein2005alomvoor
beroering.OnderdekopThe forgotten of Africa, Wasting Away in Jails 
without Trialtoondedekrantfoto’svanhonderdengevangenen,ineen
geschovenineenMalawischecel,opzijnhoogstgeschiktvoorenkeletien-
tallen.‘ZoziethetlevenerdusuitinMalawi’szwaarbeveiligdegevange-
nissen’,constateerdedekrant.‘Hetzijnplaatsenwaaralsvanzelfsprekend
wreedwordtgestraft.OfficierenvanJustitie,rechtersenzelfsbewakers
bevestigendatdeomstandighedenondraaglijkzijn.Deproceduresduren
onacceptabellang,hetjustitiëleapparaatfungeerterbarmelijk.’82

DeMalawischepolitieverdedigtzichdoortewijzenopslechtebeta-

80 FreedomHouse,Countries at the Crossroads 2006,CountryReportMalawi.Zie:freedomhouse.
org/modules/publications/ccr/modPrintVersion.cfm?edition=7&ccrpage=31&ccrcountry=121
(geraadpleegd2september2008).

81 Crime and Society, A Comparative Criminology Tour of the World.‘Malawi’publishedin2002;
zie:www-rohan.sdsu.edu/faculty/rwinslow/africa/malawi.html(geraadpleegd2augustus2008).

82 MichaelWines,‘TheforgottenofAfrica,WastingAwayinJailswithoutTrial’,New York Times
6november2005.
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lingvanhaarpersoneelenopdenotoireonderbezettingalsgevolgvan
sterftedooraids.83VolgensGracezalhaarpolitiekeveiligheidvooralsnog
niet verbeteren. President Bingu wa Mutharika flirt openlijk met het
ZimbabwaanseregimevanRobertMugabe.sindsdepresidentdaaraan
toevoegtdatdevoormaligeMalawischedictatorKamuzuBandazijngrote
voorbeeldis,endathethem‘nietskanschelendatmenhemeendictator
noemt’,vreestGracehetergste.84

Hadikkunnenvermoedenhoehetleveneruitzietvandevrouwdiemij
metklemomhulpvoorhaarbevallendedochtervraagt?Ja,natuurlijkhad
ikdat.Althansinalgemenezin.RapportenvanAmnestyInternationalen
HumanRightsWatch,alertsvanhetWereldvoedselprogrammaWFPen
deWereldgezondheidsorganisatieWHO,ofberichteninonafhankelijk
MalawischemediaalsdeonlineNyasa Times,latenweinigtwijfelbestaan
overdeleefbaarheidineenlandalsMalawi.

Wanneerechteralleellendeblijktsamentekomeninhetlevenvanéén
concreetenbijtoevaltegenhetlijfgelopenindividu,danisdeimpact
groot.Danwordtplotsduidelijkwatzichachtertermenalsabsolutear-
moedeofabsoluteonveiligheidverbergt.Zekerwanneerdecijfermatige
feitenuitdatlevenwordenvergelekenmetdecijfermatigefeitenuithet
levenvandegemiddeldewesterling.Danlijktdeafstandtussenbeiden
welhaastonoverbrugbaar.

In de ontmoeting met Grace Phiri lijkt, in een klap, de kosmopolitische droom 
zoals die door Steichen werd verbeeld, ter discussie gesteld. Dan lijken adamisme 
en essentialisme inderdaad abstracte en weinig zeggende concepten, zoals Barthes 
betoogde. Dan lijken het concepten die meer verhullen dan ze openbaren. Wij, 
mensen, zijn dan wel in essentie hetzelfde, we komen dan wel van één vader, maar 

83 Ineenreactieopzowelde(aldannietverméénde)criminaliteitinndirandealsopberichten
overdeschendingvanmensenrechtendoordepolitieingevangenissen,reageertdehoogste
politiefunctionarisvanderegioBlantyretijdenszijnjaarlijksekersttoespraakindecember2007.
Hijzegtdatndirandezwaargetroffenwordtdoorgewapenderoversenerkentvolmondigde
schendingvanmensenrechtendoorzijneigenkorps.Alsverklaringvoorhetgebrekkigeoptre-
denvoerthijdeonderbetalingvandeagentenaanéndeenormesterfteaanaidsonderervaren
politiemensen.Daarmeelegtdepolitiemaneenduidelijkelinktussenpersoonlijkeveiligheid
vandebewonersvanndirandeenarmoedeplusgebrekkigetoegangtotgezondheidszorginzijn
eigengelederen.samBanda,‘sRPolicefailsoncrimetarget’,Malawi News31december2007.

84 JoshAshaz,‘Malawiinpolicestate:ndirandecrowdsteargassed’Nyasa Times1juni2008;zie:
nyasatimes.com/national/452.html(geraadpleegd2september2008).CentreforHumanRights
andRehabilitation(CHRR):Malawi Human Rights Report 2003-04,Lilongwe2005;zie:chrr.org.
mw/downloads/malawi_human_rights_report_2003_04.pdf(geraadpleegd2september2008).
PublicAffairsCommittee(PAC):Statement on 2004 Parliamentary and Presidential Elections,25
mei2004;zie:sdnp.org.mw/~solomon/mec/pac.htm(geraadpleegd2september2008).Bingu
waMutharikaoverleedplotselingop5april2012,naafrondingvanditproefschrift.
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in de dagelijkse praktijk leven we op verschillende planeten.
Toch is deze kritiek op Steichen en het kosmopolitisme voorbarig. Het is evenzeer 
verdedigbaar dat het belang van het kosmopolitisme net opdoemt in de ontmoe-
ting tussen een westerling, zeer rijk en bijzonder veilig, en een zuiderling, absoluut 
arm en absoluut onveilig. Het is verdedigbaar dat het kosmopolitisch concept 
hier pas wordt aangejaagd en contouren krijgt, dat het net in deze ontmoeting 
zijn relevantie openbaart. 
De verhalen onder het onrustbarende schilderij Imfa Siyithawika tonen wie 
feitelijk van de kosmopolis zijn uitgesloten en waarop we ons zouden moeten 
richten om de droom van Steichen werkelijkheid te laten worden. 
In het hier navolgende zullen de verhalen van Grace Phiri een krachtig en kritisch 
referentiepunt vormen. Niet alleen voor kosmopolitische actieplannen als Human 
Development en Human Security, maar ook voor kosmopolitische concepten, zo-
als ontworpen door westerse intellectuelen vanaf de Griekse Oudheid tot vandaag.
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De kleine verhalen van Grace Phiri lijken een kritische houding tegenover 
kosmopolitische actieplannen als Human Development en Human Security 
te stimuleren. Maar staan ze ook parsprototo voor de meer dan één miljard 
verhalen van mensen in vergelijkbare omstandigheden als Grace Phiri? En 
stel dat Grace Phiri haar kleine verhalen zélf in een bredere context zou 
plaatsen, met welke termen zou zij deze bredere context dan verwoorden? 
Welke levensbeschouwing kan worden afgeleid uit de vertelling op het 
schilderij Imfa Siyithawika?

WatzijndeverhalenvanGracePhiri,inclusiefmijninterpretatieservan,
nuwaard?

Bitterweinig,geredeneerdalthansvanuiteenwetenschappelijkstand-
punt.Deverhalenvanéénindividuzijnirrelevantin‘hard’,grootschalig,
kwantitatiefenempirischonderzoekwaarinhypothesenwordengetoetst
endatzichrichtophetleverenvanalgemeengeldendekennis.

Metenigegoedewilzoueenwetenschappermijngesprekbeyond the 
numbers game nog onder de ‘zachte’ benadering van het kwalitatieve
onderzoekkunnenschuiven.Kwalitatiefomdatzijeenopenbenadering
voorstaat,hetonderzoeksobjectvanbinnenuitbenadert,omdatzijgericht
isophetintactlatenvandeverteldeverhalenendezeinterpreteertmet
oogvoordemaatschappelijkecontextwaarinzezichafspelen.Inplaats
vanhypothesetoetsend,werkikdanhypothesevormend.Inplaatsvan
empirisch,ismijnbenaderingeerderfunderend;inplaatsvangerichtop
algemeengeldigekennis,beschrijfikopgedetailleerdewijzeééngeval.

TochvoldoetmijngesprekmetGraceal evenminaandeeisenvan
kleinschaligkwalitatiefonderzoek.Daarvoorgaiknietweloverwogen
genoegtewerk.Wantookindewereldvanhetkwalitatieveonderzoek
ontkomjevandaagnietmeeraannauwomschrevenmethodiekenals
defenomenologie,deetnografieofhetsymbolischinteractionisme.85Zo
stelikmemaarampervraagnaardeoprechtheidvanGracePhirizelf.

85 LeaBeukelaare.a.,Die verdraaide werkelijkheid. Hoe komt de onderzoeker aan zijn gegevens?,
Baarn:Ambo1980.
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VerteltzijmijwatzeookaaneenMalawischeinterviewerzouvertellen?
Diktzijhaarverhaalnietaan,indehoopopsteunvanderijkemzungu
tegenoverhaar?

Vanuit wetenschappelijk oogpunt valt mijn benadering hopelijk te
waarderenalseenwelgemeendeintentie omkwalitatieftewerken,alwas
hetmaaromdatikGracePhiri,dit‘object’vanmijnbeschrijving,zoveel
mogelijkrechtwenstedoen.DatikGracePhirizouitgebreidaanhet
woordlaat,omhaarwoordenvervolgensoptetillenineenintellectuele
beschouwing,isechtergeendoelopzichzelf.Haarverhalenmoetenmij
helpenomhetnadenkenoverhetkosmopolitismeconcreet temaken
en,vooral,omditnadenkenconcreettehouden.GracePhirimoetmij
voedenmetachterdochtjegensdemogelijktotaliserendewerkingvan
kosmopolitische concepten van westerse intellectuelen en van meer
praktische kosmopolitische programma’s als Human Development en
Human security. Grace moet Barthes’ kritiek op het kosmopolitisme
levendhouden,zonderhetkosmopolitismeopvoorhandafteschrijven.

ZoalsRolandBarthesdenoord-AfrikaansearbeidersinGoutted’Or
ofdejongenegerEmmetTillinzettegendezijnsinzienstotaliserende
tentoonstellingvandehumanistEdwardsteichen,zo laat ikmedoor
GracePhirivoedenommekritischtekunnenverhoudentegenoverde
humanistischeparadigma’svandegenendieGracewensen te redden.
Gracemoet,ineenwoord,mijngewetenonrustighouden.Hetiseen
benaderingdieikindekomendehoofdstukkenverderzaluitwerken.

TochishetnietonbelangrijkomtewetenofdeverhalenvanGrace
grosso modo overeenkomenmetgegevensuitdaadwerkelijkwetenschap-
pelijkonderzoeknaararmoedeenonveiligheid.Waarschijnlijkontkomik
tóchnietaandeverleidingomGrace’servaringenbijtijdenwijletegene-
raliserenenteobjectiveren.Omtersluiksde‘kleinevertellingen’vanGrace
Phirigrotertemakendanzezijnenhenalgemeengeldigteverklarenals
hetgroteverhaalvandemeerdanéénmiljardextreemarmen.Ikmoet
devraagdanookstellenofmijnweergavevanGracePhiri’sarmoedeen
onveiligheidresoneertingrootschaligwetenschappelijkonderzoeknaar
armoedeenonveiligheid.Inonderzoek,bijvoorbeeld,zoalshetberoemde
Voices of the Poor-projectvandeWereldbankwaarvoorindejaren‘90
vandevorigeeeuw60.000armenwerdengehoord.86

Can anyone hear us?
Voices of the Poorbestaatuitdrieforseboeken.Heteersteboek,Can Any-
one hear us?Verzameltdestemmenvanmeerdan40.000armevrouwen

86 narayan&Patel,Voices of the Poor,a.w.
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enmanneninvijftiglanden.Hettweedeboek,Crying Out for Change
vatstudiesoverarmoedesamenin23landen.Hetderdeenlaatsteboek,
From Many Lands zoektnationaleenregionaleovereenkomsteninde
ervaringenvandearmsten.87

DeconclusiesinhetmeestgrootschaligeonderzoekCan Anyone hear 
us?zijnvoormijhetmeestinteressant.Enophoofdlijnenonderschrijven
zijinderdaadmijnweergavevanGracePhiri’svertellingen.Tochisereen
aantalconclusiesdieiknietuitPhiri’sverhaalhadkunnentrekkenmaar
diehetweldegelijkverdienenomtewordengenoemd.88

Zelfsdebelangrijkstesubconclusievanhetrapportvaltnietzonder
meeruitGrace’svertellingenoptemaken.‘Dekernboodschapvanarme
menseniseenpleidooiomhendirecttesteunen,zonderuitbuitingen
zonder corrupte tussenpersonen en gratis, goed bedoelde, maar vaak
verspillendeontwikkelingsprogramma’s’,schrijvendeonderzoekers.

ZovertelteenPakistaanseweduwedat‘men’de‘ambtenarenindestad’
maareensinmoetpeperen‘dathetgeld,bedoeldvoordearmen,deze
armennooitbereikt.Wanneerzedearmenwerkelijkwillenhelpen,dan
moetenzehenhetgelddirectoverhandigenennietvialouchemannen’.89

AndereconclusiessluitenwelaanbijdeverhalenvanGrace.Zoom-
schrijvenvrijwelállearmenhunarmoedenietalleenalseengebrekaan
voedselof inkomen,maarookalseen immensgebrekaanveiligheid.
Doorlopendblijkenarmoedeenonveiligheidhandinhandtegaan.Bo-
vendienvoelenvelenzichinhunarmoedeenonveiligheiduitgesloten
vaneensamenlevingwaarbinnenvelenzichwélverschoondwetenvan
armoedeenonveiligheid.

Deonveiligheidvandearmenbegintalbinnendemurenvandeei-
genwoning.Inhethuishouden,inderuimtewaarindividuenheteerst
opdegrenzenstuitenvanhunwaardenennormen,hunmachtenhun
privileges.Hetisinhethuishoudenwaardevaakimplicietenormwordt
uitgeventdatmannenhet‘recht’hebbenomhunvrouwenteslaan.Ook
heersthierdenormdatvrouwenhunlijdeninstiltedienentedragen.
Wanneereenhuishoudenwordtgetroffendoorextremearmoedeweten
met name de mannen deze niet te dragen. Ze vluchten in geweld, in
alcoholendrugsenverwijderenzichvanhungezinnen.Zoobserveert
eenonderzoekerinBangladeshhoeeenmanzijnechtgenotenietalleen
berisptmaarhaarookfysiektoetakeltomdatzij,louteruitgeldgebrek,
nietinstaatiseenmaaltijdvoorhemtebereiden90

87 Zie:go.worldbank.org/IM4HTOJ690(geraadpleegd13mei2010).
88 narayan,a.w.,p.216-224.
89 narayan,a.w.,p.216.
90 narayan,a.w.,ibid.
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Buiten het huishouden is het al niet anders. ‘Armen leven constant
inhetzichtvangeweld,corruptie,misdaadenonveiligheid’,schrijven
de onderzoekers. ‘Land na land, in Zuid-Afrika, Jamaica, Ethiopië,
Kenia,Thailand...overaltrekkenmensendirectelijnentussenmisdaad
enwerkloosheid.’Indejaren‘90isdedreigingvolgenshetrapporthet
meestextreemindevoormaligesovjet-Unie,waarhetgeweldzelfsde
klaslokalen binnendringt. Op bescherming van de politie hoeven de
armennergensterekenen.Justitieambtenarenencriminelenwordener
nogaleensvanverdachtsamentespannen.‘Depolitiewordtnietpositief
gewaardeerdomhaarbeschermenderol.Zewordtnegatiefgewaardeerd
alsongeïnteresseerd,alsintimiderend,alscorrupt,alscrimineelenals
potentieelgewelddadig.’91

Destaatisvoordearmenzowelineffectiefalsirrelevantenverdorven.
Overalwaardearmendeoverheidtegenkomen,stuitenzeopcorruptie.
Indegezondheidszorg,inhetonderwijs,indeverdelingvangrond,water,
zaaigoedenpensioenen.Zelfsintijdenvanhongersnoodtoontdeover-
heidzichonbetrouwbaarenongeïnteresseerd.‘Eenpersoonblijftonbe-
schermd’,zegteenmanuitOekraïneinhetrapport.‘Hijisterneergeslagen
doorhetgevoeldathijwordtvernederd,geslagen,beledigdenberoofd.’92

Armoede,zoconstateerthetrapport,isvóóralleseengebrekaanmo-
gelijkhedenomzichzelfvaninkomen,voedselofveiligheidtevoorzien.
netalsGracePhirivergelijkendearmenhunmachteloosheidmetde
machtvanderijken.Dezekunnenhetlevenwelnaarhunhandzetten.
Extremearmoedeisnietalleengebrekaanwerk,voedsel,gezondheid
enveiligheid.Hetisookhetgebrekaanmachtomietsaandesituatie
teveranderen.‘Armoede’,zoconstateertiemanduitLetland,‘isverne-
dering’.‘Hetishetgevoelvanabsoluteafhankelijkheidvananderen’.En:
‘Wanneerjeopzoekgaatnaarhulpwordjegedwongendelompheid,de
beledigingenendeonverschilligheidteaccepteren.’InGeorgië,schrijft
hetrapport,wordtarmoedegelijkgesteldaanhetgebrekaanvrijheid.In
Georgiëvoelenmensenzichtotslavengemaaktvandedagelijksestrijd
omhetbestaan,vanhundepressies,vandeangstvoordetoekomst.93

De belangrijkste conclusie van Voices of the Poor is dan ook deze.
Armoedeenonveligheidgaanhandinhand.Enwieextreemarmisen
extreemonveilig,ervaartzichalsuitgesloten.Dearmenhebbennietde
machtendezeggenschap–power and choice–opomeigenkrachtweer
aantehaken.Ookalzijnzemethonderdenmiljoenen,zeblijvengebon-
denaanhunindividuelelotenstaandaarinvolstrektgeïsoleerd.Erliggen

91 narayan,a.w.,p.222.
92 narayan.a.w.,p.220.
93 narayan.a.w.,p.217.
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geen‘bruggen’tussenhenendemensenmetmacht,rijkdomeninvloed.
Datmaaktdearmenzelfsonzichtbaarvoorderijken.‘Wijarmemensen

zijnonzichtbaarvooranderen,zoalsblindemensennietszien,kunnende
rijkenonsnietzien’,zegteenPakistani.Dearmenzijnonzichtbaaromdat
zegeendeeluitmakenvandegemeenschap.Zezijnonzichtbaaromdat
zenietdemachtendestemhebbenomvoorzichzelfoptekomen.Om-
datzenietvoorzichzelfkunnenopkomen,wetenzeookgeeninkomen,
voedselofveiligheidteverwerven.

En daarmee zijn we weer terug bij Grace Phiri zittend onder haar
schilderijImfa Siyithawika.

Het kwaad
Ik luistermetvolleaandachtnaardeverhalenvanGrace.Datdoe ik
conform een verwijt van de Franse intellectueel Alain Finkielkraut,
gerichtaandehumanitaireactivistdatdeze‘dehongerendemondmet
rijstvultzondernaardesprekendemondteluisteren’.94Enikhoudme
alsmaarvoorogendatGraceweldegelijkvanhetlevengenietwanneer
zijopzondagdanstindekerk.Endatzijopgewektiswanneerzijmeer
oliekoekenverkooptdanverwacht.OfwanneerzijverzeildraaktinKoert
Lindijers openluchtdisco, met ‘opgewekte melodieën, sexy wiegende
heupen,mooiespringendelichamenenveelgezelligheidvooriedereen’.

HadiknietnaarFinkielkrautsverwijtgeluisterd,danzouikmenuaf-
vragenhoeik,hoewij,deproblemenvanGracezosnelmogelijkkunnen
oplossen.Opwelkewijzeweonzeinspanningenmoetenverhevigenom,
bijvoorbeeld,viademillenniumdoelenhetlevenvanGracedragelijkerte
maken.OfhoewevaartmoetenzettenachterHumansecurityomGrace
uitdeonveiligheidtehalenwaarinzenuverkeert.

OmdatikmeFinkielkrautsverwijtaantrek,doeikwatelkeintellec-
tueelsindsJulienBendabehoorttedoen.95Endatisafstandnemen.En

94 AlainFinkielkrauthekelto.a.ArtsenzonderGrenzen,die,geroerddoorde‘onmiddellijkecon-
tingentievanhetlijden’zichontdoenvanallevooroordelenmaarzichalevenminbekommeren
omwiedelijdendemensis,omdienswezenenbestaansrecht,omdewerelddiehijwilhelpen
opbouwen,omdebeweegredenendieaanzijnvervolgingofdoodsstrijdtengrondslagliggen,
omdebetekenisdiehijaanzijnlevensgeschiedenisenmisschienaanzijndoodwilgeven’.Zie:
AlainFinkielkraut,De verloren beschaving,p.118.

95 DeFransefilosoofenschrijverJulienBenda(1867-1956)betoogdeinzijnin1927verschenen
boekLa Trahison des Clercs(Hetverraadvandehoogopgeleiden)datintellectuelenindelate
19e-envroege20eeeuwhunplichttotredenerenoverpolitiekeenmaatschappelijkekwesties
haddeningeruildvooreenonvoorwaardelijkeloyaliteitaanconcretebelangengroepen.Benda
hadopdatmomentvooralnationalistischeenoorlogszuchtigegroeperingenvoorogen,geleid
doorconservatievenalsCharlesMaurrasenMauriceBarrès.Maarzijnkritiekkanevenzeer
wordentoegepastopintellectuelendiezichonvoorwaardelijklatenleidendoorkosmopolitische
enpacifistischeideeën.DeuitdagingwaarBendaookdehedendaagseintellectueelvoorstelt,
ishoeenerzijdshetonafhankelijkedenkentebewakenenhoe,anderzijds,denoodzakelijke
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welomhetverhaalvanGracezovolledigmogelijktotmedoortelaten
doordringen.

Is het mogelijk, zo vraag ik me daarom af, dat haar verhalen van
armoedeenonveiligheidmeerzijndanverhalenovergebrekenkwets-
baarheid?Meernogdanverhalenoveruitsluiting,ofovergevoelensvan
uitsluiting?Ishetmogelijknogdiepertegraven?Ommomentenaante
wijzenwaaropuitdezeverhaleneenheelspecifieke,doorGracePhirizelf
gehanteerde,duidingvalttedestillerenvanhaararmoedeenonveiligheid?
Voorzichtigheidisgeboden.WantGrace,zobesefikdoorlopend,vertelt
haarverhaalineenvoorhaarvreemdetaal,hetEngels,aaneenvoorhaar
volstrektvreemdemzungumetschrijfblokopschoot.steldatzehaar
verhaalinhaarmoedertaal,hetChichewazouhebbenverteldaaneen
lotgenoot,hoezouhetdanhebbengeklonken?Welkeverbandenzouze
danhebbengelegd,welkenadrukhadzedangegeven,welkeduidinghad
zedanverschaft?Welketermenhadzedaneencentralepositietoegekend?

Ikwilhetgraagweten,wantwanneerGracemijnonrustigegeweten
dienttevoedenjegenhetkosmopolitisme,dankanditalleenwanneer
ikhaarideëenengevoelenszofundamenteelmogelijkweettepeilen.En
deenigemogelijkheidomietsvandezemeestfundamenteleinterpretatie
telatenoplichten,isdoormezoveelmogelijkinhaarintelevenenbo-
vendientelettenopspecifiekeopmerkingen,uitdrukkingen,woorden,
gezegdenengebarendiedoorhaarEngelsheensijpelen.

Omietsvanhaarpersoonlijkeduidingentelatenoplichten,probeerik
mevoortestellendatik,netalsGrace,benveroordeeldtothetlevenin
eenzuidelijkesloppenwijkalsndirande.Datmijnbestaansolitary, poor, 
nasty, brutish and shortis.Endatditbestaannietalleenonvoorstelbaaren
onacceptabelisvoor21e-eeuwsewesterlingen,maarookvoordebewoners
vanndirandezelf.TemeeromdatookzijinhetcentrumvanBlantyre
komen,omdatookzijdePajero’senLandcruiserszienstaan,gelduiteen
ATMzoudenwillenhalen,tollendvanmalarianiettoteenfatsoenlijk
ziekenhuiswordentoegelaten,meteenhongerigkindopderugmensen
inrestaurantszienzitten,albedelendwordenweggejaagdbijdeingang
vaneensupermarktenmaaraltegoedwétendathetookanderskan.

Wanneerikmedezevoorstellingmaak,danconstateeriknietalleendat
Graceleeftinabsolutearmoedeenabsoluteonveiligheid,ofdatzijzich
uitgeslotenvoelt.Danconstateerikook,enwellichttenovervloede,dat
haarleven,zekergemetennaarwestersemaatstaven,inhettekenstaat
vaneenvolstrekteafwezigheidvanhetgoede.

maatschappelijkeenintellectuelebetrokkenheidtebewaren.Zie:admin.nrcboeken.nl/recensie/
julien-benda-la-trahison-des-clercs-1927(geraadpleegd8mei2010).
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HetispreciesdezeconstateringdiemedoorGracezelfwordtaangereikt
metuitsprakenalsLife is bad, Evil is all around en Imfa Siyithawika.Het
levenvanGracestaat,zozegtGrace,inhettekenvanhetkwaad.

nuzijnkwalificatiesals ‘hetkwaad’geentermenwaarmeewesterse
intellectuelen, laat staan wetenschappers, goed uit de voeten kunnen.
Hetfenomeenvanhetkwaadlijktbijuitstekindetheologieteworden
gethematiseerd,heeftdaaromeenreligieuzeinvullingenlijktalleenalom
dezeredenuitdewetenschapenhetdenkenverbannen.Opzijnhoogst
zijnonderzoekersgeneigdhetgebruikvandergelijketermentoetelaten
alspersoonlijkebekrachtigingvancijfermatigeconclusies.Ophuneigen
meriteswordenzemaarzeldenonderzocht.

Life is bad, Evil is all around en Imfa Siyithawikazijnuitsprakendieals
irrationeelstaangeboekstaafdendaarmeegemakkelijkterzijdeworden
geschoven.VoorGracePhirizijnzemaaraltereëel.Daaromwilikdeze
uitspraken bijzonder serieus nemen. Want zij ademen de existentiële
worstelingdieGraceenhaarlotgenotenvoerenmetdefeitelijkconsta-
teerbarearmoedeenonveiligheid.

WanneerGracehaarbestaanvatintermenrondomhetkwaad, dan
leidikdaarvooraleerstuitafdatzehaarbestaanbeschrijftalsverstoken 
van het goede.Daarbijbesefikdat‘hetgoede’voorwesterseintellectuelen
alevenmineenwerkbaretermis.VoorGraceishetkwaadnietalléén
hetconcreteverdrietomdedoodvanhaarkinderenofdeangstvoor
dezwartenachtinndirande.Hetisookhetbesefdathetzoveelbeter
kan.HetiseenbesefdatveelandereMalawiërsenvrijwelálleazungu,
blanken,eenfatsoenlijker,waardigerenmeerinclusieflevenleidendan
zijooitzalkunnen.Haaropvattingvanhetkwaadverwijstimplicietnaar
eengoedleven,datvoorzoveelmensenvanzelfsprekendismaaraanhaar
voorbijtrektzonderzelfsmaareenspoorachtertelaten.Debegrippen
dieGracerondomhetkwaadformuleert,zoudenweleensopdeessentie
vanextremearmoedeenonveiligheidkunnenwijzen.Het‘kwaad’iseen
termdieallelossegebeurtenissenverbindt.

ZoalsGracehetverwoordt,lijkthetkwaad‘metafysisch’.Hetkwaadis
metafysisch96omdatGraceverondersteltdatheteenrealiteitisdiewe
weliswaarervarenviaonzezintuigen,maardieertegelijkertijdbovenuit
stijgt.Hetkwaadlijkteenkenmerkvandetotaliteitvandewerkelijk-
heid,vanhaardiepstegrond.Hetheeftdanookweinigzinomdelosse
kenmerkenvandewerkelijkheid,omhaarfysica,teonderzoeken.Wie,
zoalsGrace,verondersteltdathetkwaadmetafysischis,laatdefysicavoor

96 VanhetGriekseTa meta ta fysica–watnádefysicakomt.Enmeerdandat.Indemetafysica
lijktzichhetwezenvandewerkelijkheidteverbergen.Indemetafysicazouweleenskunnen
wonenwatdewerkelijkheidconstitueert.
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watzeisenzoektverder.Of,watmeervoordehandligt:zezoektniet
verder,omdateenmetafysischkwaadnueenmaaleengegeveniswaar
tochnietaanteontkomenvalt.

Voorwieeenmaalmetafysischdenkt,opentzichvervolgenseennieuw
menumeteenscalaaankeuzemogelijkheden.Daaronderdekeuzeom
deze‘totaliteit’bínnenofbúitendewerkelijkheidteplaatsen.97Omhem
als‘transcendent’of‘immanent’tedenken.

Welnu:voorGracePhirilijkthetkwaad‘immanent’.98Hetkwaadwoont
índewerkelijkheid,hetdoortrektdedingenendemensen.Wantookal
danstGraceopzondagindekerkvandeHeiligeGeest,uithaarwoorden
maakiknietopdathetkwaadeentranscendente,religieuzeoorsprong
heeft.VoorGracelijktdebronvanallekwaadnietbuitendewerkelijkheid
teliggen.Zezegtnergensdathaarellendeisgewilddoor,bijvoorbeeld,
Godofdeduivel.MetgeenwoordreptGraceoverdergelijketheologische
concepten.Demetafysischelaagdiezijbenoemt,iseerderimmanent.
Hetkwaadbevindtzichinhaarwereld,hetkwaadiseenkille,stinkende
ademtochtdiealleuitingenvanextremearmoedeenonveiligheidaan-
eenrijgtenverhevigt.

Het kwaad als uitsluiting
Hetkwaadalsimmanenténmetafysisch.VoorGracebetekentImfa Siyit-
hawikadathaarbestaanopvoorhandismislukt,indeknopgebrokenen
doodgegaan,endatterwijlhetbestaanvandemzungu ophaarstoepje
floreert,inalleslijktgeslaagdentotlevenbestemd.nietalleengrijpen
deverschillendevormenvanarmoedeenonveiligheidinhetlevenvan
Gracealsradereninelkaar,zedraaienookhunrondjesindeschaduw
vanhetgoedelevenwaarGracevanuitgeslotenis,maarwaarzijmaar
altehelderweetvanheeft.

WanneerGraceverteltdatzenietkanrekenenopeconomischeveilig-
heid,danrefereertzijaanhendiedaarwélopkunnenrekenen.DeMa-

97 IndegeschiedenisvandefilosofiewordtdetranscendentemetafysicatoegeschrevenaanPlatoen
deimmanenteaanAristoteles.Platoisdandefilosoofvande‘Ideeën’,vandeoervormenbuiten
dealledaagsewerkelijkeheid,waaruitdewerkelijkheiddesalnietteminisafgeleid.Aristotelesis
daarentegendedenkerdiemeentdatdeoervormenaltijdzijngegoteninconcretematerie.De
erfenisvanPlatozalondermeerwordenopgenomeninhetvroegechristendomdatdeaanstu-
ringvandewerkelijkheidbijeenbuitenwereldseGodlegt(transcendent)terwijlbijvoorbeeld
het19e-eeuwseMarxismeteruggrijptopdemetafysicavanAristotelesendeaansturingplaatst
indebinnenwereldseeconomie(immanent).Meerinhetalgemeenishetverdedigbaardatde
transcendentemetafysicaopginginde(metnamevroeg-middeleeuwse)theologie,terwijlde
immanentemetafysicahaarplaatsvondinde(metnamevoor-moderne)filosofie.

98 VanhetLatijnseimmanere–erinblijven.Watimmanentisbehoorttotdestructuurvande
werkelijkheidentreedtdaarnietbuiten.Ineenklassiektheologischvertoogstaatimmanent
tegenovertranscendent.Dezetranscendentiewordtdaninverbandgebrachtmetdemonothei-
stischeGoddiezichbuitendewerkelijkheidophoudt.
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lawiërsmeteenbaan,depoliticiofdeambtenarenendebuurtbewoners
meteeneigenbedrijfje. Impliciet refereertze, zobesef ikgaandeweg,
doorlopendaanderijkeenweldoorvoedeblankemantegenoverhaar
dieallesbezitwatzijzelfmist.

WanneerGraceverteltdatzevaakhongerlijdt,danstaatditlijdenin
decontextvandegoedgevuldeschappenindebuurtwinkels,dePeoples 
Trading CentersendegrotesupermarktvanShoprite,evenbuitenndi-
rande.Inhetbedelen,watGracevaakoverwoogmaarnooitdeed,isde
contextvandehongerabsoluut.Wiebedeltomaanvoedseltekomen,
besefttendiepstedatermeerdanvoldoendevoedsel is,datdeander
voldoendeteetenheeft,dathijbestietskanmissenendathongergeen
vanzelfsprekendheidis.

WanneerGraceverteltdatzemaarampertoegangheefttotfatsoenlijke
gezondheidszorg,enwanneerzehaarverhaaltoespitstopdedagdatze,
nahaarzwareauto-ongeluk,urenlanglagdoodtegaanindegangvan
hetQueenElisabethCentralHospital,zegtzeopnieuwdathaarleven
vanwaardeisverstoken.Wantanderenwerdenwelopgevangenofop
brancardsvoorbijgereden.Zijkregenaandacht.Andersdanhetlevenvan
Grace,washunlevenblijkbaarwelvanwaarde.

WanneerGraceverteltdatdepitlatrinesinndirandeoverstromenof
datzijregelmatigovernietmeerdanvuilwaterbeschikt,danstaatdit
gemisaansanitairevoorzieningenopnieuwinhettekenvandeovervloed
inhetcentrumvanBlantyre,maarookvanderelatieveovervloedinde
verweggelegendorpen.Ookinndirandekandeoverheidfatsoenlijke
voorzieningenaanleggen,netzoalszedatkoninnyambadweofsunny-
side.Maardebewonersvanndirande,zoconstateertGracebitter,zijn
voordeoverheidblijkbaarnietdemoeitewaard.

WanneerGraceverteltoveronveiligheidinhaarbuurt,contrasteertzij
dezemetdeveiligheidinnabijgelegenwijkendie‘savondsmetslagbo-
menwordenafgezet,waardepolitieenparticulierebeveiligingsbedrijven
patrouillerenenwaarindebewonerszichkunnenverschuilenachterhoge
muren.EnwanneerGracespreektoverhaarverkrachting,danspreektzij
ookoverdeschieronbegrensdemachtvandemandiehaarreduceerde
toteenlichaamendatvervolgensafdankte.

WanneerGracespreektoverhaardooraidskapotgeslagenextended 
family,danherinnertzijzichnietalleenhaarjeugduitdetijdvóórde
epidemie.Danweetzeookdatvooralhaardeelvandewereldhevigdoor
deziektewerdgetroffenendataidsindewereldvandeblankenallang
ondercontroleis.

WanneerGrace,tenslotte,verteltoverhaardetentieineenpolitiecelin
dewijknyambadweendegroeiendetirannievanpresidentBinguwaMu-
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tharika,ookdanbeseftzijdatanderen,metgeld,enmetvriendeninhet
justitiëleapparaat,nooitopeendergelijkemanierzoudenzijnopgesloten.

Hetkwaad,ditimmanente,metafysischeverschijnsel,dezekillestin-
kendeademtochtdiealleonheilmetelkaarverknoopt,wordtdoorhaar
vanmeetafaansamengedachtmetdemogelijkheidvanhetgoede.Een
mogelijkheidwaarvanzijzichdoorlopendvoeltbuitengesloten.Grace
voeltzichafgezonderdvaneenwereldwaarinovervloedenveiligheid
nietperdefinitieschaarsegoederenzijn.99Hetisdegoedecontextvan
haarkwadebestaandatPhiri’slevenzoondraaglijkmaakt.100

Een Chewa-mythe
HetimmanentemetafysischekwaaddatPhiribenoemt,isduseenkwaad
datalomaanwezigis,terwijlwehetmaartendelekunnentoeschrijven
aandirectopzettelijkofverwijtbaarmenselijkhandelen.Dealsmaarte-
rugkerendehonger,deontlastinguitdepitlatrinesdietijdensderegentijd
doorndirandedrijft,deafnemendevruchtbaarheidvanhaartuin,dat
allesis,zobegrijpikuithaarverhaal,onoverkomelijkendoorniemand
gewildofveroorzaakt.HoewelGraceweldegelijknamennoemtvande
agentendiehaararresteerdenofdedievendiehaarhuisbinnendrongen,
benoemtzijhennergensalsexclusieveeigenarenvanhetkwaaddatzij

99 GracePhiri’sverhaalkomtovereenmetdeacademischedefinitievan‘uitsluiting’.‘Exclusion’,
constaterenTaniaBurchardtenanderen‘maybephrasedasfollows:‘Anindividualissocially
excludedif(a)heorsheisgeographicallyresidentinasociety,(b)heorshecannotparticipate
inthenormalactivitiesofcitizensinthatsociety,and(c)heorshewouldliketoparticipate,but
ispreventedfromdoingsobyfactorsbeyondhisorhercontrol’.Conditions(a)and(b)imply
relativity;condition(c)emphasisestheimportanceofagency;TaniaBurchardtetal., ‘social
exclusioninBritain1991-1995’,Social Policy and Administration1999,33(3),p.227-244.

100 Door deze duiding haak ik, zij het met enige twijfel, aan bij de theologische privatio boni-
gedachtevanAugustinus.Watinhetuniversumkwaadwordtgenoemd,isnietsandersdande
afwezigheidvanhetgoede.Hetiseenduidingdieweigertomhetkwaadinobjectiverendezin
tebeschrijven.Hetkwaadheeftovereenkomstenmetdeduisternis.Zoalsdeduisternisbestaat
uitdeafwezigheidvanhetlicht,bestaathetkwaaduitafwezigheidvanhetgoede.Ofmetblind-
heid.Wieblindis,misthetvermogenomtezien.Daaromisheteenvoudigeromhetgoede–het
licht,hetgezichtsvermogen–teduidendandeafwezigheidervan.Datiktwijfel,komtvoort
uitmijnwantrouwentegendetheologischediplomatiedieaandituitgangspunttengrondslag
ligt.Wantdeprivatio boni-gedachteisnietgebouwdopeenempirischfundament.Zijvaltniet
lostezienvanAugustinus’worstelingmetdetheodicee,metdevraaginhoeverreeengoede
enalmachtigeGodvaltsamentedenkenmethetbestaanvanhetkwaad.Doorhetkwaadte
formulerenalsdeafwezigheidvanhetgoede,zorgtkerkvaderAugustinuserinelkgevalvoordat
God,dieimmershetgoedeschiep,nietvoorhetkwaadverantwoordelijkkanwordengehouden;
AugustinusvanHippo,Enchiridion,Chapter11.Zie:leaderu.com/cyber/books/augenchiridion/
enchiridion01-23.html(geraadpleegd8mei2010).OverigensishetnietalleenAugustinusdie
hetkwadewensttebeschrijvenals‘gateninhetgoede’.Eenvergelijkbarepositielijktteworden
ingenomendoorHannahArendtwanneerzijschrijft‘Ichangedmymindundsprechenicht
mehrvomradikalBösem...TiefaberundradikalistimmernurdasGute’.Geciteerdin:sander
Griffioen,‘HannahArendt:Pleidooivooroppervlakkigheid’,in:G.J.BuijsenH.E.s.Woldring,
Grote politieke denkers. Hun strijd tussen goed en kwaad,Zoetermeer:Meinema2001,p.26.
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vertegenwoordigden.
HetisaannemelijkdatGracePhiri’sopvattingvanhetkwaadveelbre-

derwordtgedeeldinndirande.Volgensgodsdienstsociologenzouhet
zelfseentypischAfrikaansofMalawischconceptkunnenzijn.Of,meer
specifiek,eenconceptuitdeChewa-cultuurwaarGraceindeelt.101Wan-
neerinAfrikaiemandkwaadverricht,zomeentdeBrits-Zimbabwaans
godsdienstsocioloogMichaelBourdillon,gaatheternietzozeeromdat
hijzélfkwaadis,ofdathijkwadeintentiesdanweleenkwadeinborst
heeft.Dekansisaanzienlijkgroterdathetkwaadzichviahemofhaar
manifesteert.Dekernisnietdatiemand‘kwaadis’maardatiemandeen
‘kwadehandelingverricht’.nietalleen,zoschrijftBourdillon,wordthet
kwaadmaarzeldentoegeschrevenaaneenofmeerdereindividuen,ook
Godheeftermaartendelemeetemaken.Wanneerhetkwaadzichvia
iemandmanifesteert,danligtdebronofoorzaakdoorgaansineengeest,
heksoftovenaardiezichbínnendedagelijksewerkelijkheidbevindt.102

DezestellingwordtookbetrokkendoordeKeniaansegodsdienstfilo-
soofJohns.Mbiti.OokinzijnanalysevanhetAfrikaansedenkenzijn
menseninessentie‘goed’noch‘kwaad’.OokvolgenshemisGod,hoewel
dezeinAfrikawordtbeschouwdalseenmoreelankerpunt,nietvanbelang
alsmogelijkebronvangoedenkwaad.Zekerwanneerhetnatuurlijke
verschijnselenbetreft,vanmisoogstentotmalaria,zijndezeloutertoe
tewijzenaanverschijnselenalshetKwadeOog,mysterieuzemachten,
of‘secundaireagenten’,waaronderbetoverdemuggenenhyena’s.Enhoe
metafysischdezeverklaringvoorhetkwaadookis,hetkwaadbevindtzich
volledigíndedagelijksewerkelijkheidenisdaaromvolledigimmanent.103

Hetiseenabstractebeschouwingdiehandenenvoetenkrijgt inde
oermythevandeChewa,destamcultuurwaarbinnenGraceopgroeide.
Hetiseenmytheindeverrassendenabijheidvanhetmonotheïstische
scheppingsverhaaluitGenesis,zijhetdatdeaardeuiteindelijkonverlost
achterblijft,verstokenvanregen,geblakerddoordezonengedompeld
inbloed,asenrook.

DeChewa-mythestartmeteengod,Chiuta ofChaunta,opeenmet
wolkenomgevenbergKapirintiwa,hoogverhevenboveneenonvrucht-

101 DeChewaiseenvandevierhonderdBantu-volkerenuitcentraalenzuidelijkAfrika.Zewonen
vooralinMalawienZambia.naarschattingbestaathetChewa-volkuitanderhalfmiljoenmen-
sen.DetaalvandeChewaishetChichewa.EthnografischonderzoekbenadruktdatdeChewa
bekendstaanomhunkleurrijkemaskersenhungeheimegenootschappen,denyau.Binnen
hetChewa-volkbestaantweekrachtigeclans,dePhiri’sendeBanda’s.DePhiri’swordenvan
oudshergeassocieerdmetdeleiders,deBanda’smetdepriesters.Zie:AmyGough,The Chewa;
peoplesoftheworld.org/hosted/chewa/(geraadpleegd1augustus2010).

102 MichaelBourdillon,Religion and Society. A text for Africa,Gweru:MamboPress1990,p.215.
103 Johns.Mbiti,African Religions and Philosophy,London:Heinemann1969,p.213-215.
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bareaarde,zondermensen,dierenenplanten.DezeGodzendtwater,
zendtvuurenlaatderotsenverpulverenwaardooreenzachte,vruchtbare
aardeontstaat.Uitdenhogenu,daaltGodsamenmetdeeerstemensen,
manenvrouw,opaardeneeromhemverdertebewerken.Dezeaarde
blijktalsnelparadijselijk,metrivierenvolvis,metdierendieelkaarniet
dodenenwaarinGod,demensenendedierengezamenlijkinvredeleven.

Totdemens,letterlijk,metvuurspeelten,aldannietperongeluk,de
wildernisinlichterlaaiezet.Angstvestigtzichindeharten.Hondenen
geitenzoekenonderdakenbeschermingbijdemens.Olifanten,hyena’s
enanderedierenkerenzichdaarentegenvanhemaf.Jagenengejaagd
wordenisnuhetdeviesenhetparadijskleurtroodvanbloed.Misselijk
vanderook,devernietigingenhetgeweld,keertGodzichvandemen-
senaf.Zijwarenhetdiezijnplanvanvredeverstoordenennuzullen
demensenhetzélfmoetenuitzoeken.Godtrektzich,aaneendraadje
spinrag,terugopKapirintiwaenlaatdemensverweesdopaardeachter.
Regensblijvenuit,dezonverschroeithetaardoppervlak.Endemens,
omgevendoorenonbeschermdtegendemachtenenkrachtenvaneen
vijandelijkenatuur,bouwtaandevoetvandeKapirintiwaeenaltaarwaar
hijGodsmeektomregen,verkoelingenvrede.104

WanneerGraceonderwoordenprobeerttebrengenwaarImfa Siyit-
hawikavoorstaat,danlijkthaarverhaalteresonerenindezemythevan
een door God verlaten werkelijkheid. Een werkelijkheid waarin niet
langereenoudeen traditionele,zijhet theocratischevredeeendoor-
slaggevenderolspeelt,maarwaarinonbestemde(natuur-)krachtende
boventoonvoeren.105

Tragedie en melodrama
EnofwehetkwaadnubegrijpenindealgemeneanalysesvanBourdil-
lonenMbiti,indeoermythevandeChewaofviadeconcretedagelijkse
verhalenvanGracePhiri;ditkwaadvaltinelkgevalnietteomschrijven

104 ClaudeBoucherChisale,The Gospel Seed. Culture and Faith in Malawi, as expressed in the Missio 
Banner,Mtakataka:MuaMission2002.

105 FilosoofMbitiprobeerthetkwaaddatGracePhirivandaagervaart,ookoptevattenalseen
van de gevolgen van de onvermijdelijke individualisering van Afrikaanse samenleving. Een
individualiseringdie,naEuropaenAmerika,nuookAfrikabegintterakenenwaarinmensen
meerdanooitkomenbloottestaanaanhetdynamischemaarookangstaanjagendewoeden
vandemondialisering.‘Temiddenvandetallozendievandaagindestedenleven,ontdekthet
individuplotsdathijalleenis.Wanneerhijziekwordt,wetendatmisschienmaaréénoftwee
mensen.Alleenzijkomenlangsomhemoptezoeken.Wanneerhijhongerigis,merkthijdat
zijnburenomvoedselvragenmetschaamtemoetwordenomkleed,wanneerhetbedelenüber-
hauptalsietsoplevert.Wanneerhijslechtnieuwsontvangt,vanzijnfamilieinhetdorp,huilt
hijalleen.Endatterwijlhij,opwegnaarzijnwerk,schouderaanschouderinhetminibusjezit.
Demassa’sdiehemomringen,zijndoofenblindvoorzijnbehoeftes.Alspersoonishijvoor
niemandinteressant...’;Johns.Mbiti,African Religions,p.224-225.
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alseenmelodrama.Hetkwaadmoeteerderwordenbegrepenalseen
tragedie.

Melodrama’szijntoneelstukken,filmsofromansmeteenminofmeer
vastevorm.Eriseenkwaad,herkenbaarineenschurkwaarvaneendui-
delijkedreiginguitgaat.Eneriseenheld,dienietalleenaandezedreiging
weetteontsnappen,maarhetkwaadookweetteverslaanenonschadelijk
temaken.Melodrama’sbevattenomdezeredenennogaleenseenflinke
portieactie.Hetkentvrijhelderomschrevenpersonages,herkenbaarals
dadersofhelden,terwijlhetplotdoorgaansstemttotvrolijkheid.

Tragedieskenneneenwatmindervastevorm.Alwashetmaaromdat
goedenkwaadzichnietopenbarenviauit roestvrijstaalopgetrokken
karakters.Tragedieswordenaangedrevendoorsombereenslechtvoor-
spelbaregebeurtenissen.netalsinhetmelodramabedreigthetkwaadhier
goedemensen,maarandersdaninhetmelodramamakendegoedenop
eenbepaaldmomentonderdeeluitvanhetkwaad,terwijlopzijnbeurt
hetkwaadookaspectenvanhetgoedebevat.Hetplotstemtdoorgaans
danookniettotvrolijkheid,maarlaatdelezeroftoeschouwerachterin
verwarring,angstenwantrouwen.

Terwijlineenmelodramaderollenophelderewijzewordenverdeeld
tussendegoedenendekwaden,tussenmensendieinessentieslachtoffer
zijnenmensendieinessentietotdaderswordengerekend,benadrukt
detragediehetnoodlot,decatastrofeendaarmeedeonvermijdelijkheid
vanhetkwaad.106

Wiegeenoogheeftvoorhettragischekwaad,immanenténmetafy-
sisch,zaldoorgaansmindergoedinstaatzijnomomgroteconflictente
begrijpen.EndatgeldtinEuropaofAmerikanetzogoedalsinAfrika.
Maarandersdandewesterseenmodernemensinzijnrationeledrang
omproblemenoptelossenenknopendoortehakken,lijkenmensenin
eerderpre-moderneenvaakreligieuzeomgevingenvaakbeterinstaat
omdetragischedimensie indewerkelijkheidteontwaren.DeDuitse
filosoofPetersloterdijkheeftineenpogingomdetragedievooronsweer
toegankelijktemaken,determooitvertaaldals‘complexiteit’.sloterdijk:
‘Misschieniscomplexiteitweleenepistemologische[kennistheoretische]

106 HetiseenonheildatzichindeklassiekeGrieksevariantalleennogmaarverdieptdoordeho-
pelozepogingenvandeheldomaanzijnnoodlotteontsnappen.Andersdanhetmelodrama,
gaatdetragedievoorbijaanhetmanicheïsme.Aandealtesimpeletegenstellingtussenlichten
donker,tussenheldenenboeven.Hetmanicheïsmeiseenstromingbinnenhetchristendom,
ontwikkelddoordePersMani(216-276)diedewerkelijkheidinabsolutezinopdeeltbinnende
tegenstellingtussenlichtenduisternis.Dezetegenstellingwordtvervolgensdoorvertaaldalsde
tegenstellingtussenenerzijdsderede,hetdenken,inzicht,betekenisenredenerenenanderzijds
rook,vuur,wind,waterenduisternis.Destrijdtussenlichtenduisternisbeheerstdewerkelijk-
heid.Zie(o.a.):de.wikipedia.org/wiki/Manichäismus.
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benamingvoorhettragische.’107
ViaeentermalscomplexiteitzouhettragischekwaadwaardoorGrace

Phirizichgetroffenvoelt,weleensopeenadequatemaartochmoderne
wijzekunnenwordenbenaderd.somservaartGracePhirialwathaar
overkomtalszocomplex,datzegeenanderekeuzezietdanzicherbij
neerteleggen.Watoverigens,hetmoetevengezegd,ookeenvergelijkbare
engoedverdedigbarereactiekanzijnwanneeriemandinEuropa,Azië
ofdeVerenigdestatenwordtgetroffendooreen immensencomplex
kwaad. Bovendien, en ook dat moet worden gezegd, sluit het feit dat
GracePhirieerdereentragischedaneenmelodramatischelevenshouding
heeft,nietuitdatwesterlingengeenbegripzoudenkunnenopbrengen
voorhetkwaaddatdeAfrikaanlijkttetreffenendereactiediehijofzij
daaropontwikkelt.108

Daaromishetmogelijkenzelfsnoodzakelijkomdeconsequentiesvan
eendergelijke,tragischebenaderingvanhetkwaadintezettenbijhet
overdenkenvanhetintellectuele,filosofischekosmopolitismeenvanhet
eerderpraktischeenactivistischeHumansecurityenHumanDevelop-
ment.Alwashetmaar,omdathetwerkveldvanHumanDevelopment
enHumansecurityzichvooreenbelangrijkdeelconcentreertophet
AfrikavanGracePhiri.OpeenAfrikawaardewerkelijkheideerderwordt
ervarenalseentragediedanalseenmelodrama.

HetistijdomterugtekerennaarhetWesten.Tijdommetebuigenover
hetonrustigegewetenvandewesterseintellectueelenoverdemethode
diedezetekstverdermoetbrengen.

De kleine verhalen van Grace Phiri kunnen niet alleen een kritische houding sti-
muleren tegenover kosmopolitische plannen als Human Development en Human 
Security. Op grond van het grootschalige onderzoek Voices of the Poor, lijken ze 
ook pars pro toto te staan voor de meer dan één miljard verhalen van mensen in 
vergelijkbare omstandigheden. Meer nog dan Grace Phiri benadrukt Voices of 

107 AlainFinkielkraut&Petersloterdijk,De hartslag van de wereld,Amsterdam:Contact,2005,
p.116.Oorspronkelijk:AlainFinkielkraut&Petersloterdijk,Les battements du monde,Paris:
Pauvert2003.

108 Doorhetkwaadzoteformuleren,haakikaanbijhetleerstukvanhet‘moreleuniversalisme’.
Datsitueertzichhalverwegehet‘moreleabsolutisme’,datuitgaatvanvaststeldenormenrondom
goedenkwaad,enhet‘morelerelativisme’,datelkenotievangoedenkwaadterugvoerttotde
maatschappelijkecontextwaarinovergoedenkwaadwordtgesproken.‘Moreeluniversalisme’
verondersteltdateenaantalnotiesrondomgoedenkwaadinelkecultuurenelketijdworden
gedeeld.DeAmerikaanseneurowetenschappersamHarrissteltdathetmogelijkmoetzijnom
dergelijkenotiesrondomgoedenkwaadophetspoortekomeninonsneurologischsysteem.
normalemensendie,waardanookterwereld,wordengeconfronteerdmeteenaantalspecifieke
vormenvanhetkwaad,reagerenvolgensHarrisopvergelijkbare,negatievewijzeopditkwaad;
samHarris,The End of Faith: Religion, Terror and the Future of Reason,newYork:W.W.norton,
2004.
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the Poor zowel de innerlijke verwevenheid van armoede en onveiligheid als de 
moeilijkheden die extreem arme en onveilige mensen ondervinden om op eigen 
kracht uit hun situatie te ontsnappen
Wanneer we de kleine verhalen van Grace Phiri in hun diepte proberen te peilen, 
dan is het verdedigbaar om dat te doen via een analyse van het kwaad. Dit kwaad 
lijkt in de opvatting van Grace een immanent en metafysisch kwaad, dat eerder 
wijst op een tragische levenshouding, dan op een melodramatische. Het kwaad 
is volledig verweven met de omgeving waarin Phiri zich bevindt en kan maar 
amper aan een of meerdere veroorzakers worden toegewezen. Het is een kwaad, 
dat past bij algemeen gedeelde godsdienstsociologische interpretaties van de wijze 
waarop veel Afrikanen tegen hun leven aankijken. Het is een levensbeschouwing 
die we terugvinden in het schilderij Imfa Siyithawika dat zo prominent bij Grace 
Phiri boven de bank hangt. En het is een levensbeschouwing die kan worden 
ingezet in het debat rond Human Security en Human Development, omdat 
beide programma’s zich immers richten op extreem arme en onveilige mensen 
als Grace Phiri. 

VOICES OF THE POOREnHETKWAAD
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5 Intellectuelenenhun
onrustigegeweten

Hoe kan een onderzoek naar het denken in een tijd van mondialisering 
– kosmopolitisme, Human Development, Human Security – het beste 
worden uitgevoerd? Vakwetenschappers laten zich leiden door beproefde 
en gedeelde methodes van onderzoek. Een onderzoek in het dynamische 
oog van de mondialisering vraagt echter om een alternatieve benadering. 
Is het mogelijk om te opereren binnen de intellectuele traditie van de an-
archie? Binnen een traditie zonder leidend beginsel? Binnen een traditie die 
zich rekenschap geeft van een constante ordeverstoring en die een onrustig 
geweten onvermijdelijk acht? Een traditie die zich van oudsher in de marge 
van de vakwetenschappen bevindt?

Degrotewoordenzijngevallen.Mondialisering.Kosmopolitisme.Human 
Development en Human Security. Er iskennisgemaaktmetsteichens
tentoonstellinginClervaux,metdetragiekvanndirandeennatuurlijk
metGracePhiri.IkmerkopdatGracezichuitgeslotenvoeltengetroffen
doorhetkwaad.Eenkwaadwaarvanikdeaardalenigszinshebbepaald
alstragisch,alsimmanentenmetafysisch.Enikhebeenprobleem:hoe
verhoudtzichhetkosmopolitismevandeFamilyofManmethetconcrete
levenvanGracePhiri?

Daarmeeishetwerkterreingeïdentificeerd,zijndecoördinatenbepaald
enlijktookderichtingvastgelegd.Hetonderzoekkanvanstart.Maarhoe
ziethetvoertuigeruitdatmijnuverderbrengt?Welkemethodedienik
tehanteren?Iserüberhauptweleenmethodediemijvanpaskomt?Of
moetikdezetekstsituerenineenruimtedievooreenbelangrijkdeelaan
demethodevoorafgaat?Ineenruimtewaarinveldwerkwordtverricht
eneennieuwonderzoeksterreinwordtverkend?

Dezevraagisaandeordeomdathetonderzoekplaatsvindtbinnende
evenonvoorspelbarealsonstuimigedynamiekvandemondialisering.
EendynamiekdiegeheeleigenisaandeRunaway World(AnthonyGid-
dens)waarinweonssinds1989bevinden.Dieinherentisaaneine Welt 
ohne Halt (RalfDahrendorf)aanLiquid Times (ZygmuntBauman).109

109 Zievooreennaderebepalingvandezebegrippenhoofdstuk17(‘Eentijdvanangst’)vandit
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Webevindenons,kortom,middenindeNeue Unübersichtlichkeit,door
JürgenHabermasin1985alvroegtijdigaangekondigd.110

Ikstelvoorombinnenditwoedenvandemondialiseringruimtete
scheppen voor het intellect. Voor het denken. Voor intellectuelen als
verkennersvaneennieuwewerkelijkheid,alskwartiermakersvanvak-
wetenschappelijkonderzoeknaardeeffectenvandemondialisering.En
alsrichtinggeversvaneenactivismedatdemondialiseringvooriedereen
beheersbaarenproductiefwensttemaken.

Intellectuelen.Hetiseenbeladenterm.Hetiseenaanduidingdieik
desondanksenbovendienzondervoorbehoudzalgaangebruiken.En
datdoeikvanzelfsprekendníetzoalsW.H.Auden,dieeenintellectueel
ooitdefinieerdealsa man who’s untrue to his wife.Datdoeikwélinde
definitie van de filosoof Jean-François Lyotard die de intellectueel de
exclusievetaaktoebedeeltomteonderzoeken,tedenkenenteschrijven
zonderdezeactiviteitenindiensttewillenstellenvande‘plannenmakers,
demarketeersendemassamedia’.VoorLyotardwordtdeintellectueel
gedrevendooreenbuiten-wetenschappelijkstreven,endatisnietminder
dan‘rechtvaardigheid,rechtvaardigheidennietsdanrechtvaardigheid’.111

Denkenstaatnietgelijkaanweten.Eneenintellectueelvaltnietperse
samenmeteenvakwetenschapper.Wathetdenkenfundamenteelvanhet
wetenonderscheidt,iseenhogematevanmethodischanarchisme.Van
an-archisch:‘zonderregering’;ἀναρχίᾱ,anarchia.Anarchiewijstophet
ontbrekenvaneenexternvastgesteldleidendbeginsel.

Terwijlbiologenofwiskundigenwereldwijdonderhetgezagwerken
vangedeeldewetenschappelijkenormen,zijndemethodesvanintellec-

proefschrift.
110 JürgenHabermas,Die Neue Unübersichtlichkeit,FrankfurtamMain:suhrkamp1985.
111 Wiezichkenschetstalsintellectueel,zitaldecennialanginhetdefensief.ZoverwijtMarkLilla

publiekeintellectuelenim-enexplicietesteunaanwredepolitiekebewegingen.Inzijnbundel
The Reckless Mindbeschuldigthijnietalleenusual suspectsalsMartinHeidegger,Carlschmitten
AlexandreKojève,maarookWalterBenjamin,MichelFoucaultenJacquesDerrida;MarkLilla,
‘TheRecklessMind:IntellectualsinPolitics’,New York Review Books2001.Vergelijkbarekritiek
uitJean-FrançoisLyotardinzijn‘grafredeopdeintellectueel’uit1983.VolgensLyotardmaken
intellectuelenzichtevaakschuldigaancollaboratiemethenwaarzijvoorwerken:hetbestuur,
deeconomieofhetpubliek.Inplaatsvanzichexclusiefterichtenopfundamentelevragenals
‘watiskunst,watisschrijven,watisdenken?’verradenzijhunmissiedoorhundenkkrachtin
diensttestellenvanuitvoerbaarheid,efficiëntieofpubliekeacceptatievan‘groteverhalen’.Toch
zetLyotarddeintellectueelnietdefinitiefbijhetvuilnis.Integendeel,hijwilhemzelfsredden.
Maardanopgrondvaneenduidelijkeexclusiviteit.AlsintellectuelenkomenbijLyotardalleen
diegeneninaanmerkingvoorwie‘deslachtoffersgeenschuldtreft’endiede‘debeulennietaan
excuseshelpen’.Diegenen,kortom,diehunmoreleenburgerlijkeverantwoordelijkheidnemen
entegelijkertijddeverleidingkunnenweerstaanomhundenkenindiensttestellenvandeplan-
nenmakers,marketeersenmassamedia.Zie:Jean-FrançoisLyotard,Grabmal des Intellectuellen,
Wenen:Böhlau1985,p.9-20.Eerderverschenenalsopiniestukals‘Tombeaudel’intellectuel’,
Le Monde16juli1983.
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tuelenmaaramperonderéénnoemertebrengen.Endatgeldtookvoor
eenkrimpendeminderheidvansociologen,filosofenentheologendie
zichopstellenalsintellectuelen.Eengroeiendemeerderheidpoogthaar
inspanningensteedsvakerondertebrengenbijde(geestes-)wetenschap-
pen;steedsvakerhopenintellectuelenhundenkenomtebuigennaar
hetwetenschappelijkekennenomzichopdezewijzeeenvasteplaatste
verwervenbinnendeacademie.112Hetisdanookdevraagofzebinnen
een universitaire cultuur niet aan kracht en invloed inboeten. Onder
hetvigerendemarktdenkeninhethogeronderwijslijktzelfsdeacade-
mischevrijheidonderdruktestaan.113Laatstaandaterruimteisvoor
een‘wetenschappelijkanarchisme’,zoalsdefilosoofenvrijdenkerPaul
FeyerabenddatnogverdedigdeinAgainst Method.114

Voorintellectuelendaarentegen,ofzenuwelofnietaaneenuniversiteit
verbondenzijn,isFeyerabendsschetsnogsteedsvantoepassing.Want
de‘methode’vandeintellectuelenisperdefinitieanarchistisch.Alleende
denkerdie,conformPaulFeyerabendsadagium,breektmethetbestaande
endiezichdoorlopendlaatgezeggendooreencontingentewerkelijk-
heid(contingentia,mogelijkheid,toeval)isinstaatomopbasisdaarvan
eeneigengedachtegangteontwikkelen.Alleenhijkanoorspronkelijke
vragenstellen.Alleenhijkangangbarepatronendoorzienenuiteindelijk
metnieuweinzichtenkomen.Inzichtendievervolgenskunnenworden
onderworpenaaneenvakwetenschappelijketoetsing.

ZelfschiepdeintellectueelFeyerabend,volgensmensendiehemnabij
waren,‘ruimtenwaarinmensenopnieuwkondenademen.’‘Hijslechtte
talvantraditioneleacademischegrenzen.Geenidee,geenwetenschapper
wasnogheilig.Overstromendvanenergieenenthousiasmesteldehijalles
terdiscussie,vanAristotelestotdeAzande.Vanfilosofeneistehijdatzij
openstondenvoorideeënuitdemeestuiteenlopendeenverafgelegen

112 HierdenkikvooralaandezorgenoemdeAngelsaksischefilosofeninhunstrevenomaantehaken
bijdenatuurwetenschappen.Zie:F.A.Muller,‘Denkendwestwaarts.Fundamenteleverandering
indenederlandsefilosofie’,NRC Handelsblad30december2006.Binnendetheologievaltte
denkenaande‘empirischetheologie’zoalsdieisontwikkeldaanRadboudUniversiteitnijmegen.
ZieC.A.M.Hermans,Empirische theologie vanuit praktische rationaliteit in religieuze praktijken: 
Epistemologische reflecties op de ontwikkeling van een academische discipline(inauguralerede),
RadboudUniversiteitnijmegen2004.

113 ChrisLorenz,‘Universiteitisgeenmarkt’,NRC Handelsblad27juni2006.
114 InzijnboekAgainst Method: Outline of an Anarchistic Theory of Knowledgeuit1975laatPaul

FeyerabendaandehandvanGalileoGalileïziendatwetenschappelijkevooruitgangkanzijn
gediendmethetbrekenvanwetenschappelijkemethodes,endatnaastrationeleargumentatie
indewetenschapookpropagandaenretoriekeenrolvanbetekeniskunnenspelen.Feyerabend
bepleitdanookhetwetenschappelijkanarchisme,hetanything goes–onderzoekdewerkelijkheid
zoalsjezelfdenktdathetmoet;PaulFeyerabend,Tegen de methode,Rotterdam:Lemniscaat2008.
Zieook:Davidstove,Popper and After: Four Modern Irrationalists,Oxford:OxfordUniversity
Press1982.
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domeinen. Hij hamerde erop dat dit de enige manier was waarop de
processenbegrepenkondenwordendiekennislietengroeien.’115

Hetisdezeontheiligendebezinningopdewerkelijkheiddiedekern
vormtvanhetdenken.116Enhetisdezeontheiligingdieveelintellectuelen
een‘onrustiggeweten’bezorgt,zoalsdePoolsefilosoofLeszekKolakowski
hetooitnoemde.117Opgrondwaarvangevenintellectuelenimmershun
antwoorden?Metwelkrechthalenzijrelevantevragenbinnenhundo-
mein?Watishunmethode,watlegitimeerthunspreken?Watverschaft
henbestaansrechtopdeuniversiteit,zijaanzijmetdewetenschappers?

Dezevragen,ditanarchisme,ditonrustigegeweten,drijftintellectu-
elendoorlopendtothetleverenvannieuwelegitimatiesoverheteigen
terreinvanonderzoek.Hetdrijfthen,keeropkeer,tothetontwerpen
vaneeneigen,individuele,‘methode’envervolgenstotdeproductievan
verhalendielouteropgrondvandezespecifiekemethodeaannemelijk
worden gemaakt. Daarmee onderscheiden zij zich niet alleen van de
geobjectiveerdeengedeeldemethodesuitdevakwetenschappen,maar
ookvandealevenindividuele‘methodes’diedoorhundirectecollega’s
werdenenwordenontwikkeld.

Doordezeaanpakzijndeintellectuele‘methodes’vaakzoverweven
metdedaaruitvoortvloeienderesultaten,datvaneenintellectuele‘dis-
cipline’nauwelijkssprakeis.Tothalverwegede19eeeuwhooptenintel-
lectuelenwellichtnogopeenheidensamenhang.Zekersindsnietzsches
beweringdatalledenkenuiteindelijkeengreepisnaardemacht,118staat
dezeclaimzoonderdrukdatveelintellectuelenhetopgevenomernog
naartestreven.

Denken als actualiteitsanalyse
Wanneerdeintellectuelebenaderingbinnendehuidigeacademienog
eenthuisvindt,dankanditnergensanderszijndaninhethuisvande
wijsbegeerte.Alleendithuisbeschiktnogovervoldoendekamersomook
demeestbuitenissigeintellectueelonderdakteverschaffen.

Want wat is wijsbegeerte? En waarin onderscheidt de filosofie zich

115 JohnKrige,Science, Revolution and Discontinuity,sussex:HarvesterPress1980,p.106–107.
116 MetRogerscrutonmeenikzelfsdatwehetdenken,cq.defilosofiealleenkunnenbegrijpendoor

haaraftezettentegendewetenschappen.Wetenschapperspogendedoorhenwaargenomen
werkelijkheidtebeschrijveneninwetmatighedentevatten.Zijhoudenzichbezigmetdevraag
wat‘is’.Filosofendaarentegenbeginnenmetvragenwaardewetenschappenophoudenofwaar
dewetenschappenaanvoorbijgaan.‘Filosofieverwijstdusveelalnaarwathetgevalkanzijnen
naarwathetgevalmoetzijn,eerderdannaarwathetgevalis.’Rogerscruton,Moderne filosofie. 
Van Descartes tot Wittgenstein,Utrecht:Bijleveld2006,p.15.

117 LeszekKolakowski,Traktat über die Sterblichkeit der Vernunft. Philosophische Essays,München:
Piper1967,p.6.

118 Friedrichnietzsche,Die fröhliche Wissenschaft,Chemnitz:Ernstschmeitzner1882.
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dan van de vakwetenschappen? Deze vraag is zo oud als de filosofie
zelf.Zewerd2600jaargeledenalgestelddoorPythagorasenzeklinkt
doortotinHarryG.FrankfurtsOn Bullshit–eenNew York Times Best 
Selleruit2005waarindezeAmerikaansefilosoofopnieuweenpoging
onderneemthetwezenvandefilosofietedefiniëren.119Maar,enditis
bijzonderinteressant,hetdoetermaarampertoewelkantwoordHarry
G.Frankfurtgeeft.Bijvoorbaatenalsvanzelfsprekendzalhetdoormaar
weinigfilosofenwordengedeeld.Iedereendieooiteeninleidinginde
wijsbegeertevolgde,zalditbeamen.

Wanneer de vraag ‘wat is filosofie?’ aan de orde komt tijdens zo’n
universitaireleergang,zaleenstudentalsneldeindrukkrijgendathet
aantalverschillendeantwoordenenhetaantalfilosofendatzegeven,el-
kaarmaaramperontloopt.Wantinaldieantwoordenklinktbehalvehet
tijdsgewricht,decultureleachtergrondendeintellectuelevormingvan
defilosofen,ookhundistinctiedriftdoor.Endatisgoed.Hetpluriforme
aanbodaanverhalenwektdenieuwsgierigheid,scherpthetintellecten
wriktgevestigdemeningenlos.

En zo wandelt de student langs de fenomenologen uit straatsburg,
deHegelianenuitBerlijnendeaanhangersvandeKritischeTheoriein
Frankfurt.HijmaaktkennismetdeopvolgersvansearleinBerkeley,met
dievanRawlsopHarvardenvanDeweyinChicagoentrektvervolgens
verderlangsdestructuralistenuitParijsendePopperianeninLonden.
Enwathijtijdenszijnwandelingookopsteekt,hijleertinelkgevaldat
zijzichmaarampermetelkaarbemoeien.Enwanneerzedataldoen,
danblijkenzijzichvooraltegenelkaaraftezetten.Hijleertook,dater
vaneengedeeldtaalspel,laatstaanvaneengedeeldemethodeofvaneen
gedeelde‘discipline’volstrektgeensprakeis.

Endefilosoofdie inéénklapeeneindewilmakenaanhetbestaan
vanditbredeenvolstrektonoverzichtelijkespectrumaaninzetten,ant-
woorden,vormenvanredeneren,apriori’s,literairestijlenensystemen?
Diefilosoofkannietandersdanwederomeennieuwelootaandestam
toevoegenomzohetintellectuelepalavernogteverhevigen.

Zo’ntotmislukkengedoemdepogingondernamindejaren‘80van

119 Enweldooreenonderscheidtemakentussenenerzijdsdecombinatiebullshit ‘and the related 
concept of humbug’enanderzijdsdecombinatievanleugensenwaarheid.Terwijlhetdeverkon-
digervanbullshitgeenfluitinteresseertofhijaldannietdewaarheidverkondigt,interesseert
ditdeleugenaarweldegelijk.Hetiszelfszijndoelomdewaarheidteverdoezelen.Deleugenaar
isbijzondergeïnteresseerdindewaarheid,alwensthijhemnietaanhetlichttebrengen.Deze
interesseindewaarheidbrengtdeleugenaarindebuurtvanbijvoorbeelddewetenschapperen
onderscheidtbeidenvandeverkopervannonsense.Verschilaanbrengenindergelijkeconcepten
iseenexercitiedievolgensFrankfurt,eninnavolgingvanWittgenstein,hetfeitelijkewerkveld
vormtvandefilosofie;HarryG.Frankfurt,On Bullshit,Princeton:PrincetonUniversityPress
2005.
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de20eeeuwdeDuitsefilosoofJürgenHabermas.Ineenbestekvan1200
pagina’s,hoopteHabermashetcontinentaleénhetAngelsaksischeden-
kenweerondertebrengeninééngrootverhaal.120Hetverhaalvanhet
‘onvoltooideprojectvandemoderniteit’datvia‘communicatieveactie’
alsnogzoukunnenwordenvoltooid.121

Op een ogenschijnlijk meer bescheiden schaal ondernam ook zijn
FransetegenstanderJean-FrançoisLyotardeenpoging.122Alleenwilde
hijgeengroot,allesoverbruggendverhaalvertellen.Integendeelzelfs.
Lyotardkondigdehetfilosofischpostmodernismeaf.Hijverdedigdede
versnipperingnietalleen,maarmeendezelfsdatwedeverschillenmoes-
tenverscherpen.123Lyotardverklaardedeoorlogaanhetgroteverhaal
‘alseenfantasmaomdewerkelijkheidteomvatten’endachtdaarbij,hoe
kanhetookanders,aanhetmoderneverhaalvanzijngroteconcurrent
Habermas.

Hetresultaatvanbeidepogingenwasdatdefilosofiewerdverrijktmet
tweenieuweantwoorden:metHabermas’ Theorie des kommunikativen 
Handelns, enLyotardsLa Condition Postmoderne.Antwoordendiever-
volgensweerresoneerdenintalvannieuwepogingenomhetwezenvan
defilosofietedefiniëren.

Intellectuele onrust
Erbestaat,kortom,geensluitendedefinitievandefilosofieener isal
helemaal geen helder omschreven wijsgerige methode. En het is om
dieredendatintellectuelenzichthuisvoelenindedepartementender
wijsbegeerte.Terwijlsommigecriticivandefilosofiemenendanhaar
beoefenarendewegkwijt rakenop ‘essayistischepaadjes inde jungle
vanschijnenwezen,zonderveelachtteslaanopwathuntijdgenoten
schrijven’,124 zijnde intellectuelenzelf erdoorgaansvanovertuigddat
hetprobleemeldersligt.Datjuistdevakwetenschapperszichteweinig
rekenschapgevenvandevooronderstellingenbinnenhundiscipline.

Watblijftishetonrustigegewetenvandeintellectuelen.Enwatjevan
huntekstenookmagvinden,filosofenbuigenzich,gedrevendoorhun
onrust,inelkgevaloverdewankelefundamentenonderhundenken.
Endatkunjevandemeestevakwetenschappersnietzeggen.nietzonder
redenbevindtdereflectieoverdezewetenschappenzichbijdeweten-

120 JürgenHabermas,Theorie des kommunikativen Handelns,FrankfurtamMain:suhrkamp1981.
121 JürgenHabermas,Der philosophische Diskurs der Moderne,FrankfurtamMain:suhrkamp1985,

p.104v.v.
122 Jean-FrançoisLyotard,La condition postmoderne,Paris:Minuit1979.
123 Jean-François Lyotard, Answering the question: what is the postmodern? In The Postmodern 

Explained to Children,sydney1992,p.3.
124 Muller,a.w.
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schapsfilosofie,deethiekofdeontologie.Datzijnalleonderdelenvande
filosofieennietvandewetenschappelijkedisciplineszelf.

DaaromzouíkKolakowski’swoordenhetliefstwillenbegrijpenalseen
aanmoediging.Alseenaanmoedigingvoorintellectuelenomvooraldoor
tegaanmethetverantwoordenvanwatheteigeneisaanhetdenkenen
omdaarmeeeenoude,eerbiedwaardigetraditievoorttezetten.

Waarom immers, zou het onrustige geweten van de sociologen,
filosofenentheologentotrustmoetenkomen?Wer rastet, der rostet–
Resting is rusting–rustroest.Getuigtdeintellectueleonrustnietvan
een fundamenteleverwondering?Van twijfel enordeverstoring?Van
eengebeurenbuítenhetdenken,datvolgenszowelPlato,Descartesen
Levinasdegrondslagvormtvanallekennen?Engetuigtdeze twijfel
nietvaneenheilzamenieuwsgierigheidnaarhetonbekende,naarnog
nietverkendeterreinen,naarruimtesdienognieteerderdoorvakwe-
tenschappers onder woorden zijn gebracht; waarvoor zelfs nog geen
taalvoorhandenis?

DaaromhoopikteschrijvenindezoekendestijlvandeFransepenseur 
AlainFinkielkraut.Indestijlvaneendenker‘dieinessays,diemennog
hetbestekanomschrijvenalsactualiteitsdiagnosesinstaatisdetijdgeest
aantevoelen,onderwoordentebrengenenvanvraagtekenstevoorzien’.125
Wantintellectuelendienendeanarchieinhundenkenteaccepteren,te
omarmenenverderdoortezetten.

Daaromsluitikme,behalvebijdestijlvanAlainFinkielkraut,aanbij
defilosofievanJean-FrançoisLyotard.Of,meerspecifiek,bijLyotards
kritiekophetmodernedenken.Kritiekopeendenkendatopmorele
grondenkanwordenverweteneeneenheidsvertoogtevoeren.Kritiekop
eendenkendatzógeneraliseertdatverschillenwordenverdoezeld,wan-
neerzealnietwordenonderdruktofuitgewist.126Kritiekopeendenken,
dathetonrustigegewetenvandeintellectueelhoopttekalmeren,maar
datfeitelijkkanwordenopgevatalseenuitnodigingtothet‘opschorten
vanhetartistiekeexperiment’.Als‘eenroepomorde,eenverlangennaar
eenheid,naaridentiteit,naarveiligheid,naarpopulariteit(indezinvan
publiciteit,‘eenpubliekvinden’).127Lyotardkritiseertdebestaansmogelijk-
heidvandewetenschappelijkekennis,omdatdezeisonderworpenaan
dedoorHabermasopgestelderegel‘datergeenwerkelijkheidis,behalve

125 TheoW.A.deWit, ‘Deverenigdemensheidenhaarobstakel.Develegezichtenvanradicale
politiekvolgensAlainFinkielkraut’,in:AlainFinkielkraute.a.,Dubbelzinnige Democratie,Budel:
Damon2003,p.59.

126 HentdeVries, ‘seigerecht!’–Lyotardover ‘deverplichting’, in:R.BronsenH.Kunneman, 
Lyotard lezen. Ethiek, onmenselijkheid en sensibiliteit,Amsterdam/Meppel:Boom1995.

127 Jean-FrançoisLyotard,Beantwoording van de vraag: wat is postmodern? Het postmodernisme 
uitgelegd aan onze kinderen,Kampen1986,p.10.
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wanneerdezeerkendwordtdooreenconsensus tussenpartnersover
kennisenverplichtingen’.128

EnFinkielkrautenLyotardzijnnietdeenigeintellectuelendiedeonrust
proberenuittehouden.DeFransefilosoofEmmanuelLevinasherkent
indezeonrustzelfsdeheilzamekernvanállewijsgerigedenken.Een
denkendatvolgenshempasontstaatwanneeronzevertrouwde,rustige
omgangmetdewerkelijkheidtendiepstewordtverstoord.VoorLevinas
vindtdezeverstoringplaatsdoordeaankomstvaneenmedemens.De
aankomstvaneen Ander.Wanneer‘hetzelfde’–Le Même – wordtge-
confronteerdmetdeander–l’Autre–danisdateenconfrontatiedieper
definitieonrustzaait.netalsLyotardontmaskertLevinaseenspecifiek
soortdenkenalseenconstanteuitbanningvandezeonrustdiedoor‘de
ander’wordtopgeroepen.Dezevormvanfilosoferentoontzichvolgens
Levinasdoorgaansalseenvormvanbeheersingennietalseenvorm
vanontvankelijkheid.129 ‘ThematiseringenConceptualisering (...) zijn
geenvredemethetAnderemaaronderdrukkingofinbezitnemingvan
hetAndere.(...)‘Ikdenk’komtneerop‘ikkan’.Opeentoe-eigeningvan
watis,opeenuitbuitingvandewerkelijkheid’.130

Oorspronkelijkdénken,werkelijkfilosoferen, intellectuelearbeid, is
zowelvolgensFinkielkrautalsLyotardenLevinasgeensystematische
veroveringvandewerkelijkheid,zoalsbedrevendoordewetenschappen
ofdoordeAngelsaksischefilosofie.Werkelijkfilosofereniseenoprechte
worstelingmetactueleverstoringen,blokkadesenfrustraties.Werkelijk
denkenontstaatpaswanneermijnkennendejoyeuse force qui varadicaal
terdiscussiewordtgesteld.Demoedervandewijsheidisnueenmaaleen
ingrijpendeervaring.Endeordeverstoringallerordeverstoringenzouwel
eensdeervaringkunnenzijnvanhetdoorlopendelijdenvanconcrete
mensen,waarterwereldzijzichookbevinden.Dezeordeverstoringgaat
aanhetdenkenvooraf.Zijiseenonverwachte,nietteplannenendus
nietin-te-ordenengebeurtenis.131

Ikmeenbovendiendatdefilosofiezicheerstenvoornamelijkrekenschap
dienttegevenvandezeverstorendewerkelijkheidzelf,alvorenszichte
richtenophetwijsgerigedenkenoverdewerkelijkheid.Filosofieisvan
meetafaaneenanalysevandeactualiteit,eenactualiteitsanalyse.Ikga

128 Jean-FrançoisLyotard,Het postmodernisme uitgelegd,ibid.
129 EmmanuelLevinaswijsthiermetnameopzijnoudeleermeesterMartinHeidegger,dieinzijn

zoektochtnaar‘hetzijn’alleconcrete‘zijnden’hooptteneutraliseren.Zieondermeerhetessay
overLevinasverderopinditboek.

130 EmmanuelLevinas,De totaliteit en het oneindige. Essay over de exterioriteit:Baarn:Ambo1987,
p.45.

131 RalfBodelier,Ordeverstoringen. Zeven essays over beeldende kunst, literatuur en muziek in de 
schaduw van Auschwitz, Baarn: Gooi&sticht1992.
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wederommeemetKolakowskiwanneerdezesteltdatiemand‘filosoof
is,wanneerhijfilosofeert.Ennietwanneerhijoverfilosofiespréékt’.132

Onderzoek naar denken in een tijd van mondialisering vraagt om een speci-
fieke benadering. De dynamiek van de mondialisering, gekenmerkt door een 
onophoudelijke en maar amper te duiden stroom gebeurtenissen, vraagt om 
een dynamische methode van onderzoek. Deze methode opereert bij voorkeur 
an-archisch, zonder vastliggend en leidend beginsel. 
Voor de hand ligt een intellectuele benadering. Een benadering waarin de onder-
zoeker geen spectator mundi is, geen rustige beschouwer van de werkelijkheid, 
maar een in zijn rust verstoord wezen dat doorlopend wordt gedwongen om zich 
af te vragen wat zich aan hem voordoet en of ‘het wel goed is, zoals het is’.133 Deze 
postmoderne stellingname in het denken vraagt om een heel specifieke wijze van 
filosoferen. Inspiratie en een intellectuele analyse ontleen ik aan het werk van 
Alain Finkielkraut, Jean-François Lyotard en Emmanuel Levinas.

132 Veelfilosofenbeperkenhunactiviteittothetbespreken,analyserenenduidenvandenkersuit
hetverleden.Veelfilosofieissecundairefilosofie.Zebeschrijftlouterwatandere,gevestigde,
filosofenooithebbengedachtoverdewerkelijkheid.Veelfilosofielijktdanookmeeropexe-
geseenfilologiedanopeenzelfstandigereflectieopwatonzeordeinhethierennuverstoort.
‘Onsfilosoferenmoetzichbevrijdenvandehorigheidaaneenvóór-spreken,datnietonseigen
sprekenisgewordenenditooknietwordenkan.Wijmoetenzélffilosoferen;nietvluchtenin
derolvanexegetenencommentatoren’AdPeperzak,Systematiek en geschiedenis. Een inleiding 
in de filosofiegeschiedenis,AlphenaandeRijn/Brussel:samsom1981,p.11.

133 IndetaalvanLevinasheethetdan,datdemetafysicaeenaangrijpingspuntzoektindeontologie,
metnameinhetpuntwaardeontologiescheurt.Levinas’ethiekiseenphilosophie de l’insuffisance 
de l’ontologie.Dewerkelijkheid,hetdomeinvandeontologie,wordtplotsklapsenfundamenteel
terdiscussiegesteld,zemaaktmijonrustig,zethetdenkenaanendrijfthetverder.Zievooreen
handzameinleiding:TheodeBoer,Tussen filosofie en profetie. De wijsbegeerte van Emmanuel 
Levinas,Baarn:Ambo1988.p.27-57.

InTELLECTUELEnEnHUnOnRUsTIGEGEWETEn



82

KOsMOPOLITIsCHEPERsPECTIEVEn



83

6 Hetonrustigegeweten
enhetessay

In welke vorm komt zo’n intellectuele benadering het meest tot zijn recht? 
Welke tekstvariant verdisconteert de dynamiek van de mondialisering en 
stelt de intellectueel in de gelegenheid om zowel zijn eigen denken als dat 
van zijn lezers op het spel te zetten? Welke tekst brengt nieuwe gezichtspun-
ten aan het licht, waardoor je ‘anders kunt denken dan je denkt en anders 
kunt waarnemen dan je ziet’, maar die ‘essentieel zijn om te blijven kijken 
en nadenken.’ Welke onderzoekers kunnen mogelijk tot voorbeeld dienen?

Deactualiteitsanalyseiseenvormvanonderzoekaanderandenvande
wetenschap.Ineendergelijkeanalysewordthetwerkveldgedefinieerd
dooractueleendringendeontwikkelingenindewereldbuitendeacade-
mie:doorurgentevragendieopdoemenindepubliekediscussie.Ineen
actualiteitsanalysegraven,wroetenenwoelenintellectuelenindergelijke
thema’s om zo nieuwe gezichtspunten aan het licht te brengen. Deze
intellectuelen leverenvervolgensgeenzuivere,viadevakwetenschap-
penverkregenkennis.Zijverschaffenonseerder‘optieken’diezowelde
wetenschapalsdepubliekediscussieweervlottendkunnenmakenen
vannieuweimpulsenwetentevoorzien.

ZobleekdeinzetvandeDuitsetheologenDorotheesölle,hoogleraar
theologieinnewYork,134enHelmutGollwitzer,hoogleraartheologiein
Berlijn,135hoe(nog)tetheologiserenindekilleleegtenáAuschwitz.Ge-
tekenddoordeshoah,waarinzicheendiepebreukmanifesteerdemetde
oudewereld,probeerdenbeidennieuwebegrippenteformulerenrondom
nieteerderonderzochttethema’salskernbewapeningenbevrijdingvan
mensenindeDerdeWereld.

Ivan Illich, docent aan verschillende universiteiten in Duitsland en
Mexico,concentreerdezichophilarischeenspraakmakendewijzeopde
contraproductieveeffectenvanhetonderwijs,hetvervoerendegezond-
heidszorgenwierpdaarmeeeengeheelnieuwencontroversieellichtop

134 HelgaKuhlmannetal.,Eher eine Kunst als eine Wissenschaft. Resonanzen der Theologie Dorothee 
Sölles,stuttgart:Kreuz-Verlag2007.

135 Friedrich-Wilhelm Marquardt et al., Skizzen eines Lebens. Aus verstreuten Selbstzeugnissen 
gefunden und verbunden, Gütersloh:Kaiser1998.
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verschijnselendieeerderalsvolstrektonproblematischwerdengezien.136
MichelFoucault,hoogleraaraanhetberoemdeCollègedeFranceen

metTheodorAdornoeenvandemeestvooraanstaandepleitbezorgers
vanhetessay,schreefoverwaanzin,misdaadenstraf,gezondheidspoli-
tiekenseksualiteit,enschiepdaarmeeeenvolledignieuwparadigma.137

De nederlandse filosoof Hans Achterhuis, hoogleraar in Twente,
presenteertsindsdejaren‘70talvan,aandewarmeactualiteitontrukte,
analyses.Analysesvanondermeerhetwelzijnswerk,hetarbeidsethos,
technologischeontwikkelingen,utopieënenschaarste.Boekendietel-
kensweerdediscussieaanjagen,zonderverlossendewoordentewillen
spreken.ZijnkolossaleMet alle gewelduit2008betitelthijnietzonder
redenalseen‘filosofischezoektocht’.138

IanBuruma,journalistenhoogleraarinnewYork,namondermeer
deelaaneenmondiaalgevoerddebatoverhetoccidentalismeachterde
aanslagenvan9/11enoverdestaatvannederlandsindsdemoordop
VanGogh.139ZijncollegaDavidRieff, fellowaanverschillendeweten-
schappelijke instituteninnewYork,schreefalevenfelleessayistische
boeken over politionele interventies, noodhulp, oorlogsmisdaden en
Slaughterhouse Bosnia.140

Karl schlögel, hoogleraar aan de Europa-Universität Viadrina in
FrankfurtanderOder,verkentinwerkelijkadembenemendmooiees-
sayshetverschuivendehartvanEuropa,deterugkeervanBerlijn,het
lezenvankaarten,enhetnomadischebestaanvanvelenineentijdvan
mondialisering.141

DehistoricusMichaelIgnatieff,tenslotte,verbondenaanHarvardende
universiteitenvanCambridge,OxfordenToronto,schreefenproduceerde
romans,toneelstukken,tallozeessaysenjournalistiekereportages.Over
nationalisme,overdeAmerikaanse interventies inIrak,overetnische
oorlogenenderechtenvanmigranten.142

Aldezeauteurszijnwetenschappersvannaamenfaam.Maarhunactu-
aliteitsanalyseswordenpasindérdeinstantiegedrevenvanuitvakmatige

136 IvanIllich&DavidCayley,The Rivers North of the Future. The Testament of Ivan Illich as told to 
David Cayley,Toronto:HouseofAnansiPress2005.

137 DidierEribon,Michel Foucault, 1926-1984,Paris:Flammarion1989.
138 HansAchterhuis,Met alle geweld: Een filosofische zoektocht,Rotterdam:Lemniscaat2008.
139 IanBuruma&AvishaiMargalit,Occidentalism: The West in the Eyes of Its Enemies,newYork:

Penguin2004;IanBuruma,Murder in Amsterdam: The Death of Theo Van Gogh and the Limits 
of Tolerance,London:AtlanticBooks2006.

140 DavidRieff,Crimes of War: What the Public Should Know,newYork:W.W.norton1999.
141 Karlschlögel,Die Mitte liegt ostwärts: Europa im Übergang,München:CarlHanser2002.
142 ZievooreenbiografischeschetsvanIgnatieffhetlemmauitdeCanadian Encylopedia:theca-

nadianencyclopedia.com/index.cfm?Pgnm=TCE&Params=A1ARTA0010530(geraadpleegd1
april2010).
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belangstellingvoordefilosofie,detheologie,degeschiedenisofandere
(geestes-)wetenschappen.Eérstisereenordeverstoringdiehetgangbare
denkendoorbreektendeintellectueelvoornieuwevragenplaatst.Dan
volgteenongebreideldenieuwsgierigheidnaardewerkelijkheidwaaruit
deverstoringopdoemt.Vervolgenswordtdezenieuwsgierigheidverwerkt
ineenessay.Pasindezelaatstefaseknooptdeauteurmogelijkaanbijde
vakwetenschappen,waaronderdeacademischewijsbegeerte.

In het voorwoord van zijn tweede deel van de Geschiedenis van de 
seksualiteitlegtMichelFoucaultuitwaaromhetessayvoordehandligt:

‘Dedrijfveerdiemeaanzettewasheeleenvoudig.(...)Hetisnieuwsgierig-
heid–inelkgevaldeenigesoortnieuwsgierigheiddiedemoeitewaard
ismeteenzekerevasthoudendheidtewordenbedreven:geennieuwsgie-
righeiddiezichdegeijktekennisprobeerteigentemaken,maardiede
gelegenheidbiedtjevanjezelflostemaken.(...)Erzijnmomenteninhet
levenwaaropdevraagofjeanderskuntdenkendanjedenktenanders
waarnemendanjeziet,essentieelisomteblijvenkijkenennadenken.’

‘Uzultdanmisschienzeggendatdiespelletjesmetjezelfmaarachter
deschermenmoetenblijvenendatzehoogstensdeeluitmakenvande
voorbereidende werkzaamheden die, als ze effect hebben gesorteerd,
vanzelfnaardeachtergrondtreden.’

‘Maarwatisdefilosofie–ikbedoeldefilosofischeactiviteit–vandaag
dedagdanalszegeenkritischezelfwerkzaamheidvanhetdenkenis?
Enalsze,inplaatsvanterechtvaardigenwatmenalweet,geenpoging
istewetentekomenhoeeninhoeverrehetmogelijkzouzijnomanders
tedenken?’

‘Het filosofisch vertoog heeft steeds iets lachwekkends als het van
buitenafanderendewetwilvoorschrijven,alshetanderenwilvertellen
wathunwaarheidisenhoezediekunnenvinden.Ofalshetzichsterk
maaktanderenvanuiteennaïevezekerheiddelestelezen.Maardoor
gebruiktemakenvaneenwetendatervreemdaanis,heeftdefilosofie
hetrechtteverkennenwatinzijneigendenkenmoetwordenveranderd.’

‘Dezielvandefilosofieishet‘essay’–datmoetwordenbegrepenals
eenproevewaarmeejejezelfinhetwaarheidsspelverandertennietals
eensimplificerendeinbezitnemingvandeanderomincontacttetreden.
Tenminstealszenunogiswatzevroegerwas,datwilzeggeneen‘ascese’,
eenzelfoefeninginhetdenken.’143

143 MichelFoucault,Het gebruik van de lust. Geschiedenis van de seksualiteit(deelII),nijmegen:
sUn1984.
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Zelfoefening in het denken
Het essay wordt dus ‘gedreven door een nieuwsgierigheid’, ‘die zich
anderedandegeijktekennisprobeerteigentemaken’.Hetessayiseen
‘zelfoefeninginhetdenken’.Hetisde‘kritischezelfwerkzaamheidvan
hetdenken’,aldusFoucault,diedaarmeehooptterugtekerennaarde
bronnenvandefilosofie.

Maarvandaag,eenkwarteeuwlater,ishetessayinwetenschappelijke
kringennognetzoomstredenalsindetijdvanFoucault.Metnameveel
‘anglo-austro-amerikaanse’beoefenaarsvandewijsbegeertelijkenniets
methetgenreoptehebben.Wanneerhetessayalergensthuishoort,
danishetinhet‘continentale’denken,meentdenederlandsefilosoof
F.A.MullerineenexplicietebekentenistotditAngelsaksischedenken.144
TerwijldeAngelsaksischewijsbegeerte,netalsindenatuur-enempirische
wetenschappen,inzetoplogischredenerenenletterlijkwoordgebruik,
verliezendecontinentalenzichvolgensMullerindialectischedenkwegen
enmetaforischtaalgebruik.

WanneerhetonderscheidkloptdatMullermaakttussenhetAngelsak-
sischeenhetcontinentaledenken,145danlijkthetessayinderdaadalleen
mogelijk inEuropa.Maarookdaar ishetbepaaldgeengemeengoed.
Waarschijnlijkheeftdatveeltemakenmetdetraditioneledefinitievan
hetgenre.Determessaywerdvoorheteerstgebruiktdoorde16e-eeuwse
schrijverMicheldeMontaigneenstondindienseigenwoordenvoor
zowel‘probeersel’alsvoor‘zelfonthulling’.Eengenredusdatookvolgens
Montaignezelfmaarweinigomhetlijfhadenbovendiencirkeldeom
zijneigenbelevingswereld.

Hoewel we deze bescheidenheid rondom het essay allang moeten
bijstellen–alwashetmaaromdatjevanJohnLocke’sAn Essay Con-
cerning Human Understanding;vanThomasMalthus’An Essay on the 
Principle of Population; of van Emmanuel Levinas’ Totalité et Infini, 
Essai sur l’extériorité bepaaldnietkuntzeggendatzeweinigomhetlijf
hebben–blijftinwetenschappelijkekringendebeeldvormingrondhet
essaynegatief.

144 Muller,a.w.
145 OpMullersstellingisveelaftedingen.‘PhilosophersonbothsidesoftheAtlanticnowcommonly

denydifferencesbetweenwhatwascalledanalyticandwhatwascalledcontinentalphilosophy.
Certainlysimpleattemptstodistinguishthemprovedwrong.Polemicchargesthatcontinental
philosophywashostiletoscience,oranalyticphilosophyindifferenttoethics,werebeliedby
goodandoverlappingworkinbothtraditions.(...)IfnoEuropeanphilosophereveransweredto
thename‘continental’,thenumberofAnglo-Americanswillingtoregardthemselvesasanalytic
philosophersiscurrentlyindecline’;zie:susanneiman,Evil in Modern Thought. An alternative 
history of philosophy,Princeton:PrincetonUniversityPress2002,p.290.
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Gedachtewisselen tussen volgroeide mensen
Hetessay,zoalsontwikkelddoorMontaigne,zooordeeltdeAmerikaanse
historicusDanielBoorstin,is‘methodenochvorm’.InBoorstinsogen
ishetessay‘eerdereensoortliterairfreewheelen,eenexcuusomvande
hakopdetaktespringenenpersoonlijktekunnenzijn’.146Boorstin,die
hetessayvolledigovereenkamscheertmetdejournalistiek,steltdatde
bestaansredenvanhetessayenkelistevindeninhetgeloofvandeauteur
datdegedachten,gevoelens,zekerhedenentegenstrijdighedendiehem
karakteriseren,hetverdienen tewordenopgetekendendooranderen
metaandachtgelezen.

DaarmeedoetBoorstinhetessayechterschromelijktekort.VoorFin-
kielkraut,LyotardenLevinas,voorsölleenGollwitzer,voorAchterhuis
enIllich,voorBurumaenRieff,voorschlögel,FoucaultenIgnatieff,maar
ookvoorVoltaire,IsaiahBerlin,UmbertoEcoofstephenJayGouldblijkt
hetessayeenuiterstwaardevollemethodeomnieuweinzichtenophet
spoortekomenenbestaandeopvattingentekritiserenofteelimineren.

Dezedenkerszijngeenpubliekeintellectuelenzoalsjournalist-schrij-
versThomasFriedman,RobertKaganofAleksandrsolzjenitsyn,man-
nendieviahunessaysopexplicietjournalistiekewijzeverslagdoenvan
urgentepolitiekeensocialeontwikkelingen.nochzijnhetwetenschappers
dienáásthunwerkessaysschrijven,zoalsdelinguïstnoamChomsky,
denatuurkundigenFreemanDysonenRichardFeynman,ofdebiologen
JacobBronowskienJamesWatson,diehunessayistischewerkexpliciet
afgrenzenvanwatzijomschrijvenalshunbelangrijksteactiviteit.

VooracademicialsGollwitzer,schlögel,Buruma,FoucaultofIgnatieff
ishetessayeenvolstrekteigenstandigevorm,geschiktvoorhetopenleg-
genvannieuweideeënofinzichten.

Datneemtnietwegdatonderdevoorstandersvanhetessayalsactua-
liteitsanalyseveelverschilvanmeningbestaatoverdeverhoudingtussen
wetenschap,journalistiekenessayistiek.sommigenzienhetessayvoor-
namelijkalseen‘leesbare’vormwaarinwetenschappelijkedatakunnen
wordengegoten.Anderenzienhetessayalseenvruchtbarecombinatie
vanliteratuur,journalistiekenwetenschap.Eenderdebenaderingmeent
dathetessaydeultiemeexpressieisvanintellectuelevrijheidenbaan-
brekendonderzoek.

DenederlandseliteratuurwetenschapperMaritaMatthijsenneemtde
eerstepositiein.Zijpleitvoorhet‘opschuivenvandegrenzenvanhet
wetenschappelijkproza’.147VolgensMatthijsenmoetdemuurtussenhet

146 DanielBoorstin,‘InventingtheEssay’,in: The Creators. A History of Heroes of Imagination,new
York:VintageBooks1992,p.556.

147 MaritaMathijsen, ‘Hoeverkun jegaan?slijtdegrens tussen literaireenwetenschappelijke
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essayendewetenschappelijketekstenwordenafgebroken.Wanneerhet
aanhaarligt,zoudewetenschapperzijnonderzoekbestindevormvan
eenromanofeenstripboekmogenverpakken.

DeinzetvanMatthijsenisechterníetomviahetessaynieuweinzich-
tenmogelijktemaken.Matthijsens inzet isomhetwetenschappelijke
materiaalopeenmeeraantrekkelijkemaniertepresenteren.Want‘het
doorsneewetenschappelijkartikelofboekvanalledisciplinesisinkras-
sendprozageschreven,hetmistenigedemonstratievanpersoonlijkheid
enhetgebruiktgeenenkelretorischmiddelomdelezertebinden’.En
datzouhetwelmoeten,meentMatthijsen.

Eentweedepositiewordtingenomendoordenederlandsesocioloog
Abramdeswaan.InzijnEssay over het Essay situeertDeswaanhetessay
indedriehoekjournalistiek,literatuurenwetenschap.Desondankslijkt
hetessaybijhemsterktegendevakwetenschappenaanteschurken,al
washetmaaromdatbeidegenresinzijnoptiekfeitenpresenterenenuit
strakkerederingenzijnopgebouwd.Waardewetenschapvanhetessay
afwijkt,gebeurtdatzowelopgrondvanstrengeremaatstavenquabewijs-
voering,alsdeveronderstellingdatdelezeralbijzonderdeskundigisals
deverplichtestijlloosheidvanhetwetenschappelijkbetoog.

Dezestijlloosheidvanhetwetenschappelijkbetoog,isvolgensDeswaan
meerdaneentoevalligheid.Hetwetenschappelijkbetoogontbeertelke
versiering,maarookelkepersoonlijkekleur,omdatdevooronderstel-
lingisdatelkeanderewetenschapperineenovereenkomstigesituatie
totdezelfdebevindingenkankomen.Terwijldezepremisseongetwijfeld
vanlevensbelangisvoordezoweldenatuurwetenschappenalssommige
socialewetenschappen, ishetmaardevraagofzeookgeldtvooralle
socialewetenschappenenzekervoordegeesteswetenschappen.

VolgensDeswaanechter,wordtdezevraagnogmaarampergesteld.
Onverbiddelijkruktdenatuurwetenschappelijkebenaderingop.Zever-
ordonneertsimpelwegdatacademicialleennogdepuntenkrijgendie
zenodighebbenvoorhunbenoeming,promotieenonderzoekssubsidie
wanneerzezichaandenatuurwetenschappelijkebenaderingconforme-
ren.Endatiseenverarming,meentDeswaan.Hetessaymagnietalleen
omliteraireencultureleredenenmaarookomfundamenteelpolitieke
redenennietindeverdrukkingraken.‘Hetessay(...)isdevormbijuit-
stekvoordemeningsuitingendegedachtewisselingtussenvolgroeide
mensen,bijhunvolleverstand,dienietwordenaangesprokenalsexperts
ophundeelgebied,enooknietalsgelovigeninhuneigenkringenal
helemaalnietalsverstrooideidioten,maaralsleken.Alsmensendusdie

teksten’(JanHanlo-Lezing2009),NRC Handelsblad18september2009.
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overalleswelietswetenenovervanallesnogietsmeerwillenweten,die
proberenzichoverveelverschillendezakeneenmeningtevormenendie
zichenigszinsverantwoordelijkvoelenvoordewereldwaarinzeleven.’

Gelukkig,zomeentDeswaan,zijnnognietallevluchtwegengeblok-
keerd.Zezijnernog,vaktijdschriftenindesocialeengeesteswetenschap-
pendie‘heteigeneenhetpersoonlijkenietwegzuiverenalseensmet,
diezichookrichtenopeenbrederpubliekdandeexperts.’Hetwaren
dezetijdschriftenwaarinDeswaanveelvanzijneigenwerkkwijtkon.
‘Inzulke tijdschriftenheb ikmijnwetenschappelijke stukkenkunnen
publicerendiedaaromooknietzoveelverschillenvandeartikelenvoor
eenbrederpubliek’.148

Een democratische revolutie
DeDuitsesocioloogTheodorAdornoisradicalerdanMathijsenenDe
swaan,eneenvertegenwoordigervandederdepositie.149Opmethodi-
sche,moreleénpolitiekegrondenverschaftAdornohetessayeenbelang,
vergelijkbaarmetenzelfs superieuraanhetwetenschappelijkbetoog.
Dewetenschap,zo schrijftAdorno,grenstzichvolstrekt tenonrechte
afvandekunst,demuziekendeliteratuuromdatdezeirrationeelzou
zijn.Enalnetzotenonrechtesteltzehetvergarenvankennisgelijkaan
georganiseerdwetenschappelijkonderzoek.Daaromishetdefiniërenvan
iemandalseenessayist,alseenécrivain,alvoldoendeomhembuitende
academiatehouden.‘Hetacademischegildeaccepteertalsfilosofiealleen
watisgekleedindewaardigheidvanhetuniverseleeneeuwigdurende’.150

InhetDuitslandvandejaren‘30,‘40en‘50(hetDuitslanddatdejood
Adornotussen1938en1949moestverruilenvoordeVerenigdestaten)
wektehetessayalleenalafkeeromdathetteveelruimtegafaanintel-
lectuelevrijheid.EnvolgensAdornoisdieafkeervandevrijheiddiep
verankerdindewereldvandewetenschap.Zodiepdatdegemiddelde
wetenschapperzichalbijvoorbaatonderwerptaanexternespelregels.
VrijvertaaldschrijftAdorno:‘Ookalhebbenacademicialtijdluidkeels
verkondigddathunonderwerpingaanexternedrukhungrootstezorg
is,feitelijkisalleendeessayistiekeenvormvandenkendiezichdewet
nietvoorlaatschrijven.’151

Hetessaywilnueenmaaldoordringen ‘totachterde façadevande

148 Abramdeswaan,Essay over het essay(dankwoordbijhetontvangenvandeP.C.Hooftprijsvoorbe-
schouwendproza),2008.Zie:pchooftprijs.nl/xhtml/leesmeer.php?id=98&kop=kop5&tekst=tekst5
(geraadpleegd1april2010).

149 TheodorW.Adorno,The Essay as Form. In: Notes to Literature. Volume one,newYork:Columbia
UniversityPress1991.

150 Adorno,a.w.,p.2.
151 Adorno,a.w.,p.3.
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objectiviteit’. Ze wil dát onderzoeken wat anderen als onwerkbaar of
irrelevantterzijdeschuiven.Wiedezeintellectuelevrijheidtóchneemt,
wiezichvolgensAdornotóchbedientvanhetessay,zaldaarhelaasde
politiekegevolgenvanondervinden.

Eenvergelijkingtussendejodenonderhetnaziregimeendeessayist
onderhetwetenschappelijkregimeisdanooksnelgemaakt.nogmaalsin
vrijevertaling:Deacademicus‘dieinterpreteertinplaatsvanteaanvaar-
denenteclassificerenvanwatnueenmaalisgegeven,wordtgedwongen
omdegelester tedragenvanhendiehunintelligentieverspillenaan
doelloosspeculerenenaanhet lezenvanboodschappendietochniet
afdoendeteinterpreterenzijn.’152

InAdorno’sverzettegendedominantewetenschapsopvatting,enzijn
pleidooivoorhetessay,metzijntolerantievooralwatzichaandientmaar
nietinhetdominantediscoursvaltoptenemen,klinktdeopvattingdoor
diehijeerderverwoorddeinzijncultuurfilosofie.153Ookdedominante
muziek, zowel de serieuze muziek in de concertzaal als de populaire
muziekvandestraat,weetzichgeenraadmetdedissonant,metalwat
nietvalt‘inteordenen’,teclassificeren.154Zoalsdictatorsoverhunvol-
gelingenregeren,henonverbiddelijkaanhunspelregelsonderwerpenen
geendissidententoestaan,zoregerendecomponistenvansymfonieën
enkwartetten,vanliederencyclienwalsen,vanmarsenenpolka’sover
hunmuzikalemateriaal.Zeonderwerpenhetaanvanbuitenafopgelegde
principesvanordeenharmonie,endaarmeehoudenzededissonanten
zorgvuldigbuitendedeur.

Enzoalseendemocratischerevolutienodigisindemuziekendepoli-
tiek,zoisdezeooknodigindewetenschap.Zoalsindepolitiekdeleider
zichdienttelatenbepalendoorzijnonderdanen,enzoalsdecomponist
zichmoetlatengezeggendoorzijnmuziek,zodientdeintellectueelzich
telatensturendoordewerkelijkheid.Deintellectueelisdanookminder
verantwoordingschuldigaaneenvanbuitenafopgelegdwetenschappelijk
regimedanaandeimmercontingenterealiteitdiehijonderzoekt.Daarom
ishetschrijvenvanessaysdemeestgeschiktevormomdewerkelijkheid
opzijnstaarttetrappenenaanhetlichttebrengen.

152 Adorno,a.w.,p.4.
153 TheodorW.Adorno,Philosophie der neuen Musik,FrankfurtamMain:EuropäischeVerlagsanstalt

1958.TheodorW.Adorno,Negative Dialektik,FrankfurtamMain:suhrkamp1966.
154 RobertHullot-Kentor,‘ThePhilosophyofDissonance.Adorno&schoenberg’,in:Things Beyond 

Resemblance: Collected Essays on Theodor W. Adorno,newYork:ColumbiaUniversityPress2006,
p.67-77.
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De intellectuele benadering komt het meest tot zijn recht in het essay. En dan niet 
zozeer in het essay als loutere vorm waarin wetenschappelijke gegevens toeganke-
lijk worden gemaakt voor een breder publiek. Noch in het essay dat voornamelijk 
de gedachtewisseling tussen volwassen mensen wil bevorderen. Wel in het essay, 
zoals verdedigd door Theodor Adorno, waarin de vrijheid van de onderzoeker 
aan het licht komt. Dat is een vrijheid om ook dat aan het licht te brengen wat 
ogenschijnlijk irrelevant en onwerkbaar is. Alleen een dergelijke tekst wenst de 
werkelijkheid niet te veroveren, terwijl zij wel nieuwe gezichtspunten aan het licht 
hoopt te brengen. Gezichtspunten, zoals Foucault het formuleert, waardoor je 
‘anders kunt denken dan je denkt en anders kunt waarnemen dan je ziet’.
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7 Hetessayenhetkleineverhaal

Wanneer veel intellectuelen worden geplaagd door een ‘onrustig geweten’, 
kunnen wij die onrust dan ook interpreteren als de zeurende vraag naar de 
moraliteit van hun denken? Als de vraag of in hun werk de werkelijkheid wel 
recht wordt gedaan? De vraag of de kleine, concrete verhalen van concrete 
mensen als Grace Phiri niet worden ondergesneeuwd in het grote verhaal, 
zoals dat van Clervaux? Valt wellicht net in het essay nog iets te redden van 
concrete ‘rechtvaardigheid, rechtvaardigheid en nog eens rechtvaardigheid’?

Hetessayisuitermategeschiktomnieuweonderzoeksterreineninkaart
te brengen. Terreinen waarover nog weinig is nagedacht of die zich
onttrekkenaaneenheldereafbakeningomgeschikttezijnvoorvakwe-
tenschappelijkonderzoek.Het‘probeersel’vanMontaignekandanook
veelvruchtbaarderwordenomschrevenals ‘beraadslaging’,mindmap-
ping,‘duiding’,‘grensoverschrijding’,‘gedachte-experiment’,‘verkenning’,
‘problematisering’of‘teruggave’.Waarschijnlijkishetessayeenvande
weinigegenresdiewerkelijkinterdisciplinairzijn.Wellichtishetzelfshet
enigegenredatzichdestatustoemagkennensupra-disciplinairtezijn.

Doorhaaranarchie,doorhaarweigeringomeenafgebakendemetho-
diektoetepassen,raakthetessayaandekunst.Ookalbezitiedermens
eeneigenstijl–datgeldtzelfsvoordewetenschapper,hoeabstracten
stijllooshijookwilwerken–tochzijndemeestemensenzichdaarvan
nietbewust.Dekunstenaarvormteenuitzondering.Eenkunstenaarís
kunstenaaromdáthijdoorlopendopzijnstijl reflecteert.Endatdoet
hijinhetbesefdatdezestijlhoedanookopdeinhoudvaninvloedis.
Essayistenenkunstenaars,zomeentLyotard,‘ontwrichtendoelbewust
debestaandestramienenomnieuwebetekenissenmogelijktemaken.’155

nietalleendelezer,ookdeschrijvervanhetessayweetdathijdoorlo-
pendkanwordenverrastdoornieuweinzichten,dooronverwachtewen-
dingen,onvermoedezijwegen,ironiserendecommentaren,relativerende
opmerkingenenpersoonlijkeoverwegingen.Terwijlhetwetenschappelijk

155 ErnoEskens,‘HeteindevandegroteJean-FrançoisLyotard.Gesprekoverdezinvanhetleven’,
Filosofie Magazine,juni1997.
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artikel zich legitimeert door een beproefde methode en een stijlloze
abstractie,wilhetessayovertuigendooreenscherpegedachtegangen
eenverrassendestijl.

Terwijldewetenschappelijkeanalysestartmeteenzeerconcretevraag
enuitlooptopeenevenhelderealsdwingendeconclusie,zalhetessayzo’n
afgebakende,conclusienooitkunnenleveren.Deambitievandeessayist
isvanzelfsprekendbescheiden.Zelfsinzijnvraagstellingishijaltastend
enzoekend,temeeromdathetterreinnogzoopenenonontgonnenvoor
hemligt.Vervolgensbiedthijzijnlezerseerdereenoriëntatiedaneen
vastomlijndeconclusie.Omdathetessay ruimtegeeftaanparadoxen,
tegenstrijdighedenenongelijksoortigeargumenten,aanideeëndieper
definitieniettotelkaarkunnenwordengereduceerd,isdeuitkomstvan
hetessayaltijdambigu.Deessayistiekontleentdanookminderzijnkracht
aandeuitkomstdanaanhetdenkproceszelf.

Mircologieën 
Daarentegenbiedthetessaymeerdanvolopruimteaandekleinevertel-
lingen,aandenarratievereflecties.Aandemicrologieën,aan de minima 
moralia,zoalsTheodorAdornohennoemt.156Terwijlhetessayzélfgeen
micrologiehoefttezijn–hoewelditwelmogelijkis–laatzijdekleine
verhalenwelaanhetwoord.Alleenzoontkomthetschrijvenaandegrote,
alomvattendeendaarmeealledissonantenwegdrukkendevertelling.De
micrologischebenaderingdiehetessayeigenis,laatzichonderwijzen
doordebijzonderealledaagseervaring.Doorhetfragmentarische,door
watvoorbijgaat,doorconcretemensendiehetgroteverhaaldoorlopend
doorkruisenenopdeproefstellen.DoordeOnzienlijke,meteenhoofd-
letter.157Demicrologieisdetoetssteenvandewaarheid.Indewoorden

156 DaarmeereageertAdornoopdeMagna Moralia,de‘GroteEthiek’,ooittoegeschrevenaanAris-
toteles;TheodorW.Adorno,Minima Moralia: Reflexionen aus dem beschädigten Leben,Frankfurt
amMain:suhrkamp2008.DeondertitelvanAdorno’soverwegingen–uiteenbeschadigdleven
–verwijstnaardeHolocaustwaarhijals‘halvejood’aanontkwamdoornaarGroot-Brittannië
enevenlater,naardeVerenigdestatenteemigreren.

157 Metnametheologenvragennogaleensaandachtvooreenwerkelijkheid,rijkerdanhetgeen
empirischverifieerbaaris.Datisondermeerdewereldvandeervaring,vanhetgevoel,vanla 
chance–hettoeval–depoëzieendereligie.ZopleittegodsdienstpsycholoogHanM.M.Fortmann
indejaren‘70vandevorigeeeuwvooreen‘tweedeprimitiviteit’.Eenintellectuelehoudingdie
zichopentvoordezerijkdomvandewerkelijkheidzoalsdiespontaanopdoemtindewaarneming
enervaring;zijhetdatdezevandaagdienttewordenbegeleiddoordekritischereflectievan
dewetenschap.ZieHanM.M.Fortmann,Als ziende de Onzienlijke. Een cultuurpsychologische 
studie over de religieuze waarneming en de zogenaamde religieuze projectie, Hilversum: Brand
1974.Hetisdevraaghóedezebegeleidingdoordewetenschapdientplaatstevindenzonder
deeersteprimitiviteit,deoorspronkelijkeervaring,opvoorhanddenekomtedraaien.Of,om
inhetdenkendertheologenteblijven:hoeomtegaanmethetdilemmadat‘WieGodheeft
ontmoet,kanhemnietbeschrijven.EnwieGodkanbeschrijvenheefthemnietontmoet’?De
vuistregelisdeze:doornochdeervaringtenegeren,nochaandewetenschapvoorbijtegaan.
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vanLyotard:‘Wekunnenonsalleenmaar(...)temiddenvanderuïnes
begeven,deklachtbeluisterendieeruitopstijgtenerweerklankaangeven.
Lijdzaamheidenmedelijden.(...)Defilosofiealsarchitectuurmogedan
verwoest,eenruïnegewordenzijn,eenschrijvenvanruïnes,micrologieën
engraffitikanerookmeedoor.Ditschrijvenbewaarthetvergetenedat
mengeprobeerdheefttevergetendoorhettedoden.’158

HetisniettoevalligdatookdeFransefilosofenAlainFinkielkraut,Em-
manuelLevinasenJean-FrançoisLyotardzichrichtenophetessayom
zonieuwebetekenissenmogelijktemaken.Lyotardbenadruktdaarbij
vooralhetmoreleuitgangspuntvandeessayistiek.159Eennadrukdiehem
indeonmiddellijkenabijheidbrengtvanEmmanuelLevinas.

In1979gafJean-FrançoisLyotardeenfilosofischebetekenisaanhetal
veelouderebegrippostmodern.Hetwaseenbetekenisdiealomzorgde
voordebat,maarookvoorveelonbegrip.Terwijldemoderniteitstaatvoor
deverworvenhedenvandeverlichting,datwilzeggenvoorvooruitgang,
vooreenwetenschappelijkemethodevankennisvergaring,voormaat-
schappelijkeconsensusomproblemenoptelossenenvooreenbeeldvan
demensalseendenkendenredenerendwezen,zouhetpostmodernisme
metditallesbreken.160

Zonderhetheledebathiernogeensovertedoen,meenikdatLyotard
een beperktere kritiek wilde leveren, ook al had deze een belangrijke
impactophetdenkenoverwetenschap,inclusiefdegeesteswetenschap-
pen.MijnsinziensginghetLyotardvooralomderelatiediehetdenken
doorlopendaangaatmetdeethiekendepolitiek,kortommetdemacht.161

Wieeenminofmeergeslotengrootverhaalverkondigt–hetverhaal
vanhetchristendom,hetliberalisme,hetcommunismeofhetnationaal-
socialisme–bepaaltdaarmeeookdepolitiekeorde.Zekerwanneerzo’n
grootverhaalgepaardgaatmetdebeloftevanverlossing,vanvrijheid,

Mijnsinziensbiedthetessay,nietalleenalsstijlvorm,maarookalsopenmethode,eengoede
mogelijkheidomontvankelijktezijnvoorderijkdomvandewerkelijkheid.

158 Jean-FrançoisLyotard,Heidegger en de Joden,Kampen:KokAgora1990,p.70.
159 James Williams, Jean-François Lyotard: renewing the philosophical essay; zie: dundee.ac.uk/

philosophy/staff/williams/
160 JürgenHabermas,The Philosophical Discourse of Modernity,Cambridge:PolityPress1984,p.

34-36.
161 ‘Misschienmoeteengrootdeelvandemisdaden,iniedergevalvandeteleurstellingenwaaruit

demodernegeschiedenissindsenigeeeuwenbestaat,envanhetleeddatheteindevande20e
eeuw kenmerkt, het concubinaat van (...) weten en ‘wereld’ worden aangerekend. Wanneer
bijvoorbeeldPaulFeyerabenddescheidingvanWetenschapenstaateist,stelthijpreciesde
verwarringvanderedes,deredevandestaatenderedevanhetwetenterdiscussie.(...)De
verwarringvanderedesheeftgeenredelijkexcuus.Zijberustophetzeer‘moderne’projectvan
eenuniverseletaal.Datwilzeggenvaneenmetataaldieinstaatisalleindeafzonderlijketalen
vastgelegde betekenissen restloos te omvatten’; Jean-François Lyotard, Het postmodernisme 
uitgelegd aan onze kinderen,Kampen:KokAgora1987,p.76-77.
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gelijkheidenbroederschap.Wantdatzijnbeloftesdieallegroteverhalen
metzichmeedragen.Allebelovenze, inéénwoord:emancipatie.De
groteverhalenzijndanook‘emancipatieverhalen’.

Helaas,schrijftLyotard,kwamendemooiebeloftesvandezeemanci-
patieverhalennietuit.Integendeel,inmeerdereofminderemateleidden
zealle toteen totalitairepolitiek,methetnationaalsocialismealszijn
meestdodelijkevariant.‘Auschwitz’waseenaardbevingdienietalleen
hetmoderneemancipatie-ideaalvernietigde,maarookhetdenkendatdit
ideaalondersteunt.Lyotardsfilosofiekandanookwordenomschreven
alseen‘sprekennaAuschwitz’alseen‘Post-Auschwitz-filosofie’.162163

DatAuschwitzkonplaatsvinden,isvolgensLyotardvooreenbelangrijk
deeltewijtenaandeverbanningvandekleineverhalenuithetdenken.
Deverbanningvande ‘micrologieën’die,hoeversplinterdook,veelal
hetverhaalvandeslachtoffersvertellen.Devertellingenvandegenen
die door het grote verhaal worden uitgesloten, genegeerd of zelfs tot
zwijgengebracht.HetispreciesopdezeplekwaarzichLyotardsmorele
uitgangspuntbevindt.

DaaromsteltLyotardspostmodernismedatgeenenkelgrootverhaal
meer in staat isdewerkelijkheid tebeschrijvenende samenleving te
sturen. Het stelt ook dat het moreel onwenselijk is om een dergelijke
pogingüberhauptteondernemen.

Inplaatsvanhetpostmodernismeoptevattenalseentijdperkdatná
hetmodernekomt,valthetpostmodernismeveelbeterteomschrijven
alseenkritischepositiebínnenhetmodernismezelf.Eenkritiekdiehet
modernedenkenerdoorlopendaanherinnertdatonderenachterde
groteverhalenooknogtallozekleineverhalenverborgenliggen.Gebeur-
tenissenwaarovermoetwordenverteldomtelkensweertebeseffendat
geenenkelverhaalvolmaaktis.Endatelkverhaaldatditwelpretendeert,
tenkostegaatvanhetgeenHanFortmannde‘onzienlijke’enLyotard‘het
onpresenteerbare’noemt.164

Geen enkele theorie kan en mag volgens dit postmoderne denken

162 FransvanPeperstraten,Jean-François Lyotard. Gebeurtenis en rechtvaardigheid,Kampen:Kok
Agora1995,p.90.

163 InLyotardsvisieliependeemancipatieverhalendoorgaansuitopbloedvergieten,metAuschwitz
als dramatisch dieptepunt. Tegenover Lyotard kan worden ingebracht dat dezelfde emanci-
patieverhalen ervoor zorgden dat de de-kolonisatie en de de-nazificatie op gang kwam, dat
wereldwijdscholenenziekenhuizenwerdengebouwd,datdeverzorgingsstaatwerdin-ende
Verenigdenatiesop-gericht.Inhetkort:datdewereldervandaagweereenstukbetervoorstaat
dan,pak‘mbeet,honderdjaargeleden.EenverstandiggebruikvanLyotardbenadruktdatde
emancipatieverhalendemógelijkheidtotgeweldinzichdragen.Hetiseeninzichtdatikopnieuw
probeerteverwoordenindeepiloogvanditboek.Zievoornu:stevenPinker,a.w.maarook:
MattRidley,The Rational Optimist: How Prosperity Evolves, newYork:Harper2010.

164 Jean-FrançoisLyotard,Het postmodernisme uitgelegd,ibid.
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nogaanspraakmakenopabsolutegeldigheid.Enditgeldtdusookvoor
theorieënrondomdemondialisering,hetkosmopolitismeenmondiale
actieplannenalsHumanDevelopmentenHumansecurity.Deenigelegi-
tiemevormvandenkeniseendenkendatzichdoorlopendinderedelaat
vallendoordekleineverhalen,doorde‘micrologieën’,doorconcreteen
onverwachtegebeurtenissenwaarinhetdenkenalleennietkanvoorzien.

Niets dan rechtvaardigheid
Daarmee staat Lyotards postmodernisme allesbehalve voor een los-
geslagen waardenrelativisme, waarin anything goes. Integendeel. Zijn
intellectuele inspanningen vallen veeleer te begrijpen als een radicaal
kennistheoretischénmoreelappèlomnietlangertevertrouwenopal-
lesomvattendevertellingen.DepostmodernefilosoofaarzeltbijdeGrand 
Narrativesenwilhendoorlopendlateninterrumperendoorvertellingen
op‘micrologisch’niveau,metdetails,fragmentenenalledaagsegebeur-
tenissen.Zonderechterdezeconcrete,kleine,handelingenweertelaten
samensmeltenentelatenuitgroeientoteennieuwGrand Narrative.

Waarde‘modernist’zoektnaardeoverkoepelendeterm,naarhetom-
vattendebegripdatállestotuitdrukkingbrengt,probeertde‘postmoder-
nist’contacttehoudenmethetconcreteenkleinschalige.Opdezewijze
wensthijookvasttehoudenaanidealenalsgoedheid,rechtvaardigheid
enbroederschap.Enmeerdandat.Eentermals‘vasthouden’isnogte
terughoudendgeformuleerd.Lyotardsdenkenkaneerderwordenom-
schrevenals‘hyper-ethisch’.165Terwijlanderenzichtevredenstellenmet
eenethischappèlophetgoede,steltLyotardiedereenvoordezegoed-
heidverantwoordelijk.Eenberoepopeenhogereinstantieals‘hetWare’
of‘hetGoede’kapthijafendwingtdaarmeeiedereentotpersoonlijke
verantwoordelijkheidvoordeconcretehandelingendiezijverrichten.

Andersdan inhetmodernisme, zijn idealenniet langer theoretische
constructies,geprojecteerdopeenverretoekomst.Hetzijnnukleinedoe-
len,dieinhethierennumoetenwordenverwezenlijkt.‘Wemoetenzoveel
mogelijkingrijpenindegeschiedenis’,zegtLyotardineeninterview.‘Om
ietstereddenvandeidealen.Vanrechtvaardigheid,rechtvaardigheiden
uiteindelijknietsdanrechtvaardigheid.Alswemerkendaterergensmensen
inhetgedrangkomenengewondraken,moetenweinverzetkomen.’166

Alduszietmijnmethodevanonderzoekeralsvolgtuit.Omdatdehuidige
mondialiseringeenbijzonderdynamischkarakterheeftengekenmerkt

165 s.Griffioen, ‘Lyotardendegroteverhalen’, in:TheodeBoere.a.,Moderne Franse Filosofen,
Kampen:KokAgora1993,p.120.

166 Eskens,a.w.,ibid.

HETEssAYEnHETKLEInEVERHAAL
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wordtdooreenonophoudelijkeenmoeilijkteduidenstroomgebeurtenis-
sen,vraagteenonderzoeknaarhetuitdemondialiseringvoorvloeiende
kosmopolitisme-incluisHumanDevelopmentenHumansecurity-om
eenalevendynamischemethode.

naarmijnmeningisdemethodediehiervoormeestgeschiktisdievan
hetessay,zoalsverdedigddoorJean-FrançoisLyotardenTheodorAdorno.
Andersdandegangbareonderzoeker,besteedtdeessayist-onderzoeker
explicietaandachtaandekleineverhalen,aandemicrologieën,diezijn
betoogdoorlopendopscherpstellenendienieuwegezichtspuntenaan
hetlichtbrengen.

WanneerdePoolsefilosoofLeszekKolakowskischrijftdatveelintel-
lectuelen geplaagd worden door een ‘onrustig geweten’, dan kan deze
onrustwordengeïnterpreteerdalsdezeurendevraagofinhunwerkde
werkelijkheidwelrechtwordtgedaan.Veelintellectuelenwordengeplaagd
doordevraagofdekleine,concreteverhalenvanconcretemensenniet
wordenondergesneeuwd inhetgroteverhaal.Hetessay lijktvoordit
probleemeenoplossingtebieden.Alleendaarinvaltvolgensdenkers
alsLyotardnogietstereddenvan‘rechtvaardigheid,rechtvaardigheid
ennogeensrechtvaardigheid’

Ookineentweedeopzichtzaldedoormijgehanteerdemethodevan
onderzoek enigszins afwijken van de gangbare. In navolging van de
filosofeMarthanussbaumendepoliticoloogDominiqueMoisibenik
vanmeningdatsocialeemotiesvanindividuenengroepeninhogemate
richtinggevenaanhunhandelenendusookinanalytischopzichtvan
grotebetekeniszijn.Daaromwilikbijdewijsgerigedoordenkingvan
debegrippenHumanDevelopmentenHumansecurityooknagaanin
welkematezewordenbeïnvloeddoordetweesocialeemotiesdiedoorde
mondialiseringlijkentewordenopgeroepen,tewetenangstenempathie.

Het essay is bij uitstek geschikt om nieuwe onderzoeksterreinen in kaart te bren-
gen. Anders dan binnen de vakwetenschappen, grenst het essay aan de kunst. 
Zoals de kunstenaar reflecteert ook de essayist doorlopend op zijn stijl. Binnen 
die stijl besteedt de essayist expliciet aandacht aan de kleine verhalen, aan de 
micrologieën. Wanneer veel intellectuelen worden geplaagd door een ‘onrustig 
geweten’, zoals Kolakowski het noemt, kan hun onrust inderdaad worden geïn-
terpreteerd als de zeurende vraag of in hun werk de werkelijkheid wel recht wordt 
gedaan. Als de vraag of de kleine, concrete verhalen van concrete mensen niet 
worden ondergesneeuwd in het grote verhaal. Volgens intellectuelen als Lyotard 
valt vooral in het essay nog iets te redden van ‘rechtvaardigheid, rechtvaardigheid 
en nog eens rechtvaardigheid’.
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8 Hetkosmopolitisme
vandekosmopolieten

Het kosmopolitisme lijkt nieuw, actueel en in opkomst. Toch kent de term een 
lange geschiedenis. Wat verschaft het kosmopolitisme vandaag het adagium 
van nieuw en aankomend? Met welke vragen brengen we het verschijnsel in 
kaart? En hoe duiden we de uitspraak ‘we leven niet in een kosmopolitische 
tijd, maar wel in een tijd van kosmopolitisme’? 

KosmopolitismeiseenafgeleidevanhetGrieksekosmopolitês:Κόσμος
(hetuniversum)enΠόλις(polis,stad).Eenkosmopolietiseenburgervan
hetuniversum,diebewustdegrenzenvanzijnconcretepolisoverschrijdt.
Datdetermzijnaanvankelijkedefinitieheeftoverleefd,istedankenaan
hetfeitdatderolvandeGrieksepolisisovergenomendoordievande
modernenatiestaat.Vandaagisdekosmopolietdeburgerdiebewustde
grenzenvanzijneigennatiestaatpasseert.

Watiskosmopolitisme?Hetantwoordopdezevraaghangtafvandebe-
schikbareruimteentijdvandegenedieeenantwoordverwacht.Wanthet
begripkenteengeschiedenisdievelemalenouderisdanbijvoorbeelddie
vanhetnationalisme.167Doordiebredeendiepegeschiedenisiseronder
intellectuelenmaaramperconsensusoverdeterm.Hetkosmopolitische
gedachtegoedbestaatuiteenimmenseverzamelingaanuitgangspunten,
ideeënenhandelingen.168

Dwalend in de immense hoeveelheid verschijningsvormen die het
kosmopolitismedeafgelopen2500jaarheeftaangenomen,ontkomiker
nietaaneenvoorlopigekeuzetemaken.Endievaltopeenintellectuele,

167 EricHobsbawm,Nations and Nationalism since 1780: programme, myth, reality,Cambridge:
CambridgeUniversityPress1990.

168 Meerderemalenhebbenwetenschappersgeprobeerdeentaxonomievanhetkosmopolitisme
optestellenomvervolgensteonderscheidenin,bijvoorbeeld,moreel,politiekencultureelkos-
mopolitisme.Zie:PaulineKleingeld,Cosmopolitanism,stanfordEncyclopediaofPhilosophy28
november2006(geraadpleegd10oktober2009).Ofineenrechtvaardigheidskosmopolitismeen
eencultureelkosmopolitisme.Zie:samuelscheffler,Boundaries and Allegiances,Oxford:Oxford
UniversityPress2003,p.111-131.DanwelinLifestylekosmopolitisme,politiekkosmopolitisme
enethischkosmopolitisme;zie:stanvanHooft,Cosmopolitanism: A Philosophy for Global Ethics,
Durham:Acumen2009.Hetzijntaxonomieëndievervolgensweerwordenopgekniptinradicale
engematigdevarianten,ingeslotenenopendefinities,inhistorischeofniet-historischgegroeide
soorten,inhybrideendialectischevormen.
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datwilzeggenethisch-filosofischeconstateringvanImmanuelKantuit
1795.‘Metdetoenamevandegemeenschaponderdevolkerenvande
aardeishetnuzovergekomen,datdeschendingvanhetrechtopéén
plaatsvandeaardeoveralwordtgevoeld.’169

HetiseenconstateringwaarinKantwijstopeenontwikkelingdieal
vroegwerdingezet,ensindsdienalleennogmaarisdoorgezet.170

Kantspreektinzijncitaatovergefühlt,‘gevoeld’.Hijgebruiktgeenter-
menals‘opgemerkt’,‘waargenomen’,‘genoteerd’of‘geboekstaafd’.Want
hetgaatminderomeenobjectieveschendingvaneenrecht–vandaag
vastgelegdinbijvoorbeelddeUniverseleVerklaringvandeRechtenvan
deMens–danomdesubjectieveervaringdatmensenonrechtwordt
aangedaan.Dit‘gevoeld’uithetcitaatvanKant,dezeervaringvange-
schondenrecht,zouookvandaagnogeenbruikbaaruitgangspuntvoor
eenfilosofievanhetkosmopolitismekunnenzijn.171

TochduurthetnogtweehonderdjaarvoordatKantsuitspraakwerke-
lijkheidwordt.Demogelijkheidomdeschendingvanhetrechtóveralte
voelen,vereistedeopkomstvaneenaantalflatteners,‘platmakers’vande
aarde,zoalsThomasFriedmandezeomschrijft.Flattenersvariërenvande
‘ValvandeMuur’in1989endeintroductievanwebbrowsernetscapein
1995totdeopkomstvanSupply Chain Managementindiezelfdejaren.172
Vandaag,tweeeeuwennaKant,behoorteenkosmopolitischemindset
inderdaadtotdemogelijkheden.

EenbelangrijkverschiltussenhetkosmopolitismeuitdetijdvanKant
enhethedendaagsekosmopolitismeisdathetinde21eeeuwnietmeer
beperkt blijft tot een uitverkoren groep kooplieden, bestuurders en,
vooral,intellectuelen.Devrijwelonbegrensdemogelijkheidomtereizen,
devrijwelmondialeverwevenheidvandekapitalistischeeconomie,het
wereldomspannendeinformatienetwerk–internetendaarmeetalloze
socialemediazoalsTwitterenFacebook,radio,televisie,telefoon,kran-

169 ImmanuelKant,Naar de eeuwige vrede. Een filosofisch ontwerp, Amsterdam:Boom2004,p.77.
170 DoorKantsuitspraakoverdealomgevoeldeschendingvanhetrechttotuitgangspunttenemen

vanmijnpersoonlijkeschetsvanhetkosmopolitisme,doeikKantwaarschijnlijkonrecht.Wellicht
moetenwenietditaspectvanKantsdenkenaandebasisplaatsenvandienskosmopolitisme,
maarde‘categorischeimperatief ’.Datis,ineenvanKantsformuleringenuit1785,‘Handelzo
datdemensheidzowelinjouweigenpersoonalsookindepersoonvaniederandertelkensals
eendoelennooitalseenmiddelwordtbehandeld’.Zie:P.B.CliteurenR.G.T.vanWissen,‘De
menselijkewaardigheidalsgrondslagvoormensenrechten.Eenbeschouwingoverhetwerkvan
Kantenschopenhauerinrelatietotdefilosofischereflectieovermensenrechten’.Zie:liberales.
be(geraadpleegd4oktober2010).

171 Wanneerhet,vandaag,louteromdeobjectieveschendingvanrechtenindeUniverseleVerklaring
zougaan,danishetbijvoorbeeldonmogelijkomkinderarbeidofspecifiekgeweldtegenvrouwen
alsschendingteervarenomdesimpeleredendatdergelijkecategorieënnietindeUniversele
Verklaringzijnopgenomen.

172 ThomasFriedman,The World is Flat,a.w.
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ten–verschaftsteedsmeermensendemogelijkheidomdoorlopendte
wetenwatinanderemensenomgaatenwathenoverkomt.Bovendien
verschafthetonsnieuwemogelijkhedenomdiepgaandinhetlevenvan
dieanderenintegrijpen.Enhetverschaftonsmogelijkhedenomdaar-
voorverantwoordelijkheidtenemen.

Ineenmondiaalgewordensamenlevingishetvoorheteerstmogelijk
omwerkelijkkosmou politês tezijn.Voorheteerst indegeschiedenis
kanhetkosmopolitischeverhaaldaadwerkelijkaandepraktijkworden
getoetst.

‘Hetbelangrijkstegegevenvanditmoment’,schrijftdeDuitsesocioloog
UlrichBeck,‘isdatdemenselijkegesteldheid–the human condition – zelf
eenkosmopolitische isgeworden.’VolgensBeckhoevenwemaareen
momenttedenkenaan11september2001omtebeseffendatonzeangst
voorhetterrorismegeenenkelegrensmeerkent.Dezegrenzeloosheid
goldoverigensookvoordewereldwijdeprotesten tegendeoorlog in
Irakin2003.DeinvalinIrakwerdnietbeschouwdalseenbuitenlandse
kwestieaandeanderekantvandewereld,maaralseennabij,binnen-
landsschandaal.DaaromishetkosmopolitismevoorBecknietlanger
eencontroversieel,rationeelconcept.Hetheeftdeivorentorensvanhet
filosofischluchtkasteelverlatenenisgelandinderealiteitvanalledag.173

‘Demenselijkegesteldheidiszelfeenkosmopolitischegeworden’...hoe
moetenweBecksconstateringopvatten?Watkunnenwemeteenbegrip
als ‘demenselijkegesteldheid’?Zijnwevandaagallenkosmopolieten?
Denkt iedere burger van de wereld inmiddels als een wereldburger?
Heeftdemeerderheidvanallewesterlingenpatriottisme,nationalisme – 
chauvinisme–achterzichgelaten?Hetzijnvragendiejeopempirische
ofjournalistiekewijzekuntproberentebeantwoorden.

Maarhetzijnookvragendiejeopfilosofischewijzekuntbehandelen.
BijvoorbeelddoornetalsdeBritsesocioloogRobertFinetespelenmet
eenandercitaatvanImmanuelKant.Dezeoordeeltin1784alsvolgtover
tijdwaarinhijleeft.‘Wanneeriemandvraagtofwevandaaglevenineen
verlichtetijd,danmoethetantwoordsimpelwegluiden:nee,datdoen
weniet.MaarwelevenwélineentijdvanVerlichting’.

VandaagzegtFinehetKantna.‘Welevenníetineenkosmopolitischetijd,
maarwelevenineentijdvankosmopolitisme.Zoalsheternuvoorstaat,
hebbenwenogeenlangewegvoorons.Maarerzijnheldereaanwijzingen
datdewegopenligtvooreenkosmopolitischetoekomst,althanszolang
ergeenkunstmatigeingrepenwordengedaanomdezetevoorkomen.’174

173 UlrichBeck,The Cosmopolitan Vision,Cambridge:PolityPress2007.
174 Fine,a.w.
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Voor Fine is het ‘tijdperk van kosmopolitisme’ dus geen empirisch
gegevenofeenobjectievekarakteriseringvandelate20eenvroege21e
eeuw.Kosmopolitismeiseenintellectueelennormatiefperspectiefom
de‘mogelijkhedenennoodzakelijkhedenvanonzetijd’onderdeloep
tenemen.HetiseenbelangrijkeconstateringdieFinehierdoet.Door
voorbijtegaanaandevraaginhoeverrewealdannietkosmopolieten
zijnofworden,zethijhetverschijnselneeralseenonmisbaarintellectueel
oriëntatiepuntof,beternog,alseenmagnetischveld,datineentijdvan
mondialiseringhetdenkenkanordenen.

DeDuitseverlichtingsdenkerImmanuelKant(1724-1804)wordtbe-
schouwdalseenvandegrootstenonderdepenvoerdersvanhetkosmopo-
litisme.Daaromishetbelangrijkteonderzoekenwatzijndenkendegenen
tebiedenheeftvanwiederechtendagin,daguit,wordengeschonden.
MaarKantisdeenigeniet.Meerderebelangrijkewesterseintellectuelen
staanbekendomhunkosmopolitischedenken.175InclusiefKantzalik
ervijfvoorhetvoetlichtbrengen.DatzijndeGrieks-cynischeharlekijn
Diogenesvansinope(404-323v.Chr.)endeRomeins-stoïcijnsefilosoof-
keizerMarcusAurelius(121-180).DatisdeJoods-FransefilosoofEm-
manuelLevinas(1906-1995).EnhetisdeAmerikaansefilosoof-econoom
Amartyasen(1933)geboreninDhaka,inhethuidigeBangladesh.

Zondereencompleteanalysevanhetkosmopolitismetewillenleve-
ren,wilikhetdenkenvandezevijfkosmopolietenoverdevollebreedte
aandeordestellen,vanafhetmeestrudimentaireuitgangspunttotde
meestabstracteconsequentie.Vanafdevraag ‘hoedoenwerechtaan
hetconcreteverzoekvanGracePhiriomhulpenbijstandopndirande
market?’tot‘hoezieteenwereldsamenleving,waarinookGracerecht
wordtgedaan,eruitoppolitiekniveau’?’Meerspecifieklaatikmeleiden
doordevolgendedrievragen.

Eén:hoebreedwerkendezekosmopolietenhundenkenuit?Beperken
zijzichinhunkosmopolitischereflectietotdeelgebiedenalsdeinter-
persoonlijkeethiek,hetrecht,deeconomieofdepolitiek?Ofschetsen
zijeenomvattendkaderwaarineenvolwaardigkosmopolitismewordt
ontwikkeld?

Twéé:wathebbenzijGracePhiritebieden?Komenabsoluutarmeen
onveiligemensenüberhauptinhundenkenvoor?Zoja,inwelkehoe-

175 Intellectuelen?Waaromonderzoekikhetkosmopolitismeüberhauptaandehandvanintellec-
tuelen,terwijlhetwellichtveelinteressanterisomdeblikterichtenopempirischmateriaalen
tezeggen‘Let’ssimplylookattheworldacrosstimeandspaceandseehowpeoplehavethought
andactedbeyondthelocal’(sheldonPollocketal.,Cosmopolitanism,Durham:DukeUniversity
Press2002,p.9).Datiseeninteressanteuitdaging,maaraangaandoeikhemniet.Ikconcentreer
meophetdenkenoverhetkosmopolitismeomdatgeenempirischonderzoekkanplaatsvinden
zondervoorafgaandeintellectueleverheldering.
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danigheidisdatdan?Wordenzijookgehoordenserieusgenomen?En
waarmogenzijvervolgensoprekenen?

Drie:hoeinclusiefzijndekosmopolieten?Verschafthundenkenplaats
aaniederindividu,ongeachtzijnpersoonlijkeeigenschappen,voorkeuren
enovertuigingen?Ofwerkenzijeenkosmopolitischmodeluitdatdeson-
danksexclusiefis,datzichalleenkanprofilerentenkostevanspecifieke
groepenofindividuen?

Ikbeperkmetotdezevijfkosmopolitischeintellectuelen,omdathet
allesbehalvemijnbedoeling iseengeschiedenisvanhetwestersekos-
mopolitismeteschrijven.176Laatstaandatikeenschetswilpresenteren
vanhetkosmopolitismein,bijvoorbeeld,detraditievanhethindoeïsme,
zoalsAmartyasendoetinThe Argumentative Indian.177Ofdatikook
maarietszinnigsteberdehooptebrengenoverkosmopolitischeaanzet-
tenindeOost-AfrikaanseswahilicultuurzoalsbeschrevendoorAdria
LaViolette,178 dan wel over kosmopolitisme in het boeddhisme, zoals
uitgewerktdoorThichnhatHanh.179

Mijnkeuze isarbitrair.Maarhijbeslaateenperiodevanbijna2500
jaar. Bovendien herinneren Diogenes, Marcus, Kant, Levinas en sen
aanenkelebelangrijkeepisodesuitdewestersecultuur:hetGriekseen
Romeinsedenken,deVerlichting,hetJodendomenhetmodernelibe-
ralisme.Bovenalzijnhethúnnamendietelkensweeropdoemeninde
overzichtsliteratuurvanhetkosmopolitisme.180

Ikbeginrond350voordegangbarejaartelling.Bijdemandiedeterm
kosmopolitismedoopte,haarvoorzagvaneenrudimentairewijsgerige
contextenhetheleconcept tegelijkertijd indiskredietbracht.Bij een
cynischeGriekdienetalsGracePhiriintijdenvanhongeropzoekis
naareenmaaltijdinhetafvalvanzijnstad.Vandestadechter,diezijn
stadnietmagzijn.IkbeginbijDiogenesvansinope.

176 Waarinikvolopaandachtzoubestedenaandenkersdiezicheveneensmetdekroonvankosmopo-
litismemogentooien,waaronderdeHelleenseZenovanCitium(333-262v.Chr.)endeRomeins
MarcusTulliusCicero(106-43v.Chr.).Plusaandenoord-AfrikaansekerkvaderAugustinusvan
Hippo(354-430)enaanHollandsewereldburgersalsDesideriusErasmus(1466/1469-1536)of
HugodeGroot(1583-1645).MaarookaandeDuitsersamuelvonPufendorf(1632-1694)en
deZwitserEmerdeVattel(1714-1767).

177 Amartyasen, The Argumentative Indian,a.w.
178 Adria LaViolette, ‘swahili Cosmopolitanism in Africa and the Indian Ocean World, A.D.

600–1500.Archaeologies’, Journal of the World Archaeological Congress4(1):24-49,2008.
179 ThichnhatHanh,Joyfully Together: The Art of Building a Harmonious Community,Berkeley:

ParallaxPress2003.
180 Zie bijboorbeeld het lemma ‘Cosmopolitanism’ in de stanford Encyclopedia of Philosophy

plato.stanford.edu/entries/cosmopolitanism/(geraadpleegd26augustus2009).Ofhetlemma
‘Cosmopolitanism’indeEngelseWikipedia(geraadpleegd27oktober2009).
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Het kosmopolitisme is zo oud als het westerse denken. Toch behoort een breed 
gedeelde kosmopolitische mindset pas tot de mogelijkheden sinds de Val van de 
Muur in 1989. Nee, we leven niet in een kosmopolitische tijd, maar wel in een 
tijd van kosmopolitisme: ook al zijn lang niet alle wereldbewoners geneigd om als 
wereldburgers te denken, alleen een kosmopolitisch perspectief kan onze aandacht 
vestigen op het brede scala aan uitdagingen waar wereldbewoners mee worstelen. 
Dat leidt tot vragen als: hoe alomvattend denken kosmopolitische intellectuelen? 
Hoe inclusief is hun kosmopolitisme? En wat heeft het kosmopolitisme Grace 
Phiri te bieden? 
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9 Diogenesvansinope.
Dekosmopolietalshond

Wanneer Diogenes van Sinope (404-323 vC) wordt gevraagd waar hij 
vandaan komt, zegt hij: ‘Ik ben een burger van de wereld.’ Voor deze eerste 
kosmopoliet, representant van de cynici, blijkt kosmopolitisme een vorm 
van verzet tegen de Atheense Polis. Hoe ziet Diogenes’ kosmopolitisme er 
uit, op welk fundament bouwt hij zijn denken, wie sluit het in en wie sluit 
het uit? Welke weerklank ondervindt Diogenes in het klassieke Athene? En 
wat heeft Diogenes in petto voor Grace Phiri?

Inzijnbiografieishetmaaréénkortezin.Wanneeraandecynischefilo-
soofDiogenes–rondzwervendinAthene,maargeboreninsinopeaan
deZwarteZee–wordtgevraagdwaarhijvandaankomt,danantwoordt
hijniet,zoalsjezouverwachten,‘Ikkomuitsinope’.nee,Diogeneszegt:
’Ikbeneenkosmopoliet’.Hijzegt:‘Ikbeneenburgervandewereld’.181

Hetisdezeenkelezindiehem,metterugwerkendekracht,stempelt
totdeaartsvadervanhetwereldburgerschap.182HetlijkteropdatDioge-
neszichmeeridentificeertmetderestvanhetuniversum,danmetzijn
geboorteplaatsofmetAthene,KorintheofDelphi,waarhijderestvan
zijnlangelevenzaldoorbrengen.183

nuwetenwenietveelmeeroverDiogenesvansinopedanwatzijn
gelijknamigebiograafDiogenesLaërtiusvijfhonderdjaar laterzalop-
schrijven.Endiezethemneeralseenfilosofischenar.Eenclown,een
dwaas,eendrop out.Amusant,grof,emotioneel,onthecht,geslepenen

181 LaërtiusDiogenes,Diogenes. Leven en Leer van Beroemde filosofen,Amsterdam:Ambo2000,
boekVI,lemma63.

182 BranhamenGoulet-Cazémpresentereninhunoverzichtvanhetcynischedenkeneenindruk-
wekkendaantalauteursdiehetkosmopolitismetotDiogenesterugvoeren.R.BrachtBranham
&Marie-OdileGoulet-Cazém,The Cynics: The Cynic Movement in Antiquity and Its Legacy,
Berkeley,UniversityofCaliforniaPress1996,p.106,noot4.

183 Vanzelfsprekend valt het antieke concept van het kosmopolitisme, zoals verwoord door de
GriekseCyniciofdeRomeinsestoanietdirectdoortevertalennaarmoderneconcepten.Zo
meentHenryDysondat,bijvoorbeeld,destoabinneneenkosmologischentheologischconcept
dachtterwijlhetmodernekosmopolitismevooralmoreelenpolitiekisgekleurd;HenryDyson,
‘Whatkindofcosmopolitanswerethestoics?TheCosmicCityintheearlystoa’,in:Polis: The 
Journal of the Society for Greek Political Thought,vol.25,number2,2008,p.181-207.



108

KOsMOPOLITIsCHEPERsPECTIEVEn

welbespraakt.Alseendoorgedraaidesocrates,184alseenpersonagelinea
rectaweggelopenuitCharlesBukowski’sErections, ejaculations, exhibi-
tions and general tales of ordinary madness.Bespuwdengeslagen,levend
aandezelfkant,engeromantiseerddoorbewonderaars.185

FeitelijkwetenweveelteweinigvanDiogenes’levenombetrouwbare
biografischeuitsprakentedoen.VandeveleboekendieDiogenesvolgens
DiogenesLaërtiusschreef,bleefernietéénbehouden.Datisjammer,
wantdaaruitzouwellichtietsoptemakenzijnoverDiogenes’praktische
kosmopolitisme,zijndaadwerkelijkebelangstellingvoordewereldbui-
tenAthene.numoetenwehetdoenmetwatwehebben.Endatzijnde
verzamelinganekdotesdiezijnbiograafrond220naChristusopschreef.

Diogenes,zolezenwe,werdverbannenuitzijngeboorteplaatssinope
omdathij,danwelzijnvader(debankierHicesias),delokalemuntvan
sinope‘vanhaarbeeltenisontdeed’.OfDiogeneswildefrauderendoorhet
reliëfopdemuntwegtevijlenisonduidelijk;wellichthielphijlouterzijn
vaderinhetonklaarmakenvanmuntendienietmeerkondenworden
gebruikt.Maaralevenwaarschijnlijkishetdatwehieralkennismaken
methetgrondmotiefvanzijnhandelen.Indatgevalishetontwaarden
vandemunteeneersteaanvalophetgeendeinwonersvansinopeheilig
achtten:hetgeld.186DiogenesLaërtiusspeeltzelfsmetdegedachtedathet
OrakelvanDelphiDiogenesopdroegomdehelepolitiekeconstellatievan
sinopeopdeschoptenemen,maardatDiogeneszijntaakaanvankelijk
tenauwopvatteenlouterdemuntvanhaarwaardeontdeed.187

nazijnverbanninguitsinopesloegDiogenesaanhetzwerven,vertelt
Laërtius.Hijwoonde ineenkruik inhetAtheenseMetroön,bezocht
opnieuwhetOrakelvanDelphi,verbleefinMyndus,opsamothraceen
Lacedaemon(sparta),keerdeterugvandeOlympischespelen,overleefde
tijdenseenzeereisnaarAeginaeenaanvalvanzeerovers,werdopKreta
alsslaafverkochtenstierfnabijdeworstelschoolvanKorinthe.Hetiseen
indrukwekkendlijstje,waaruitblijktdatdemanveelvuldigopreisging.
Diogenes’kosmopolitisme,zoalsopgetekenddoorzijnbiograaf,steunt
inelkgevalopervaringenbuitendestadsmurenvandepolisAthene.

Wanneerikme,opgrondvanLaërtius’beschrijvingeenfysiekevoor-
stellingvanDiogenesmaak,danzieikeentanigeenbebaardeman,die
zich‘szomersdoorhethetezandrolten‘swintersdoordesneeuwom

184 Laërtius,a.w., boekVI,lemma72.HetisPlatodieDiogenesbestempeltalseen‘doorgedraaide
socrates’.

185 CharlesBukowski,Erections, ejaculations, exhibitions and general tales of ordinary madness,san
Francisco:CityLightsPublishers1972.

186 Laërtius,a.w.,boekVI,lemma50.
187 Laërtius,a.w.,boekVI,inleiding.
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zichlichamelijkteharden.Zijnbezitbestaatuiteenmantel,eenstaf,een
bedelzakeneennap,diehijoverigensweggooitwanneerhijeenkind
waterzietdrinkenmethetlouteregebruikvanzijnhandjes.188Diogenes
woontineenforsekruikofton.Wanneerhijziethoeeenmuiszijneten
bijeensprokkelt,scharrelthijzijneigenkostjebijelkaaruitdeafvalresten
opdemarkt.Zondergênepoepthijinhettheaterenwanneerhijinhet
openbaarmasturbeert–wat,zomogenweaannemen,zelfsinhetantieke
Athenegeenalledaagsverschijnselis–danwrijfthijoverzijnbuik.Dan
verzuchthij:‘Ach,washetookmaarmogelijkomjehongerjestillendoor
overjebuiktewrijven.’189

WemoetenDiogenesnietproberentebegrijpenalseentraditionele
wijsgeer,beweertdeDuitseauteurPetersloterdijk.Diogeneswaseen
denkerdiehetlevenperdefinitiebelangrijkervonddanhetstuderenof
hetschrijven.Eenuitgewerktfilosofischmodelhoevenwebijhemdan
ooknietteverwachten.

Diogenes’leerlijktrechtstreeksvoorttevloeienuitzijnleven.sloterdijk:
‘Hijwordtomgevendooreenaureoolvananekdotendiezijnleerbeter
verduidelijken dan alle geschriften.’ En: ‘Zijn bestaan is geabsorbeerd
doordevertellingenwaartoehijaanleidinggaf.Daarinishijeenmythi-
schegestaltegeworden,omringddoorgrappigeenleerzameverhalen:
‘Alsantitheoreticus,antidogmaticus,antischolasticus(...)ishijdeeerste
ineenreeksvannamenwaarinMontaigne,Voltaire,nietzsche,Feyera-
bendenanderenfigureren.Hetiseenstijlvanfilosoferendiedeesprit 
de sérieux opheft.’190

Waarom Diogenes als aftrap door deze korte rondgang langs vijf
hoofdrolspelersvanhetkosmopolitischedenken?OmdatDiogenesmet
standbeeldenenbusteswordtvereerdinhetLouvre,hetVaticaanenhet
Capitool?Wellicht.OmdathijwerdgeschilderddoorRubens,Rafaëlen
Poussin?Zeker.OmdathijwerdbezongendoorRodgersandHart,door
Blood,sweat&TearsendoorGogolBordello?Amper.Omdathijeen
tijdloos,iconischfiguuris?Ja.Maarvooraltochomdatindeanekdotes
overDiogenesietsoplichtvanhetkosmopolitischconcept,metalzijn
voetangelsenklemmen.WiebegintbijDiogenesenMarcusAurelius,ver-
schaftzicheenglobaalideevanhetfundamentwaaropookhetmoderne
kosmopolitismevanKant,Levinasensenisopgetrokken.

Cynisme
DiogeneszoueentypetjekunnenzijnvandeBritsekomieksashaBaron

188 Laërtius,a.w.,boekVI,lemma37.
189 Laërtius,a.w.,boekVI,lemma46en69.
190 Petersloterdijk,Kritiek van de cynische rede,Amsterdam1984,deel1,p.264.
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Cohen.WantDiogenesdoetprecieswatookAliG,BoratenBrünodoen:
hijontregelt.Inzijnuitsprakenen,meernog,inzijnconcretestijlvan
leven,stelthijhetlevenvandegemiddeldeburgerradicaalterdiscus-
sie.HoewelDiogenesbijsommigegroepenindeAtheensesamenleving
populariteitgeniet,laatzijnbiograafDiogenesLaërtiusergeentwijfel
overbestaandatdemeesteAthenersweinigsympathieopbrengenvoor
hunzelfbenoemdekosmopoliet.

nietalleenschrijftLaërtiusdatDiogeneserg‘bedrevenwasinhethonen
vananderen’,waaronderEuclides,PlatoenAristoteles.Hijverteltookhoe
dieanderenreageren.Inzijnamper25pagina’slangelevensloopwordt
defilosoofmaarliefsttienkeergeslagenenalnetzovaakuitgelachenen
bespot.VanzelfsprekendlaatDiogeneszichnietonbetuigd.Alslaand,
pissend,spuwendenscheldendrepthijzichdoorhet leven,wathem
alsneldebijnaambezorgtvan ‘hond’.Eentermdiehijmetzichtbaar
plezieropzichneemt.‘ToenAlexandereensbijhemkwamenzei:‘Ik
benAlexander,degrotekoning’,zeihij:‘EnikbenDiogenes,dehond’.

Wanneerhemvervolgenswordtgevraagdwaarommenhemeenhond
noemt,zegthij:‘Omdatikkwispeltegendegenendiemijietsgeven,blaf
tegendegenendiemijwatweigerenenomdatikbooswichtenbijt.’191Bij
dezedreigendewoordenblijfthetniet. ‘Iemandnamhemmeeineen
prachtighuisenwaarschuwdehemniettespuwen,waarophijnazijnkeel
geschraapttehebbendemanzijnspeekselinhetgezichtspoogomdathij,
naarhijzei,ergeenmindereplaatsvoorhadkunnenvinden.’192

Diogenesvansinopeisongetwijfelddemeestberuchteexponentvan
eengroepfilosofendiebekendstaanalsdeCynici,vanκυνικός,’honds’.
Metdehedendaagsebetekenisvancynisme–harteloos,bitter,sarcastisch
–heeftdeantiekevariantogenschijnlijkweinigvandoen.Integendeel.
Cynici alsDiogenes liepenovervanhartstochtvoorwatwe later een
‘waardigleven’zijngaannoemen.Waarbijwedevraagnogevenlaten
rustenwateenwaardiglevendanwelmagzijn.193

Terwijldehedendaagsecynicusmaaraltegoedbesefthoedramatisch
hetbestaanmensenkantreffen,peinsthijernietoveromerookietsaan
tedoen.Demodernecynicus–dievolgensOscarWildeoveraldeprijs
ennergensdewaardevankent–gaatopzijnhandenzitten,wanneerhij
alnietprobeerteenslaatjeuitandermansdramateslaan.

191 Laërtius,a.w., boekVI,lemma60.
192 Laërtius,a.w., boekVI,lemma31.
193 Vooralsnogdefinieerikeenwaardigleven(lat.dignitas hominis)metPicodellaMirandolaen

ImmanuelKantalseenlevendateendoelisinzichzelf.Eenlevenbijvoorbeelddathaarbestem-
mingnietontleentaandewilvanGodomzoeen‘middel’tezijnineengroterreligieusplan.
Eenwaardiglevenisalevenmineenlevenalskanonnenvoer,alswerktuigineenindustrieel
complex,alsexponentvaneencultuurofras.
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Ook het klassieke cynisme vertrekt vanuit het besef dat dagelijkse
werkelijkheidvoorvelenberoerduitpakt.Maarintegenstellingtotzijn
moderne soortgenoot stelt de antieke cynicus deze situatie met spot,
ironieenprovocatieaandekaakendoetditbovendienuitvolstrekte
onbaatzuchtigheid.194

Hetgoedemenselijkbestaan,eenlevendatwenogzullenomschrijven
als een leven in waardigheid, is voor de antieke cynicus een leven in
autarkie,vanαὐτάρκεια,van‘zelf-verzorgend’of‘zelf-standig’.Deautar-
kischemensdoetwelbewustafstandvanelkevormvanluxe,welvaart
enmaterieelbezit.Alleenzokanhij,alsvroegehippie,alslidvaneen
antiekecounterculture,zijnvrijheidverwerven.195

Vrijheid is hier een sleutelwoord. De vrijheid om mens te zijn. En
mens-zijn betekent voor Diogenes zich niet te laten bepalen door de
spiegelingen van de cultuur, maar door de waarheid die achter deze
spiegelsschuilgaat.Doordewaarheidvandenatuur.Doordewaarheid
vandeelementendie,bijvoorbeeld,ookhetlevenvandedierenbepalen
eneeniedervoorzienvaneenlichaameneengeest.

VrijheidbetekentvoorDiogenesdanookhetsamenvallenvandewaar-
heidmetdenatuur.Daarmeeisvrijheidookvrij-zijnvanhetdecorum
waarmeedecultuurdenatuuraanhetzichtonttrekt.‘Doorspieren,huid
enademhalingteoefenen,doordevoedingaantepassen,doorsoberte
leven,doorspartaanstetrainen,doorzichteconformerenaandelessen
indoorzettingsvermogenenaandesoberheidvandedieren–dekikkers
enmuizenwaaropdefilosoofzoisgesteld-scheptDiogenesvrijheidvoor
zichzelf,hijmaaktzichzelf,alsscheppervanzichzelf ’.196

Parrhesia
DiogenesLaërtius: ‘Toenhem[Diogenes,RB]gevraagdwerdwathet
mooisteopaarde is, zeihij ‘vrijheidvanspreken’.Dat is ‘vrijheidvan
meningsuiting’.’197Hetiseenzindie21e-eeuwselezersvertrouwdinde
orenklinkt.TochleidtinhetgevalvanDiogeneseentermalsvrijheidal
sneltotmisverstand.ZekerwanneerhetbelangvanvrijheidbijDiogenes
wordtvertaaldopeenwijzezoalsdatinmodernedemocratieëngebeurt.
Inonzetijdwordtvrijheidvanmeningsuitingimmersopgevatalseen
belangrijkevoorwaardevoorhetfunctionerenvanliberaledemocratieën.
Hetiseenvrijheiddiewesterseburgersbinnendekadersvanderechtstaat

194 InhetDuitsetaalgebiedonderscheiddesloterdijkKynischenZynisch,waarbijKynischverwijst
naarhetGrieksegebruikenZynischnaarhethedendaagse;Petersloterdijk,a.w.

195 Laërtius,a.w., boekVI,lemma27.
196 MichelOnfray,Antieke wijsgeren. Tegengeschiedenis van de filosofie,Amsterdam2007,p.121.
197 Laërtius,a.w., boekVI,lemma69.
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wordtgegarandeerdomeenbelangrijkpolitiekdoeltewaarborgen:een
goedfunctionerendedemocratie.198

InhetantiekeGriekenlanddraaithetindevrijheidechternietomdede-
mocratischeorde,maaromπαρρησία,Parrhesia.Omhet‘vrijmoedigspre-
kenvandewaarheid’,zoalsMichelFoucaulthetomschrijft.‘Metparrhesia
gebruiktdesprekerzijnvrijheidomzijnbestaanendaarmeezijndirecte
omgevingvormtegeven.Innaamvanhetgeluk,verkiesthijvrijmoedig-
heidbovendevasteovertuiging,waarheidbovenleugensofstilzwijgen,
kritiekbovenvleierij,hetrisicovandedoodbovenleveninzekerheiden
moreleplichtboveneigenbelangenmoreleonverschilligheid.’199

Letopdevolgorde:Parrhesiaisdevrijheidoméérsthetbestaanen
vervólgens pas de samenleving vorm te geven. Het eigen bestaan en
niethetfunctionerenvandedemocratieisdushetprimaireenmeest
belangrijkstedoel.EndaardraaithetookombijDiogenesvansinope.

ErisopgewezendatDiogenes’beroepopParrhesiaalspolitiekconcept
alteopmerkelijkzouzijngeweest.Ookvandaagishetvormgevenvan
depolitiekgeentaakdiejegemakkelijktoebedeeltaaniemanddiezich
afficheertalseenhond.MaarindeGrieksestadstaatwashetnogminder
gebruikelijkdatmensenaandebasisvandesocialepiramidedaartoein
staatwerdengeacht.Parrhesiaalsvormgevingvandesamenleving,dat
washetprivilegevandearistocraat,eenpersonagedatDiogenesperse
nietwildezijn.200

HetligtmeervoordehandomdedoorDiogenesnagestreefdeParrhesia
optevatteninhetverlengdevanzijnwensomautarkischtezijn.Om
zichvolledigtebevrijdenvandecultuurdiezulkestriktevoorwaarden
verbondaanhetvrijmoedigspreken.Devrijheidvansprekendiedehond
Diogenesnastreeftis,kortom,minderdevrijheidomdesamenleving
vormtegevendandevrijheidomwellustigvanzichafteblaffen.

Omdezevrije,romantischestaatvanκυνικός ’honds’,tebereiken,doet
Diogenesnietalleenafstandvanelkevormvanluxe.Hijzietookafvan
huisvesting,vanvoedselenvandeinstitutionelebeschermingvanzijn
polis.Het isalsofdecynicuszijncultureleomhulselen laagvoor laag
afpelt.Diogenes‘spottealtijdmethogegeboorte,faamendergelijke,met
alsmotiefdatzemaaropsmukvanslechtheidwaren’.201Wathembijdit 
häuten der Zwiebelvoorogenstaatiseenbestaanindedirectenabijheid
vanwathetmenselijklevenzijnsinziensmenselijkmaakt.‘Vanhuis,van

198 Artikel19uitdeUniverseleVerklaringvandeRechtenvandeMens.
199 MichelFoucault,Parrèsia. Vrijmoedig spreken en waarheid,Amsterdam:stichtingvoorfilosofisch

onderzoek/Krisis1989,p.7.
200 Branham,a.w.,p.97.
201 Laërtius,a.w.,boekVI,lemma72.
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stad,vanvaderlandberoofd.Eenbedelaar,eendoler,metvoorééndag
brood(...)dietegenoverhetlotmoedkonstellen,tegenoverdeconventie
denatuurentegenoverhetlijdenderede’.202

OokalmogenwedeparrhesiadieDiogenesnastreeftnietinhetlicht
zienvanonzemoderneopvattingenrondomvrijheidvanmeningsuiting,
zijn opvattingen, hoe persoonlijk ook, hebben wel degelijk politieke
consequenties.WanneerDiogeneservoorpleitgeenenkeleregeringte
erkennen,ergeenpersoonlijkbezitopnatehouden,geenhuwelijkscon-
tractaantegaanenalevenmintegelovenineengeïnstitutionaliseerde
godsdienst,dangokthijopeensamenlevingzonderinstituten,zonder
instellingen,zondersociaalcontract.Opeensamenlevingwaareenmen-
senleveninderdaadnietmeerafwijktvandatvaneenzwerfhond,gravend
inhetstedelijkeafval,grommendnaarvoorbijgangersenkwispelendnaar
iedereendiehemietstoewerpt.

MichelOnfray,degrotefilosoofvanhethedonisme,steltdatDiogenes’
afstandvandecultuur,metalhaaroppervlakkigegenietingen,infeite
ééngrotezoektochtisnaarhetwaregenot.‘slechtgenot’,schrijftOnfray,
‘zoalsdatvandegewoneman,komtvoortuithethebben.Uithettrou-
wen,kinderenmaken,eengezinstichten,najagenvangeld,verwerven
vanroem,ambiërenvanrijkdom,uitzijnopreputatie,hopenopeen
goedenaam,omgaanmetmachtigenofmensenmetaanzien,reizen,in
depolitiekgaan.Hetzijnallemaalzonden,perversiesendoelendiehet
bestaanverzieken.Hetnajagenvandezevalsewaardenleidtongetwijfeld
totontgoocheling,desillusiesenspijt.’203

Werkelijkgenot,hetgenotdatDiogenesnastreeft,zomeentOnfray,
issubtiel.Het ishetvestigenvaneendirecterelatiemethetzijn,met
demodderigewerkelijkheidvanalledag,warsvanconsumentismeen
trivialiteiten.Enzo’ndirecterelatievereistnueenmaalhetwegkappen
vanhet slechtegenot,dat alleenmaarafleidt enonsdewegnaarhet
werkelijkegenietenverspert.‘Andersgezegd:hetgenotvandefilosoof
houdtminachtinginvanhetgenotvandegewonemens.Oprechtge-
not veronderstelt onophoudelijke vreugde, afwezigheid van verdriet,
gemoedsrust,sereniteit,eenvrolijkestemmingenanderedynamische
bewijzenvaneenvreugdevolledaad.’204

HetiseeninzichtdatDiogenesnietvoorzichhoudt.‘Hijgafvaaken
luidtekennendatdegodenaandemenseneengemakkelijklevenhad-
dengegeven,maardatdiemogelijkheidverlorenwasgegaandoordat

202 Laërtius,a.w.,boekVI,lemma38.
203 Onfray,a.w.,p.122.
204 Onfray,a.w., p.123.
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demensenhoningkoeken,parfumsendergelijkegingenzoeken.’205niet
alleen raakten ze daarmee hun gemakkelijke leven kwijt, ze verloren
ookhunmenselijkheid‘Opklaarlichtedagstakhijeenlampaan’,schrijft
Laërtius,enlieprond,alsmaarroepend:‘Ikzoekeenmens’.’206

Kosmos en polis
VoorDiogenesisdezevolslagenreductievanhetbestaan,dezeonop-
houdelijkezoektochtnaarhetwaregenot,geenpuurindividuelekwestie.
Integendeel.Eenafgepeldlevenisvoorhemnietalleenheténigeleven
datmenselijkheet,hetisookdeenigemaniervanlevendiemensenfun-
damenteelverbindt.Wiezijnbestaanlaatleidendoortrivialiteitenalshet
vergarenvanrijkdomofdehiërarchischeconventiesvandepolis,ontzegt
zich niet alleen het ware genot, maar schept ook afstand. Het slechte
genotwaarOnfrayopwijst,bestaatvoornamelijkuithetnabootsenvan
deandermetalsdoelombovendezeanderuittestijgen.Zoschepthet
slechtegenotweliswaarverbondenheid,terwijlhettegelijkertijddekern
vanconflicteninzichdraagt.207Ookindepolisschepthetslechtegenot
louterafstand.Hoekrachtigerde identificatiemetdeeigengroep,de
eigenregels,deeigenrituelen,deeigentaalen,vooral,deeigenwelstand
is,hoescherperdekloofmetalleanderen.

Werkelijkegemeenschappelijkheidechter,eengemeenschappelijkheid
dieiedereenverenigtennietstoptbijdegrenzenvandepolis,vereist
terugtrekkingopdatgenewatmensenookechtgemeenschappelijkheb-
ben.Endatishuneenvoudige,dierlijke,kern. 

Diogenes,hoeontregelendenprovocerendook,konrekenenopeen
vastegroepvolgelingen,waaronderdemachtigeMacedonischeverove-
raarAlexanderdeGrote.Wanneerdezehemopeendagbezoekt,geniet
Diogenesvoorzijntonvandezon.Alexanderbuigtzichoverhemheen
envraagt:‘Vertelmewatikvoorjekandoen’.Diogenesantwoordtmet
deberoemdewoorden:‘Gauitdezonvandaan’.208

Ditisméérdanloutereenanekdote.Indemeesteliteratuurstaatdeze
uitspraakvoordevolstrekteonafhankelijkheidvanDiogenesdiezichzelfs
nietsgelegenlaatliggenaandealmachtvaneenmanalsAlexanderdeGrote.

205 Laërtius,a.w., boekVI,lemma44.
206 Laërtius,a.w., boekVI,lemma41.
207 ZoalskernachtiguitgewerktdoorRenéGirardinhetleerstukvande‘mimetischebegeerte’.We

strevenhetbezit,maarookroemofprestigenaomdatweanderennabootsen(mimese).Deze
mimetischebegeerteleidtnietalleentotproductiviteitenwedijverenmaaktzocultuurmogelijk,
zeleidtooktotgeweldomdatdeanderinmijnstrevennaarbezitnietalleenmijnmodelmaar
ookmijnobstakelis;RenéGirard,Wat vanaf het begin der tijden verborgen was,Kampen:Kok
Agora1990.

208 Laërtius,a.w., boekVI,lemma38.
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ZomeentPetersloterdijk,dieDiogeneseenonverbiddelijkehelden-
status toekent,datde fascinatievandezeanekdotewordtveroorzaakt
‘doordatzelaatzienhoedefilosoofzichbevrijdtvandepoliticus’.Dioge-
nes‘isdeeerstedievoldoendevrijisomdevorstdewaarheidtezeggen.
Diogenes’antwoordnegeertnietalleendewensvandemacht,maarook
decompletemachtvandewens’.Alexander,‘diedoorzijnmachtshonger
totaandegrenzenvanIndiawerdgedreven,vondzijnmeesterineen
uiterlijkonooglijke,aanlagerwalgeraaktefilosoof.’209Eenbiograafvan
Alexander vermeldt een opmerkelijke uitspraak van de grote koning.
‘WanneerikAlexanderdeGrotenietwas,zouikDiogeneswillenzijn’.210
Hetiseenuitspraakwaaropdefilosoof,naarverluid,zouhebbengeant-
woord:‘enalsikDiogenesnietwas,zouikDiogeneswillenzijn.’

Uitanekdotesalsdezeblijktvolgenssloterdijkpasgoedhoeautarkisch
Diogenesis.Wathijookdenkt,zegtofdoet,niemandkanhemnogra-
ken.Zelfsnietdoorhemgevangentenemen.WanneerDiogeneslater
wordtverhandeldalsslaafenzijnvriendenhemproberenlostekopen,
noemthijhunpogingenonnozel.‘Wantleeuwenzijnnietdeslaafvan
degenendiehenvoeren.Veeleerzijndegenendiehenvoeren,deslaven
vandeleeuwen’.211

sloterdijksinterpretatievanhetbezoekvanAlexanderaanDiogenes
iswijdverbreid.Tochgaatzijmijns inziensnietvergenoeg.Diogenes
verzoekaanAlexanderomuithetzonlichttegaan,isméérdanloutereen
manifestatievandiensautarkischeafstandtotdemacht.Indezeberoemde
anekdoteblijktookDiogenes’afstandtotdepolisinhetalgemeen.Tot
depolitiek,maarooktotdeeconomie,decultuur,hetdenkenenalles
watwijonderbeschavingverstaan.DeontmoetingtussenDiogenesen
Alexanderiseenbelangrijkkosmopolitischmomentindeverhalenrond
demanvansinope.

Zie,daarstaathij,AlexanderdeGroteopbezoekbijdesjofeledenker
voorzijnkruik.Hijstáát,dealmachtigevorst.Enhijbliktomlaag,de
zoninderug,naareenconcreteplekbinnendemurenvanzijnpolis.

Enkijk,daarzithij,devoddigewijsgeervoorzijnton,genietendvan
hetwarmelicht.Enhijblijftzitten.Hijbliktomhoog,inderichtingvan
dezondieAlexandernuafschermt,maardievoorallenschijnt.Alexan-
dersblikisgefixeerd:opeenonderdaanvandeconcretepoliswaarover
hijheerst.Diogenesblik isonbepaald:gerichtopdekosmoswaarelk
individuvangelijkewaardeis.

209 sloterdijk,a.w.,deel1,p.266.
210 Plutarchus.Parallelle Levens. Het leven van Alexander.Vers14.http://penelope.uchicago.edu/

Thayer/E/Roman/Texts/Plutarch/Lives/Alexander*/3.html#14
211 Laërtius,a.w., boekVI,lemma75.
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‘Gauitdezonvandaan’,zegtDiogenesenzet tegenoverAlexanders
loyaliteitaandepoliseenloyaliteitdiedestadsgrenzenoverstijgt.Het
organiserendcriteriumisnietlangerhetburgerschapvandestadsstaat.
Datishetzonlichtdatvooriedereenschijnt–ookvoorwiebuitenAthene
woont.Envoordeniet-burgervanAthenedieindestadverblijft,zelfs
vooreenton-bewonerinzijnessentiële,genietendeendaaromradicaal
afgepeldevormvananti-burger.

Deze kosmopolitische verhouding tussen het concrete individu en
hetabstractelicht,toontdeinwonersvandepolisalsburgersvaneen
onwaarachtigegemeenschap,geordendvolgenseenaantalvolstrektarbi-
trairewaarden,normenenwetten.Tegenoverdehiërarchischeendoor
stadsmuren afgebakende polis en zijn pedante cultuur, lijkt Diogenes
eenegalitairgeorganiseerdesamenlevingtesuggererenvanautarkische
mensendiedegrenzenvandestadsstaatverreoverschrijdt.

TerwijldeburgersvandeAtheensepolislevenbijdegratievanhun
welvarendestad,leeftDiogenesbijdegratievandekosmopolis.‘Toen
iemandhembespottevanwegezijnverbanning[uitsinope,RB],zeihij:
‘Maar juist daardoor, onnozele, ben ikgaan filosoferen’. Toen iemand
anderszei:‘Demensenvansinopehebbenjoutochmaartotballingschap
veroordeeld’,luiddezijnantwoord:‘Enikhentotthuisblijven’.

Het is precies deze afgegrensde loyaliteit van de bewoners van de
stadstaat,dieDiogenesterdiscussiestelt.Inplaatsvanzichteschikken
naardeordevanzijnstad,zethijzichdaarperdefinitietegenaf.Enhij
blijftzicherooktegenafzetten.Wanthijzalzichpasgaanthuisvoelen
wanneerdetoevalligegemeenschapisvernietigdenvervangendooreen
wereldsamenleving,conformdewettenvandekosmos.‘Deenigejuiste
staatsinstellingisdieindekosmos.’212Tothetzoveris,zaldecynicuszich
gedragenalseennar.Honend,pissendenbijtendtegeneeniederdiezijn
denkbeeldennietonderschrijft.‘Opzekeredagriephij:‘Hallomensen!’
entoenzezichverzameldhadden,haaldehijuitmetzijnstokenzei:‘Ik
riepommensen,nietomstukkenvuil.’213

ZoisDiogenes’filosofie–hoefragmentarischook–eenuiterstradicale
aanvalopeensamenlevingwaarindeidentiteitvandeburgersvolledig
samenvalt met de conventies van een concrete en nauw afgebakende
plaats.Zijnfilosofiekritiseertophartstochtelijkewijzenietalleenhetcon-
formismevanburgersdiezichonnadenkendaanpassenaandenormen
vanhunstad.Zijkritiseertookdeburgersdiezichnietsgelegenlatenaan
iedereendieniettothunstadofstaatbehoort.Doordebewonersvan

212 Laërtius,a.w., boekVI,lemma72.
213 Laërtius,a.w., boekVI,lemma31.
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depolistebewegenomtelevenconformhundierlijkeessentie,hoopt
Diogenesdescheidsmurentussendeburgersaftebreken.Daarmeemikt
hij,hoeonbeholpenook,opeensamenlevingwaariedereeneenplaats
toekomtenniemandwordtuitgesloten.

Kynisch
Het is dit visioen van een inclusieve wereld, georganiseerd rondom
demensindenaaktheidvanzijnbestaandatookvandaagnogwordt
herkend.ZonoemtMarthanussbaumDiogenes’uitspraak‘ikbeneen
burger van de wereld’ de inauguratie van een lange traditie van kos-
mopolitischdenkenindewestersetraditie.‘EenGriekseman,weigert
zichzelftedefiniërenopgrondvanzijnafkomst,zijnstad,zijnsociale
klasse,zijnstatusalsvrijeburgerofzelfsmaarzijngeslacht.Hij staat
eropzichzelftedefiniërenaandehandvaneigenschappendiehijdeelt
metalleanderemensen,mannenenvrouwen,Griekenenniet-Grieken,
slavenenvrijen.’214

VoorPetersloterdijkblijftDiogenesdeheldhaftigeantiheld,diezich
radicaalvernedertomeennieuwe,‘kynische’gemeenschapmogelijkte
maken.MichelOnfraynoemt‘dekoninklijkehond’eencriticusvanhet
consumentismedieeenscherponderscheidweettemakentussen‘genot
datvervreemdengenotdatbevrijdt’.EnAmartyasenachthetnieton-
mogelijkdatgesprekken,zoalsdietussendehondDiogenesenveldheer
AlexanderdeGroteweldegelijk effecthaddenophetdenkenvande
laatste.‘Wellichthaddenzeenigeinvloedophetgroeiendeopenheidin
zijndenkenenopzijnkrachtigeafwijzingvanintellectueelnavelstaren’.215

De latere Romeinse filosoof-keizer Marcus Aurelius grijpt terug op
Diogenes’ideevandevrijheid,wanneerhijschrijftdathij‘hetheersende
elementvanzijnzielmoetbevrijden’,dathij‘nietlangerslaafmoetzijn’.216
Marcus:‘Falernischewijnisnietsandersdaneenbeetjedruivesapeneen
togametpurperenrandismaarhaarvaneenschaap,geverfdinhetbloed
vaneenschelpdier.(...)Zomoetjedoen,jehelelevenlangenoveralwaar
dedingenzichheelvertrouwenwekkendvoordoen,moetjezeblootleg-
gen,zienhoewaardelooszezijn,enhetmooieverhaalwaarmeezeindruk
willenmaken,doorprikken’.217

Eenzelfdekynischebenaderingvanarmoedezalookopduikeninhet

214 MarthaC.nussbaum,‘TheWorthofHumanDignity.TwoTensionsinstoicCosmopolitanism’,
in:GillanClark&TessaRajaketal.,Philosophy and power in the Graeco-Roman world,Oxford/
newYork:OxfordUniversity2002,p.31

215 Amartyasen,The Idea of Justice,Cambridge,MA/London:HarvardUniversityPress/AllenLane
2009,p.88.

216 MarcusAurelius,Persoonlijke Notities,Baarn:Ambo1994,boek2,notities2en4.
217 Aurelius,a.w.,boek6,notitie13.
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nieuweTestament.MetnamedeJezusvandeevangelistLucassteekt
onbekommerd de loftrompet van de armoede. Jezus ‘richtte zijn blik
opzijnleerlingenenzei:‘Gelukkigjulliediearmzijn,wantvanjullieis
hetkoninkrijkvanGod.Gelukkigjulliediehongerhebben,wantjezult
verzadigd worden. Gelukkig wie nu huilt, want je zult lachen’.’218 Wie
echterrijk,verzadigdenvrolijkis,krijgtvandeevangelistonderuitde
zak.Jezus:‘Maarweejulliedierijkzijn,julliehebbenjedeelalgehad.
Weejulliedienuverzadigdzijn,wantjezulthongeren.Weejulliedienu
lachen,wantjezulttreurenenhuilen.’219

Zelfsdemeestdramatischevormvanarmoede,uitsluitingenvernede-
ringwordthiergeïnterpreteerdalsrijkdom,inclusivismeenverheffing.Is
hetverwonderlijkdatondertheologenopgezettetijdendevraagklinkt
ofdeJezusvanLucaseenheruitgaveisvanDiogenesvansinope?220

Het politieke
Diogenes Laërtius schrijft er amper over, maar in Diogenes’ dagen is
hetgewaagd jealswereldburger teprofileren.Wantalleendeburgers
vaneenspecifiekepolisgenietenderechtenenvoordelendiehunstad
tebiedenheeft.Datbetekentechterookdatzijtrouwenloyaalaanhun
stadmoetenzijn,datzehunstaddienenteverdedigenendatzezichaan
hunstadverplichten.

Depolisbehelst,zoalsCarlschmitt1888-1985)hetlaterscherpfor-
muleert,eenspecifiekideevan‘hetpolitieke’.221Volgensdatideebestaat
politiekdenkenenhandelenperdefinitieuithetonderscheidmakenin
vriendenvijand.Ofmeerprecies:politiekishetdomeinwaarindever-
schillendeintensiteitenvanvriend-envijandschappenkunnenworden
vastgesteld.Wiebesluitzijnwilaftedwingen,zaldoorlopendonderscheid
moetenmakentussendezepolitiekevriendenenpolitiekevijanden.En
ineenwarepolitiekegemeenschapvereenzelvigendevriendenzichzo
krachtigmeteenuitgangspunt,datzenietalleenbereidzijnomhunwil
aanhunvijandenopteleggen,maarhenuiteindelijkooktedoden,ja,
omzichuiteindelijkookzelfopteofferen.Hoeweldemeestevriend-
vijand-tegenstellingennooitzoscherpopdespitswordengedreven,is
depolisinhetlaatstegevaleenoordvanuitersteinzet,vanloyaliteit,van
verbondenheid,vanstrijd,vanoffergaveenopoffering.222

218 EvangelievolgensLucas6,21-22.
219 Idem,6,24-25
220 PaulRhodesEddy,‘JesusasDiogenes?ReflectionsontheCynicJesusThesis’,Journal of Biblical 

Literature115/3,1996,p.449-469.
221 Carlschmitt,Het begrip politiek,Amsterdam:Boom2001,p.47.
222 FransdeWachter, ‘Kosmopolitischeverbondenheid’,Tijdschrift voor Filosofie,Leuven,eerste

kwartaal2006,p.15.
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Wiedanvanbuitendepoliskomt,bijvoorbeelduithetTurksesinope,
wiedoorlopendopreisgaat,naarKretaofKorinthe,enwieletterlijkschijt
opdepoliswaarinhijleeft,dieroeptmeerdanafkeerenhoonoverzich
af.Hijbreektmet‘hetpolitieke’datdepolissamenhoudtenvoedtook
deverdenkingdathijgevaarlijkis,wanteenverraderuiteenmysterieuze
VijfdeKolonne.

DaarmeezetDiogeneszijneigenbestaanophetspel.Temeer,omdat
hijleeftineenperiodedatdeAtheensepoliszwaaronderdrukkomtte
staan.HetisdevooravondvanAlexandersMacedonischeheerschappij,
diedeoverganginluidtnaarhetHellenisme.Eenonzekeretijd,waarin
deburgervandestadstaatvermoedtdatzijnkleinschaligepatriottisme
de langste tijd heeft gehad. Geen wonder dat Diogenes doorlopend
wordtgeslagen,bespotenweggehoond.Diogeneszietnietalleenafvan
zijnréchtenalsburger,hijonttrektzichookaanzijnplíchten.Hijwenst
anderennietteofferenmaarookzichzelfnietopteofferen.

Zoverwerptdefilosoofnietalleendegangbareopvattingvaneenlouter
stadsgebondenburgerschap,hijverzuimtookomhetwereldburgerschap
inpositievezinuittewerken.Daarmeeplaatstdeaartsvadervanhetkos-
mopolitismehetkosmopolitismevanmeetafaanineennegatiefdaglicht.

MaarwatdeburgersvanAtheneookvanhemvinden,Diogeneskijkt
verderdanzijnstad,zijnpolis.AlreizenddoorhetrijkvanAlexander
leerthijdataandeanderekantvandemuurookmensenleven;mensen
dieploeteren indezelfdeaardeenzichkoesterenonderdezelfdezon.
Hetblijkenánderemensen,meteenánderetaal,ánderedenkbeeldenen
ánderegewoonten.Maarzevertonenookverrassendeovereenkomsten.
Overeenkomstendiehetmeestduidelijkaanhetlichtkomenwanneer
mensenzichontdoenvandetoevallighedenvanhetbestaan:hunkleren,
hunfortuinenhunroem.Wanneerzezich,inhunzoektochtnaarhet
waregenot,louterterugtrekkenophunwaardigheid.Eenwaardigheid
dienietméérnodigheeftdaneenmantel,eenstokeneenbedelnap.


Grace Phiri
WatblijftinDiogenes’denkennuovervoorhendiezichniettothun
essentiewensenaftepellen?Voorhendieweigerenomalshonddoor
hetleventegaan?Diezichniettothetcynismewensentebekerenen
geengenoegennemenmeteenbestaaninabsolutearmoedeenonvei-
ligheid?Hetwordt,kortom,tijdomDiogenesinzetterecapituleren,om
zijnkosmopolitismetebetrekkenopGracePhiriinndirande,Malawi.

Een eerste kanttekeningzalbijGracePhiritotvolstrektonbegripleiden,
enstemtookmijtotenigesomberheid.VoorDiogenes,defilosoofdie
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zich voor het eerst ‘een burger van de wereld’ noemt, is burgerschap
eenoverwegendnegatieveclaim.AndersdanGracePhiri,dieinmijn
analyseniets lieverwildanvolwaardig lidzijnvanhaarsamenleving,
wenstDiogenesvangeenenkeleconcretegemeenschapdeeluittemaken.
Vanzelfsprekendwensthijgeenlidtezijnvaneenconcretepoliszoalsde
Atheense,verslaafdaanhettrivialegenot.Alevenminambieerthijhet
burgerschapvansinopeofKorinthe.Diogenesaccepteertgeenenkele
verantwoordelijkheidvoorwelkegemeenschapdanook.

Datgeldtookvoormogelijkalternatievevormenvanburgerschap.Di-
ogenesberoeptzichdanwelopdekosmopolis–enophaarkosmopoliti-
schestaatsinstellingendiedeenigejuistezoudenzijn–maarhetontbreekt
volledigaaneenconcreteinvullingvandezewereldsamenlevingconform
kosmischewettendiehijblijkbaarveronderstelt.Diogenestrektzichniet
alleenteruguitdeconcretepolis,hijzietookuitnaarhaarondergang.
Dewereldvandealledaagsepolitiek,economieencultuurisvolgensde
cynicuszogecorrumpeerddatzijhetverdientomtewordenvernietigd.

EriswelverdedigddatDiogenes,doordesamenlevingvolledigvan
haardecorumteontdoen,veranderingmogelijkmaakt.223Indatgeval
zouDiogenes’levensstijleenrevolutionairestrategievandeVerelendung
zijn,vaneenUmwertung aller Werte,eenherwaarderingvanallewaarden.
Ingesletenpatronenwordenlosgewriktindehoopdatzeineennieuwe
constellatieweertoteenheidkomen.Solve et coagula:watvastis,wordt
vluchtig;watvluchtigis,wordtvast.

Maardoorhetontbrekenvan richtinggevendegedachtenoverdeze
nieuweconstellatie,looptDiogenes’kritiekeerderuitoppoliticide.Zijn
inspanningenlijkenervooralopgerichthetpolitiekemodelvandepolis
vanbinnenuitopteblazen.Diogenesisvooralafzijdigenrecalcitrant.Hoe
waarachtigzijncommentaarwellichtookis,zijnmedeburgerservaren
zijnoptredenalscynischindehuidigebetekenisvanhetwoord.Enzois
hetkosmopolitismenogmaaramperuitgevonden,ofhetstaatalinhet
tekenvanvrijblijvendheidengebrekaanloyaliteit.

Een tweede kanttekeningdieikbijDiogeneswilmaken,isdatzijnkos-
mopolitismenietalleenweinigaandachtschenktaan‘inclusie’,maardat
zijnideologiezelfsals‘exclusief ’kanwordenomschreven.Wantterwijl
DiogenesdetraditioneleGrieksepolisverwerpt,ontstaatrondomhem
eennieuwe,exclusievebeweging.Eenbewegingvanindividuendiezich
weloverwogenbijdecyniciaansluiteninhunpogingmensteworden.

223 DanielKinney,‘HeirsoftheDog.CynicselfhoodinMedievalenRenaissanceculture’,in:Bran-
ham,a.w.,p.296.
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Datwilzeggen:zomoedig,natuurlijkenredelijktewordenalseenhond.
Alleendoortelevenalsdecynici,kanhetautarkischelevenendenken
totwasdomkomen.

Tegenover de hiërarchie van de polis schept Diogenes een nieuwe
hiërarchievanhendieinwaarheidlevenenhendiedatnietdoen.Door
deautarkietebelichamen,blijkenalleendecynischefilosofendeware
menselijkheid te vertegenwoordigen. Door leven en denken één-op-
éénsamentebrengen,enzichzelfexclusieftetooienmetdetitel‘mens’,
verpersoonlijkenzijnietalleendewaarheid.Zijhuldigenzichookals
filosoof-koningenvanhetcynischeuniversumenscheppendaarmeeeen
nieuweklassevanonderdanen.‘Leeuwenzijnimmersnietdeslaafvan
degenendiehenvoeren.Veeleerzijndegenendiehenvoeren,deslaven
vandeleeuwen.’

Dezevormvankosmopolitismeleidtzondermeertotuitsluiting.Di-
ogenes’strategiebestaatimmersuithetafpellenvandeschillenvanui,
omzoafscheidtenemenvandeconventiesindepolis.Omuiteindelijk
dewaremens,genietendvanhetzijn,enopgetrokkenuitmoed,natuur
en rede over te houden. Hoewel onder dit streven weliswaar de idee
sluimertvan‘menselijke’waardigheid,moetdemensdezewaardigheid
vooralsnogverdienendoorzichexplicietalsκυνικός, ’honds’tegedragen.
Wiedaartoenietinstaatis,ofwiedaartoe,omwelkeredendanook,niet
bereidis,waaronderongetwijfeldGracePhiri,zalnooitdeeluitmaken
vanhetexclusievegezelschapdatDiogenesvoorogenstaat.

Zijzijnhetvuilnis.Zijvallenonderdecategorietweevoetersdiezelfs
meteenlampjeopdemarktvanAthenenietalsmensenteherkennen
zijn.HetkosmopolitismedatDiogenesverkondigt,geldtvooreenuiterst
beperktegroepensluitveelmeermensenbuitendandetraditionelepolis
ooitvermocht.

Een derde kanttekeningzalGracenogminderbevallen.Hetafpellenvan
deui,zoalsDiogenesbepleit,iszoweleenradicalevormvanverarming
alsvanuitsluiting.Geenverarmingenuitsluitingalseentragischgevolg
van gebrek, zoals in het concrete leven van Grace Phiri in ndirande.
Maareenverarmingalsconsequentievaneenweloverwogenkeuze.Van
dekeuzeomzodichtmogelijkterakenaandeessentievanhetbestaan.
Eenbestaanwaaringeld,kleding,huisvestingenzelfsvoedselgeenin-
trinsiekewaardemeerhebben.nietalleenbijdecynici,maarook,later,
bijdearmoedebeweginginhetchristendom,krijgtditleveneenronduit
positieveconnotatie.

Diogenesenzijnvolgelingenzullendanookgeenvingeruitstekend
omdesituatieteverbeterenvanextreemarmeenonveiligemensen,die
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nietvooreenleveninarmoedeenonveiligheidkozen.Diogeneshádaan
AlexanderdeGrotekunnenvragenomietstedoenaandeellendigesitu-
atiewaarinveelinwonersvanAtheneopdatmomentverkeerden.Zeker.
Ditiswhat-ifdenken,ditisspeculatiediezichalleenrechtvaardigtinde
geloofwaardigheidvanhetantwoord.MaarhijhádAlexanderkunnen
vragen‘zorgerasjeblieftvoordataljeonderdaneneenfatsoenlijkleven
kunnenleiden,inclusiefgezondvoedselenbasisgezondheidszorg’.Maar
Diogenesvroeghetniet.Wantwievraagt,zetzijnautarkieophetspel.
Wieiemandietsverzoekt,enhetnogkrijgtook,verplichtzicheersttot
afhankelijkheid en vervolgens tot dankbaarheid. Waardigheid bestaat
voorDiogenesookuithetgegevendathijnietshoefttevragenaanhen
dierijkenmachtigzijn.

Ener ismeer.Diogeneswílhelemaalgeenbasisgezondheidszorgof
basisonderwijs. Diogenes presenteert armoede als verheffend. Door
het verwerpen van de instituties, dat wil zeggen door het verwerpen
vandepolisinclusiefdeinstellingendiedelevensstandaardindepolis
garanderen,verwerptDiogenesookdemogelijkheidsvoorwaardenvan
een menswaardig leven. Terwijl Grace hongert naar een samenleving
metduurzameinstitutiesdiealsvangnetfungerenintijdenvannood,
bezingtDiogenesdearmoede,devernederingendevreugdeloosheid
vande ‘hondse’burger.TerwijlDiogenesdemenszijnmenselijkheid,
endaarmeezijnintrinsiekewaardigheidhooptterugtegeven,leverthij
hemoveraanabsolutearmoedeenonveiligheid.

GracePhiri,zovreesik,zalhetcynischestandpuntvanDiogeneservaren
alsverraad.Alsverraadaanhaarenhaaromgevingdieernooitvoorzouden
kiezenomarm,ziekenbuitengeslotentezijn.GracezaltegenDiogenes
enzijnvolgelingeninbrengendatdecynici,dooreenfatsoenlijkelevens-
standaardoptegeven,ookdevoorwaardenloslatenvooreenmenswaardig
bestaan.Zijzalhemvoordevoetenwerpendatzijnkosmopolitischesamen-
levinggeenfatsoenlijkesamenlevingkanzijn,omdateenleveninbittere
armoedeenindemargevandepolisronduitvernederendis.224

Wellicht,maarookditisspeculeren,zalDiogenesdaardanweerte-
genoverstellendatarmoedeenvernederingrelatievebegrippenzijn.Dat
jejelotniet,ofminder,alsonaangenaamervaart,wanneerjeer,zoalsde
cynici,zelfvoorkiest.Ofwanneerjehetlot,zoalsdelaterestoazullen
bepleiten,weetteomarmen.Amor Fati.WellichtzalDiogeneszijncritici
ookvoorhoudendatjejenietvernederdvoeltineensamenlevingwaarin
uiteindelijkiedereenarmis,waarinhetlevenvaniedereenisgereduceerd
totdatvaneenhond.

224 AvishaiMargalit,De fatsoenlijke samenleving,Amsterdam:VanGennep2001,p.28.
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Inderdaad.Ineenidealesamenlevingwaariniedereenzichzelfontdekt
alsdewaremens–louteropgetrokkenuitmoed,natuurenrede–hebben
begrippenalsarmoedeenvernederinggeenbetekenismeer.Enineen
werelddiegeenrijkdommeerkent,bestaatookgeenarmoedemeer.De
vernederingverdwijntalssneeuwvoordezonwanneererniemandmeer
isdievernederenkan.Maarhetvalttevrezendatwenietindeideale
samenlevinglevenenhetisdevraagofdeantiekeAtheenseburger,en
de21e-eeuwsemens,inzo’nsamenlevingwensteteleven.

OokDiogeneswenstdatniet,zo luidtmijn vierde kanttekening.Want
in het concept dat Diogenes hier presenteert, wordt de rijkdom alles
behalveopgeheven.Integendeel.Rijkdomwordtzelfsverondersteldals
mogelijkheidsvoorwaardevandearmoede.Wantophetzelfdemoment
datDiogenesiedereenoproeptomeen‘honds’bestaanteleiden,maant
hijderijkenomhunmenselijkehondenviaaalmoezenteondersteunen.
Derijkenvormenimmershetenigebestaansmiddelvoordecynicienhun
volgelingen.Alwashetmaaromdatdezerijkenhetafvalproducerenwaar-
uitDiogeneszelfzijnmaaltjesbijeenscharrelt.Zonderdebescherming
vandepolis,zijndestadshondenwerkelijkaandebeestenovergeleverd.
Zoblijfthetvoortbestaanvaneenevenkrachtigealsgoedgeefseento-
leranterijkeklasseeenabsolutevoorwaardevoordewaarheidssprekers
diedecyniciwillenzijn.

PreciesditgegevenbrengtDiogenesvansinopeindenabijheidvan
dehistorischenar,vande‘idiootmetvergunning’.Diogenesenzijncy-
nischevolgelingenlijkenmeeropdebemanningvaneennarrenschip,
danopderadicalemaatschappijcriticidiezijmenentezijn.Afhankelijk
alszezichinhunarmoedemakenvandeheersendemacht,veroveren
zenietdevrijmoedigheidomdemachtdoeltreffendmetdewaarheidte
confronteren.Hetisdemachtdiehengrootmoedigdeparrhesiaverleent.

Zoalsdemiddeleeuwsekoningermetredeneenspanhofnarrenopna
houdt,zozietookdeGriekseheerserhetbelangvandevrijuitsprekende
joker.Diogenesverwoordtwatniemanddurfttezeggen.Tegelijkertijd
kunnen zijn woorden, wanneer de omstandigheden dit noodzakelijk
maken,alswartaalwordengedesavoueerd.

nooitisdenarimmuunvoorvervolging.Doorlopendbalanceerthij
opderandvandevulkaan,zorgvuldigafwegendwatzijnheerservermag
tehorenenwathemdekopkankosten.DatDiogenesuiteindelijkuit
degratievaltenwordtverkochtalsslaaf,leertonsdathijdezemaatniet
wisttehouden.
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Diogenes van Sinope is de aartsvader van het kosmopolitisme. Inzoverre zijn 
denken fatsoenlijk valt te reconstrueren, weet Diogenes een helder kosmopo-
litisch uitgangspunt te formuleren. Dat is de waardigheid van het individu, los 
van het comfort, het decorum en de institutionele bescherming door de polis. De 
waardige mens is de naakte ‘hondse’ en onbeschermde mens. Dit uitgangspunt 
weet Diogenes echter niet uit te bouwen tot een werkzaam kosmopolitisme. Ook 
formuleert Diogenes geen antwoord op het lijden van extreem arme en onveilige 
mensen. Feitelijk sluit hij iedereen uit die zijn hondse levenswijze niet wenst te 
delen. Diogenes is niet alleen de eerste kosmopolitische intellectueel, hij is ook 
de eerste intellectueel die het kosmopolitisme in diskrediet brengt.
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10 MarcusAurelius.
Kosmopolietincontemplatie

De goede stoïcijnse keizer Marcus Aurelius (121-180) brengt het kosmo-
politisme in de praktijk. Via het recht verbetert hij de positie van slaven, 
gladiatoren en vrouwen. Wat zijn de contouren van Marcus’ kosmopoli-
tisme? Hoe schatplichtig is hij aan Diogenes van Sinope? Miskent ook hij, 
net als Diogenes, de vernedering door armoede en onveiligheid? Welke 
instrumenten zet de keizer in om zijn kosmopolitisme concreet te maken? 
En hoe verenigen we de christenvervolgingen tijdens Marcus’ regeerperiode 
met zijn kosmopolitische denken en handelen?

In177isdeZuid-FransestadLyonnogdeRomeinsestadLugdunum,
dehoofdstadvanGallië.InhetcentrumvanLugdunumligteenkleine,
Romeinsearena.Hetishet Amphithéâtre des Trois Gaules,gebouwdinhet
tweededecenniumvandechristelijkejaartelling.InzijnKerkgeschiede-
nis–Historia Ecclesiastica–herinnertEusebiusvanCaesarea(263-339)
onsaaneenwredegebeurtenisdiezichindezearenaafspeelde.225

BurgersvanLugdunumlevereninhetamfitheatereengroepchristenen
af,klaaromtewordengefolterdengedood.VolgensEusebiusgingaan
hunarrestatiehetvolgendevooraf.Eerstwerdendechristenenuitgeslo-
tenvanopenbareplaatsenindestad,zoalsdemarktenendebadhuizen.
Vervolgenswerdenzijdoorhunniet-christelijkeburenvernederd,aan-
gevallen,geslagen,beroofdengestenigd.226Eenmaalovergedragenaan
deautoriteitenvanLyon,onderwerpendezezijngevangenenaaneen
hardvochtigverhoor.Allechristenenbekennen.Ja,zezijnchristenenen
gelovenindegodvanhetnieuweTestament.Degouverneurstelthen
voordekeuze:ofzezwerenhetchristendomafenwordenvrijgelaten,of
zevolhardeninhungeloofenwordenterdoodgebracht.Dechristenen
vanLugdunumkiezenvoordedood.Danvolgtheteindspel.Demannen
envrouwenwordeninijzerenstoelenbovenvurengeroosterd,beulen
slaanhunlichamenmetknuppelskapot,zewordenopstakengespietst

225 Eusebius,Historia Ecclesiastica,boekV,deel1.InEngelsevertaling:PamphilusEusebius,Church 
History. Life of Constatine. Oration in Praise of Constatine.Zieccel.org/ccel/schaff/npnf201.iii.x.ii.
html(geraadpleegd21december2009).

226 Eusebius, a.w.,boekV,deel1,verzen5en7.
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enlevendaandewildedierengevoerd.Hetlichaamvaneenvanhen,
sanctus,isdanalveranderd‘ineenimmensewond.Decontourenvan
zijnlichaamzijnnietmeerherkenbaaralshet lichaamvaneenmens’.
AldushetverslagvanEusebius.227

Endeman,persoonlijkverantwoordelijkvoordezegruwelen,isMar-
cusAurelius,van161tot180keizervanhetRomeinseRijk.Eenkeizer
wiensideeëndoorErnestRenan(1823-1892)zijnvergelekenmetdievan
socrates,BoeddhaenJezus.Eenkeizer,alomgeprezenomzijngoede
bestuurenzijnhumanebeslissingen.Eenfilosoof,diemagdoorgaanvoor
eenvandeeerstewerkelijkekosmopolietenindewestersegeschiedenis.228

Charisma
Hetiseensprongvanbijnavijfhonderdjaar.VanAthenenaarRome.Van
deevenhongerigealsexplosievenarDiogenes,naardeevenbezadigde
alsintrospectievekeizerMarcus(Antonius)Aurelius.Vandehartstoch-
telijkecriticusvandemacht,naardemachtigecriticusvandehartstocht.
EenmaninwiePlato’sbeeldvandefilosoof-koningtotlevenkomten
dietotvandaagwordtomhuldmeteencharismadatvrijwelgeenandere
Romeinsekeizerwordttoegedicht.

Ikverlaat,kortom,hetvroegecynismeenarriveerbijdelatestoa,dat
zichoverigenssterkdoorditcynismelaatinspireren.Enpassantstelik
danookdevraagwatdestoïcijnsedenkersaankosmopolitismevande
cyniciovernamen,watzeweglieten,enbelangrijkernog:watzeeraan
toevoegdenenhoezehetveranderden.Mijnwerkelijkenieuwsgierig-
heidrichtzichechterophetkosmopolitismevanMarcusAureliuszelf.
Hoezagdateruit,watwaszijnwijsgerigeonderbouwing,watwarende
praktischeconsequentiesvoorhetalledaagseleveninhetRomeinseRijk,
hoeishetverenigbaarmetdegruwelijkhedeninhetLyonvan177?En
watheefthetinpettovoorGracePhiriinndirande,AnnoDomini2012?

WaaromMarcusAurelius?Waaromnietdegrondleggersvandestoa,
deGriekenZenovanCitium(334-264v.Chr.)enChrysippus(±277-±206
v.Chr.)?Waaromnietdemeerdoorwrochte‘vakfilosofen’vandestoa,
zoalsseneca(4-65)ofEpictetus(50-130)?

IshetomdatMarcusvandaagopdeItaliaanse50-centeuromuntstaat?
Wellicht.OmdatMargueriteYourcenarHadrianus’ Gedenkschriftenaan

227 Eusebius,a.w.,boekV,deel1,vers23.
228 IkstaophetpuntditbetoogoverMarcusafteronden,wanneerNRC Handelsbladeenrecensie

publiceertvaneennieuweMarcus-biografie(FrankMcLynn,Marcus Aurelius. Warrior, Philo-
sopher, Empero, newYork2009).Dekopbovendekrantluidt:‘DenobelstevandeRomeinen’,
NRC Handelsblad27november2009.Op15januari1995publiceerdede Volkskranteenrecensie
overdenederlandsevertalingvaneenandereMarcus-biografie(PierreGrimal,Marc Aurèle,
Paris1991)onderdekop‘DeVoorzienigheidonderdemensen’.
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Marcusrichtte?Waarschijnlijk.OmErnestRenansvergelijkingmetdie
vansocrates,BoeddhaenJezus?229natuurlijk.OmdatMarcusberoemde
geschriftTa Eis HeautonhetfavorieteboekwasvanmannenalsJohnstu-
artMill,Voltaire,MatthewArnold,Goethe,TsjechowenJosephBrodsky?
Allicht.OmdathijtijdensdeVerlichtinguitgroeidetoteenmodeauteur,
waarvooralVoltairemeewegliep?‘Redelijkheid,humaniteit,plichtsgevoel
eneenniet-christelijkeopvattingvanGod,zózoueenkoningmoeten
zijn’,aldusVoltaire.OmdatMarcus’boek,naarverluid,ophetnachtkastje
lagvandePruisischekeizerFrederikdeGrote,deDuitsebondskanselier
Helmutschmidt,deAmerikaansepresidentBillClintonendeChinese
premierWenJiabao?230

Er is weinig twijfel mogelijk: Marcus, heersend over het immense
RomeinseRijkmetzijntallozevolkeren,zagzichzelfalskosmopolieten
zijnrijkalseenimmensekosmopolis.231WanneerMarcuszicheenwe-
reldburgernoemt,weethijwaaroverhijspreekt,wanthijbereisdeookeen
grootdeelvanzijnimperium.Hijbetreedtdetroonin161,maarvanaf
168huisthijfeitelijknietmeerinRome.Doorlopendzwerftdekeizer
langsdenoordelijkeenoostelijkegrenzenvanhetrijk.Jarenlangwoont
hijineenlegerkampinCarnuntumtenoostenvanWenen.Hijverovert
tweenieuweprovincies,Marcomanniaensermatia,hethuidigeTsjechië.
Hijvoertoorloginsyrië,reistdoornaarPalestinaenEgypteenkeertvia
AtheneweerkortstondignaarRometerug.In180overlijdtMarcusin
sirminum,nietvervanhethuidigeBelgrado.

Historia Augusta
HoeweinigwefeitelijkvanDiogenesweten,zoveelmeerwetenwevan
MarcusAurelius.EenvandebelangrijkstebronnenisdeMarcus Antonius 
Philosophus.Dat isde levensbeschrijvingvandekeizer indeHistoria 
Augusta,eenverzamelingbiografieënvanRomeinsekeizers.Hetiseen
hagiografischeschets– ‘dezemanwaszogroot,zogoed,eenpartner
vandegoden,zoweltijdenszijnlevenalsinzijndood’–waarinMarcus
wordtneergezetalseendenkerdiegeheelvolgenszijnideeënleefde.232

Marcus, zoopentdeMarcus Antonius Philosophus,wijddezijnhele
levenaandefilosofieenleiddemeerdanalleanderekeizerseenbestaan
in ascese en zuiverheid.233 Het waren zijn stoïcijnse leraren die hem

229 ErnestRenan,Marc Aurèle ou La fin du monde antique,Paris:Calmann-Lévy1912,p.483.
230 JörgFündling,Marc Aurel. Kaiser und Philosoph,Darmstadt:Primus2008,p.180.
231 Aurelius,a.w.,boek11,notitie9.
232 Historia Augusta. The Life of Marcus Aurelius,partII,p.179;zie:penelope.uchicago.edu/Thayer/E/

Roman/Texts/Historia_Augusta/Marcus_Aurelius/2*.html(geraadpleegd20maart2010).
233 ‘MarcoAntonino,inomnivitaphilosophantiviroetquisanctitatevitaeomnibusprincipibus

antecellit’,Historia Augusta,a.w.,partI,p.133;zie:penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/
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inwrevendateenfilosofischlevenookeensoberlevendienttezijn.Hier
klinktdeechovanDiogenesvansinopewanneerMarcusbetoogtdat
loutersoberheidmenseninstaatsteltzichfundamenteelmetelkaarte
verbinden.Wiezichechterlaatleidendooronmiddellijkeenveelalmate-
riëlegenoegens,scheptnietalleenafstandtussendeburgersbinnenzijn
stadofregio,maarcreëertookafstandtotburgersinanderesteden.Als
vanzelfsprekendschepthijeenenormeafstandtotdearmebarbarenin
hetniemandslandbuitendepolis.Hoekrachtigerdeidentificatiemetde
eigencultuur,incluisdeeigenregels,deeigenrituelen,deeigentaalen
deeigenwelstand,hoescherperdekloofmetalleanderen.234

MaarzoascetischalsDiogenesdoorhetlevengaat,zoleefteenRo-
meinskeizernatuurlijkniet.Tochlaatdeinvloedvandecynicizichal
vroegvoelen.VolgensdeMarcus Antonius PhilosophusweigertMarcus
alstwaalfjarigeomnoglangerineenbedteslapen.Hijverkiesthetom,
geroldineenfilosofenmantel,teovernachtenopeenhoutenbrits.Met
degrootstemoeitelukthetzijnmoederdeplankenmeteendierenvel
te overtrekken.235 Later, wanneer Marcus extra middelen nodig heeft
omhetRijkteverdedigentegenbinnenvallendeGermaansestammen,
krijgthijhetnietoverzijnhartomdebelastingenvoordeburgerste
verhogen.Daaropneemthijeenbijzonderemaatregel.OpeenRomeins
pleinorganiseertMarcuseenpubliekeverkoopvanzijneigen,keizerlijke
schatten.nietalleenhetimperialemeubilair,hetgoudenkristal,ookde
juwelenvaneerderekeizersendezijdengewadenvanzijnechtgenote
gaanonderdehamer.236

EvenalsbijDiogenesisMarcus’ascetischelevenswijzemeerdaneen
louterpersoonlijkekwestie.Eensoberbestaaniseenmaniervanleven
endenkendiedemensinstaatsteltom‘dekernvandezaak’tezienen
omdatgeenblootteleggenwatzichzovertrouwwekkendvoordoetdat
hetdoorgaansgeenvragenmeeroproept.Inzijneisomdekernvande
zaakblootteleggen,bepleitMarcus,netalsDiogenes,eenterugtrekking
opdatgenewatallemensenvannaturegemeenschappelijkhebben.Vol-
gensMarcuszijndatzijnhunnatuurlijkeredelijkheid,hunnatuurlijke
onderscheidingsvermogen.

DitblootleggenvandedingenismeerdanfilosofischeSpielerei.Door
hetblootleggenhopendestoïcijnenonderscheidtemaken.Onderscheid
inzakendiezich,enerzijds,buitendemachtvandemensbevinden–en
waarweonsmaarbeterbijkunnenneerleggen–en,anderzijds,zaken

Texts/Historia_Augusta/Marcus_Aurelius/1*.html(geraadpleegd20maart2010).
234 Aurelius,a.w.,boek1,notitie17.
235 Historia Augusta,a.w.,partI,p.137.
236 Historia Augusta,a.w.,partII,p.177.
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waarover we wel kunnen beslissen en die we dus ten goede kunnen
veranderen.Hetisindezebetekeniswaarinhetstoïcijnsedenkentotop
vandaagdoorleeft.

stoïcijns:datisberustend,gelatenenonverstoorbaar.Marcus:‘Erkan
eenmensnietsoverkomenwatniethet lotvaneenmensis.Ookeen
rund,eenwijnstokofeensteenkannietsoverkomenwatnietbijhun
natuurpast.Alsnuaanelkoverkomtwatgewooniseninzijnnatuur
ligt,waaromzoujedanklagen?Denatuur,waarallesdeelvanis,heeftje
immersnietsondraaglijksteklagengegeven.’237Glücklich ist, wer vergißt, 
was doch nicht zu ändern ist.238

Hoedichtderadicalecynicusendeterughoudendestoïcijnelkaarook
naderen,hetgroteverschilisdatsoberheidenascesebijDiogenesleidt
totniets-verplichtend,antisociaalensektarischgedrag,terwijlzijbijMar-
cusleidttotbescheidenheideneenpro-sociale,verbindendeopstelling.
Marcus:‘(...)doealwatjedoetmethetidee‘goedzijn’indebetekenis
waarindeuitdrukking‘eengoedmens’eigenlijkbedoeldis.’239Endenk
eraan‘datjeeengoedmensmoetzijnenwatdemenselijkenatuurvan
jevraagt.Doedatzonderomtezienenspreekzoalsjedenktdathet‘t
rechtvaardigstis,alleenwelvriendelijk,bescheidenenoprecht.’240

Het mensbeeld van Marcus Aurelius blijkt verrassend rozig en een
antiekepreludeopzoweldatvanJean-JacquesRousseauinde18eeeuw
enhetmake-love-not-warhippiedomuitdejaren‘60vande20e.241Toch
weetMarcusookhetmenselijkekwaadopwaardeteschatten.‘Hetonmo-
gelijkenatestreveniswaanzin.Enonmogelijkishetdatslechtemensen
geenslechtedingendoen.’242Echter‘wanneerjejezelfwiltopvrolijken,
denkdanaandegoedeeigenschappenvandemensenuitjeomgeving.
Bijvoorbeeld,deenergievandeeen,debescheidenheidvandeander,
devrijgevigheidvaneenderdeennogwatandersvanweeranderen.’243

Ondanks deze verscheidenheid aan deugden en ondeugden zijn de
mensenmetelkaarverbonden.Eenvriendschappelijkeverhoudingtotde
medemensisvanzelfsprekend.Mensenzijnopelkaaraangewezen.‘Goed
zijn’,isvoordemenshetzelfdeals‘smaragdzijn’voordesmaragd.Datzijn
mooiewoorden.‘Geenenkeleschoolisgoedmoedigerenzachtaardiger
[dandestoa]’,schrijftMarcus’grootstevoorloper,destoïcijnsenecain
zijnboekDe Clementia.‘Geenenkeleschoolheeftmeerliefdevoorde

237 Aurelius,a.w.,boek8,notitie46.
238 MottovanJohannstrauß’operetteDie Fledermausuit1874.
239 Aurelius,a.w.,boek4,notitie10.
240 Aurelius,a.w.,boek8,notitie5.
241 neiman,Moral Clarity,a.w.
242 Aurelius,a.w.,boek5,notitie17.
243 Aurelius,a.w.,boek6,notitie48.
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mensen,meeraandachtvoorhetgemeenschappelijkewelzijn.Hetdoel
datzeonsoplegtisnuttigtezijn,anderentehelpenenzichnietalleenom
zichzelftebekommeren,maaromiedereeninhetalgemeeneneenieder
inhetbijzonder’.244

Ta Eis Heauton
Bijwoordenblijfthetniet.MarcusAureliusbestuurthetRomeinseRijk
tussen161en180endemeestebronnenlatenerweinigtwijfeloverbe-
staandathijdelaatsteisvandevijf‘goedekeizers’diehetRijksinds96
leiden.WanneerMarcus’zoonCommodushetin181vanhemoverneemt,
zakthetimperiumwegineenmilitairedictatuur.

OphetmomentdatMarcushetkeizerrijkerft,ishetrelatiefrustigen
vreedzaam.Maarin162,noggeenjaarnazijnkroning,gaathetmis.Over-
stromingentreffenRomeenverwoesteneendeelvandestadwaarnaeen
hongersnooduitbreekt.VervolgenszijneronlustenindeBritseprovincie
entrefteenoorlogArmeniëenMesopotamiëinhetoosten.Romeinse
troepenherstellendeorde.Maartijdenshunterugkeernemenzijeen
besmettelijkeziektemee,waaropinRomeeenverwoestendeepidemie
uitbreekt.

DanvallenvanuithetwestenGermaansestammenhetrijkbinnen.Zij
stekendeAlpenoverentrekkenopnaarRome.Indevolgendeachtjaar,
zomeldtdeMarcus Antonius Philosophus,zietMarcuszichgedwongen
omzijntroepenaantevoerenindestrijdtegendebarbaren.245Datdoet
hijtijdensdeMarkomannenoorlogeninwatvandaagTsjechië,slowakije
en Hongarije heet. In het militaire basiskamp Carnuntum schrijft hij
danhetgrootstedeelvanzijnmooieboekΤὰ εἰς ἑαυτόν, Ta Eis Heauton.

nadeMarcus Antonius PhilosophusisTa Eis Heautondetweedebron,
waaruitwekunnenputten.LetterlijkwordtTaEisHeautonvertaaldals
‘Voormijzelf ’of‘Dedingendieiktotmijzelfricht’.Doorgaansworden
zegepubliceerdalsdeMeditaties,deOverpeinzingenofdePersoonlijke 
Notities.Hoewel ikditboekzal lezenalseenverzamelingfilosofische
teksten,ishetfeitelijkeenverzamelingoverwegingen,vaakvanspirituele
ofpersoonlijkeaard,waarindekeizerprobeertomderealiteitvanal-
ledagteverzoenenmetzoweldedenkwereldvandestoaalsmetnieuwe,
persoonlijkeideeëneninzichten.

DerodedraadinTa Eis HeautonisMarcus’morelestrevenomvoor
alleburgersvanhetRomeinseRijkeenfatsoenlijkestaattescheppen.Een
imperiumwaarin,zoschrijfthij,‘allenvoordewetgelijkzijn,gebaseerd

244 seneca,geciteerddoorPierreHadotinFilosofie als een manier van leven,Amsterdam:Ambo/
Anthos2003.p.141.

245 Historia Augusta,a.w.,partI,p.167.
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opgelijkheidenvrijheidvanmeningsuitingenmeteenregeringdievóór
allesdevrijheidvandeonderdanenrespecteert.’246Dezeonderdanenzijn
voorMarcusálleinwonersvanhetRomeinserijkennietalleendevrije
burgersvanRome.Datzijnookvrouwen,slavenenkinderen.Marcuszal
zichconcreet,vianieuwewetgeving,inzettenomhunlotteverbeteren.247

Omdathetimperiumbestaatuiteenkleurrijkeschakeringvanvolkeren,
vanBrittaniaetotAegyptus,vanGalleaciatotCappadocia,enomdathet
Rijkhetleeuwendeelvandeopdatmomentbekendewereldomvat,staat
Marcusnietmindervoorogendandescheppingvaneenkosmopolis.
Eenwereldrijkbestuurdopgrondvanredelijkheidengemeenschappelijk
belang.Eenbestuurook,datzichrekenschapgeeftvandemoeilijkhe-
denenproblemendieopdoemenwanneerjeeenwereldrijkprobeertte
veranderen.248

MarcusAureliusformuleertzijnTa Eis Heautoninoorlogstijd,inde
somsmoerassigeendanweerbevrorenstrekenronddeDonau,vervan
deMediterrane luxe indeRomeinsepaleizen. Ikstelmevoordathij
overdagingevechtismetinvallendeMarkomannen.Daarnazieikhem
bijhetvallenvandeavondbemodderdenhongerigterugkerennaarzijn
legerkamp.Hetvolgendebeeld isdatvandekeizer,omringddoorde
geschriftenvanCicero,senecaenEpictetusindenachtelijkestiltevan
zijntent,peinzendenschrijvendoverdevraaghoeteleven.

InditopzichtismijnMarcuseenvoorlopervanMachiavelli,wanneer
ookdeze‘savondszijnvuileklerenuittrekt,zichhultineengewaaden
zijnstudeervertrekbetreedt.OokvoorMachiavelliishetdenken,lezen
enschrijveneenterugkeernaardemensenvanweleer.‘Zijverwelkomen
mijvriendelijkinhunmidden(...).Vriendelijkgevenzijantwoord,en
daniservieruurlangnietsdatmijhindert.Ikvergeetalmijnzorgen,
vreesdearmoedeniet,bennietbangvoordedood;dangaatmijnhele
wezenopinhen’.249LezendenstuderendalsMachiavelli,zostelikme
ookMarcusAureliusvoor.

Virtuele filosoof
Enhoegrootdeverschillentussenbeidedenkersuiteindelijkookzijn,er
ismeerdatMarcusenMachiavelligemeenhebben.Datishungeringe
vertrouwenin–zonietregelrechteafkeervan–emotiesenhartstochten.
ZozalMarcuszijnpersoonlijkheiddoorlopendenwelbewustopsplitsen

246 Aurelius,a.w.,boek1,notitie14.
247 PierreGrimal,Marcus Aurelius. Een biografie,Baarn:Ambo1994,p.196-223.
248 Aurelius,a.w.,boek7,notitie5.
249 niccolòMachiavelli,The Discourses,London:Penguin2003,p.71.
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inenerzijds ‘hetgevoel’of ‘dehartstocht’enanderzijds ‘derede’.250Al
evenklassiekishetbelangdathijsteltinderededieoverhetgevoelen
dehartstochtdientteheersen.‘Hetheersendeelementinjeziel,jein-
nerlijkkompas,(...)moeteengrensomzichheentrekkenendegevoelens
beperkentotdedelenwaarzethuishoren.’251

DenadrukdieMarcuslegtopderede,isnietbeperkttotspecifieke
onderdelenvandefilosofie,zoalsdelogica.Hetbelangisveelbrederenbe-
treftdehelesamenleving.InTa Eis HeautonbetoogtMarcusdoorlopend
datderedepreciesdátiswatallemensengemeenschappelijkhebben.Het
isderedediedeindividueleredelijkhedenoverkoepeltensamenbindt.

DaarmeevormtdegemeenschappelijkeredehetfundamentonderMar-
cus’kosmopolitisme.Omdatderedevoorschrijftwatwelenwatnietmag
wordengedaan,isookdewetgemeenschappelijk.Enomdatallemensen
inhetrijkonderdewetvallen,zijnallenburgersvaneenwereldstaat.252
HiergebruiktMarcusAureliushetbeeldvanhetmenselijklichaam,waar-
vangeenenkelonderdeelinafgescheidenheidkanbestaan.‘Deredelijke
wezensstaan,inhungescheidenlichamen,indezelfdeverhoudingtot
elkaaralsbinnendeeenheidvanhetlichaamdeledematen,wantook
zijzijngeschapenvooreenzelfdegemeenschappelijkewerkzaamheid.’253

Deheerschappijvanderedeisechternietvanzelfsprekend.snel,alte
snel,valtdemensteruginzijnonredelijkheid,zijngevoelensenhartstoch-
ten.Hetcultiverenvanderedeisdaarmeeeenactiviteitdiedoorlopende
inspanningvereist.InzijnmeditatieslaatMarcusAureliusderededanook
constant‘defundamentelewaarhedenopsommen,diedreigenteworden
verdrongendoorindrukkenvanhetmoment’.254DaarmeescheptMarcus
eendoor-en-doorredelijkalteregoenplaatstdittegenoverzijnmenselijke
zelf.Eenalterego,samengestelduitmetnamestoïcijnsedenkers,diehij
inheteerstehoofdstukvanzijnPersoonlijke Notitiesuitgebreidbedankt.

Ditzelfgeschapen,virtueleenredelijkealteregovoedtMarcus’inner-
lijkedialoogenhoudtzijnemotiesondercontrole.‘Hebjeeenredelijk
verstand?’vraagtzijnredelijkeikdanaanzijngevoeligeenhartstochte-
lijkewederhelft.‘Jawel’,antwoordthij.‘Waaromgebruikjehetdanniet?
Wantalsdatzijnwerkdoet,watwiljedannogmeer?’255Alleendoorde
emotiedoorlopendonderdehoedevanderedetestellen,kaneenkeizer
opjuistewijzehandelen.

250 Aurelius,a.w.,boek11,notitie1;boek8,notitie48;boek9,notitie7.
251 Aurelius,a.w.,boek5,notitie26.
252 Aurelius,a.w.,boek4,notitie4.
253 Aurelius,a.w.,boek7,notitie13.
254 Grimal,a.w.,p.21.
255 Aurelius,a.w.,boek4,notitie13.
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De Stoa 
MetzijnalteregoscheptMarcusduseenstoïcijnsfilosoofvooreigen
gebruik.Maarwatdachtenzijdan,destoïcijnen?Uitwelkedenkbeelden
isMarcus’alteregosamengesteld?

Prediktendestoïcijnenbijvoorbeelddepureconcentratieop‘hetzelf ’,
zoalsdeeconoomAdamsmithinde18eeeuwveronderstelde?smith:
‘Elkemens,zoalsdestoaalmeenden,moeteerstenperdefinitievoor
zichzelfzorgen.Enelkemensiszondertwijfel,eninelkopzicht,meer
instaatomvoorzichzelftezorgendaniemandandersdaartoeinstaat
zouzijn.Elkmensvoeltzijneigenpleziereneigenpijnbovendienveel
beterdanhetplezierofdepijnvananderemensen.’256

Ofkloptde19e-eeuwseschetsvandestoaalskoeleverdedigersvanhet
standpuntdatdemenseenzekere‘hardheid’moetinnementegenover
de wisselvalligheden van het lot? De stoa als ‘strenge, rechtschapen,
beheersteenmoedigemannen(...)gedrevendoorzuiverplichtsgevoel,
instaat toteengrotematevanzelfopoffering, ietwatonverdraagzaam
tegenoverdezwakhedenvananderen,ietwathardenweinigmeevoelend
indedagelijksesocialeomgang,maartotheroïschegrootheidoprijzend
wanneerophunlevenspadeenstormlosbrak,eneerderbereidvanhet
levenafstandtedoendandatgenewaarzijvoorstondenteverzaken.’257

OfmoetenwedestoavooralopvattenalswegbereidersvandeVer-
lichting,zoalsdeAmerikaansefilosofeMarthanussbaumhenindelate
20eeeuwtentonelevoert?Destoadiedemensopvatalsbezieldmetde
goddelijkevonkvanderationaliteit,zodatwegodenredesamenmoeten
denken?DestoaalsdirectevoorlopersvanImmanuelKant?258‘Eriséén
kosmos,samengestelduitalleswatis,enééngoddieallesdoordringt,en
éénmaterie,éénwet,derede,diealleredelijkewezensgemeenhebben,
enéénwaarheid,alser inderdaadookéénvormvanvolmaaktheid is
vooralleschepselsdieverwantzijnendeelhebbenaandezelfderede’.259

Eenformeelantwoordmoetnatuurlijkluidendaternietéénstoïcijnse
filosofieis,zoalserooknietéénVerlichtingsfilosofiebestaatoféénvorm
vanpostmodernisme.Hetdenkenvandestoavarieertnietalleentus-

256 JackRussellWeinstein,‘sympathy,differenceandeducation:socialunityintheworkofAdam
smith’,in: Economics and Philosophy,Cambridge,2006,vol.22,p.79-111.

257 AnthonyGottlieb,De droom der Rede. Een geschiedenis van de filosofie van de Grieken tot de 
Renaissance,Amsterdam2000,p.327.

258 Marthanussbaum,Grensgebieden van het recht. Over sociale rechtvaardigheid,Amsterdam2006,
p.119:‘Kantspersoonsopvattingmaaktdeeluitvaneenlangetraditiedierechtstreeksterug-
gaattotdeGriekseenRomeinsestoïcijnen,bijwiehetpersoonlijkegelijkwordtgesteldmethet
redelijkedenken–watvooralhetvermogentoteenmoreeloordeelomvat.’Zieook:MarthaC.
nussbaum,‘KantandstoicCosmopolitanism’,in:Journal of Political Philosophy 1997,5/1,p.
1-25.

259 Aurelius,a.w.,boek7,notitie11.
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senvroege,demidden-enlatestoa,bovendienhielddeenedenkerzich
vooralbezigmetlogica,deandermetmetafysicaterwijleenderdezich
richtteopdeethiek.Endanvarieerthetstoïcijnsedenkenooknogeens
vanfilosooftotfilosoof.

BijMarcusAureliusligthetextragecompliceerd.Hijwasopdeeerste
plaats keizer en droeg politieke verantwoordelijkheid. Ook al richtte
MarcuszijnTa Eis Heautonletterlijk‘totzichzelf ’,hetvalttebetwijfelenof
hijdevrijheidvoeldeomookallesopteschrijvenwathijdacht.Bovenal
ishetstoïcismevanMarcus‘geensluitendsysteem(...)datopallevragen
antwoordkongeven.Marcus’stoïcijnsefilosofieiseenpraktischemanier
vandenkenwaarinhijhouvastzochtenvond,diehempraktischericht-
lijnengafentegemoetkwamaanzijnreligieuzeverlangens.’260Filosofie,
schrijftMarcus, ‘bestaaterindegodinjebinnensteongeschondenen
ongedeerdtebewaren,bovengevoelensvangenotenpijntestaan,niets
zomaartedoen,nietteliegenentehuichelen,hetnietnodigtehebben
dateenanderietsdoetenlaat.’261

Romein en kosmopoliet
Hoegedifferentieerdhetstoïcijnsedenkenookuitpakt,watmaaramper
ter discussie staat is haar kosmopolitische blik. Een kosmopolitisme
waarinjeéérstverantwoordelijkbentvoorjezelfenvoorjenaastenom
vervolgensburgertezijnvanjeeigengemeenschap,jeeigenpolisofje
eigenrijk.Enmeerdandat.‘OpgrondvanzijnRede,isdemensook
eenlidvandegrotestadvandegodenenmensen,waarvandeconcrete
politieke stadnietmeer isdaneenkopie’.Dat schrijftde invloedrijke
stoïcijnEpictetus(50-130)diedaarmeedeverhoudingdefinieerttussen
deeigenkleinegemeenschapendegemeenschapvanallemensen.262

MarcusAureliusverwoordtdezelfdegedachtealsvolgt:‘AlsAntonius
beschouwikRomealsmijnstadenvaderland;alsmensdekosmos.En
alleenwatnuttig is voordiewerelden, is goedvoormij.’263Dit is een
sleutelzinindePersoonlijke Notities.AlsAntonius–eersteburgervan
Rome–ligtzijneersteverantwoordelijkheidbijzijnstadenisMarcus
eenRomein.AlsmensisMarcusverantwoordelijkvoordehelewereld
enishijkosmopoliet.

Tochzijndit,andersdanjezoudenken,voorMarcusgeengescheiden
verantwoordelijkheden.Zelopeninelkaaroverenzebevestigenelkaar.

260 simoneMooij-Valk,Marcus Aurelius. Persoonlijke Notities,Amsterdam/Leuven:Ambo/Kritak
1994(Inleiding).

261 Aurelius,a.w.,boek2,notitie17.
262 ZiedegedegenDuitseWikipediaoverhetdenkenvanEpictetus:de.wikipedia.org/wiki/Epiktet.
263 Aurelius,a.w.,boek6,notitie44.
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DatblijktwanneerMarcusomschrijftwathetvoorhembetekentomeen
‘echteRomein’tezijn.EenechteRomein,zohoudthijzichzelfvoor,is
iemanddiezijnhandelingenverrichtmet‘ongekunsteldewaardigheid,
hartelijk,onafhankelijkenrechtvaardig’.Hijverrichtdiehandelingenmet
‘volleaandacht,zondermooidoenerij,eigenliefdeofontevredenheidmet
zijndeel’.Maarook‘zonderaftewijkenvanderedelijkekeuze’.264Elders
houdtMarcus’redelijkeikzijnemotioneleenhartstochtelijkewederhelft
voordathijvolledigopeigenbenenmoetstaan, ‘omnietopdebeen
gehoudenteworden’,omzijnlotteaanvaardeneneenvrolijkgezichtte
tonen.265EenRomeiniswienietsmettegenzindoet,dienietuitegoïsme
handelt.Diezijnmotievenonderzoekt,zijngedachtennietoppoetstmet
mooiewoorden,diegeenkletskousenbemoeialis,diede‘goddieinhem
woont’dehoederlaatzijnvandeechteman.266

In deze formuleringen valt het Romein-zijn samen met een aantal
nauwomlijndedeugdenendusníetmethetinwonerschapvandieene
concretestad:Rome.VoorMarcusishetRomeinendomdanookgeenop
voorhandgegevenfeit,maareengoedennastrevenswaardigideaal.Een
ideaaldatdooriedereenkanwordenbereikt,ookdoorhendienietin
RomezijngeborenenwellichtnooitinRomezullenwonen.EenRomein
isniethijwienswieginRomestond,maarhijdiezichhoudtaanenkele
specifieke,stoïcijnse,deugden.

EengoedeRomeiniskortomeenstoïcijn.Eneenstoïcijniseenwe-
reldburger.ZogaathetburgerschapvanRomeminenofvanzelfspre-
kendoverinhetwereldburgerschapvanhetRijk.Datmaaktde‘goede’
RomeinMarcusvanmeetafaaneenkosmopolietenhetRomeinseRijk
eenkosmopolis.267

‘Alswijmensenhetdenkengemeenhebben,isookderede,waardoor
weredelijkewezenszijn, ietsgemeenschappelijks.Danisookderede
gemeenschappelijkdievoorschrijftwatwelennietgedaanmagworden.
Wanneerdatzois,danisookdewetgemeenschappelijk.Danzijnwij
allenburgers.Alsdatzo is,danmakenwijdeeluitvaneenbepaalde
staatsgemeenschap.Danisdekosmosalshetwareeenstaat,wantvan
welkeanderestaatsgemeenschapkunjezeggendatallemensenerdeel
vanuitmaken?Enaandiegemeenschappelijkestaatontlenenwijnujuist
onsdenken,onzeredelijkheidenonsrechtsgevoel.Waaraananders?’268

264 Aurelius,a.w.,boek2,notitie5.
265 Aurelius,a.w.,boek3,notitie5.
266 Aurelius,a.w.,boek3,notitie5.
267 JamesA.Francis,Subversive Virtue: Asceticism and Authority in the Second-Century Pagan World,

UniversityPark:PennstatePress1995,p.50-52.
268 Aurelius,a.w.,boek4,notitie4.
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Uitdijende verantwoordelijkheden
Vijfhonderd jaar vóór Marcus Aurelius bleek de eerste kosmopoliet,
Diogenesvansinope, zijnkosmopolitismevooral in te zettenals een
provocerendekritiekopzijneigenpolis,opAthene.DeinzetvanMarcus
Aurelius’kosmopolitismeisfundamenteelanders.Marcus’biografenla-
tenergeenspoorvantwijfeloverbestaandatdekeizerzichdoorlopend
inzetomdekwaliteitenvanRome,‘stadenvaderland’,uitterollenover
hetheleRomeinseRijk.

KomtdestoïcijnMarcusAureliusmetzijnopvattingenovereensober
levendichtindebuurtvanzijncynischevoorgangers,wanneerhetde
zorgvoordegemeenschapbetreft,kunnendeverschillenampergroter
zijn.TerwijlvoorDiogenesdelokalegemeenschap,deeigenpolis,dient
alsonuitputtelijkebronvanongenoegen,isdezelfdegemeenschapvoor
Marcusdeplekwaarallesbegint,waarjeeersteverantwoordelijkheden
liggen.Deverantwoordelijkheidvoor jezelf, je familie, jegrootfamilie
enjestad.

EnhetisderedelijkefilosoofinMarcus’zieldieindezetaakeenlei-
denderolmoetnemen.Diedeconcurrerendeemotioneleenhartstoch-
telijkeelementendoorlopendmetbeidebenenopdegrondzet.Diede
nuchterheidprediktenzodwingttotbescheidenheid.

DatgeldtindeeersteplaatsvoorMarcusAureliuszelf.Wanneerde
kosmopolisergensbegint,danishetbijdepersoonvandekeizer.En
wanneerdekeizerzijndenkenergensinpraktijkmoetbrengen,danis
hetinzijndirecteomgeving.WiemisstandeninAegyptusofCappadocia
wilbestrijden,zaldezeeerstthuis,aanhetRomeinsehofaandeorde
moetenstellen.Wanthetstrevennaarwaardigheidengelijkheidtussen
mensenopwereldschaal,valtvoordestoïcijnensimpelwegnietterij-
menmethuiselijkegebruikenalsslavernijendeomgangmetvrouwen
alsgebruiksartikelen.‘Wiljeeraandenkendatdiemandiejijjouwslaaf
noemt,geborenisuithetzelfdezaadalsjij.Dathijvandezelfdehemel
geniet,evenhardademhaalt,hetzelfdelevenleeftendezelfdedoodsterft!
Jijkunthemnetzohardalsvrijgeborenebeschouwenalshijjoualsslaaf ’,
steltdeRomeinsestoïcijnseneca.269

HoewelMarcusAureliuslangzovernietgaatomdeslavernij inhet
RomeinseRijkaf te schaffen, ishijwelovertuigdvoorstandervande
emancipatievanslaven.WanneerMarcuseenbeslissingkannemenin
hetvoordeelvaneenslaafenhemdevrijheidkanschenken,danneemt
hijdiebeslissingook.270Omtevoorkomendatdeslavernijzichverder

269 seneca,Ad Lucilium epistularum moralium libri XX,boek5,brief47.10;zie:benbijnsdorp.info/
senEp047.html(geraadpleegd10maart2009).

270 Grimal,a.w.,p.210.
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uitbreidtendatvrijeburgers,voornamelijkvrouwen,totslavernijworden
gedwongen,introduceertMarcusinhetheleRijkdeburgerlijkestand.Elk
kindvanvrijgeborenouderswordtmeteenalsvrijgeborengeregistreerd
waardoorhijnooitmeerkanterugvallenindeslavernij.271

Ditstoïcijnsemodelvanuitdijendeverantwoordelijkhedeninclusiefde
juridischeverankeringdaarvanmaaktMarcus’kosmopolitismetotveel
meerdaneenmoreelprogramma.Hoewelhetdenkenvandestoawortelt
ineenmoreleverhoudingvandeeentenopzichtevandeander,krijgt
hetalsneljuridischecontouren.Eenindividumetzijnbeperktemoge-
lijkhedenkanimmersnooitállemensenindekosmopolismethetzelfde
respectenfatsoentegemoettreden.Dezeconcreteverantwoordelijkheid
kanhijalleenopzichnemenindekleine,beperktekringvanzijngezin,
familie,vriendenenbuurt.Derest,deduizendenmedeburgersinzijn
stad,demiljoenenmedemenseninhetRijk,isnueenmaalteomvangrijk
omonmiddellijkvoortezorgen.

Daarom,zobetogendeoudeennieuwestoïcijnen,looptconcreetmo-
reelhandelen,hoebelangrijkookopkleineschaal,alsneltegenhaareigen
grenzenaan.Devolgendestapiseenbredejuridischebescherminginhet
heleRomeinseRijk.Enomdatzijnengagementnietbeperktkanblijven
totdeburgersvandeeigenpolis,isdestoïcijnsekosmopolietverplicht
omtegenoverzijnconcretepoliszelfsenigeafstandinachttenemen.272
Datdoethij–nogmaals–nietomdatdeconcretepolishemnietaanhet
hartzougaan.Datdoethijomdatzijnengagementnueenmaaltengoede
moetkomenaanallemensen.

Ook al ligt je eerste verantwoordelijkheid in de zorg voor jezelf en
je naaste, en je laatste verantwoordelijkheid bij de kosmopolis, toch
belichaamtdekosmopolis inmoreelopzichteen ‘hogerprincipe’dan
deconcretepolis.Wantdekosmopolissluitallemensenin,terwijlde
concretepolisdemeerderheidvanallemensenuitsluit.

Recht en Rede
Debelangrijksteverworvenheidvanhetstoïcijnsekosmopolitismeligt
niet op het specifieke terrein van de politiek of de politieke filosofie.
EvenalsDiogenesarticuleertMarcusvooraleenbelangrijkenotierondom
het‘goedeleven’opafstandvandegangbaretraditiesenconventies.Het
isdeverworvenheidvanhetklassiekekosmopolitismedatonrechten
lijdennietlangerterechtvaardigenzijnmeteenberoepopdeconventies
vandeeigenpolis,heteigenlandofdeeigencultuur.netalsdecynici

271 Grimal,a.w.,p.205.
272 Aurelius,a.w.,boek6,notitie36.
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dagenookdestoïcijnendegevestigdetraditiesuitenmakenzichopde
eersteplaatszelfverantwoordelijkvoordehervormingvandezetradities.

nietalleenDiogenesverplichttezichpersoonlijkaaneenmoreelbe-
staan,ookkeizerMarcusAureliusstelthogemoreleeisenaanzichzelf.
‘Kijkuitdatjenietverkeizertenverpurpert.Wantdatgebeurt.Zorgdus
datjeeerlijkblijft,goed,onbedorven,godvrezend,welwillend,hartelijk,
doortastendbijhetdoenvanjeplicht.Doejeuiterstebestomzoteblijven
alsjefilosofiejeheeftwillenmaken.’273En:’Eerlijkheidenbescheiden-
heid,daargaathetomindefilosofie.Verleidmeniettotdikdoenerij.’274

Datzijnmooie,hartverwarmendewoordenuitTa Eis Heauton.Enhet
isnatuurlijkdevraagofMarcusdezewoordenookinpraktijkbrengt.
Maarweinigenblijkendaaraantetwijfelen,wantindegeschiedenisboe-
kenligtdenadrukopdehumanehervormingendieMarcustijdenszijn
twintigjaardurenderegeerperiodedoorvoert.nietalleenbevorderthij
deemancipatievanslaven,Marcushervormtookdejeugdzorg,dringtde
gladiatorengevechtenterug,schenktvrouwenmeerrechtenenstimuleert
hettheater.OnmiskenbaardoetMarcusAureliuseenbelangrijkepoging
omdebelangenvandeconcretepolisteverenigenmetdievandemens-
heidinhetalgemeen.275

MeestconcreetmaaktMarcuswerkvanzijnkosmopolitischefilosofie
dooreenconstanteherzieningvanhetrecht.276Wantnietsdruktvoor
Marcusdebehoeftesvandegemeenschapimmerszohelderuitdande
wet.Inhetredelijkedenkenvandestoais‘allesmetelkaarvervlochten’
enindievervlechtingvormtdeweteenculminatiepunt.Dekosmopolis
wordtsamengehoudendooreen ‘heiligeband’. ‘Dedingenzijn inéén
ordebijeengebrachtenvormenmetelkaareenkosmos.Wanteriséén
kosmos,samengestelduitalleswatis,enéénGoddieallesdoordringt.
Eriséénmaterie,éénwet,deredediealleredelijkewezensgemeenheb-
ben,enéénwaarheid,alserinderdaadookéénvormvanvolmaaktheid
isvooralleschepselsdieverwantzijnendeelhebbenaandezelfderede.’277

Wanneerdatzois,wanneerdekosmopolisdoordeheiligebandwordt
samengehoudenenwanneerdezeheiligebandinderdaadsamenvaltmet
hetrecht,danis‘hetdoelvanredelijkewezenszichtevoegennaardeorde

273 Aurelius,a.w.,boek6,notitie30.
274 Aurelius,a.w.,boek9,notitie29.
275 ‘Inthisway,thesehellenisticphilosopherschallengeustoshowthatwehavespecialobligations

tocompatriotsinsteadoflazilydecidingthatlifeasusualisgoodlifeafterall.’Zie:EricBrown,
‘HellenisticCosmopolitanism’, in:M.L.Gill&Pellegrin,P.Pellegrin (eds.),A Companion to 
Ancient Philosophy,Oxford:Blackwell2006,p.557.

276 sandersonBeck,‘RomanEmpire30BC–610’,in:Ethics of Civilization(vol.5),santaBarbara:
WorldPeaceCommunications2004,p.380.

277 Aurelius,a.w.,boek7,notitie9.
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endewetvandemeesteerbiedwaardigestaatenrechtsordedieeris’.278
Danisdewetisdebelangrijksteuitdrukkingvande‘redelijkegemeen-
schap’endaarmeevanhetkosmopolitischebestuurvanhetimperium.

Wiezichaandewetonttrekt,onttrektzichookaandegemeenschapin
hetalgemeen.Enmeerdandat.Hijonttrektzichaanderedeendaarmee
aanGod.HierkrijgendedoorgaansmildewoordenvanMarcusAurelius
eenharde toon. ‘De slaafdie zijnmeesterontvlucht, is eenwegloper.
Onzemeesterisdewetenwieinstrijdmetdewethandelt,isduseen
wegloper.’279Enoverdergelijkeweglopersmoetonbarmhartigworden
geoordeeld.Zezijn‘vervreemdvandeUniverselenatuurwaarinieders
individuelenatuurisopgenomen.’Zedoenzichzelfendeanderemens
onrechtaan,zelatenzich‘overmeesterendoorpijnofgenot’,ze‘huichelen
ensprekenonoprecht’.Hetzijn‘vreemdeelementen’en‘ziekeplekken
indekosmos’.280

Ditzijntermendienietzonderconsequentiekunnenblijven.

Kosmopolitisch dedain
Eenvandemeestinvloedrijkedenkersoverderoldiedestoavandaag
nog in ons denken speelt, en dan met name over de rol van Marcus
Aurelius,isMarthanussbaum.DezeAmerikaanseclassicanoemthaar
eigenopvattingenexplicietneo-stoïcijnsenkeertinhaarwerkdanook
vaaknaardestoaterug.Datdoetzezowelinhaarbekendewerkenover
emoties281alsinhaarpublicatiesoverrechtenpolitiek.282

Een van de grootste verworvenheden van de Griekse en Romeinse
stoïcijnen,zomeentnussbaum,ishunethiek,gebaseerdopmenselijke
waardigheid.Mensen,allemensen,dragendegoddelijkevonkvanderede
enzijnomwillevanhunredelijkheidbekleedmetwaardigheid.Omwille
vandiewaardigheiddienenwemensenmetrespecttegemoettetreden,
endatrespectmoetwordenverankerdinhetrecht.

Volgens nussbaum hebben de stoïcijnen dit besef van menselijke
waardigheidvóóropandereantiekedenkers.BijiemandalsAristoteles,
zoschrijftnussbaum,ontbreekthetbesefvanmenselijkewaardigheid
volledig,‘laatstaandegedachtedatdewaardeenwaardigheidvanalle

278 Aurelius,a.w.,boek2,notitie16.
279 Aurelius,a.w.,boek10,notitie25.
280 Aurelius,a.w.,boek2,notitie16.
281 MarthaC.nussbaum,The Fragility of Goodness,Cambridge:CambridgeUniversityPress1986. 

EnMarthaC.nussbaum, Upheavals of Thought. The Intelligence of Emotions,Cambridge:Cam-
bridgeUniversityPress2001.

282 MarthaC.nussbaum,For love of country: debating the limits of patriotism,newYork:Beacon
Press1996.EnMarthaC.nussbaum,Frontiers of justice: disability, nationality, species membership,
Cambridge,MA:BelknapPressofHarvardUniversityPress2006.
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mensengelijkis’.283TegendenkersalsAristotelesleverendestoïcijnende
stellingdat‘weallemaalindeeersteenbelangrijksteplaatskosmopolitai
zijn,burgersvandehelewerelddermensheid.Endatditgemeenschap-
pelijkemoreleburgerschapopzijnminsteenpaargevolgenheeftvoor
onzemoreleplicht’.284

nussbaum noemt zichzelf neo-stoïcijns, al betekent dat niet dat ze
opallefrontenmetdestoainzeegaat.Eenvanhaarbelangrijkstekri-
tiekpuntenisdatdestoïcijnen,integenspraakmethuneigenhangnaar
egalitarismeengemeenschappelijkheid,nogaleensopgewonemensen
neerkijken.Wantdatzijnvoornamelijkmensendiezichwéllatenleiden
doorhungevoelensenhunhartstochten.Mensenbijvoorbeeld,diege-
nietenvanwijnenseks,diedolzijnophunkinderen,diedoodenlijden
vrezenofdierouwenomeenoverledenvriend.WanneerMarcusAurelius
schrijftdat‘Falernischewijnnietsandersisdaneenbeetjedruivensap’,
datvrijennietmeer is ‘danhetwrijventegeneenstukje ingewanden
uitscheidingvanwatslijmineensoortkramp’,endatelkschepseluit
nietméérbestaatdan‘water,stof,bottenenstank’,285danspreekthijon-
getwijfelddewaarheid,maarbespothijookdeangstenendevreugden
vangewonemenseninhundagelijkseleven.

Ndirande. Barmhartigheid zonder mededogen
WatheefthetstoïcijnsekosmopolitismenuGracePhiritebieden?

Een eerste kanttekeningzalGracenietvrolijkstemmen.netalsalleandere
stoïcijnenstaatMarcusuiterstsceptischtegenoveremoties.Endatgeldt
ookvooremotiesalsmededogenenmedelijdendiedoorGracePhiriop
ndirandemarketwerdengewekt,smekendomhulpvoorhaarbevallende
dochterinhetvuilezand.

InhetnemenvanbeslissingenlaatMarcusderedeprevalerenbovende
emoties,wanneerhijzichalnietfeltegenhettoelatenvanemotiesafzet.
Volgensdestoaisderededaarveelbetertoeinstaat.‘Hetisimmersken-
merkendvoorredelijkeenintellectueleactiviteitdatzij(...)zichnooitlaat
overmeesterendoorzintuiglijkeofdriftmatigeroerselen’,schrijftMarcus.
‘Dierenkennendezeimmersook...’.286Daarompleithijlievervoor‘het
uitwissenvanindrukken,hettegenhoudenvanimpulsen,hetdovenvan

283 Marthanussbaum,De breekbaarheid van het goede. Geluk en ethiek in de Griekse filosofie en 
literatuur,Amsterdam:Ambo2006,xx.

284 nussbaum,a.w.,p.25.
285 Aurelius,a.w.,boek9,notitie36.
286 Aurelius,a.w.,boek7,notitie55.
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debegeerte,enhetonafhankelijkhoudenvanhetinnerlijkkompas’.287

nietalleenhetwrakenvanvreugdevollemomenten,zoalshetdrinken
vanwijnenhebbenvanseks,maarookhetdesavouerenvanlijdenen
verdrietisinherentaanhetstoïcijnsedenken.Eenpsycholoogzouhetals
eenvormvanonvermogenzienomjewerkelijkinhetlevenvananderen
teverplaatsen.Hethelestoïcijnsedenken,schrijftooknussbaum,lijkt
weleensublimatievanditonvermogen,vanditfundamenteleonbegrip
voormensendiefeesten,genieten,treuren,huilenenvrezen.

Hoe neo-stoïcijns nussbaum zelf ook wil zijn, om hun gebrek aan
mededogen betitelt ze de klassieke stoïcijnen zelfs als ‘pathologische
narcisten,methunonvermogentotverdriet,hunsnakkennaarmacht
enhunonwilomteaccepterendatanderemenseneisenstellendiehun
gelijkmoedigheidaantasten.’288

Eenmaalgetroffendoorhetnoodlot,doejeergoedaanjedaarbijneer
teleggen.Waarjezelftochnietoverkuntbeschikken,dientjekoudte
laten.289Wiehetonveranderlijketochwilveranderen,handeltalsDon
Quichotstrijdendtegenwindmolens.Omditstoïcijnsegebrekaandage-
lijksmededogen,ditdoelbewustevermijdenvandirectmedelevenmet
degevoelensvangewonemensenzouMarcusdeonmiddellijkenoodvan
Gracewaarschijnlijkhebbengenegeerd.290

Een tweede kanttekeningzalGraceernietvrolijkeropmaken.stoïcijnen
alsMarcuswensenmensenalleentebeoordelenophunbezitvanderede
enophunwilomdieredeookfatsoenlijkintezetten.Wanneerderede-
lozen,enzijdievanderedegeengebruikwillenmaken,indeproblemen
komen,danisdatalsnelhuneigenschuldenhebbenzijdegevolgenzelf
tedragen.En,wieweet,geldtdatookvooreenmoederinndirandedie
geengebruikmaaktvanhaarverstandomdebevallingvanhaardochter
opvoorhandinfatsoenlijkebanenteleiden.Inhaarhulpbehoevendheid
laatGracezichkennenals iemandgeenonderscheidkanmaken.Als
iemanddiederedemistofhemnietwilinzetten.Ookomdezereden
achtikdekansgrootdatMarcusGracePhirihadlatenzittenwaarzezat.
‘Wanneeridiotenkrijgenwatzeverdienen,danisergeenenkelereden
totmedelijden’,vateenhedendaagscommentatorhetstoïcijnsedenken
samen.291stoïcijnenkunnen,gemetennaarmodernemaatstaven,harden
ongevoeliguitdehoekkomen.Datdoenzenietondankshunfilosofische

287 Aurelius,a.w.,boek9,notitie7.
288 Marthanussbaum,Oplevingen van het denken,Amsterdam:Ambo2008,p.319.
289 Aurelius,a.w.,boek7,notitie20.
290 Marthanussbaum,Oplevingen van het denken,a.w.,p.311-316.
291 Francis,a.w.,p.44.
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standpunten,maarjuistomdátzediestandpuntenhanteren.Omdátze
gelovenineengemeenschappelijkemensheid,indekrachtvanderede
eninhetleiderschapvandenatuur.

Redelijkemensen,enhierargumenterenstoïcijnenalsMarcuswelheel
koudbloedig,hebbenhunlotteaccepteren.Deredelijkemensimmers,
kan‘nietsoverkomenwatniethetlotvaneenmensis.Ookeenrund,een
wijnstokofeensteenkannietsoverkomenwatnietbijhunnatuurpast.
Alsnuaanelkoverkomtwatgewooniseninzijnnatuurligt,waarom
zoujedanklagen?Denatuurwaarallesdeelvanis,heeftjeimmersniets
ondraaglijksteklagengegeven.’292

MarcusAurelius,kortom,zalzichopndirandemarketwaarschijnlijk
nietlatenoverweldigendoormededogen.Hijlooptdanookdoor.Maar
watzalhijvervolgensdoen?Hoepaktzijnbarmhartigheidinjuridische
enpolitiekezinuit?HoezalhijwélsteunvoorGracePhiriendeoverige
250duizendbewonersvanndirandeorganiseren?WellichtzalMarcus
zichmeerdanvoorheeninspannenomwetgevingtemakendieookaan
debewonersvanndirandetengoedekomt.Wieweetdoethijnazijn
ontmoetingmetGracevoorstellenomeenparticuliereambulancedienst
inMalawimogelijktemaken.Wellichtversoepelthijvoorschriftendie
hulporganisatieskansenbiedenommeergezondheidsposteninMalawi
tevestigen.

Desondanks zal Grace ook mijn derde kanttekening tegenvallen. niet
alleenweigertMarcusopndirandemarketzijnbeurstetrekken,waar-
schijnlijkzalhijdatooknietdoenalsregeringsleider.Wanneerdestoaal
hulpenbijstandverlenen,danmoetenwedezevooralnietinmateriëlezin
begrijpen.stoïcijnenzijnnietbijzondergeneigdommensendiearm,ziek
ofanderszinskwetsbaarzijn,metvoedsel,medicijnenofpolitiediensten
bijtestaan.InzijnTa Eis HeautonreptMarcusAureliusalthansmetgeen
woord over dergelijke verplichtingen. Marcus’ politieke inspanningen
omeengoedekosmopolistescheppen,hebbenviahetrechtweliswaar
indirectmateriëlegevolgenvoordeburgersvanhetRijk,maarzijnnooit
directgerichtopdebestrijdingvanhunarmoede,ziekteofonveiligheid.

Datdestoïcijnennietaanmateriëlebijstanddoen,ligtoverigensniet
aanhungebrekaanbarmhartigheid,ookal isditeenbarmhartigheid
zondermededogen.Hetkomtsimpelwegnietinhenopommateriëlehulp
teverlenen.netalsdeeerderecynicihuldigendestoïcijnenimmershet
standpuntdatgeldenbezittingengeenenkeleintrinsiekewaardehebben.
Enwanneerbezitgeenwaardeheeft,waaromzoujeingevalvannood

292 MarcusAurelius,Persoonlijke Notities,boek8,notitie46.
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danmeteenaangeldengoederendenken?293

Hetgaatdestoïcijnennietomdegevuldemaagvandemens,maarom
dienswaardigheid.Eenwaardigheiddievoortvloeituithetvermogenvan
demenstotredelijkdenkenenhandelen.Voordestoablijftdewaar-
digheid,netalsvoorDiogenesvansinope,ookovereindintijdenvan
menselijkeellende.Wanneerdewaardigheidopdergelijkemomentenal
niettoeneemt.Armoede,zoalsdestoïcijnenvoorogenstaat,isnobele
armoede.Hetisarmoededienietuitlooptopeenverzoekomhulp.no-
belearmoedeisdetonvanDiogenesvansinopeenhethardebedvan
dejongeMarcusAurelius,hetisdeascetischearmoedevanchristelijke
minderordesalsdeKapucijnenenFranciscanen,enisde‘eerlijkearmoede’
vanLevTolstoj.

Maarascetische,eerlijkeofnobelearmoedezijnnietdeonvrijwillige
armoedevanGracePhiriinndirande.OokalzietMarcusAureliushet
nogzograag,vaakzalhetvoorGracePhirisimpelwegonmogelijkzijnom
haar‘lotteaanvaardeneneenvrolijkgezichttetonen’.294Haararmoede
enonveiligheidismensonwaardiginzichzelf.

Ook een vierde kanttekeningbrengtGracenietveelverderenwelomdat
destoaweinigvertrouwenheeftindemaakbaarheidvandesamenle-
ving.MarcusAurelius’denkenheeftgeenkrachtigepolitiekeoriëntatie.
Zoiswaardigheidvolgensdestoavooralverbondenmetrespect,met
zelf-respect.Methetrespectdatjejezelfschenktendatjenietontleent
aananderen,laatstaanaan‘desamenleving’.‘Zelfrespectheeftvolgens
destoïcijnengeenenkelverbandmetdehandelingenofdenalatigheid
vananderen,ofjenueenslaafbentalsEpictetusofeenkeizeralsMarcus
Aurelius’.295Daaromisookdesamenlevingvoordestoïcijnenmaaramper
instaatiemandswaardigheidaantetasten,enisdesamenlevingookmaar
amperinstaatomiemandswaardigheidteherstellen.

nietalleenkandesamenlevingvolgensdestoïcijnennietvernederen,
voordestoakandesamenlevingooknietverheffen.Zekanhetzelfres-
pectvandemensnietaantasten,zekanhetookmaarinbeperktemate
vormgevenofdichterbijbrengen.socialeinstituties,vanziekenhuizentot
voedselbanken,ineenstoïcijnspolitiekprogrammagenietenzeweinig
prioriteit.

293 Datneemtoverigensnietwegdatdestoïcijnenompreciesdezelfderedengeenenkelemoeite
hebbenmethetweggevenvanhuneigenbezit.Wanneerzealbezittingenhebben,enwanneer
zealophetideekomenomconcrete,materiëlehulptebieden,dandoenzedatongetwijfeld
níetomdatzevindendathethieromietsbelangrijksgaat.Dandoenzehetomdathetomiets
gaatdatfeitelijkvangeenenkelbelangis.

294 Aurelius,a.w.,boek3,notitie5.
295 AvishaiMargalit,De fatsoenlijke samenleving,Amsterdam:VanGennip2001,p.20.
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Hetanti-materialistischeconceptvandeintrinsiekewaardigheidheeft
danookeenduidelijkepolitiekeconsequentie.Keerdehetcynismezich
tégendepolitiek,destoa,althansMarcus’stoïcijnsefilosofieinTa Eis 
Heauton,houdtdepolitiekopafstand.Metnamewiepolitiekwenstte
definiëreninmateriëletermen,alseenverdelingsvraagstuk,296valthetop
hoea-politiekeenkeizeralsMarcusfeitelijkis.Ondankszijn(juridische)
inzetomhetlevenvanzijnonderdanenteverbeteren,profileertMarcus
Aureliuszicheerderalseencontemplatievefilosoofdanalseendoor-
tastendbestuurder.InTa Eis Heautonverschijnthijalseenverinnerlijkt
mens,alseenmandiemaaramperbezigismetdeconcretevragenvan
concretemensenineenconcretetijd.297

DevraagisdanookgerechtvaardigdinhoeverreMarcus,enmethem
demeesteanderestoïcijnen,bereidwarenomhunmacht,datwilzeggen,
hetinstrumentvandepolitiek,volledigintezettenomdesamenleving
diepgaandteveranderen.Ommetkrachtdearmoedeenonveiligheidte
bestrijdenvandeGracePhiri’svanhuntijd.OmhetRomeinseRijkinte
richtenalseendecent society.298Marcuswasdeénigedieeenpoginghad
kunnenwagenomdeslavernijinhetRijkafteschaffen.Hijdeedhetniet.

Christenvervolgingen
nietalleenzijnerkritischevragentestellenbijderolvandebarmhartig-
heidendesocialeinstitutiesinhetkosmopolitischedenkenvanMarcus
Aurelius. Er wacht ons nog een brisante kwestie. Een kwestie die het
blazoenvandehumanefilosoof-koningmetbloedheeftbesmeurd:en
datisdeslachtingin177onderdechristenenvanLyon.Meernogdanhet
ontbrekenvanmededogenofdeinertieomoppolitiekniveautewerken
aansocialerechtvaardigheid,zetdezekwestieMarcus’kosmopolitisme
oplosseschroeven.

Demarteldoodvannaarschatting48christeneninhetAmphithéâtre 
des Trois Gaules,warendemeestwredesindsdechristenvervolgingen
onderneroinhetjaar64.Enzekwamennietonverwacht.WantMarcus
Aureliustolereerdedechristenen,zoalszijnvoorgangerTrajanus(98-117)
datookaldeed.DezedoorTrajanusbeledentolerantiewasvastgelegd
indewetdatchristenenhungeloofalléénbinnenshuisdiendentebe-
lijdenenniet indepubliekeruimte.Dáárgolddeaanbiddingvande
Romeinsegodenendaaraandiendenookdechristenendeeltenemen.
Datzijbinnenshuishuneigengodaanbaden,wasverderhunzaak.Onder

296 Alshet‘strevennaareenrechtvaardigeverdelingvankennis,machteninkomen’,zoalsdene-
derlandseoud-premierJoopdenUylhetdoelvandepolitiekomschreef.

297 Grimal,a.w.,p.23.
298 AvishaiMargalit,ibid.
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Trajanusenlater,onderMarcus,mochtenchristenennietactiefworden
opgespoord.Verbodenwashetchristelijkegeloofdusallerminst.slechts
eenmogelijkeconsequentievanhungeloofwerdnietgetolereerd:deos-
tentatieveweigeringvanchristenenomtijdensopenbarebijeenkomsten
deeltenemenaandeRomeinseritus.

Deze officiële tolerantie beschermde de christenen overigens niet
tegendetoornvanhunniet-christelijkeburen.Dezezettenhunafkeer
vande‘ongelovigen’metenigeregelmaatominconcretedaden.Tijdens
deregeerperiodevanMarcusgebeurdedatin167,toendechristelijke
apologeetJustinusMartyrmetenkelemedestandersinRometerdood
werdgebracht.EnhetgebeurdeindatzelfdejaarinKlein-Azië,hethui-
digeTurkije,waarchristenenwerdengeëxecuteerdomdatzeweigerden
deeltenemenaanofferandeswaarmeeeenpestepidemiewerdbestreden.

naarallewaarschijnlijkheidweerhielddeofficiëletolerantieookMar-
cusnietvanantichristelijkegevoelens.InTa Eis Heautonnoemthijde
christenenmaaréénkeerbijnaamwanneerhijhenverwijtdatzijzich
uitkoppigheidenoptheatralewijzelatenmartelenendoden.299

Wanneer de inwoners van Lugdunum in 177 de christenen in hun
woonplaatsaanvallenenopbrengen,luidtdebeschuldigingdanookdat
dezezichnietaanTrajanus’voorschriftenhouden.OverMarcus’concrete
betrokkenheidbijdeexecutievandezechristenenheerstonenigheid.
Eusebius schrijft dat de gouverneur van Lugdunum zijn gevangenen
veroordeelttotἀποτυμπανισθῆναιtot‘dooddoordoodslaan’,nadathij
Marcus Aurelius heeft geraadpleegd.300 Marcus gebood, kortom per-
soonlijkdemoordopdezechristenen.Anderehistoricimenendatde
christenvervolgingenvanLyonnooitdoorMarcuszijngewild.Zijstel-
lendatdewreedhedeneenonvoorziengevolgwarenvaneenalterauw
geformuleerdedictwaarMarcusnietonderuitkon.301

Marcus-biograafPierreGrimalschrijftdatMarcusAureliusweldegelijk
‘uiteigenbewegingchristenenlietexecuteren(...)almoetmenMarcusna-
gevendathijgeeninitiatievenschijnttehebbenontplooidomchristenen
telatenopsporenenuitroeien’.302Marcus,zosteltGrimal,voerdedewet
uit.Eenwetdiehijweliswaarnietzelfhadopgesteld,maarwaarhijwel
degelijkachterstond.AlsverzachtendemaatregelvoertookGrimalaan,
datMarcusdebeslissingenwilderespecteren‘vanwettelijkaangestelde

299 Aurelius,a.w.,boek11,notitie3.
300 Eusebius,a.w.,boekV,deel1,vers47.
301 PaulKeresztes, ‘WarMarcAureleinChristenverfolger?’, in:RichardKlein(red.):Marc Aurel,

Darmstadt:WissenschaftlicheBuchgesellschaft1979,p.299.En:ChristelButterweck,‘‘Martyri-
umssucht’inderaltenKirche?’,in:Beiträge zur historischen Theologie,87,Tübingen1995,p.95.

302 Grimal,a.w., p.295.
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magistraten(...)ookalgingendiesomstegenzijngevoelin’.303Lex dura, 
sed lex.Dewetishard,maarzoisdewetnueenmaal.

Hetisdevraagofwemetdezeverklaringtevredenmoetenzijn.Ikben
hetnietzondermeer.nietalleenopgrondvanTa Eis Heautonmaarook
opgrondvanbijvoorbeeldGrimalsbiografievaltaannemelijktemaken
datMarcusgoederedenenhadomdechristenentelatendoden.

Redenendietoteenvijfde en laatste kanttekening leidenbijMarcus’
kosmopolitisme.

Paradox van de stoïcijnse rede
WantinhetzelfdefragmentuitdePersoonlijke NotitieswaarinMarcus
zichprofileertalskosmopoliet,noteerthijookeengedachtewaaruitik
opmaakdatzijnverhoudingtotdechristenenbijzonderverbitterdis.Dan
schrijfthijoverde‘onvoorstelbaarheid’vande(christelijke)ideedatde
(Romeinse)godendewerkelijkheidnietsturen.Enoverde‘onvoorstel-
baarheid’om,zoalssommigendoen,nietindezegodentegeloven.Het
isdeonvoorstelbaarheiddatsommigenhetbestaanvandegodenzelfs
ostentatiefontkennendoornietdeeltenemenaanderituelebijeenkom-
stenindepubliekesfeer.

Marcus:‘Hetisheiligschennendniettegelovendatze[degoden,RB]
plannenmaken.’‘Latenweandersmaarmeerofferen,bidden,edenaf-
leggenendeanderedingendoen,diewebijaldiegelegenhedendoen,
omdatwegelovendatdegodenbijonsenmetonszijn.’304Hoesterk
Marcusookvertrouwtopderede,hoezeerhijderedeookdeleidraad
willatenzijnindekosmopolisdiehetRomeinseRijkalsvanzelfsprekend
is,uiteindelijkiszijnkosmopolitismereligieusgefundeerd.Voordestoa
zijnmensenredelijkewezensomdátzedeeluitmakenvaneenredelijke
wereld,eenwerelddieophaarbeurtdeeluitmaaktvandekosmosdie
doorgodisbezield.305

nietalleenwordtdemensdoordegodenaangestuurd,iniederein-
dividuelemensisdewereldendaarmeedegoddelijkekosmosvolledig
aanwezig.ZetteDiogenesnoginopdeautarkischemens,voorMarcus
Aureliusisditideeonbespreekbaar.Hetmenselijkedenkenenhandelen
wordtviaderede,diealseengoddelijkevonkinhemwoont,doorde
godenbepaaldengestuurd.Degodenzijndoorlopendaanwezig,zowel
inelkindividu,alsindekosmosalsgeheel.

‘Leefmetdegoden’,schrijftMarcus.‘Metdegodenleeftdegenediehen

303 Grimal,a.w.,p.297.
304 Aurelius,a.w.,boek6,notitie44.
305 HenryDyson,‘Whatkindofcosmopolitanswerethestoics?TheCosmicCityintheearlystoa’,

in:Polis: The Journal of the Society for Greek Political Thought,vol.25,number2,2008,p.181-207.
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teallentijdeeenzieltoontdietevredenismethaardeelenallesdoetwat
dewilisvandegod.’Eenwil‘dieZeusaaniederheeftgegevenomhem
tebehoedenenteleiden.Eenafsplitsingvanzijneigenwezen.Diegodis
iedersredelijkegeest.’306nietalleendeideedatderedelijkemenstoekan
zondermetafysischerugdekking,zoalslaterwordtgeopperddoorImma-
nuelKant,isMarcusAureliuseengruwel.Datgeldtookvoordeklassieke
joods-christelijkeideedathetgoddelijkeníetdehelekosmosdoortrekt.
DatGodzichalléénviaeenboek–deBijbel–ofeenmens–Jezus–heeft
geopenbaardenzichniet,bijvoorbeeld,indenatuurrondomofdesterren
aanhetfirmamentbevindt.Datschepperenschepseldusfundamenteel
vanelkaarzijngescheiden.Datzijzichnetzototelkaarverhoudenals
eenkunstenaartotzijnkunstwerkofeenschrijvertotzijntekst.

DereligieuzestemmingvanMarcus’kosmopolitismeleidtonverbid-
delijktoteenholistischeopvattingoverdesamenleving.VoorMarcus
isdekosmoseenlevendwezendatallesopneemtinéénbewustzijn.De
kosmosbrengtallestotstand.Allesismedeoorzaakvanallesdatgeschiedt.
Allesisinallesmetelkaarverstrengeldenverweven.307Dekosmosis,
kortom,eenmachtiglichaam,waarinderedelijkewezens ‘indezelfde
verhoudingtotelkaarstaanalsbinnendeeenheidvanhetlichaamde
ledematen,wantookzij zijngeschapenvooreenzelfdegemeenschap-
pelijkewerkzaamheid.’308

‘Eentakdievandetakernaastwordtafgehakt,isnatuurlijkookafgehakt
vandeheleboom.Zoisnuookeenmensdiezichvanéénandermens
heeftafgescheiden,losgeraaktvandehelegemeenschap.nuwordtdietak
afgehaktdooriemandanders,maareenmensscheidtzichzelfafvanzijn
naastealshijhemhaatenzichvanhemafkeert;hijbeseftechternietdathij
zichtegelijkertijdvandehelemaatschappijheeftafgesneden.’309‘Wanneer
eendergelijkescheidingmeermalenplaatsvindt,wordenvoorhetdeel
datzichafscheidt,herenigingenhersteleenmoeilijkezaak.Kortom,de
takdievanmeetafaanmeegegroeidisen,meeademend,opzijnplaats
isgebleven,isandersdandetakdieeerstafgehaktenvervolgensgeënt
is,watdeboomkwekersookmogenbeweren.Welgroeienaandezelfde
stam,maarniethetzelfdedenken.’310

Plotsbezitditstoïcijnseenkosmopolitischeconceptvande‘gemeen-
schapvanderede’tochnogeenbelangrijkepolitiekeconsequentie.Hoe
tolerant de kosmopolis onder Marcus ook wil zijn, wie zich tot deze

306 Aurelius,a.w.,boek5,notitie27.
307 Aurelius,a.w.,boek4,notitie40.
308 Aurelius,a.w.,boek7,notitie13.
309 Aurelius,a.w.,boek11,notitie7.
310 Aurelius,a.w.,boek11,notitie7.
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gemeenschaprekent,gehoorzaamtperdefinitieookdegodenenonder-
werptzichaandewet.Wiedatnietdoen,schrijftMarcus,zijncriminelen,
vagebondenenatheïsten.naeenenkelemisstapkrijgenzijweliswaar
eentweedekans.Maarnaherhaaldeovertredinghebbenzijzichzelf,en
naarhetzichlaataanzienvoorgoed,vandesamenlevinglosgesneden.

Vanzelfsprekenddragenookdezecriminelen,vagebondenenatheïsten
–metinbegripvandechristenen–degoddelijkevonkvanderedein
hunziel.Omdatzijechterdeverwevenheidvanhunredelijkheidmetde
goddelijkekosmosnieterkennen,ontpoppenzijzichbewustalsheilig-
schennersenverraders.311AlsheiligschennersomdatzijdeRomeinse
godenwereldnietwensenteerkennen.Enalsverradersomdatzijzich
lossnijdenvandeRomeinsegemeenschapdienueenmaalwordtgevormd
doorburgerséngoden.Daaromzijndechristenenverradersvanzowel
destoïcijnsefilosofiealsvandeRomeinsekosmopolisdievooreenbe-
langrijkdeelopditstoïcijnsedenkenisgebouwd.‘Hunredelijkheidals
richtsnoer,bijwathunvoorkomtalspassendhandelen,gebruikenook
degenendienietaandegodengeloven,hunvaderlandverradenenachter
geslotendeurenikweetnietwatuithalen.’312

En deze heiligschennis, dit verraad, is voor Marcus Aurelius onac-
ceptabel. Hier stelt de spreekwoordelijke stoïcijnse lankmoedigheid
haar grenzen. Hier openbaart zich een gewelddadig absolutisme. Het
kosmopolitismevandestoa,hoeliberaalentoleranthetdoorgaansook
is,verlangtvolledigeinstemmingmethaartheologischeonderbouwing.
DeveroordelendetermendieMarcusgebruiktvoorhendiezichaande
kosmopolisonttrekken,krijgenhierhunvollebetekenis.Dedadenvan
dechristenenzijn‘onvoorstelbaar’en‘heiligschennend.’313Wiezichniet
aanhetkosmopolitischedenkenonderwerpt,‘vervreemdtzichvande
Universelenatuur,waariniedersindividuelenatuurisopgenomen’.Hijis
‘eenvreemdelement’een‘ziekeplekindekosmos’.314‘Wiezichonttrekt
aanderedelijkewetvanhetwereldburgerschap’iseen‘vreemdeling’een
‘voortvluchtige’eneen‘bedelaar’.315Hierverschaftdekeizer,zovermoed
ik,zichzelfmeerdanvoldoendeargumentenomdeuitschakelingterecht-
vaardigenvanelkindividuofelkegroepdiezichalsdissidentgedraagt.

311 ‘Hoenobelisdezieldie,wanneerhetzoverisdatzijvanhetlichaamlosgemaaktmoetworden,
bereidisomhetzijuitgedoofdofverstrooidteworden,hetzijteblijvenvoortbestaan!Diebereid-
heidmoetechterhetresultaatzijnvaneenspecifiekebeslissingen,nietvanpurekoppigheid,
zoalsbijdechristenen,maarweloverwogenenwaardig,zodathetookvooranderenovertuigend
is,zondertheatraalvertoon.’In:Aurelius,a.w.,boek11,notitie3.

312 Aurelius,a.w.,boek3,notitie16.
313 Aurelius,a.w.,boek6,notitie44.
314 Aurelius,a.w.,boek2,notitie16.
315 Aurelius,a.w.,boek4,notitie29.
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Vaneeniederdiedevrijheidopeistomzelfstandigtedenkenenspreken
–παρρησία,Parrhesia–waarDiogenesnogzohartstochtelijkvoorpleitte.

Het is de paradox van de stoïcijnse rede, dat de rede van de rede
afscheidkannemen;datderedezichzelfkankritiserenenzichonder
curatelekanplaatsenvaneenander,hogerideaal.Enditisprecieswat
dechristenendoen.Wanneerdezechristenenhuneigeninvullingvande
kosmopolitischeredeooknogeenswereldkundigmakendoorostentatief
nietteverschijnentijdenspubliekerituelen,gerichtophetvererenvan
deRomeinsegoden,danlopendoorMarcusgeformuleerdeleerstukken
als bescheidenheid, verdraagzaamheid en de menselijke waardigheid
vastinmulzand.

Dan vormt een kleine, ongewapende groep mensen in een uithoek
vanhetrijk,plotseenexistentieelgevaarvoorhetvoortbestaanvande
helekosmopolis.‘Wantiederedaaddienietdirectofindirectbetrekking
heeftopeensociaaldoel,brengtverdeeldheidinhetleven,vernietigtde
eenheidervaneniseensplijtzwam,netalsdemandiezichineenvolk,
voorzoverhijkan,afzondertvandealgemeneeensgezindheid.’316Enals
keizerheeftMarcusAureliusnueenmaaldetaak‘inalleswathijdoetbij
tedragentotdeeenheidvandegemeenschap’.317Daaromverdienende
christenendedoodstraf.Alwashetmaaromeenvoorbeeldtestellenaan
iedereendiehetwaagtdekosmopoliszoradicaalterdiscussietestellen
alsdechristenendoen.318

Marcus Aurelius weet het kosmopolitisme om te zetten in een bestuurlijke prak-
tijk, waarbij het Romeinse Rijk met de kosmopolis samenvalt. Zijn opvattingen 
ontleent hij aan de stoïcijnse filosofen, die op hun beurt weer schatplichtig zijn 
aan de cynici. Geschiedschrijvers van het Romeinse Rijk, omschrijven Marcus 
Aurelius als een ‘goede’ keizer. Via Piecemeal Engineering probeert hij de rechten 
van vrouwen, gladiatoren en vooral slaven te verbeteren. Het instrument van 
de politiek wordt door Marcus maar amper ingezet. Evenals bij Diogenes van 
Sinope, draait ook Marcus’ kosmopolitisme om het begrip ‘waardig’ leven. En 
net als Diogenes, heeft ook Marcus weinig oog voor armoede. Deze omissie valt 
wederom toe te schrijven aan de typisch cynisch-stoïcijnse opvatting van een 
waardig leven, dat pas aan het licht komt wanneer mensen zich ontdoen van 
luxe en decorum. Ronduit problematisch blijkt het theologisch fundament onder 
Marcus’ kosmopolitisme. Wie burger wenst te zijn in Marcus’ kosmopolis, dient 
ook het bestaan van de godenwereld en de daaruit afgeleide rede te onderschrij-
ven. Wanneer christenen die expliciet weigeren, worden zij op gruwelijke wijze 

316 Aurelius,a.w.,boek9,notitie23.
317 Aurelius,a.w.,boek8,notitie34.
318 Grimal,a.w.,p.295.Zieook:Francis,a.w.,p.46-52.

MARCUsAURELIUs.KOsMOPOLIETInCOnTEMPLATIE
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ter dood gebracht. Hier openbaart zich een sterk exclusief moment in Marcus’ 
kosmopolitisme.
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11 ImmanuelKant.
KosmopolietinKönigsberg

Wanneer één denker centraal staat in beschouwingen over het kosmopoli-
tisme, dan is het Immanuel Kant (1724-1804). Met zijn drie grote ‘kritieken’ 
bevrijdt de meester-denker uit Königsberg de mens uit zijn onmondigheid. 
En met zijn ‘Zum ewigen Frieden’ legt hij een nieuw fundament onder 
het wereldburgerschap. Hoe verhouden deze werken zich tot elkaar? Welk 
vervolg geeft Kant aan het waardigheids-concept van Diogenes en Marcus? 
En hoe inclusief is zijn kosmopolitisme? Hoe verenigen wij Kants afkeer van 
vrouwen, negers, joden en ‘gele indianen’ met zijn kosmopolitische denken?

Vergelijk Immanuel Kant met de provo Diogenes van sinope of de
filosoof-keizerMarcusAurelius,en jeontmoeteensaaieman.Alwas
KanthopelijkmindergaperigdanHeinrichHeinehemonsvoorspiegelt.
‘DelevensgeschiedenisvanImmanuelKantvaltvrijwelnietteschrijven.
WantKanthadgeenleven,nocheengeschiedenis.Hijleefdeabstract,
alseenouwevrijgezel,ineenstilenafgelegensteegjeinKönigsberg,een
oudestadaandenoordoostelijkegrensvanDuitsland.’319 

Meeslependkunjezijnbiografiehoedanooknietnoemen.Alwas
hetmaaromdatdegrotedenkerzijnlangelevenvolledigdoorbrengtin
deplaatsdievandaagKaliningradheet.Eerstalsonderbibliothecarisen
beheerdervandeuniversitairemineralenverzamelingvanhet in1544
opgerichteCollegium Albertinum.Lateralshoogleraaraandezelfdeuni-
versiteit,dieinKantstijdoverigenszoverwasweggezonkeninprovinciale
obscuriteitdatdekoningvanPruisenhemmeergeschiktachttevoor‘het

319 HeinrichHeine: ‘Kant lebteeinmechanischgeordnetes, fastabstraktesHagestolzenleben, in
einem stillen, abgelegenen Gässchen zu Königsberg, einer alten stadt an der nordöstlichen
GrenzeDeutschlands. Ichglaubenicht,dassdiegroßeUhrderdortigenKathedrale leiden-
schaftsloserundregelmäßigerihräußeresTagewerkvollbrachtewieihrLandsmannImmanuel
Kant.Aufstehen,Kaffeetrinken,schreiben,Kollegienlesen,Essen,spaziërengehen,alleshatte
seinebestimmteZeit,unddienachbarnwusstenganzgenau,dassdieGlockehalbviersei,wenn
ImmanuelKantinseinemgrauenLeibrock,dasspanischeRöhrcheninderHand,ausseiner
HaustüretratundnachderkleinenLindenalleewandelte,diemanseinetwegennochjetztden
Philosophengangnennt.Achtmalspaziërteerdortaufundab,injederJahreszeit.’Geciteerdin:
ManfredKühn,Kant. Eine Biographie,München:Beck2003,p.30.Heine’sschetsiseen‘karika-
tuurvaneenkarikatuur’,meentKühn.DatHeineKantzowegzet,wijthijaanderomantische
inborstvanHeinediezichopalvoorhandafkeertvankoeledenkersalsImmanuelKant.



152

KOsMOPOLITIsCHEPERsPECTIEVEn

africhtenvanberendanalstheatervandewetenschappen’.320

Ondanksdedeplorabeleslaatvanzijnuniversiteitindezeuithoekvan
Pruisen,slaatKantuitnodigingenafvoorleerstoeleninErlangenenJena.
Zelfsdemeestnabijgelegengrotestad,Danzig,hethuidigeGdansk,heeft
hijnooitbezocht.Zijnafkeervanreizeniszosterk,datsommigenvan
zijnbiografensprekenvaneenreisfobie.321ZelfsinKönigsbergisKant
honkvast.Hetgrootstedeelvanzijnlevenwoonthijineenhuismetde
oudehuisknechtLampeopzolder,zijnkokkinopdebeganegronden
zijneigenvertrekkenopdeeersteverdieping.

Waarom,nameeslependeintellectuelenalsDiogenesenMarcusAu-
relius,nudebraveImmanuelKant?Omdathijdoorvrijwelalleauteurs
van overzichtsartikelen als een sleutelfiguur in het kosmopolitische
denkenwordtgezien?322Zeker.OmdatHeinrichHeinehembehalveeen
onbeschrijflijkesaaiheid,ook zerstörenden, weltzermalmenden Gedanken 
toedicht?Absoluut.OmdatKantzélfdespotmethetkosmopolitismetot
het‘radicalekwaad’rekende?323Inderdaad.Omdatzijnfilosofievanim-
menseinvloedwas?Ja.EndatwashijnietalleenopDuitsefilosofenin
de19eeeuw,alsFichte,schelling,Hegelenschopenhauer,diehuneigen
werknogaleensopvattenalseencorrectieenverdereuitwerkingophet
Kantiaansedenken.Kantisookvanimmenseinvloedophedendaagse
denkersalsnicolaiHartmann,JürgenHabermasenJohnRawls.

Diogenes van sinope reisde doorlopend. Van de Zwarte Zee naar
Athene,vanDelphinaarsamothrace.MarcusAureliusleefdehetgrootste
deelvanzijnkeizerlijkeleveninlegertentenvervanRome.Kantreisdedus
niet.Hoegrootwasdanzijnbelangstellingvoordewereldbuitengaatsde
oudeHanzestad?Diebelangstellingwasaanzienlijk,zoblijkt.Ondanks
zijnlijfelijkegeworteldheid,wasKantsinteressemondiaal.Zijnbiografen
vertellenoverzijnliefdevoorreisverslagen,overzijngedegengeografische
kennis,overzijninteresseinde‘geschiedenisvandemensheid’enoverde
veleexotischeanekdotesinzijncollegesdietochvoornamelijkhandelden
overlogicaenmetafysica.Bovendienwasdehaven-engarnizoensstad
KönigsberginKantsogenzélfaleenmicrokosmoswaarheeldewereld
leeksamentekomen.324

KantsaandachtvoordewereldbuitenKönigsbergdoemtookopuit
zijngeschriften.ZobeginthijzijnessayNaar de eeuwige vredemeteen

320 Rogerscruton,Kant,Rotterdam:Lemniscaat2000,p.11.
321 JoachimLeilich(red.),Kant. Een inleiding,Kampen:KokAgora2004,p.142.
322 ZiebijvoorbeeldhetlemmadatdeStanford Encyclopedia of Philosophyaan‘Cosmopolitanism’

wijdt:plato.stanford.edu/entries/cosmopolitanism/(geraadpleegd26augustus2009).
323 FransdeWachter,‘Kosmopolitischeverbondenheid’,Tijdschrift voor Filosofie,65ejaargang,nr.

1,p.3.
324 scruton,a.w.,p.9-20enLeitlich,a.w.,p.141–153.
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anekdoteovereenHollandseherbergdie ‘Indeeeuwigevrede’heette
enwaarvandeuitbateropzijnuithangbordeenkerkhofhadlatenschil-
deren.325VerderopinditboekjegraptKantoverdeverschillentussen
AmerikaanseenEuropesewilden(deAmerikaansewarenzodomom
anderestammenopteeten,terwijldeEuropesehennietconsumeerden
maarvoorzichlietenwerken).326HijheefthetoverBarbarijsezeerovers
enArabischebedoeïenenendehentyperendevormenvangastvrijheid,
omdezevervolgenstevergelijkenmetdegastvrijheidinChina,Japan
ennepal.327Kantspreektzobeeldendoverdevervoersmiddelenvande
Oostjaken en samojeden alsof hij de rendieren en kamelen zelf heeft
bereden.EnhijbehandeltdetaalvandeEskimo’sinnoord-Amerikaen
dievandePesjara’sopVuurlandalsofhijmaandenmethenheeftopge-
trokken.328OokalheeftKantKönigsbergnooitverlaten,zijninteresse
voordewereldbuitendePruisischestadlijktoprechtenintens.

netalsDiogenesenMarcusAurelius,zieikookImmanuelKantvoor
me,wandelenddoorzijnstadofinzijnkamerjasenmetslaapmutsopaan
hetwerk.Amperanderhalvemeterhoog,hypochondrischenonafgebro-
kenindeweermetzijngezondheid.Voorzoverbekendishijnooitge-
schaaktdooreenvrouw.Ondertussenschrijfthijaaneenoeuvredathem
degeschiedenislaatingaanalsdeCopernicusvanhetmodernedenken.

WantzoalsCopernicusonswereldbeeldopzijnkopzette,doornietde
aardemaardezoncentraaltestellen,zokeerdeKantonsdenkenbinnenste
buiten.AlvoltrektKanteenomgekeerdebeweging.TerwijlCopernicus
vanbinnennaarbuitenging,vandesubjectievewaarnemingnaarde
objectievewerkelijkheid,vertrektKantbijdeobjectievewerkelijkheid,
hetDing an sich, enkeertvervolgensnaarbinnen.naarhetsubjectieve
vermogenvandemensomdewerkelijkheidwaartenemen.sindsKant
staatonderveelintellectuelennietlangerdewerkelijkheidvoorop.Hun
aandachtligtnubijdemensdiemetbehulpvanzijnredekennisover
diewerkelijkheidvergaartenverwerkt:indewetenschap,deliteratuur,
dekunstendefilm.Enbijdemensdietegenoverdewerkelijkheideen
moreelstandpuntinneemtenereenesthetischoordeelovervelt.

Zuivere rede
Hooptenintellectueleneeuwenlangeenantwoordtevindenopdevraag
wátdewerkelijkheidis,welkemoreleregelsdewerkelijkheidleverten
watindewerkelijkheidmooienlelijkmagwordengenoemd,sindsKant

325 ImmanuelKant,Naar de eeuwige vrede,p.53.
326 Kant,a.w.,p.70.
327 Kant,a.w.,p.74.
328 Kant,a.w.,p.83-85.
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wordtdezevraagzonietmeergesteld.OndermeerdoorKantsmeest
invloedrijkeboekKritik der reinen Vernunft uit1781menenwijdatonze
opvattingvandewerkelijkheidvooreenbelangrijkdeelafhankelijkisvan
dewijzewaaropwijnaardewerkelijkheidkijken.

Het isniet langerdewerkelijkheidzélfdieonsvankennisvoorziet.
Wanneerdewerkelijkheidonsalietsverschaft,danzijndatnietmeerdan
ervaringen.Hetisvanuitonskenvermogen,onderleidingvandetheore-
tischerede,datwijdezeervaringenverwerken,datwijdewerkelijkheid
proberentebenaderenentebegrijpen.Ditkenvermogengaata priori
aandewerkelijkheidvooraf.Hetordentonzeervaringenviamenselijke
‘aanschouwingsvormen’zoalstijdenruimte.Wantelkeervaringdiewe
opdoen,plaatsenweimmersineenspecifieketijd,ineenspecifiekeruimte
endaarmeeineenmogelijkerelatietotandereervaringen.

Pasdoordeze in tijdenruimtegeordendeervaringen teverbinden
metcategorieënvanhetverstand–waaronderdecausaliteit–scheppen
wijkennisvandewerkelijkheid.Kanttekenthierbijaandatwijhiermee
nietzozeerdéwerkelijkheidkennen,maarslechtsdewerkelijkheidzoals
dezeaanonsverschijnt,hetDing als Erscheinung. Overdewerkelijkheid
daarachter,hetDing an sich,isdaarmeenognietsgezegd.Datblijftten
principaleonkenbaar.Hetvalthoogstenstedenken.329

Anderefilosofenlatendewerkelijkheidnietrusten.Ophenblijftdas 
Ding an sich niet alleen een immense aantrekkingskracht uitoefenen.
Hetsuggereertdatheteensdaagsdesluierszalafwerpenenzichinhaar
naaktheidaanonszalopenbaren.VoorHegelisdas Ding an sichde‘ob-
jectievegeest’,voorMarxde‘materiëleonderbouw’,voorschopenhauer
‘dewil’envoorHeidegger‘hetzijn’.Voorveelgelovigenisenblijftde
werkelijkheidnatuurlijkGod.

VoorKantblijfthetDing an sichperdefinitieonkenbaar.Daaromis
Kantnietalleeneenvandefounding fathersvanhetmodernisme,maar
legthijinfeiteookhetfundamentvoorwatlaterhetpostmodernisme
zalhetenenwaarvanJean-FrançoisLyotardeenvandebekendsterepre-
sentantenzalzijn.330

niet minder Copernicaans is Kants fundamentele aanpak van de
‘praktischerede’,ofweldemoraalindeKritik der praktischen Vernunft 

329 ZievooreeninleidinginKantsKritik der reinen Vernunft:GeertvanEekert,‘Detrancendentale
wendingindefilosofie.Eenhistorisch-thematischeinleidingindeprobleemstelling’,in:Joachim
Leilich,a.w.,p.11-39.

330 ‘ThephilosophicalmodernismatissueinpostmodernismbeginswithKant’s‘Copernicanre-
volution’,thatis,hisassumptionthatwecannotknowthingsinthemselvesandthatobjectsof
knowledgemustconformtoourfacultiesofrepresentation’.Aldushetlemma‘Postmodernism’
in de stanford Encyclopedia of Philosophy; zie: plato.stanford.edu/entries/postmodernism/
(geraadpleegd10januari2011).
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uit1788.TerwijlhijzichindeeerdereKritiek van de zuivere rede afvraagt
‘Watkanikweten?’vraagthijzichindeKritiek van de praktische redeaf
‘Watmoetikdoen’.Dezetweede‘kritiek’behandelt,kortom,onsoordelen
overgoedenkwaad.331

Hoeweldetheoretischeendepraktischeredeopingrijpendepunten
van elkaar verschillen, is hun uitgangspunt vergelijkbaar.332 Zoals het
individuopgrondvanzijnredeinstaatisomkennistevergaren,zois
hijopgrondvanzijnredeookinstaatomzijnmorelewiltebepalen.
Kantmaaktditduidelijkviadedoorhemgeformuleerdecategorische 
imperatief.‘Categorisch’,betekentdatietsalgemeen,datwilzeggenvoor
iedereengeldigis.Imperatiefslaatopde‘gebiedendewijs’.Jemóethetzo
doen.InzijnforseoeuvreformuleertKantzijncategorischeimperatief
inverschillendevarianten.

‘Handelvolgenseenmaxime(principe)datzichzelftotalgemenewet
kanmaken’,iséénvariant.333‘Handelvolgensmaximesdiezelfalsalge-
menewetgevingkunnendienen’, iseentweede.334Dekernisechtersteeds
dezelfde:onshandelengeldtalleenalsmoreelwanneerdezehandeling,nu
ineenderdeomschrijving,‘opelkmomentalsuitgangspuntkandienen
vanalgemenewetgeving’.335

Wanneeriemandbesluitietsvanzijnbuurmanwegtenemenenvervol-
gensweigerthetterugtegevenomdatdebuurmannietkanbewijzendat
hetdiensbezitis,danhandeltzoiemandvolgenseenbepaaldmaxime,
eenpersoonlijkprincipeofbeginsel.

Datbeginselluidtwaarschijnlijk:‘Ikneemwatmebevaltengeefhetpas
terugwanneerikdaartoewordgedwongen’.steldatdezemannuwordt
gevraagdofditbeginselookalsalgemenewetzoukunnengelden–ie-
dereenmagnemenwathembevaltenmoethetpasteruggevenwanneer
hijdaartoewordtgedwongen–danzalhijwaarschijnlijkontkennend

331 Endanisernogdieandere,derdegrote‘kritiek’vanKant.DatisdeKritik der Urteilskraft uit
1790,ofwelde‘Kritiekvanhetoordeelsvermogen’.HierinbehandeltKantonsvermogenom
oordelentevellen,endanmetnameoverschoonheid.nugaathetdusnietlangeroverkennis,
nochovermoraal,maaroversmaak.OpnieuwverdedigtKantdatookhetsmaakoordeelsubjectief
is,omdatdemenstoteenoordeelkomtdoormiddelvanzijneigenverbeeldingskracht.Wat
overigensnietuitsluitdatditsubjectievesmaakoordeelnietmetanderenkanwordengedeeld
ofbeargumenteerd.

332 ZievooreeninleidinginKantsKritik der praktischen Vernunft:JeanVerhaege,‘Plichtenvrijheid.
EeninleidingtotdeethiekvanKant’,in:JoachimLeilich,a.w.,Kant,p.70-99.

333 ‘HandlenachderMaxime,dersichselbstzugleichzumallgemeinenGesetzemachenkann.’Im-
manuelKant,Grundlegung zur Metaphysik der Sitten,Riga:JohannFriedrichHartknoch1786,
p.81.

334 ‘HandlesoalsobdeineMaximezugleichzumallgemeinemGesetzedienensollte.’Immanuel
Kant, Grundlegung,p.84.

335 ‘Handleso,daßdieMaximedeinesWillensjederzeitzugleichalsPrinzipeinerallgemeinenGe-
setzgebunggeltenkönne.’ImmanuelKant,Kritik der praktischen Vernunft,Riga1788/Hamburg
2003:HorstD.Brandt(Hrsg.),Hamburg2003,p.41.
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antwoorden.Wantinzo’ngevalwordtookzijneigenbezitvogelvrij,en
datkannatuurlijknooitdebedoelingzijn.Welnu,meentKant,omdathij
zijnmaximeniettotalgemenewetkanmaken,valtzijnredeneringniet
onderhetmorelehandelen.Wanneerhijeenredeneringwilpresenteren
alsmoreleredenering,danzalhijhemmoetenformulerenalseenregel
dievooriedereengeldt,enzichdaarvervolgensookzelfaanhouden.

Moreleregelszijnregelsdieelkemens,alredenerend,zelfkanbeden-
ken.HijhoefterdeBijbelnietvoortelezen,nochzichhetRode Boekje
eigen te maken of een Etiquette voor Dummies door te bladeren. net
alsKanteerderhetverwervenvankennisverbindtmetdetheoretische
rede,zoverbindthijdemoraalnumetdepraktischerede. ‘Doormij
tehoudenaandecategorischeimperatieflaatikmijalleenleidendoor
redelijkegrondenendusnietdoorietsbuitenofbovenmij,maardoor
watikzelfben.’336

Kants‘categorischeimperatief ’isabsoluut,indiezindatmensendeze
kunnenberedenerenzóndererexternedoelstellingenbijteformuleren.
Jezegtdusniet‘wemoetendehongerbestrijdenomdeeconomieaan
tejagen’,maar‘wemoetendehongerbestrijden–omdatwedehonger
moetenbestrijden’.Hetbesluitdatjeneemtopgrondvaneencategori-
scheimperatiefiseendoelopzichenheeftgeenverdererechtvaardiging
nodig.Absoluut,vanhetLatijnseabsolvere,betekentdanookzoveelals
‘losgemaaktvan’.De‘categorischeimperatief ’isdusabsoluut.337

Zoalsmijnkennisoverdewerkelijkheidhaaroorsprongvindtinmijn
kenvermogen–ennietindewerkelijkheidzelf–zovindtookmijnmorele
wilhaaroorspronginmijndenken–enniet,bijvoorbeeld,inhetwoord
vanGodofindetraditiewaarinikbenopgegroeid.

En zo vallen beide kritieken uiteindelijk samen in Kants beroemde
definitievandeVerlichting.‘Verlichtingishetuittredenvandemensuit
deonmondigheiddiehijaanzichzelftewijtenheeft.Onmondigheidis
hetonvermogenzichvanzijnverstandtebedienenzonderdeleidingvan
eenander.Menheeftdezeonmondigheidaanzichzelftewijten,wanneer
deoorzaakervannietligtineengebrekaanverstand,maarineengebrek

336 A.J.Leijen,Profielen van ethiek: van Aristoteles tot Levinas,Bussum:Coutinho2002,p.101.
337 BehalvedecategorischeimperatiefonderscheidtKantookeenhypothetischeimperatief.Terwijl

decategorischeabsoluutis–jedoetwatjedoetomdatdehandelinginzichzelfgoedis–beant-
woordjeaandehypothetischeimperatiefwanneerjeeenverdergelegendoelwilbereiken.Dan
isdemorelehandelingnietlangerhetdoel,maareenmiddelomeenexterndoeltebereiken.
Zokunjeopgrondvandecategorischeimperatiefbesluitenomhongerigentevoedenomdat
hongerigenvoedenopzichhetdoelis,maarjekuntookhongerigenvoedenomrestantenvan
eenbakkerijwegtewerkenofomdehongerigesloebersuithetstraatbeeldteweren.Voorde
hongerigenmaakthetwellichtweiniguit,maarbijditlaatstebesluitstaatniethetbestrijdenvan
dehongervoorop.Wieditstandpuntalsmoreelverdedigt,handeltdusvanuiteenhypothetische
imperatief.



157

aanvastberadenheidenmoedomzichvanzijnverstandzonderleiding
dooreenandertebedienen.Sapere aude,‘hebdemoedjevanjeeigen
verstandtebedienen!’,isdaaromdezinspreukvandeVerlichting.’338

Hetkennenendemoraalvanhetsoevereineindividuvormenookde
basisvanKantspolitiekefilosofie.339Eenfilosofiediedemogelijkheid
verkent om als mensen vreedzaam samen te leven op grond van het
redelijkedenken.

Daarbijneemtdatdenkenhetoptegendenatuurvandemens.Wantdie
natuur,zomeentKant,heeftonshelemaalnietingerichtophetvreedzaam
samenlevenwaartoeweopgrondvanderedemaaraltegraagwillen
besluiten.Denatuur,datwilzeggen,hetconflict,hetantagonismeinhet
menselijksamenleven,ispermanentaanwezig.

Onbeteugeld,inhaar‘wilde’vormenvanvrijheid,leidtdatconflicttot
hetdoorHobbesbeschrevengevechtvan‘allentegenallen’.Gevangen
daarentegeninredelijkdenkenendedaaruitvoortvloeiendeverhoudin-
gen,heefthetconflictvooralpositievekanten.Danvormtdeungesellige 
Geselligkeit – hetsamenlevenvanindividuendiedaarfeitelijkniettoe
zijngeneigd – zelfseenbronvanvooruitgang.Wanteenwereldzónder
conflictenisvolgensKantdievandearcadischeherdermetzijnschapen.
Datiseenwereldwaariniedereeninvolledigeovereenstemming,tevre-
denheidenwederzijdseliefdeleeft.Maarhetisookeenwereldwaarin
alletalententotindeeeuwigheidverborgenblijven.340Pasinhetconflict
toontzichonstalentendaarmeeonzevrijheid.Eenpolitiekvandevrij-
heid kan dan ook nooit bestaan zónder conflict. Daarom dankt Kant
denatuurvoorhaaronverdraagzaamheid,voordeconcurrentieende
afgunst,voordeonophoudelijkebegeertenaarbezitenmacht.Demens
verlangtnaareendracht.Gelukkigweetnatuurbeterwatgoedvoorhem
is.Endatistweedracht.

HuldedusaandeZwietracht,aanhetconflictenaanhetantagonisme.
Maardankookaanderede,diedoordemenskanwordeningezetomde

338 ImmanuelKant,‘Beantwoordingvandevraag:watisverlichting?’,in:CyrilleOffermans(red.),
Het licht der de rede. De verlichting in brieven, essays en verhalen,Amsterdam/Antwerpen:Contact
2000,p.453-459.

339 ZievoorKantspolitiekefilosofie,zoalsneergelegdinzijnIdee zu einer allgemeinen Geschichte in 
weltbürgerlicher Absichtuit1784:PeterReynaert,‘Kantspolitiekefilosofie’,in:JoachimLeilich
(red.),Kant,p.166-139.

340 ‘DankseialsodernaturfürdieUnvertragsamkeit,fürdiemissgünstigwetteiferndeEitelkeit,für
dienichtzubefriedigendeBegierdezumHaben,oderauchzumHerrschen!Ohnesiewürden
allevortrefflichenaturanlageninderMenschheitewigunentwickeltschlummern.DerMensch
willEintracht;aberdienaturweißbesser,wasfürseineGattunggutist:siewillZwietracht.‘
Immanuel Kant, ‘Idee zu einer allgemeinen Geschichte in weltbürgerlicher Absicht’ (1784),
in: ImmanuelKant,Was ist Aufklärung? Ausgewählte kleine Schriften,HorstBrandt (Hrsg.),
Philosophische Bibliothek(Bd.512),Hamburg1999,p.7.
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gewelddadigekantenvandezespanningentebeteugelen.Terwijlvelen
stellendateengoedestaatde factoweleenstaatvanengelenmoetzijn,
poneert Kant dat een staat van duivels precies hetzelfde resultaat kan
opleveren.‘Hetprobleemvanhetvestigenvandestaatkan,hoehardhet
ookklinkt,zelfsdooreenvolkvanduivelswordenopgelostAlszemaar
verstandhebben.’341

Wantdesamenloopvandemenselijkenatuurendemenselijkerede
culmineertuiteindelijk ineen ‘sociaalcontract’,waarinde totconflict
neigendeindividuenopgrondvanhunredeafsprekenelkaarnietnaar
hetleventestaanenvrijheidtegunnen.

DezegedachtevanhetsociaalcontractisveelouderdanKantenwerd
eerdergeformuleerddoorondermeerThomasHobbes,JohnLockeen
Jean-JacquesRousseau.Kantneemthetideezondermeerover,albegrijpt
hijdesluitingvanhetsociaalcontractnietalseenhistorischegebeurtenis.
Hetsociaalcontractiseenhypothetischcontractdathetsamenlevenvan
mensenmogelijkmaakt.Hetishetcontractdatweongetwijfeldzouden
willensluitenwanneerweplotswerdenteruggeworpenineenHobbesi-
aansenatuurtoestand.Hetfeitdatwebeseffendatwebijeendergelijke
terugvalnaareensociaalcontractzoudenverlangen,ja,datwehieren
nuzoudeninstemmenmetzo’ncontract,verschafthetsociaalcontract
hierennuzijnlegitimiteit.342

VoorKantfungeerthetsociaalcontractdanookalseenverplichtende
norm.Alseennormdieeenoverheidvoorschrijftomalleenwettenuit
tevaardigendiehetvolkvreedzaamlaatsamenleven.Maarookalseen
verplichtendenormvoorhetvolkzelf.Ditdientdewettenterespecteren
opgrondwaarvanhetvreedzaamsamenlevenmogelijkwordtgemaakt.
‘Zoishetsociaalcontracthétcriteriumwaaraandelegitimiteitvaneen
concretewettelijkeordegetoetstmoetworden.Ditcriteriumbetekent
uiteindelijkdatdemenszijneigenwetgevermoetzijn.’343

Devrijheidvanelkindividuligtdaarmeetengrondslagaanhetsociaal
contract.Maarligtmetdieindividuelevrijheidniethetgevaaropdeloer
datmensenelkaarsvrijheidbetwistenenuiteindelijkonmogelijkmaken?
Datderijkendearmeneenpootzullenuitdraaienendeveiligenhet
levenvandeonveiligenproberentefrustreren?Ja,datgevaariserwel
degelijk,steltKant.Enhetisdetaakvanhetrechtomdevrijheidvanelke
mensblijvendtegaranderen.Dedwangdiedagin,daguitvanhetrecht
uitgaat,isdanooklouterbedoeldomdegrootstmogelijkevrijheidvan
allemensenmogelijkteblijvenmaken.Daaromvloeitdedwangvanhet

341 ImmanuelKant,Naar de eeuwige vrede,p.86.
342 Kant,a.w.,p.63-78.
343 PeterReynaert,a.w.,p.134.
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rechtlinearectavoortuitdecategorischeimperatief,dieimmerssteltdat
wijalleenmogenhandelenvolgensregelsdiealsalgemenewetzouden
kunnenwordenafgekondigd.

Datbetekentdanookdatdestaatenerzijdsniettevéélmoetingrijpen
inhetlevenvandeburger,terwijlhijanderzijdsmoétingrijpenomde
grootstmogelijkevrijheidvoorálleledenvandesamenlevingmogelijkte
maken,dievanGracePhiriinndirandeinbegrepen.Terwijldeburgers
vaneenstaatdegrootstmogelijkevrijheidmoetwordengegarandeerd,
dientdezevrijheidweltengoedetekomenaanálleburgersvandestaat.

HetzijndeidealenvandeFranseRevolutie.Hetishetideaaldatvrij-
heidengelijkheiduiteindelijkbroederschapmogelijkmaken.Hoewel
Kantweinigzaginhetfenomeenrevolutie,stemdehijvollediginmet
hetbeoogderesultaat.

Waardigheid
KantsfilosofieisvanonmiskenbaarbelangvoorhetookdoorDiogenes
enMarcusAureliusbenadrukteconceptvande ‘inherentemenselijke
waardigheid’.Eenconceptdatin1948zijnbeslagkreegindeUniversele 
Verklaring van de Rechten van de Mens.Depreambuletypeertdegrond-
slagvandeUniverseleVerklaringalsvolgt[metcursiveringenvanmij,
RB]:‘Overwegende,daterkenningvandeinherente waardigheidenvan
degelijke en onvervreemdbare rechten vanalleledenvandemensenge-
meenschapdegrondslagisvoordevrijheid,gerechtigheidenvredeinde
wereld(...)’.Methaarnadrukopdeinherentewaardigheidvandemens,
zetdeVnmetdezeformuleringeenseculieremoraalneer.Eenmoraal
dieookineenveelalreligieuzewereldbreedwordtgeaccepteerd.

DenederlandsefilosoofPaulCliteurwijsterophoeafwijkenddeze
grondslagvandewaardigheidis,vergelekenmeteerderepogingenom
mensenwaardigheidendusrechtentoetekennen.ZosteuntdeAmeri-
kaanseOnafhankelijkheidsverklaringuit1776bijvoorbeeldnogexpliciet
opeen‘toegekendewaardigheid’,gebaseerdopdewilvanGod.Opnieuw
metcursiveringenvanmij: ‘(...)datallemensengelijkgeschapenzijn;
dat zij door hun Schepper bedeeld zijnmetonvervreemdbarerechten;dat
totdezerechtenbehorenleven,vrijheidenhetstrevennaargeluk(...)’.

Dergelijke,op theïstischegrondslaggebaseerdevariantenvanmen-
senrechtenwordendoorCliteurbetiteldénafgewezenals‘theorieënvan
hetgoddelijkbevel’.Alwashetmaaromdatzónderdeaannamevanhet
bestaanvanGoddezerechteninhetluchtledigehangen.344

344 Gelovigen,aldusseculierecritici,wetenopdevraag‘watrechtvaardigtrespectvoormensenals
mensen?’maaréénantwoord:niets.Mensenalszodanig,verdienengeenrespect.Hetrespect
voormensenlooptviaGod.Hij,enHijalleen,verdienthetallerhoogsterespect.Enrespectvoor
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VolgensCliteurisdatgeheelandersbijdeopKantgefundeerdemen-
senrechten.HierisdedoorGodverstrektewaardigheidvervangendoor
de‘menselijke’waardigheid.Mensenhebbenrechtenomdatzijvanmeet
afaanwaardigheiddragen.Endatdemensinherentwaardigis,fundeert
Kantineenautonomiediealléénmensenbezitten.Autonoombetekent
hierdatmensenlouteropgrondvanhunredekennisontwikkelenen
moreleoordelenvellen.Demenshoeftaanniemandtevragenhemwaar-
digheidtoetekennen.ZijnwaardigheidisGegenstand einer unmittelbare 
Achtung.Zijnwaardigheidis,nogmaals,absoluut,losgemaaktvanwelk
instituutofwelkeinstantiedanook.

Vergelekenmetdeabsolute waardigheidvandemensbezittenvoor-
werpen,maarookdieren,eenrelatieve waarde.Wantdewaarde – prijs, 
pretium, value – vandierenendingenwordenvastgestelddoormens.Hun
waardeisrelatiefomdatzeisgerelateerdaanhetoordeelvananderen.De
menselijkewaardigheid – dignitas,dignity, Menschenwürde – ontspringt
echteraanhetredelijkevermogendatelkemensbezit.Terwijlwaarde
altijddooriemandaanietswordttoegekend,berustdemenselijkewaar-
digheidophetfeitdatiemandmens-is,‘nietsmeerennietsminder’.345

Kantgaatnietzover,maardoordemenselijkewaardigheidzóabsoluut
temaken,zoudenwehetpredicaatMens,zoalseerderhetpredicaatGod,
inkapitalenmoeten schrijven.HetgoddelijkeGijgaatonvermijdelijk
overinhetmenselijkeIk.nietveellaterzalKantsbelangrijkstenavolger,
JohannGottliebFichte(1762-1814)demenselijkewaardigheidalsvolgt
omschrijven: ‘Pas door het ik ontstaat orde en harmonie in de dode,
vormlozemassa.Alleenvanuitdemensverbreidzichregelmaat,enwel
totzoverzijnobservatiereikt.(...)Alwatnunoggeenvormenordekent,
wordtdankzijdemensindemooisteordeopgenomen,alleswatnual
harmonieert,zalalleennogmaarharmonieuzerworden.’346

DemensbrengtOrdnung in das Gewühl.Waardemensbinnentreedt
erwacht die Natur.347Zonderdeverlichting,gebrachtdoordemens,ligt

mensenkannooitmeerdaneenafgeleidedaarvanzijn.Zie:PaulCliteur,Darwin, dier en recht,
Amsterdam,Boom2001.P.52.

345 AvishaiMargalit,‘Menselijkewaardigheidtussenkitschenvergoddelijking’,Nexus50(2008),p.
567.

346 ‘ErstdurchdasIchkommtOrdnungundHarmonieindietoteformloseMasse.Alleinvom
Menschenausverbreitet sichRegelmäßigkeit rundum ihnherumbis andieGrenze seiner
Beobachtung–undwieerdieseweitervorrückt,wirdOrdnungundHarmonieweitervorgerückt.’
‘Alles,wasjetztnochunförmlichundordnungslosist,wirddurchdenMenschenindieschönste
Ordnungzichauflösen,undwasjetztschonharmonischist,wird(...)immerharmonischerwer-
den.‘JohannGottliebFichte,Über die Würde des Menschen, beim Schlusse seiner philosophischen 
Vorlesungen gesprochen von J. G. Fichte,26april1794.Zie:gutenberg.spiegel.de/archiv/fichte/
misc/wuerde.xml(geraadpleegd8maart2011).

347 Cliteur,Darwin, dier en rechta.w.,p.55.
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dewerkelijkheidmaarteliggen.Inderdaad,alsDing an sich, zondertijd,
ruimteencausaliteit,gehuldinduisternis.

VergelijkbaredichtregelscomponeerdeeentijdgenootvanFichte,de
Oostenrijkse schrijver Johann Philip neumann voor Frans schuberts
Deutsche Messe.Alleenishetbijneumannnietderedelijkemensdie
orde brengt en daarom absolute waardigheid draagt. Bij neumann is
het onverminderd de almachtige God. Vervang der Herr echter door
die VernunftenerligtopnieuweenpoëtischesamenvattingvanKants
denken.Noch lag die Schöpfung formlos da, nach heiligem Bericht; da 
sprach der Herr: Es werde Licht! Er sprach’s und es ward Licht. Und Leben 
regt, und reget sich, und Ordnung tritt hervor. Und überall, allüberall tönt 
Preis und Dank empor.348 

In1798trektFichtedanookdeultiemeconsequentieuitdeKantiaanse
filosofie:‘WanneerhetIkgoddelijkis,dangaathetnietlangeraantever-
onderstellendaternaastenlosvandatIknogeenapartwezengenaamd
‘God’bestaat.’Fichtesondubbelzinnigeontkenningvanhetbestaanvan
GodendealevenondubbelzinnigeheiligverklaringvandeMensleidt
rond 1800 tot de zogenoemde ‘atheïsmestrijd’. In een loeiende storm
vanprotestneemtFichteontslagalshoogleraarfilosofieenvoeltzich
gedwongenzijnwoonplaatsJenateverlaten.349Devraagisnuofiedereen,
ofelkmens,eendergelijkegoddelijkestatustoekomt?

Negers, vrouwen, joden en gele indianen
Hetfeit,kortom,datdemensbeschiktoverderede,dathijzelfstandig
kenniskanontwikkelenenmoreleoordelenkanvellen,maakthemvoor
Kantautonoomenverschafthemeenabsolutewaardigheid.Hijisniet
onderworpenaanzijnpersoonlijkedriftenenalevenminaaninstanties
vanbuitenaf.Demensiszélfdeoorsprongvanzijnkennisenzijnmorele
regelsenbeidevloeienvoortuitzijnrede.Demenskannooiteenmiddel
zijnmaarisaltijdeendoelinzichzelf.350

Eensamenlevinggebaseerdop‘MenselijkeWaardigheid’isbijuitstek
eenkosmopolitischesamenleving.Wieerbijhoort,wordtnietvastgesteld

348 ZievoortekstenvanDie Deutsche Singmesse:cantus.org/notenarchiv/files/d872-3.pdf(geraad-
pleegd17januari2011).

349 WilhelmG.Jacobs, Johann Gottlieb Fichte, Reinbek:Rowohlt,1998.
350 WerdenKantsopvattingenoverdemensinzijntijdalsalgemeengeldigervaren?Geenszins.Zo

maaktzijnjongerecollegaArthurschopenhauerzichalsnelvrolijkoverKantsverdedigingvan
demenselijkewaardigheid.WanneerKantsteltdatdemenselijkewaardigheidvereistdatdemens
nooitalsmiddel,maaraltijdalsdoel-in-zichzelfmoetwordengezien,vraagtschopenhauerzich
droogafofeen‘doel’eneen‘zichzelf ’welsamenkunnenvallen.Eendoelkanalleenbestaanop
grondvaneenwildiezicheendoelstelt.Wilendoelzijnperdefinitievanelkaargescheiden.
Eendoelinzichzelfiseencontradictio in adiecto.Zievoorschopenhauerskritiek:P.B.Cliteur
enA.Ellian,Capita Encyclopedie en Rechtsfilosofie,nijmegen:ArsAequiLibri2005,p.165.
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aandehandvan‘exclusieve’criteriaals‘familie’,‘stam’,‘volk’,‘religie’of
‘natie’.Ergeldtmaarééncriteriumendatishetinclusievemens-zijnvan
haarleden.MogenweImmanuelKant,diezichbij‘demens’waarschijnlijk
eerdereenDuitsekoopmanuitDanzigzalvoorstellendaneenPesjarauit
Vuurland,nuookeenkosmopolitischesignatuuraanmeten?Opgrond
vanzijnkritischefilosofiekanhetantwoordnietandersluidendanja.

Tegendezeredeneringkanechter ietsbijzondervervelendsworden
ingebracht.EnweldoordelezerdieverderleestdanKantsbekendekri-
tischewerkenenzichookverdieptinzijnminderbekendeantropologie.
HijmerktalsneldatKanterbijzondereideeënopnahoudtovervrijwel
iedereendie,andersdanhij,nietbehoorttotdeblanke,mannelijkeen
christelijkesoort.Inzijnantropologie,kortom,omhelstKantracistische,
vrouw-onvriendelijkeenanti-semitischeideeën.Datzijnideeëndievan-
daagopweinigsympathiekunnenrekenen,maarinzijntijdalevenmin
veelwaarderingopriepenbijdedesbetreffendenegers,vrouwenenjoden.

ZohaaltdegrotedenkeruitKönigsbergin1764zijncollegaeninspira-
torDavidHumeaanindiensopvattingenoverhetzwarteras.‘Denegers
vanAfrika’,schrijftKant,‘hebbenvannaturegeengevoelvooralleswat
bovenhetonbeduidendeuitstijgt.DeheerHumedaagtiedereenuitom
eenenkelvoorbeeldtegevenvaneennegerdieheeftaangetoonddathij
talentenbezit.Humebeweertdatonderdehonderdduizendenzwarten
dieuithunlandenzijnweggehaald,enwaaronderveleninmiddelszijn
vrijgelaten,ernognietéénisgevondendieietsheeftgepresteerdinde
kunstofdewetenschapofwelkanderprijzenswaardiggenredanook.
Endatterwijlonderdeblankendoorlopendmensenopstaan,zelfsuit
de regionenvanhet laagstegespuis,diedewereldverrijkenmethun
superieuregavenendaarmeeonsgrootsterespectverdienen.’

‘Zofundamenteelishetverschiltussendezetweemenselijkerassen;
hetverschilisnetzogrootinkleuralsingeestelijkecapaciteit.(...)De
zwartenzijnzeerijdel,maardanopeenmanierwaaropalleendenegers
ijdelkunnenzijn.Enhetzijnzo’nkletsmajoorsdatzealleenuitelkaar
kunnenwordengedrevenmeteenflinkpakslaag.’351

Dat schrijft Kant in 1764. In een ander, niet gedateerd citaat maar
waarschijnlijkvanvijftienjaarlater,laatKantzijngedachtengaanoverde
invloedvandehitteopdegebrekkigeontwikkelingvandeAmerikaanse
neger.‘Indewarmelandenrijptdemensopallefrontensneller,maar
hijbereiktnietdeperfectievanmenseninmeergematigdeklimaten.De
mensheidhaaltzijngrootsteperfectieinhetblankeras.Detalentenvan

351 ImmanuelKant,Observations on the Feeling of the Beautiful and the Sublime,Berkeley:University
ofCaliforniaPress1991,p.110-111.
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degeleIndianenzijnalvanminderekwaliteit.Denegersbevindenzich
daarweerveronder(...)’.352

Tja,datkrijgjeervanwanneerjedewereldalleenbereistvanuiteen
studeerkamer inKönigsbergofwanneer je, zoalsHume,maaramper
verderkomtdanEdinburgh.Datkrijgjeervanwanneerjeuitdetweede
handverhalenoverneemt,zondereeneigenstandige,empirischetoets
vandewerkelijkheid.BijvoorbeelddooringesprektegaanmetdeAfri-
kaanseenAmerikaansenegers.EndantebedenkendatKantenHume
tot meest subtiele denkers worden gerekend van het beschaafde 18e-
eeuwseEuropa.353Dezetekstenzijnintellectuelerechtvaardigingenvan
eenhardvochtigexclusivisme.nietalleenverdedigenHumeenKantzo
implicietdeslavernijenhetkolonialismevanhuntijd,zedragenookbij
aanhet‘wetenschappelijk’racismevande19e-envroeg-twintigsteeeuw.

DatKantsracismegeenuitglijderis,gemaaktopjeugdigeleeftijd,be-
wijstzijnin1796/’97geschrevenAnthropologie in pragmatischer Hinsicht.
Inditboekje,het laatstedatdoorhemwordtuitgegeven,classificeert
Kantmensenwederomopgrondvanhunras.nuschrijfthijbovendien
datdeindelingvanmensenopgrondvanhunhuidskleurgebaseerdis
opwetenschappelijkonderzoek.nietalleenkleurlingenvallennuonder
zijnoordeel,ookvrouwenwordenforslageringeschaald.Wantvrouwen,
aldusKant,ontbreekthettenenemaleaaneen‘autonomerede’.‘Das Weib’
isnietinstaatomwetenschaptebedrijven,zemisthetgevoelvoorhet
subliemeindeesthetiek,zezalnooiteenmoreelkaraktervormen.Ze
kan, kortom, nooit een actieve staatsburger worden, noch zelfstandig
verdragenafsluiten.Totdatallesisalleendemaninstaat.Demanisdan
ookbovenhaargesteld.‘Devrouw,ongeachthaarleeftijd,isburgerlijk-
onmondig.Vannaturestaatzeondercuratelevanhaarechtgenoot’.354Al
evenonvriendelijktenslotteoordeeltKantoverjoden,dievolgenshem
nietalleenbedriegerszijn,maartenenenmalehetvermogenmissenzich

352 ‘IndenheißenLändernreiftderMenschinallenstückenfrüher,erreichtabernichtdieVollkom-
menheitdertemperirtenZonen.DieMenschheitistinihrergrößtenVollkommenheitinder
RacederWeißen.DiegelbenIndianerhabenschoneingeringeresTalent.Dienegersindweit
tiefer,undamtiefstenstehteinTheilderamerikanischenVölkerschaften.‘Uit:Immanuel Kants 
Physische Geographie;ongedateerdenzonderKantsautorisatie,wantnazijndoodsamengesteld
enuitgegevendooreenvanzijnleerlingen.O.a.inKatherineM.Faull,Anthropology and the 
German enlightenment: perspectives on humanity,Lewisburg:BucknellUniversityPress1995,
p.238.Zieook:EmmanuelChukwudiEze,Achieving our humanity: the idea of the postracial 
future,newYork:Routledge2001,p.22.

353 Datbeideherenmethunracistischecitatenvandaagruimwordenaangehaaldopwebsitesals
chimpout.comenstormfront.orgisdanookeenpijnlijkeconsequentievanwatwe,hopelijk,tot
onnozelheidendommeonwetendheidmogenrekenen.

354 ‘DasWeibinjedemAlterwirdfürbürgerlich-unmündigerklärt;derEhemannistihrnatürlicher
Curator.’Immanuel Kants Anthropologie in pragmatischer Hinsicht,Leipzig1833,p.133.
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omhoogtewerkentotfatsoenlijkeburgers.355

FraaiishetallemaalnietenvolgelingenvanKantbrekenzichdanook
hethoofdhoedegrotevoorvechtervandeautonomie,demensenrechten
endemenselijkewaardigheiddeze tegelijkertijdontzegtaan iedereen
behalveaanheruitgavenvanzichzelf.356Dezeverheffingvanhetblanke,
christelijkeenmannelijkerastenkostevanalhetandereisimmersniet
verenigbaarmetookmaardemeestzwakkevormvankosmopolitisme.

EenmogelijkheidommetditaspectvanKantomtegaan,isdooron-
derscheidtemakeninKantsfilosofieenKantsantropologie.Enomdiens
filosofie vervolgens in verdediging te nemen tegen zijn antropologie,
diedaarmeeinflagrantetegenspraakis.Wantmetzijnconceptvande
menselijkewaardigheidstimuleertKantimmershetverzettegenracisme,
anti-semitismeenvrouwonvriendelijkheid.

Waarhetuiteindelijkopneerkomt,isnietdevraagofKántaannegers,
geleindianen,vrouwenofjodenredelijkevermogenstoekent,wantdat
doethijnueenmaalniet.Devraagisofwij,ofik,alslezervanKantsfi-
losofischewerk,hendezevermogenswenstoetekennen.Wanneerikop
dezevraagmetjaantwoord,wanneerikmeendatiedermensinstaatis
totsapere aude,danlaatikaldezegroepenookdeleninhetconceptvan
demenselijkewaardigheid.WantdátconceptstaatgeheellosvanKants
persoonlijkeobservatiesvanverrevolkeren,waarvanhijnooitmeerzag
dantekeningenineentijdschrift.Ofofvanzijnopvattingenovervrouwen,
diedeeeuwigevrijgezelalevenminnaderwisttekomen.357

Wanneerikvrouwen,negers,jodenengeleindianenredelijkevermo-
genstoeschrijf,dankaniknietandersdanconstaterendatookzijmet
behulpvande‘vormenvandeaanschouwing’ende‘categorieënvanhet
verstand’kennisontwikkelenoverdewerkelijkheid.Datookzijopgrond
vandecategorischeimperatiefmorelebesluitenvellen.En,belangrijker
nog,datooknegersenblanken,jodenenchristenen,mannenenvrouwen
opgrondvanditgedeelderedelijkvermogenzulleninstemmenmethet
sociaalcontractominvredesamenteleven.

Wanneerik,opgrondvanKantseigenfilosofie,aanneemdatallemen-
senredelijkewezenszijn,wanneerikaanneemdatalleredelijkewezens
autonoomzijnendatallemensenopgronddaarvantotvergelijkbare
regelskunnenkomen,danmoethetookmogelijkzijnomopgrondvan
dezeregelseenpolitiekegemeenschaptevormenongeachthuidskleur,
geloofofgeslacht.

355 ImmanuelKantsAnthropologieinpragmatischerHinsicht,p.36enp.72.
356 ReinhardBrandt,Kritischer Kommentar zu Kants Anthropologie in pragmatischer Hinsicht(Kant-

Forschungen,Band10),Hamburg:MeinerVerlag1998.
357 JoachimLeilich,a.w.,p.150.
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Dangaikervanuitdatmensenwettenkunnenontwikkelenwaaraanze
zich,wederomopgrondvanhunrede,wensenteonderwerpen.Datalle
mensen,inéénzin,huneigen,inclusievesamenlevingkunnenontwik-
kelen.Eenkosmopoliswaarvangeenenkelredelijkwezen,ongeachtzijn
antropologischekenmerken,kanwordenbuitengesloten.

OpgrondvanKantsfilosofiezoudenwehelemaalnietmoetenvragen
watde‘natuur’vandeménsmaakt,maarwatdemensalsvrijenredelijk
handelendwezenvanzichzélfmaakt.Doortochmetdergelijkeantropolo-
gischeoverwegingenopdeproppentekomen,doetKantzijnfilosofische
insteeknietalleenconcurrentieaan.Hijvernauwtookhetbereikvan
dedrie‘magistralekritieken’waarmeehijzoberoemdisgewordentot
hetblanke,christelijkeenmannelijkedeelvanKönigsberg.358Graaglaat
ikKantsracistische,vrouwonvriendelijkeenantisemitischeuitlatingen
sneuveleninhetlichtvandedoordezelfdeKantopgesteldepraktische 
Vernunftuit1788.Kantsnaargeestigeopvattingenoveriedereenbuiten
zijneigenpeer groupdienenonderhetzwaardtevallenvanzijneigen
kritischerede.

Intrigerendisnietalleendevraagwaaromhijditzelfnooitheeftopge-
merkt.IntrigerendisookhetgegevendatKanthierzelfdeAchilleshiel
toontvanzijneigendenken.Demenskomtwaardigheidtoe, jazeker.
MaarkunnenweelketweevoetigeprimaatuitdefamilieHominidaewel
alsmensbeschouwen?

Naar de eeuwige vrede
HetiseenkleinestapvanKantsCopernicaansewendinginhetdenken
over wetenschap, moraal en politiek, waarin het kosmopolitisme nog
veelalimplicietis,naarKantsexplicietekosmopolitismeinhetdenken
overrechteninternationalepolitiek.Hetisdestapvandedriekritieken
naarhetkorteessayZum Ewigen Friedenuit1795.Eenessaydatoverhet
algemeenwordtbeschouwdalseenvandebelangrijkstebijdragenaan
deontwikkelingvanhetkosmopolitisme.

TochkomenookinditboekjetermenalsKosmopolitismusofWeltbür-
gertummaarampervoor.HoewelKantheeluitdrukkelijkdejuridische
enpolitiekecontourenvanhetkosmopolitismeschetst,lijkthijhetniet
nodigtevindenomdittebenadrukken.359Hetinzichtdatderede,en

358 JulikaFunk,Positionen der Anthropologie. Überblicksdarstellung und kommentierte Bibliographie;
zie:uni-konstanz.de/FuF/ueberfak/sfb511/publikationen/philanth.htm(geraadpleegd17januari
2011).

359 Datisoverigensandersinhetkorteessay Idee zu einer allgemeinen Geschichte in weltbürgerlicher 
Absichtuit1784.HierinschetstKanthoeeentoekomstigewereldsamenlevingonafwendbaaris.
Meestalwordt‘Weltbürgerlich’danookvertaaldals‘kosmopolitisch’.Ditessayuit1784wordt
doorgaansopgevatalseenvoorstudievoorhetlangereessayZum Ewigen Friedenuit1795.
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daarmeedewetenschap,demoraal,hetrechtenpolitiek,nietaangrenzen
zijngebonden;enhetinzichtdatopgrondvanKantspraktische Vernunft
elke mens, van Oostjaak tot samojeed en van Barbarijse zeerover tot
Arabischebedoeïeninstaatiszijncategorischeimperatiefoptestellen
ofzijnvoorstellingvandewereldtemaken,dezeinzichtenademenal
zo’nkosmopolitischdenken,dathetvoorKantampernognodiglijktom
zijnWeltbürgertumverderteverdedigen.

Eenenkelekeerwordthijexpliciet.ZoishetvolgensKantallemensen
toegestaanomzich‘krachtenshetrechtvanhetgemeenschappelijkbezit
vanhetaardoppervlakaaneenmaatschappijaantebieden.Omdatde
aardebolvormigis,kunnenmensenzichniettotinhetoneindigever-
spreidenmaarmoetenzijuiteindelijktochelkaarsnabijheiddulden.En
niemandheeftoorspronkelijkmeerrechtomopeenbepaaldeplaatsop
deaardetezijndandeander’.360

ImplicietgaatKanterdusvanuitdatmensenhunrechtopeenbepaalde
plaatszullenopeisen.Geweldloossamenlevenbinneneenstaatenviaeen
sociaalcontract,vereistalinspanningenbovenalredelijkheid.Geweldloos
samenleventussengroepenmensen,cq.tussenstaten,vereistnogveel
meerinspanningenredelijkheid.Enookallijktveelgeweldanno1795aan
bandengelegd,eenwereldzondergewelddadigeconflictenisnogverweg.

HetbelangrijkstedoelvanZum Ewigen Friedenishetleverenvanargu-
mentenvooreendefinitieveenvooralookmondialeafschaffingvande
oorlog.Wantmensenzullenzelfdieeeuwigevredenabijmoetenbrengen.
ErisbijKantgeenvredelievendekrachtdiedewerkelijkheiddoortrekten
richtingwijst.ErisgeenWeltgeist,diedoelgerichtopdezevredeafstevent,
laatstaandatereenGodbestaatdieaanheteindedertijdendezwaarden
omsmeedt totploegscharen. Integendeel:hetnatuurlijkeantagonisme
waaraandemensonderworpenis,lijktookgroepenmensentelkensweer
metelkaarinconflicttebrengen.Desondanksisvoorredelijkemensen
de‘eeuwigevrede’weldegelijkeenreëlemogelijkheid.

sterker nog, schrijft Kant, de tijd is er naar. We hebben immers al
eenbelangrijkestapindegoederichtinggezet.Viahetsociaalcontract
toomdenweonze‘wilde’vrijheidinopstatelijkniveau.Wewisteneen
gewelddadigsurplusaanvrijheidtebeteugelendathetlevenooit,enin
woordenvanThomasHobbes,zowelsolitary,alspoor, nasty, brutish en 
shortmaakte.Inmiddelslatenweonskluisterendoorhetrechtenorgani-
serenweonzevrijheidbinnendestaten.Dezezijnbijvoorkeuringericht
alsrepubliekendiezichlatenkenmerkendoorhunsubtieleverhouding

360 ImmanuelKant, Naar de eeuwige vrede,p.64.
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tussenvrijeburgersendetriaspolitica.361Opnationaalniveauschiepen
wefeitelijkaldemogelijkheidvooreenvreedzamesamenleving.Hieris
denatuurtoestandwaarindemensooitverkeerde,bedwongendoorhet
socialecontracttussenburgers.

Maarwatluktebínnendestaten,isnoglangnietvolbrachtopmondiaal
niveau.Tússendestatenleeftdenatuurtoestandvooralsnogdoorinhaar
rauwheid,primitivismeengeweld.Wantandersdanindividuen,sloten
staten(nog)geensociaalcontract.Zijkennen(nog)geenonderlingrecht.
Zowoedtdestrijdtussenindividuenopvoor-statelijkniveaudoorinde
strijdtussenstatenopmondiaalvlak.

Wanneerweechtergemakshalveaannemendatniemandopoorlogzit
tewachten,danisdevolgendestap,endeinzetvanKantsmanifest,het
formulerenvaneenaantalspelregels(zeszogenoemdevoorlopigeendrie
zogenoemdedefinitieveartikelen)opgrondwaarvanwevredetussende
statenzullenstichten.Daarmeeweerspiegelteenverdragtussenvrijesta-
teninhetvolkenrechthetverdragtussenvrijeburgersinhetstaatsrecht.

Waarhetnudusopaankomt, schrijftKant inZum ewigen Frieden,
ishetuitbannenvanoorlog tussende–Europese–staten.Vrijwelal
dezestatenbezittensindsdeVredevanWestfalenin1648destatusvan
soevereinenatie.362sindsdiengroeidedeovertuigingdatditsysteemvan
onafhankelijkenatiesdebestdenkbaregarantieboodtegenoorlogsgru-
welenzoalsindeeerstehelftvande17eeeuw.

KantkoestertechtereendiepwantrouwentegenhetWestfaalsesysteem.
HijconstateertnietalleendatdeDuitsevorstendommetjesdoorlopend
conflictenuitvechten,hijzietookdatallegrotelandenerstaandelegers
opnahoudenendatzealevenzeerbereidzijnomdezevoorhuneigen
belangenintezetten.Bovendienmerkthijophijdatdeverhoudingen
tussengrootmachtenalsRusland,Frankrijk,Pruisen,Oostenrijkenhet
BritseKoninkrijkonderspanningstaan.nahonderdvijftigjaarWestfaalse
vredezijngroteoorlogennietlangerondenkbaar.Integendeel.

OphetmomentdatKantzijnboekschrijft,vechtdejongeFranseRe-
publiekreedseenoorloguittegenPruisenenOostenrijkdiehetancien 
regimetehulpwildenschieten.MetzijnboekhooptKanthettijalsnogte
keren.Enweldooreengrondslagteleggenvooreennieuwvolkenrecht

361 Kantonderscheidtderepubliekvan,zijnsinziens,minderwenselijkestaatsvormenalsdefeodale
staatofdedemocratie.HetismaardevraagofKantdaarbijderepresentatievedemocratievoor
ogenheeftzoalsmodernewestersestatendiekennenofdedirectedemocratievandeGriekse
polis,diezijnsinziensnietgeschiktisvooreenmodernestaat.HetvaltteverdedigendatKants
republiekdichtindebuurtkomtvandehedendaagserepresentatievedemocratie.Zie:Kant,
a.w.,p.67-68.

362 DeWestfaalsevredebestonduiteenaantalverdragendiezoweleeneindemaakteaandeTach-
tigjarigeOorlog(tussennederlandenspanje)alsaandeDertigjarigeOorlog(inDuitsland).
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datdekansopoorlogenflinkterugzaldringen.
Want‘normaal’,zowetenwe,iseeninterstatelijkevredeniet.netzomin

alshetooit ‘normaal’wasdatindividuelemenseninvredemetelkaar
gingensamenleven.‘Wenselijk’iszo’nsamenlevingoverigenswel.Inéén
langezinformuleertKanthetalsvolgt.

‘Zoalswijdegehechtheidvandewildenaanhunwettelozevrijheid
omlieveronophoudelijkmetelkaartevechtendanzichteonderwerpen
aaneenwettigedwangdiedoorhenzelfwordtgeconstitueerd,omdus
devoorkeurtegevenaandedwazevrijheidbovenderedelijkevrijheid,
metdiepeverachtingbezienenals ruwheid,grofheidenbeestachtige
degradatievandemensheidbeschouwen,zozoumenverwachtendat
beschaafdevolkeren(eeniedervoorzichzelfverenigdineenstaat)zich
zoudenhaastenomhoeeerder,hoelieverzo’nverwerpelijketoestand
verlaten.’363

Elkevredestoestandmoetduswordengevestigd,opgrondvaneenzelf 
geconstitueerdewettelijke dwang.Zoalsdevredetussenindividuenbín-
neneenrepubliekdoordezewettelijkedwangwordtbewerkstelligd,zo
bewerkstelligtdezedwangookdevredetussenderepubliekenonderling.
AlseindresultaatstaatKantechtergeenoverkoepelenderepubliekvoor
ogen.Geensupra-nationalewereldrepubliekwaarinalleburgers,ofalle
landen,zullenopgaan.KantpleitvooreeninternationaleVolkerenbond.
Vooreensociaalcontracttussendestaten.Vooreenverdragwaarinde
statennietalleenafsprekendevredenatestreven,maarwaarinzedie
afspraakookconcretiserenineenaantalmaatregelen.364

De voorlopige artikelen: op weg naar de vrede
Zum ewigen Friedenbestaatfeitelijkuitdeverdereuitwerkingvandeze
gedachte.EerstformuleertKantzesbepalingenomtotvredetekomen.
Dezenoemthijdepreliminaireof‘voorlopige’artikelen.365

Een.Vredesverdragenmogengeengeheimeclausulesbevattendieals-
nogoorlogkunnenveroorzaken.Twee.statenmogengeenanderestaten
kopen,ervenofanderszinsverwerven.Drie.staandelegersmoetenop
termijnwordenafgeschaft.Vier.BuitenlandseZakenmaggeenstaats-
schuldenmaken.Vijf.Geenenkelestaatmagzichmetgeweldmengen
indeconstitutieenderegeringvaneenanderstaat.Zes.Wanneereen
staatomdefensieveredenentochinoorlograakt,moetzijzichhouden
aanhetoorlogsrecht.

363 Kant,a.w.,p.70.
364 DitverwerpenvaneenwereldrepubliekenhetnastrevenvaneenvolkenbondisvoorKantook

eenpraktischekwestie;Kant,a.w.,p.73.
365 Kant,a.w.,p.55-62.
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nummervijfvandezevoorlopigeartikelenishierhetmeestinteres-
sant. Dat is het verbod op buitenlandse inmenging. Wie niet minder
nastreeftdaneeneeuwigevrede,kanditalleendoenopgrondvaneen
breedgedeeldeafspraakvannon-interventie.

Hetiseenstandpuntdatweindecontextvanhet18e-eeuwseDuitse
rijkmoetenzien.Alleenaltussendevorstendommendie75jaarlater,
in1871,totDuitslandwordengesmeed,woeddenindeeeuwvanKant
meerdantwintigoorlogen.Tegendeopvattingenvandatmoment in
benadruktKantdateenvorstendomopdeeersteplaatseengemeenschap
vanmensenisengeenbezitvandevorst.Devorstdieinzijnbuurlanden
intervenieert,diezondermeerhetrechtneemtomvolgenshetIus ad 
Bellodeoorlogteverklaren,366strijdtnietzozeertegeneenconcurrerende
vorstmaarvooraltegeneengemeenschap.Tegeneengemeenschapdie
viahaarsociaalcontractvoordevorstendusvoorhetpolitiekebeleid
vanhetlandheeftgekozen.OmdatKantderechtenvandezegemeen-
schapvergelijktmetderechtenvanhetindividu,concludeerthijdatook
decorrectiemechanismenvoorbeidevergelijkbaarmoetenzijn.Zoalswe
eenautonoomindividunietcorrigerenomdesimpeleredendathijons
nietbevalt,zodienenweookeenautonoomvolkniettecorrigerenomdat
hetonsnietbevalt.Zelfsalgaatietsevidentfoutineenanderland,dan
nogiservolgensKantgeeninterventietoegestaan:‘Dezeinmengingvan
buitenlandsemachtenzouderechtenkrenkenvaneenvolkdatslechts
metzijninterneziekteworstelt’.367Alleenwanneerindividuenoflanden
deveiligheidvananderenbedreigen,ishettoegestaanomgeweldinte
zetten.Almoetditgeweldookdánnietbuitensporigzijn,maargebonden
aanderegelsvanhetrecht,inditgevalhetIus in Bello,hetoorlogsrecht.

De definitieve artikelen: de verankering van de vrede
Zijn eenmaal aan de zes voorlopige artikelen voldaan en is de vrede
bereikt,dandientzetewordenverankerd.Omverankeringmogelijkte
makenverschaftKantzijnlezersdrie‘definitieve’artikelen.368

Een.‘Deburgerlijkeconstitutieinelkestaatmoetrepublikeinszijn.’Met
ditartikel,handelendoverhetstaatsrecht,heeftKantniethetverschilvoor
ogentusseneenrepubliekeneenmonarchie,maartusseneenrepubliek
eneendictatuur.OokalgaatKantnietzover,zijnbeeldvaneenrepubliek
komtdicht indebuurtvandemodernedemocratie inclusiefde trias 
politica.Deindividuendieineenrepubliekwonen,wordenbehandeld
alsvrijeburgersennietalsonderworpenen.Kernvanderepubliekishet

366 Ius ad bellum,(Lat.),letterlijk:rechttotoorlog.Ius in bello,(Lat.),letterlijk:rechttijdensoorlog.
367 Kant,a.w.,p.58.
368 Kant,a.w.,p.63-78.
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sociaalcontract.Ookalheefthetvolkzichzelfdewetnietgegeven,een
republiekbestaatopgrondvaneenpositiefantwoordopdevraag‘ofhet
volkzichdergelijkewettengegevenzoukúnnenhebben’.369

Twee.‘Hetvolkenrechtmoetgebaseerdzijnopeenfederalismevanvrije
staten.’Endusniet,vooralleduidelijkheid,opeenwereldstaatwaarinalle
statenopgaanofwaardoordezestatenwordenonderworpen.Opnieuw
vormthetsociaalcontracthierhetmodel.Binnenhetfederalismehouden
destatenhunsoevereiniteit.Zewordennietonderworpendoorandere
staten.Defederatieheeftbestaansrechtomdatelkeafzonderlijkestaatin
positievezinkanantwoordenopdevraagofzijtotdezefederatiewenst
tebehoren.

Drie.‘HetWereldburgerrecht behoortbeperkttezijntotdevoorwaarden
vanalgemenegastvrijheid.’HetishierwaarKantbinneneenbestekvan
amperdriepagina’shetconceptintroduceertvanhetIus Cosmopoliti-
cum, hetwereldburgerrecht.naasthetstaatsrecht(hetrechtvanmensen
binneneenstaatenbovenal,deverhoudingtussendestaatendevrije
burgers)enhetvolkenrecht(hetrechtvansoevereinestatentotelkaar)
introduceerthijhiereenderderechtscategorie.DitIus Cosmopoliticum
regeltdeverhoudingtussenlandenenvreemdelingendiedezelanden
binnenkomen.370

Kantredeneerthieralsvolgt.Hoewelniemandoorspronkelijkmeer
rechtheeftomopeenbepaaldeplaatsopaardetezijn,hebbenwenu
eenmaaltemakenmetgevestigdestatendiesteunenophunburgerij.
Dezeburgershebbenviahetsociaalcontracthunlandopeenspecifieke
manier ingericht. Het kan dan ook niet zo zijn dat elke vreemdeling
zichzondermeeralsburgerineenanderlandvestigt.Kantschakelthet
‘wereldburgerschap’danooknietgelijkmethet statelijkburgerschap.
De binnentredende vreemdeling is en blijft een bezoeker. Daarom is
‘wereldburgerrecht’ in feite bezoekrecht. Het ontvangende land dient
zijnbezoekersdanooknietvijandelijk tebehandelen.Zijmogenhen
zelfsniethetlanduitzetten,wanneerdatzoubetekenendatdezeuitzet-
tinghunondergangzoubetekenen.Opzijnbeurtdientdebezoekerzich
respectvoltegenoverhetontvangendelandoptestellen.

HetzijnnietalleenstandpuntenwaarmeeKantvooruitlooptophetmo-
dernevreemdelingen-enasielrecht.Hetzijnookstandpuntenwaarmee
KantfellekritieklevertopdekolonialepolitiekvanEuropa,waarvan
enigrespectjegenshetontvangendelandgeensprakeis.‘Alsmenhiermee
hetongastvrijegedragvandebeschaafde,voornamelijkhandeldrijvende

369 Reynaert,a.w.,p.134.
370 Kant,a.w.,p.64.
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statenvanonswerelddeelvergelijkt,danisdeonrechtvaardigheiddie
zij tentoonspreidenbijhunbezoekaanvreemdelandenenvolkeren
(voorhenstaatdatgelijkaanveroveren),schrikbarendgroot.Amerika,
denegerlanden,despecerijeilanden,deKaapenzovoorts,beschouwden
zijbijhunontdekkingalslandendieaanniemandtoebehoorden,want
voorhenteldendeinwonerservanhelemaalniet’.371

Tussen Hegel en Cloots
Hetzijnstandpuntendievandaag,meerdantweehonderdjaarnaKant,
gemeengoedzijn.Maaraanheteindevande18eeeuwwarenzijtamelijk
revolutionair.Endatsindsdienniemanddiereflecteertophetwereld-
burgerschapomImmanuelKantheenkan,bleekalin1821toenGeorg
WilhelmFriedrichHegel(1770-1831)eenvernietigendekritiekopZum 
ewigen Friedenschreef.Hetwaseenkritiekdieeeneeuwlaterdoorde
nationaal-socialistischerechtsfilosoofCarlschmittnogeensstevigwerd
overgedaan.Beiderkritiekkwamergrosso modoopneerdatKantseeu-
wigevredeonmogelijkis;zowelgeziendestructureleanimositeitdienu
eenmaaltussenstatenheerst,alsdoorhetontbrekenvaneeninstantie
diebovendezepolitiekeentiteitenstaat.

Kant,zosteltHegel,372erkentonvoldoendehetverschiltussensoeve-
reineindividuenensoevereinestaten.soevereineburgersleverenonder
dedreigingvanoorlogengeweldinderdaadeendeelvanhunautono-
mieinomeenstaatmogelijktemakendiehenbeschermt.Maarstaten
doendatzoniet.Zijzijnhelemaalnietvanzinshunsoevereiniteitinte
leverentenbehoevevaneenhogeremacht.Daaromzijndeverdragen
diezij sluitennooitmeerdanpapierentijgers.Hetzijnverdragendie
netzogemakkelijkweerwordenopgezegdalszeaanvankelijkworden
ondertekend.Zolanger,kortom,geenwerkelijkewereldmachtopstaat
waaraandestatenzichvrijwilligzullenonderwerpenendiehetnakomen
vanvredesverdragendaadwerkelijkkanafdwingen,zolangblijftKants
eeuwigevredeeeneeuwigedroom.

Kant,zosteltookschmitt,373miskentinderdaadhet politiekewaarop
soevereinestatenzijngebouwd.Ditpolitiekebestaatuithetdoorlopend
definiërenwievriendisenwievijand.Elkepolitiekegemeenschapleeft
vanditonderscheid.Eenstaatkansimpelwegnietbestaanzonderzich

371 Kant,a.w.,p.75.
372 G.W.F.HegelinzijnGrundlinien der Philosophie des Rechts(1821).Althanszoalssamengevat

doorThomasMertensinzijnuitstekendeInleidingopKantsNaar de eeuwige vrede;Kant,a.w.,
p.25-29.

373 CarlschmittinzijnDer Begriff des Politischen(1927).ZieopnieuwdesamenvattingvanMertens
inzijnInleidingopImmanuelKant,Naar de eeuwige vrede;Kant,a.w.,p.29-33.
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tedefiniërentenopzichtevanhaarvijanden.Daaromzijninternationale
verhoudingenperdefinitieantagonistisch.HetdoorKantvoorgestelde
model doet in de ogen van schmitt geen recht aan dat antagonisme.
VolgensschmittisKantsvoorstelnietalleenonrealistisch,omdatlanden
nooithunrechtopoorlogzulleninleveren,hetisookgevaarlijk.Want
in zijn poging om oorlogen tussen afzonderlijke staten te vermijden,
maakthetoorlogentégenstatenjuistmogelijk.steldaterinderdaadeen
internationale rechtsorde komt die bovendien vergaande bevoegdhe-
denkrijgtomindividuelelandentotdeordeteroepen,danzalzedeze
bevoegdhedenookinzetten.Danwordtgeen(beperkte)interstatelijke
oorlogmeergevoerdomwillevaneenkleinnationaalbelang,maareen
(alles verwoestende) oorlog tegen staten die zich niet in de ultieme
internationalerechtsordewensenteschikken.schmitt: ‘Wewetendat
tegenwoordigdeverschrikkelijksteoorlogalleeninnaamvandevrede,
deverschrikkelijksteonderdrukkingalleeninnaamvandevrijheiden
deverschrikkelijksteonmenselijkheidalleeninnaamvandemensheid
voltrokkenwordt’.374Eenpolitiekefilosofiezondereenbegripvanhet
politieke,zondereennotievandeconstantemogelijkheidvanoorlog
engeweld,isdanooknietalleennaïef.Zeontkentdeharderealiteitvan
dealledaagsewerkelijkheid,waarnadezeonverbiddelijkzalterugslaan.

MeendenHegelenschmittdatKantveelteverging,enkeerdenzij
daarom terug naar de uitgangspunten van Westfalen, voor anderen
gingKantlangnietvergenoeg.ZosteldeKants’tijdgenoot,deneder-
landse verlichtingsdenker en wereldreiziger baron Anacharsis Cloots
(1755-1794)datallebestaandestatendiendentewordenafgeschaften
vervangendooreenwereldstaatwaarinallemensendestatusgenoten
vanwereldburgers.375DezeClootswerdgeboreninKleve,netoverde
nederlands-Duitse grens, als Jean-Baptiste du Val-de-Grâce, baron de 
Cloots.HijstierfindenadagenvandeFranseRevolutieonderdeguillotine
vanRobespierre.Hijwasnietalleeneenzelfbenoemd‘voorsprekervan
hetmensdom’–orateur du genre humain–maarookeen‘persoonlijke
vijandvanJezus’omdatzijnsinzienshetchristendom,netalsalleandere
religies,demenselijkewaardigheidteschandemaakte.Hijlietzijnadel-
lijketitelvallenenvervingzijnvoornaamJean-Baptiste du Val-de-Grâce
doordievanAnacharsisdeBarbaar,eenvroegevoorlopervandecynicus
Diogenesvansinope.

WatClootsvoorogenstondwasduseenradicaleafschaffingvanalle

374 Carlschmitt,Het begrip politiek,p.128.
375 E.M.JanssenPerio,‘slachtoffersvanRobespierre’,NRC Handelsblad19maart1994.Zieook:

de.wikisource.org/w/index.php?title=ADB:Cloots,_Jean-Baptiste&oldid=570305(geraadpleegd
30september2009).
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bestaandestatenendevestigingvanéénwereldstaatdiehijvanzinswas
de‘RepubliekvanVerenigdeIndividuen’tedopen.376HoedieRepublieker
inconcretozoumoetenuitzien,beredeneerdehijinboekenmetprachtige
titelsals‘DeWereldrepubliekofdetoejuichingvandeTirannendoders–
inhetvierdejaarvanonzeVerlossing’uit1793(La république universelle 
ou adresse aux tyrranicides – l’an quatre de la rédemption) 

HoewelClootsdegeschiedenisingingalseeneventragischalsmeewarig
figuur,trokhijlanggeenonlogischeconclusieuitKantsrepublikeinse
theorievanhetsociaalcontract.Wanneerdezetheoriesteltdatindividuen
zichoprationelegrondenschikkennaareennationaleoverheid,diein
ruildaarvoorzowelinternerustalsveiligheidbiedtmaarookveiligheid
tenopzichtevananderestaten,danishetookdenkbaardatindividuen
zichoprationelegrondenschikkennaardeoverheidvaneenwerelddie
geenruziëndestatenmeerkent.

AndersdanKant,dieeen‘federatievansoevereinerepublieken’voor
ogenstond,ziethetgeestesoogvanClootsduseen‘republiekvansoe-
vereine individuen’.Wanneernationalestatenvannaturegeneigdzijn
totanimositeitendustotoorlog,gaatKantdanwelvergenoeg?Ishet
dannietbeteromdezestatenzélfophetspeltezetten?377Bovendien,zo
redeneertCloots,wanneerindividuenvolledigsoevereinzijn,omdatzij,
enzijalleen,kenniskunnenontwikkelenoverdewerkelijkheidenzich
bovendiendemorelewetkunnenstellen,opgrondwaarvanisdande
soevereiniteitvanlossestatengebaseerd?Wiedesoevereiniteitvande
menswerkelijkserieusneemt,meentdatermaaréénsoevereineinstantie
buitendemensbestaat,endatishetgehele‘menselijkras’.Alleeneen
republiekdieditgehelemenselijkrasomvat,heeftvolgensClootsrecht
vanbestaan.

TerwijlHegelenschmitt,inhunkritiekopKantweerterugverlangen
naar het 17e-eeuwse programma van Westfalen met haar soevereine
staten,lijktClootsvooruittekijken.Inderichtingvande21eeeuw,waar
desoevereiniteitvandeindividuenlangzaammaarzekerdemaatwordt
omsoevereiniteitvanconcretestatenaanaftemeten.

Grace Phiri en Kant
Ikkeerterugnaarndirande.EnnetalsbijDiogenesenMarcusAurelius

376 PaulineKleingeld,‘sixVarietiesofCosmopolitanisminLateEighteenth-CenturyGermany’in:
Journal of the History of Ideas,vol.60,no.3,juli1999,p.510.

377 AnacharsisCloots,La république universelle ou adresse aux tyrannicides,1792;Bases constitutionel-
les de la république du genre humain,1793.BesprokeninhetdoorPaulineKleingeldgeschreven
lemmaCosmopolitanismvandestanfordEncyclopediaofPhilosophy;zie:plato.stanford.edu/
entries/cosmopolitanism/(geraadpleegd30september2009).
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vraagikmeomtebeginnenafofKantmeverderkanhelpeninmijn
maaralteconcreteconfrontaties.Zowelmetdepolitiemanbijhethuis
vandecoffinmakeralsmetdebevallendevrouwnabijdeminibusjesop
ndirandemarket.

DeantwoordenvanDiogenesenMarcusstemdenmesomber.Terwijl
GracedoorDiogenesinhaararmoedeenonveiligheidals‘waremens’
aanderijkentenvoorbeeldwerdgesteld,weigerdedestoïcijnseMarcus
zichdoorGracetelatenraken.

TerwijlDiogeneszijnkosmopolitismeopgeenenkelewijzeinjuridische
ofpolitiekezinuitwerkt,weigertdecontemplatieveMarcusconformzijn
kosmopolitismeingrijpendebesluitentenemen.EnterwijlDiogeneseen
grootdeelvanalleGrieken–devrijeburgerijplusdehogergeplaatste
slaven–vanzijnkosmopolisuitsluit,leidtMarcus’kosmopolitismetotde
bloedigeuitsluitingvaneenondermijnendeminderheid:dechristenen.

BijKantligtdatanders.Fundamenteelanders.Ookalheefthijweinig
fiducie inderationelevermogensvan joden,vrouwen,negersengele
indianen,uitzijnpolitiekefilosofiemogenweconcluderendathijalle
bewonersvaneenlandinstaatachtomeensociaalcontractteeerbiedigen.
Ja,opgrondvandecategorischeimperatiefzullenalleredelijkemensen
geneigdzijnommetzo’ncontractintestemmen,alwashetmaaromdat
zebangzijnvoordeongebreideldevrijheidvanhunmedemensen.Het
sociaalcontractisimmershetcontractdatwemaaraltegraagzouden
willensluitenwanneerweplotswerdenteruggeworpenineenHobbesi-
aansenatuurtoestand.Enhetisnudetaakvandeoverheidomopgrond
vandatsociaalcontractdevrijheidvanelkemensblijvendtegaranderen.

HetcontractverplichtdeoverheidomookdevrijheidvanGracePhiri
mogelijk te maken, en de gevaren die Grace bedreigen op te heffen.
VanzelfsprekendmoetGracedewetrespecteren,maarzemagerookop
rekenendatanderendierespecteren.Datzenietmagwordenverkracht,
zondervormvanprocesindegevangenisgegooid,datzewellichtzelfs
aanspraakmagmakenopvoldoendevoedseleninkomenomtekunnen
leveninvrijheid.Gracemagzichberoepenopeensociaalcontractdat
linearectavoortvloeituitdecategorischeimperatief,diesteltdatwijal-
leenmogenhandelenvolgensregelsdiealsalgemenewetzoudenkunnen
wordenafgekondigd.Gracemagerkortomoprekenendatidealenals
vrijheidengelijkheiduiteindelijkleidentotbroederschap.

Mágeroprekenen.Enniet:káneroprekenen.WantGracewoont
nietinLuxemburgofAustralië.GracewoontinMalawi,ineenlandmet
eenzwakkeoverheid.IneenregiodienogaleenslijktopdieuitHobbes’
natuurtoestand.OpeentoestanddievoorafgaataandeLeviathanofhet
sociaalcontract.Daaromzal ikook, inmijnkanttekeningenbijKant,
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vooreenbelangrijkdeelmoetenterugkerennaardesituatievanvóór
hetsociaalcontract,vanvóórdevestigingvaneensterkestaatdiede
veiligheidvanallengarandeert.Ikmoetdusterugkerennaaruitgangs-
puntenalsdecategorischeimperatief.Ennaardevooronderstellingvan
deredelijkheidvanallemensendieheninstaatsteltomeencategorische
imperatiefteformuleren.

Het is,samengevat,devraagwatKantskosmopolitismevoorGrace
Phiriinpettoheeftwaneereenstaat,gebaseerdophetsociaalcontract
ontbreektof faalt.Watkunnenwe,kortom,opndirandemarketmet
Kantscategorischeimperatief?

Mijn eerste kanttekeningzalGraceinverwarringbrengen.Hoepraktisch
KantsVernunftookwilzijn,ophetmomentdatGracePhirimeconcreet
verzoektomhulp,verschaftdedenkeruitKönigsbergmemaaramper
gelegenheidommoreeltehandelen.Althans:ommoreeltehandelenin
Kantiaansezin,waarinhandelenalleenmoreelmaghetenalsuitkomst
vandecategorischeimperatief.

Dekwestieisfundamenteel.Indewerkelijkheidvanalledaggaathet
erbepaaldandersaantoedanjeopgrondvanKantsfilosofiezouwillen.
OphetmomentdatGracemijnhulp inroept,word ik letterlijkover-
rompeld.Ikhebdetijdnietommetehernemenendevraagtestellenof
‘mijnhandelingzoukunnengeldenalsalgemenewet’.Feitelijkvaltmijn
besluitalvóóriküberhauptinstaatbenomvoldoendeafstandtenemen.
Mijnbesluitvaltvóórikeenredelijkeoverweging,vanwelkeaarddan
ook,kanmaken.

HetisdevraagomKantsoproepommoreeltedenken,datwilzeggen
omtedenkenvanuitdecategorischeimperatief,welistoegesnedenophet
volleleven.Opsituatieswaarindoorlopendbesluitenwordengenomen.
Eenlevendatmij,onderhetfellelichtvaneenAfrikaansemiddag,een
bevallendevrouw,vuilzand,toeterendetaxibusjes,degeurvandieselen
rokendhout,omringddoorbelangstellendtoekijkendemarktkooplui,in
éénklapvoorhetblokzetteentothandelendwong.

Metothandelendwong?Handel zo dat de norm van je wil,steltKant
enverondersteltdaarmeedatikdewilkoesterdeommoreeltehandelen.
Maardaarwasgeensprakevan.Ikwildehelemaalnietmoreelhandelen.
Ikwildewandelenennietsdanwandelen.Ikgenoot, ikhádhelemaal
geen plannen. Mijn wil was volstrekt niet op de politieman of Grace
Phirigericht.De norm van je wil...Wanneereraleenwilwasdiedeze
desituatieaanjoeg,danwashetdewilvandetweevrouwenendewil
vandepolitieman.Haddenzijmijnietaangesproken,danhadikhen
waarschijnlijknieteensopgemerktenwasikvrolijkdoorgelopen.
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Watikineendergelijkesituatiebesluit,valtbinnengeenenkeleKan-
tiaanseimperatief.nietalleenishetteweinigoverwogenomconform
decategorischeimperatiefaanspraaktemakenopalgemenewetgeving.
HetiszelfsgeenbesluitdatKantzouomschrijvenalseen‘hypothetische
imperatief ’.Wantookeendergelijkimperatiefgaatuitvaneenmoment
vanreflectiewaarinbesluitenwordengenomen.

En véél besluitvorming speelt zich af in een voor-bewust moment,
gelegenvóórderedelijkeafwegingdiestrengefilosofenalsKantvanmij
verwachten.Pasnadatikvandepolitiemanwegloopennadatikhetmi-
nibusjevandebevallendevrouwhebbetaald,ja,pashoogopndirande
Mountain, uitkijkend over de oneindige slum, komen de vragen, de
afwegingenendereflectie.Enblijvendetwijfels.

nubesefikmaaraltegoeddatikKantsinzetopdezewijzeonrecht
doe. Hij ontwikkelde zijn ethiek, zijn praktische rede, niet zozeer als
keukenomkant-en-klarebesluitenintebereiden.Wathemvoorogen
stondwasbedoeldalseenlaboratoriumomethischerechtvaardigingen
tetoetsen.Tochishetvanbelangomtewetenofdezerechtvaardigingen,
dezeuitsprakenenredeneringenachteraf,ookeenrolspeeldenophet
momentvanhandelenzelf.En,daaropvolgend,ofzijeenrolkunnen
spelen in een toekomstige en vergelijkbare situatie. Wanneer dat niet
zois,danheefttoetsenconformdecategorischeimperatiefweinigzin.
Wanneerhetjealluktomeenregelteformuleren,enjehemnooittoe
zultkunnenpassenomdatdevariabelenveranderen,danheeftalhet
denkwerkmaarweinignut.

Wieprobeertterugteblikkenopdeoorspronkelijkeaanzetvanzijn
handelen,opzijnwerkelijkemotivatie,leertalsneldatdezemaaram-
perkunnenwordenteruggehaaldengereconstrueerd.Wantdoorgaans
wordendezeoorspronkelijkemotievensterkbeïnvloeddoornietmeerte
achterhalenmaaralteconcreteverzoekenvanalteconcretemenseninal
teconcretesituaties.Hetzijnbovendienverzoeken,mensenensituaties
dielaternooitmeeropdezewijzezullensamenkomen.

Datmaakthetookvoordetoekomstlastigominconcreteomstan-
dighedenenopgrondvanKantscategorischeimperatiefmoreeltehan-
delen.Ookdehandelingendieikmorgenverricht,zullenweertijds-en
plaatsgebondenzijn.Ookmorgenzullenconcretehandelingennietaan
Kants formele standaarden kunnen voldoen. Telkens weer zullen ze
ontspringenaanhetberoepdateenanderopmijdoet,ineendoorgaans
onvoorzieneomstandigheid.

Ikbesefdatikingategendeheletraditievandewestersewijsbegeerte.
Endanmetnametegenhaarnadrukopdeautonomievanhetdenken,
wanneerikmijnvermoedenuitspreekdathetinitiatiefom(moreel)te
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denkenüberhauptnietbijmijligt.Hetzijnvrijwelaltijdanderemensen
diemijstoreninmijnnaïevespontaniteit.Hetzijnanderendiemijop-
wekkentothetkritischbesefdathetnietgoediszoalshetnuis.

Daaromismoreelhandelenmisschienwelveelcasuïstischerdanwe
zoudenwillen.Hetantwoordopdevraag ‘watmoet ikdoen’varieert
vanmomenttotmoment,vanplaatstotplaatsenvooral:vanmenstot
mens.Daaromnamikverschillendebesluiteninmijncontactenmetde
politiemanendebevallendevrouw.Hadikpersewillenhandelenop
grondvandecategorischeimperatief,danwasikterplekkevervallenin
eenverlammendebesluiteloosheid.

DevraagofmorelevuistregelsalsKantscategorischeimperatiefaltijd
onwerkbaarendaaromoverbodigzijn,moetnogwordenbezien.Voor-
alsnogconstateerikdatzehetinheelconcretemoreledilemmazoalsop
ndirandeMarketalsnelafzullenleggenbijdeinspiratie,hetidee,ofhet
appèldatooittotdieregelleidde.

Liefdadigheid en de categorische imperatief
Concreetmoreelhandelen,zoconstateerik,vloeitnietpersevoortuit
deautonomievanmijndenken.Hetisvooreenbelangrijkdeelvoorbe-
wustendaarmeepre-reflexief.Waarmeedevraagnognietisbeantwoord
watiemandtotdithandelenbrengt.Watmijinndirandeaanzettetot
handelen,warenanderen.Hetfeitdatzijnaarvorentraden,datzijmij
verantwoordelijkmaaktenvoorhunlot,dátwashetwatmijlietdenken
endoen.Dewilendehandelingvananderenisdeordeverstoringdie
hetdenkenaanjaagt;wanneerdezeordeverstoringalgeenpermanente
inbraakophetdenkenvormt.378

Ditmaalweesikhetverzoekvandepolitiemanafenwilligdedatvan
devrouwin.Morgendoeikwellichthettegenovergestelde,doeikhe-
lemaalnietsofhelpbeiden.Maarzonderdezeconcretemensendiein
dezeconcretesituatiemijnaandachtopeisten,zouikwellichtniethebben
gewetendatpolitiemannenhetschoolgeldvanhunzoonsnietkunnen
betalen.Ofdatvrouweninbarensnoodzoarmkunnenzijndatzegeen
geldhebbenvoorhetbusjenaarhetziekenhuis.

Moetiknuconstaterendatdecategorischeimperatiefopzijnbestis
weggelegdvoordestudeerkamervandeethicusofdevergaderzaalvan
dewetgever?Leidtmijnervaringopndirandemarkettotdeoverweging
datKantsvoorschriftalleengeldtinhetlaboratoriumvanderede?En
datweonsmoetenneerleggenbijhetfeitdathetinhetvolleleven,ook

378 RalfBodelier,Ordeverstoringen. Zeven essays over beeldende kunst, literatuur en muziek in de 
schaduw van Auschwitz,Baarn:Gooi&sticht1992.
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opmoreelvlakaanmodderengeblazenis?

Inmijn tweede kanttekeningbetwijfel ik inderdaadofdecategorische
imperatief,zoalsgeformuleerddoorKant,onsüberhauptverderhelpt.
Dezekanttekeningluidtdatdecategorischeimperatief,maatgevendvoor
generatiesintellectuelen,geenuitsluitselbiedtinonzezoektochtnaareen
kosmopolitischeethiek.

GracePhirihad,evenalsdepolitieman,eenheelspecifiekverzoek.En
zevroegeneenheelspecifiekevoorbijganger,mijenmijalleen,omhulp.
Indat,maaraltespecifiekeenconcretegeval,ishetvrijwelonmogelijk
omeenbesluitafhankelijk temakenvandeveelalgemenerevraagof
we‘iedereen’moreelverplichtkunnenstellenomeenzelfdebesluitte
nemen.Om,bijvoorbeeld,uiteigenzakhettransportteverzorgenvan
bevallendevrouwenenhetschoolgeldtebetalenvankinderenvanarme
politiemannen.HoewelKantdoorgaansterughoudendismetpraktische
voorbeelden,stelthijhetthemavandecharitasineenvanzijnboeken
zelfaandeorde.379Hijschoteltzijnlezershetvoorbeeldvoorvaneen
rijkeman.Eenwelgesteldeburgerdieziethoeanderenworstelenmet
hunarmoedeterwijlhijzondermeer indemogelijkheidverkeertom
hentehelpen.stelnu,zegtKant,datdezemanalsvolgtredeneert.Dat
hij–inmijnvrijevertaling–alsvolgtdenkt.

‘Watgaathunarmoedemijaan?Voormijmagiedereenzogelukkigzijn
alsdehemelvoorbeschiktofzoalshijhetvoorzichzelfweetteregelen.
Ikzalniemandietsafpakken,ikzalookniemandbenijden.Maarikheb
helemaalgeenzinomietsbijtedragenaanhunwelbevinden,zoalsikal
evenminzinhebomhenterzijdetestaaninhunarmoede!’

Verbeeldjenu,vraagtKant,datdezemaniervanredenerengemeen-
goedzouzijn.‘Ach,danzouhetmensdomzondertwijfelvoortgaanmet
bestaan.Misschienzouhetwellichtwelbeterafzijn,danwanneeriedereen
zwateltovermededogenenliefdadigheid,maarzichtegelijkertijdbezig
houdtmetbedrog,hetaandelaarslappenvanandermansrechtenofmet
henanderszinsschadetoebrengen.’

Inzo’ngevalishettochbeter,zooverweegtKant,omdieredenering
tevolgen,waarintenminsteniemandschadewordttoegebracht.Maar
magzo’nredeneringdanookeenmorelewetheten?nee,datmaghij
niet,ookalishetnietondenkbaardattalvanmensenopvergelijkbare
wijzedenken.‘Wanteenwildieietsdergelijkszoubesluiten,komtmet
zichzelf in tegenspraakwanneerhij zelf indeproblemenzoukomen,
watgeenszinsvaltuittesluiten.Danisookhijaangewezenopdeliefde

379 Kant,Grundlegung zur Metaphysik der Sitten,1786.
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enhetmedelijdenvananderen.Waszijneigenredeneringtotalgemene
wetgemaakt,danhadhijzichzelfberoofdvanallehoopomgeholpente
wordenwanneerhijdiehulpzelfnodigheeft’.380

Datiseenduidelijkantwoord:hettenprincipaleafzienvanhetverle-
nenvanhulp,kanopgrondvandecategorischeimperatiefnietmoreel
wordengenoemd.Maarhoezithetdanmethettegenovergestelde?Laat
ikKantsvoorbeeldeensomdraaien.Hoezithetmetderijkemandieals
volgtredeneert?

‘Hunarmoedegaatookmijaan.Voormijmagniemandzoongelukkig
zijnalsdehelvoorbeschiktofzoalshijhetvoorzichzelfweetteverpes-
ten.Ikzaliedereenietsgeven,ikzaliedereensteunen.Ikhebzinombij
tedragenaanandermanswelbevinden,ikwilnietslieverdanmensen
terzijdestaaninhunarmoede’.

Verbeeldjenu,vraagikmeaf–wantKanthoudthet,nogmaals,alleen
bijheteerstevoorbeeld–datdezemaniervanredenerengemeengoed
zouzijn.Hetzouinelkgevaleenvriendelijkeruitgangspuntzijndande
redeneringvandeburgeruitKantseigenvoorbeeld,demandieniemand
ietsguntofterzijdestaat.Maarmagdezeredeneringnuookeenmorele
wetheten,zelfsalishetnietgoedvoorstelbaardattalvanmensenhaar
aanhangen?

OokalverschaftKantzelfgeenuitsluitsel,tochgokikeropdatookdeze
redeneringdetoetsvandecategorischeimperatiefnietdoorstaat.Want
eenwildieietsdergelijkszoubesluiten,komtmetzichzelfintegenspraak
omdathetgeenszinsvaltuittesluitendathij,dooriedereenietstegeven,
zélfindeproblemenkomt.Danwordtookderijkemanbehoevenden
armlastig.nietalleenkomthijdaarmeeindezelfdesituatieterechtals
zijnmedeburgerdiehijzograagwilhelpen,ookkanhijniemandmeer
terzijdestaan.Endatkannatuurlijknooitdebedoelingzijn.Wasdeze
redeneringtotalgemenewetgemaakt,danberoofdehijzichzelfvanelke
mogelijkheidomanderentehelpen.381

nochdebeslissingomniemandtehelpen,nochhetbesluitomiedereen
tehelpen,valtzoonderKantsdefinitievanmorelewet.Enmeersmaken
zijnerniet.Inmijnzoektochtnaareenkosmopolitischantwoordopde
vraaghoezichineenmondialiserendewereldhetrijkedeelmoetver-

380 Kant,a.w.,p.56.
381 DatmijnredeneringwaarschijnlijkdoorKantzouzijnbeaamd,ontleenikaaneenopmerking

vanMarthanussbaumdieKantsverhoudingtothetmededogenonderzocht.nussbaummeldt
nietalleendatKantvonddatjemethetgevenvanhulpdewaardigheidvandeontvangeraantast.
Kantvoegdedaarnogaantoe,aldusvolgensnussbaum,‘datmedelijdendehoeveelheidleedin
dewereldvergroot,wantdoorhettonenvanmedelijdenlijdentweemenseninplaatsvanslechts
één’.Marthanussbaum,Oplevingen van het denken. Over de menselijke emoties,Amsterdam:
Ambo2001,p.306enp.559.
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houdentothetarme,weetKantmevooralsnognietveelverdertehelpen.

Zoalsdetweedekanttekeningaanslootopdeeerste,zosluitdederde kant-
tekeningopdetweedeaan.Decategorischeimperatief,alsmogelijkheid
omoprationelewijzemorelebesluitentenemen,schiettekortomdatze
geenaandachtheeftvoorconcretemensenmethunconcreteproblemen,
inhunmaaralteconcretelijden.

Doorditgebrekaanaandachtkanzijzelfsmensonterendgedragle-
gitimeren.Hoeweldecategorische imperatiefooitwerdgeformuleerd
alscriteriumomhetgoedelevenvormtegeven,kanzijdoorhaarpuur
procedurelevormdatgoedelevenookomzeephelpen.Decategorische
imperatiefiszóprocedureel,hetontbreekthaarzodramatischaaninhoud,
datzezichooklaatgebruikenompraktijkentelegitimerendienaarons
gevoelvolstrektmensonwaardigzijn.

Eenvoorbeeldmoetvoldoen.EndatishetpleidooivanKantinzijn
Grundlegung zur Metaphysik der Sitten uit1786omaanmoordenaars
altijddedoodstrafopteleggen.EendoodstrafdieonderdeMalawische
dictatorHastingsBanda299keerwerduitgevoerdenin1994doorde
eerstedemocratischgekozenpresidentMuluzide factowerdafgeschaft.
Maardatwasin‘94.Vandaagenonderhethuidigeautocratischebewind
van president Bingu wa Mutharika behoort de doodstraf weer tot de
mogelijkheden.382

Toen Muluzi de doodstraf buiten werking stelde, deed hij dat naar
verluidopgrondvanhetmottoWe are no country of murderers. ‘I will 
never sign a death sentence against a fellow human being’.383Daarmee
verwoorddehijdemorelegedachtedathetvoltrekkenvandedoodstraf
tenkostegaatvandewaardigheidvaneenmedemens,maarookdatzij
opnieuwintensleedteweegbrengtbijdemoordenaar,zijnvrouw,zijn
oudersofzijnkinderen,waardoorhetleeddatdoordemisdadigerzelf
alwerdveroorzaakt,alleennogmaartoeneemt.

naarKantsopvattingechter,isdedoodstrafvoormoordenaarsvanzelf-
sprekend.Datisopdeeersteplaatsomdatdezwaartevanstraffen,aldus

382 ZosteldedeMalawischeoverheidinmaart2011datzijniethettegendedoodstrafgerichte
Optional Protocol vanhetInternational Covenant on Civil and Political Rights ICCPRzalonder-
tekenen;‘Malawiwillnotabolishdeathpenalty’,Nyasa Times17maart2011.Zie:nyasatimes.
com/national/malawi-will-not-abolish-death-penalty.html(geraadpleegd20maart2011).

383 Muluziverklaardepubliekelijkdathijnooiteendoodvonnistegeneenmedemenszouonder-
tekenen.sinds1992iserinMalawidanookgeendoodvonnismeervoltrokken,alwordtde
doodstrafwélmetenigeregelmaatuitgesproken;zie:handsoffcain.info/bancadati/schedastato.
php?idcontinente=13&nome=malawi(geraadpleegd20maart2011).Albleefdedoodstrafpro 
formaweldegelijktotdemogelijkhedenbehoren,sinds1992isinMalawiniemandmeerdoorde
staatomhetlevengebracht.In2007werddedoodstrafookformeelongrondwettelijkverklaard;
zie:deathpenaltyproject.org/content_pages/31(geraadpleegd20maart2011).
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Kant,een-op-eendezwaartevanhetmisdrijfmoetenuitdrukken.Alleen
doorditprincipeconsequenttoetepassen,voorkomenwewraakzuchten
kaneenobjectieveeneenduidigetoemetingvanstraffenplaatsvinden.Op
grondvandituitgangspuntishetnuvanzelfsprekenddatmoordalleen
metmoordkanwordenvergolden.Alleendoorvoormoordzo’nhogestraf
opteleggen,druktzichhetrespectuitvoorhetmenselijklevendatdoor
demoordenaarwerdgenomen.Hat er aber gemordet, so muss er sterben.
Hetishetaloudeoog-om-oog,tand-om-tand,waarKantoverigensook
uitdrukkelijknaarverwijst.384

nu verdedigt Kant de doodstraf minder op grond van deze oud-
testamentischegedachtedanopgrondvandecategorischeimperatief.
Wanneerweervanuitgaan,zegtKant,datdemoordenaarhandeldeop
grondvanzijnvrijewil,danmogenweerookvanuitgaandathijzélfde
wetformuleerdedathetmenselijklevennietbeschermwaardigis.Wan-
neerjedemoordenaarnuzobehandelt–cq.terdoodbrengt–zoalshij
anderenbehandelde–cq.terdoodbracht–danvolgjedewetdiede
moordenaarzelfheeftgeformuleerd.Feitelijkkunjezelfsredenerendat
demoordenaarhetrechtheefttewordenbeoordeeldopgrondvaneen
wetdiehijalsrationeelwezenzélfformuleerde.385Wanneerweafzienvan
mijn,indeeerstetweekanttekeningengeformuleerdetwijfelofiemand
aanzijn(morele)handelingenweldeoverwegingenvandecategorische
imperatiefvooraflaatgaan,danisditeenredeneringwaargeenspeld
tussentekrijgenvalt.

Intellectuelendieinde18eeeuwwéltegendedoodstrafpleiten,zoals
CesareBeccaria,wordendoorKantafgeserveerdals sentimentelehu-
manistenomdatzezichlatenleidendoorteilnehmende Empfindeleien
affektierte Humanität.386WantvoorKantishetopleggenenvoltrekken
vandedoodstrafeenhandelingvandehoogstemoreleorde,louteren
alleenomdatdezedoorzuiverrationeelargumenterentotstandisgeko-
men.HetstatelijkemoordenwordtdoorKantzelfszobelangrijkgeacht,
dateenlanddatzichzelfzouopheffen(‘denkaaneeneilandwaarvande
bevolkingzoubesluitenheteilandteverlatenomzichoverdewereldte
verspreiden’)tochdelaatstemoordenaarindegevangeniszoumoeten
executeren.387

384 Hans-Ludwigschreiber,‘Todesstrafe’,in:Zeitschrift für Internationale Strafrechtsdogmatik,ZIs
8/2006,p.327-329.

385 Hans-JoachimPieper(red.),Hat er aber gemordet, so muß er sterben. Klassiker der Philosophie 
zur Todesstrafe,Alfter,zonderjaargang,p.115-127.Zieook:interviewmetPieperopevangelisch.
de/themen/gesellschaft/philosophie-sogar-kant-war-f%C3%BCr-die-todesstrafe7674.

386 schreiber,a.w.,p.328.
387 ‘selbstwennsichdiebürgerlicheGesellschaftmitallerGliederEinstimmungauflösete,(z.B.

daseineInselbewohnendeVolkbeschlösse,auseinanderzugehen,undsich inalleWeltzu
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nuvaltveeltegendezebloeddorstigeredeneringintebrengen.Endat
gebeurtdanook,methetcommentaarvandeItaliaanseschrijverUmberto
Ecoalseenvanmeestlucidevarianten.ZosteltEcodesimpelevraagof
dewederkerigheiddieKanttotdekernmaaktvandetoepassingvanhet
strafrecht bijvoorbeeld ook opgaat in verkrachtingszaken? Dient een
verkrachternatezijnberecht,zelfaaneenverkrachtingtewordenonder-
worpen?Enzoja,wiezoudezefraaietaakdanopzichwillennemen?388

Ikzouhetgraagnogwatpittigerwillenstellen.Enwelaandehandvan
hetgevalArminMeiwes,de‘kannibaalvanRotenburg’.Inhetvoorjaarvan
2001zochtdezeMeiwesviainternetcontactmetBerndJürgenBrandes,
eeningenieuruitBerlijn.BrandesstondMeiwesvrijwilligtoezijnpenis
aftesnijden.samenprobeerdenzehetgeslachtsorgaanineenbraadpan
te bakken en op te eten, waarna de man buiten bewustzijn raakte en
doodbloedde.VervolgenshingMeiweshemaaneenvleeshaak,slachtte
Brandes en vroor hem in. In de maanden erna zou hij verschillende
lichaamsdelenvanBrandeshebbenopgegeten.389

DevraagisnietzozeerofKantvoorstanderzouzijnvanhetopleg-
gen van precies dezelfde behandeling aan Meiwes als hij Brandes liet
ondergaan,wantdeconclusiekannietandersluidendandatKantdaar
voorstandervanis.OokMeiweszoumoetenwordengeslachtenopge-
geten,omtebeginnenmetzijnpenis.Opnieuwisdevraagwiezichaan
Meiwesgeslachtsorgaantegoedzouwillendoen,gevolgddoordevraag
ofdezeexecutiezelfsindeversteuithoekenvandepubliekeopinienog
hetpredicaat‘moreel’zoukrijgen.

Ikwaagdattebetwijfelen.Ikvermoedzelfsdatdepubliekeopiniedeze
strafinwalgingzouafwijzen.Tochverdientelkeoog-om-oog,tand-om-
tand-bestraffingbijKantperdefinitiehetpredikaat‘moreel’,ookwanneer
eenabsolutemeerderheidzicherkokhalzendvanafkeert.Endátacht
ikproblematisch,alwashetmaaromdatzodeterm‘moreel’volledigan
haaroorspronkelijkeconnotatiewordtontdaan.

OmdezeredenbeargumenteertdeDuitsefilosoofJürgenHabermas
bijvoorbeeld,datKantscategorischeimperatiefnietvoldoet.’Hetsubject,

zerstreuen),müssteder letzte imGefängnisbefindlicheMördervorherhingerichtetwerden,
damitjedermanndaswiderfahre,wasseineTaten

 wertsind,unddieBlutschuldnichtaufdemVolkehafte,dasaufdieseBestrafungnichtgedrungen
hat;weilesalsTeilnehmerandieseröffentlichenVerletzungderGerechtigkeitbetrachtetwerden
kann.‘Kant,geciteerdin:schreiber,a.w.,p.328.

388 ‘Enalshetbeginselzougeldenvandewedervergeldingdoordestaat,zoumendanniet,steunend
opdewet,opdeverkrachter,enmetgeweld,sodomietischehandelingenmoetenverrichten?’
UmbertoEco,‘Dialoogoverdedoodstraf ’,in:De Alledaagse onwerkelijkheid,Amsterdam:Bert
Bakker1985,p.154-155.

389 ZievooreenverslagvanhetgevalMeiwes:de.wikipedia.org/wiki/Armin_Meiwes(geraadpleegd
22maart2011).
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ookalishetinstaatomeenmoreeloordeeltevellen,kandatnooitopei-
genhoutje.Alleensamenmetalleanderenvalttetoetsenofeenbestaande,
danwelaanbevolennorm,iniedersbelangisendaarommaatgevend.’390
En Habermas is streng. Zo mag de gemeenschappelijke toetsing van
handelingendievoormoreelverantwoordmoetendoorgaan,ookgeen
virtueletoetsingzijn.Hoebelangrijkhetwellichtisomjealredenerend
vóórtestellenhoepositiefanderenoverhetdoorjouuitgedokterdebesluit
zullenoordelen,uiteindelijkiseenhandelingpasmoreelverantwoord
wanneererconcreet,metanderen,viaeen‘machtsvrijecommunicatie’
consensusover isbereikt.Kants categorische imperatief isniet alleen
leegenbepleitdaaromhetverkrachtenvaneenverkrachterenopeten
vaneenkannibaal.Zeisookmonologisch,terwijlHabermaspleitvoor
eendialogischeethiek.Kantisinderdaadsubjectief,terwijleenwerkelijk
moreelbesluitalleenopintersubjectievegrondentotstandkankomen.

nukomikopndirandemarketookmetHabermasnietver.Wanneer
Kantmetzijnsubjectievecategorischeimperatiefalnietgeschiktisom
instant-besluitentenemen,danisHabermasdatmetzijnintersubjec-
tieveethieknogminder.Hoeverleidelijkhetwellichtookisomtussen
dewalmendeminibusjeseenherrschaftsfreie Kommunikationopgangte
brengenoverGracePhiri’sverzoek,uiteindelijkzalertocheenbesluit
moetenwordengenomen.EnliefstvoordatGrace’skleindochterdaad-
werkelijkinhetzandwordtgebaard.

Habermas’ introductie van ‘de anderen’ in het vaststellen van moreel
handelenbrengtmeweltoteenvierde kanttekening.Hoezitheteigenlijk
metGracePhirizelf?WatiseigenlijkhaarrolinhetdenkenvanKant?
BijDiogenesofMarcusAureliusdeedGraceerniettoe,enbijKantlijkt
hetalnietanderstezijn.WatGraceookzegt,hoezemijaankijkt,hoe
zuiverofverwardhaarargumentenzijn,hoeoptimistischofdeplorabel
haartoestandis–indeprocedureleafwegingdieikvolgensKantdiente
maken,speeltzijgeenenkeleformelerol.VanzelfsprekendverbiedtKant
menietomookdepositievanGraceinmijnprocedureleafwegingente
betrekken,maardeconcretevrouwvanvleesenbloed,diepinhetstof
vanndirandemarket,hoefikverdergeenblikwaardigtekeuren.Alsof
Gracenietmeerisdaneending,eenuitwisselbaarlichaam,waarikóver
denk.AlsofGracenietmeerdaneenmiddelisomtotmijndoeltekomen.
TerwijlhetnotabeneGracezélfiswaarhetallemaalomdraaitendie
mijndenkenheeftaangezet.

390 JürgenHabermas,Theorie des kommunikativen Handelns (Band2):Zur kritik der funktiona-
listischen Vernunft,FrankfurtamMain:suhrkamp1985,p.145.Zieook: JürgenHabermas,
Moralbewusstsein und kommunikatives Handeln, FrankfurtamMain:suhrkamp1983,p.77.

IMMAnUELKAnT.KOsMOPOLIETInKönIGsBERG



184

KOsMOPOLITIsCHEPERsPECTIEVEn

Ik ervaar het als bijzonder verleidelijk om nu verder te gaan op de
overwegingofeendenkenindelijnvanKant,eendenkendatzichzo
minmogelijkwillatenrakendoordewerkelijkheid,laatstaanzichdoor
diewerkelijkheiduitbalanswil latenbrengen,überhauptweldenken
magwordengenoemd.

Meervoordehandligtechtereenanderevraag.BestaaterbuitenKants
monologischecategorischeimperatief,enHabermasdialogischevariant
daarop,ookeencategorischeimperatiefdiezichexplicietnietfundeert
ineenredelijkeafweging?Ikvermoedvanwel.

DevraagofikGracezouhelpendanwelindesteekzoulaten,beant-
woorddeikindeconcretesituatieopndirandemarketinhetaangezicht
vanGracezélf.Tendiepstewerdopdatmomentmijnredelijkedenken,dit
principevanmijnvrijheid,terdiscussiegesteld.Deextremekwetsbaar-
heidvanbeidevrouweninhetvuilezand,schoktemijnzelfgenoegzame
genieting.sterk,gezondenmetgeldinmijnportemonnee,trokikdie
zonnigemiddagoverndirandeRingroadenstuitteopGraceenhaar
dochter;fragiel,ziekenzondereenkwachaopzak.ZonderdatGrace
meookmaarietskonafdwingen,verplichttezijmijdoorhaarvraagom
hulp.Haarautoriteitwasontwapenendenwerktelouterdooreenberoep
tedoenopmijnvrije,goedewil.

Ooknuwasersprakevaneenimperatief.MaarandersdanbijKant
werddezewoordloosvoltrokkenenwasduspre-reflexief.391Hetisdeze
imperatiefdieikinhetvolgendeessay,handelendoverhetkosmopoli-
tismevanEmmanuelLevinas,tersprakezalbrengen.

Voormijn vijfde kanttekeningspringikvanhetconcreteniveauvande
ethieknaarhetmeeralgemeneniveauvanhetrechtendepolitiek.En
verder:naardeinternationaledimensiedaarvan.VandePraktische Ver-
nunftmeteennaarZum Ewigen Frieden.Maarookdezekanttekeningzal
doorGracePhiriindroefeniswordenontvangen.WantKantsdenken
verschaft haar geen bescherming van buitenaf. Zijn denken verschaft
haargeenbeschermingnuMalawilangzaammaarzekerwegzaktineen
dictatoriaalbewind,geleiddoorBinguwaMutharika.Hetverschafthaar
ookgeenbescherming,zouMalawiooitwegzakkeningenocideenmas-
saverkrachting,zoalsevenverderop,inCongoenRwanda.

nukanhetimmensebelangvanZum Ewigen Frieden alleenbijbenade-
ringwordenvastgesteld.Alwashetmaaromdatvandaag,inhettweede
decenniumvande21eeeuw,vrijwelallevoorstellendieKantinzijnboekje

391 RogerBurggraeve,‘‘Lasocialitédel’argent’.Eenethischevisieovereconomie,ondernemenen
geld’,Ethische perspectieven7februari1997,p.190.
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doetinvervullingzijngegaan.EnnietalleeninEuropa. OokMalawiiseen
republieknaarKantsvoorstellingen.Alisheteennogjongeendaarom
gemankeerderepubliek,maarMalawiheefteengrondwet,eentriaspo-
litica,eenredelijkfunctionerendparlementenvijfjaarlijkseverkiezingen
dietotnutoevrijwelgeweldloosverlopen;hetlijkenindicatorendatde
burgersvanMalawigrosso modoinstemmenmethetsociaalcontractdat
zemetzichzelfendusmethunoverheidzijnaangegaan.

OokligtMalawivandaagingesponnenineenwebvaninternationale
betrekkingen. Het land is volwaardig lid van Kants Volkerenbond in
haarinmiddelsschieroneindigegedaantevandeVerenigdenaties,de
WereldbankenhetIMF,vandeAfrikaanseUnieenComesa,vandeFAO
endeG77,vanILOenInterpol,vanMonucensadec,vanUnAMID,
UnCTAD,UnEsCO,UnIDOenUnWTO,vandeWHOenWTOen
nog tal van andere internationale instellingen. Malawi heeft, kortom,
Kantslessenterhartegenomen.Maarhetisdevraagofdatvoldoendeis.

MalawiiseenAfrikaanslandmetvergelijkbarespecificatiesalsRwanda.
In1993isookRwandaeenrepubliekmeteenmeerpartijendemocratie,
eengekozenpresidenteneengrondwet, ingesponnenineenwebvan
internationale verdragen. Een jaar later is Rwanda het toneel van ge-
nocide.Ineenperiodevanhonderddagen,vanbeginapriltothalfjuli
vermoordentweeextremistischeHutu-milities,deImpuzamugambien
deInterahamwetegendeéénmiljoenTutsiengematigdeHutu.

Hoeweldemassamoordalsinds1990isvoorbereid,endevoortekenen
evidentzijn,grijptniemandin.392OmringendelandenalsCongo,Burundi,
UgandaenTanzaniadoenniets.HetmachtigeAmerikakijktweg,evenals
devoormaligekolonisatorenBelgiëenFrankrijk.Ditlaatstelandlijktde
genocidezelfseenwarmharttoetedragen.393DeVerenigdenatiesstaan
hetmoordende factotoe,terwijldeVnnotabeneeentroepenmacht–
United Nations Assistance Mission for RwandaUnAMIR–inhetland
heeftgestationeerd.394

Overderedenenomnietintegrijpenisveelgeschreven.395Eenvan
demeestgenoemdeisdathetinternationalerecht,zoschatplichtigaan
Zum Ewigen Frieden,nietvoldoendeindemogelijkheidvoorzietomin

392 MahmoodMamdani,WhenVictimsbecomeKilllers.Colonialism,nativism,andtheGenocide
inRwanda,Kampala:Fountain2002,p.132-159.

393 France accused on Rwanda killings;zie:news.bbc.co.uk/2/hi/africa/6079428.stm(geraadpleegd
8februari2011).Zieook:samanthaPower,Een probleem uit de hel. Amerika, het Westen en het 
tijdperk van de genocide,Amsterdam:Contact2003,p.423.

394 Power,a.w.,p.410.
395 Roméo Dallaire & Brent Beardsley, shake hands with the devil: the failure of humanity in

Rwanda,Toronto:RandomHouseCanada2003.Zieook:LessonsfromRwanda.TheUnited
nationsandthepreventionofGenocide;zie:un.org/preventgenocide/rwanda/responsibility.
shtml(geraadpleegd8maart2011).
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soevereinestatenmilitairintegrijpen.Zelfsnietwanneerdezestaten
soevereine individuen met honderdduizenden tegelijk over de kling
jagen.Ookalblijkeninternationalenormenrondomzelfverdedigingen
humanitaireinterventiesvandaagteschuiven,desondanksverbiedthet
HandvestvandeVerenigdenatieshaarlidstateninArtikelII.4nadruk-
kelijkomonderlinggeweldtegebruiken,terwijlartikelII.7henverbiedt
omzichindestaatszakenvaneenanderestaattemengen.Formeelgaat
de soevereiniteitvan landennogsteedsvooropde soevereiniteitvan
hun burgers.396 Formeel, want vanzelfsprekend had de internationale
gemeenschapookzónderdezegenvandeVnkunneningrijpen.Ja,als
vanzelfsprekendhadeenlandalsdeVerenigdestaten,in1994metafstand
hetmeestmachtigelandterwereld,inRwandamoeteningrijpen.397

EnRwandaisgeenuitzondering.OokgenocideninBiafra(1967-1970),
Bangladesh(1971),Ethiopië(1977en1984),EquatoriaalGuinee(1977en
1979),Guatemala(1982en1983),Irak(1986-1989),Darfur(2004-2008)
en Congo (1994-heden) werden door de internationale gemeenschap
getolereerd.Endatgebeurdedoorgaansopgrondvanhet ‘legalistisch
paradigma’,zoalsMichaelWalzerhetomschrijftinzijnstandaardwerk
overrechtvaardigeenonrechtvaardigeoorlogen.398Totdeschaarseuit-
zonderingenbehorendegenocideinCambodja(1975-1978),waaraan
Vietnameeneindemaakte,endieinvoormaligJoegoslavië(1991-1995),
waardeVerenigdestatenhetinitiatiefnamen.

Hetlegalistischebeginsel,Kantsabsoluteverbodopinmenginginde
binnenlandsepolitiekvananderelanden,heeftweliswaardeoorlogtussen
statenforsteruggedrongenmaarzebekrachtigdeookdesoevereiniteit
vanhetstaatsgezaginlandenwaardemeestelementairevoorzieningen
ontbrekenofdemensenrechtensterkwordengeschonden.

‘Kantlijktzichnietveelaantetrekkenvanhetlotvanvolkerendieleven
ondermisdadigeregimesofonderongunstigeomstandigheden’,consta-
teerteencommentatordroogjes.‘Hijlijktzeenkeldemoreleplichtvoor

396 HandvestvandeVerenigdenaties.‘DeOrganisatieisgegrondophetbeginselvansoevereine
gelijkheidvanalhaarLeden.’ArtikelII.4luidt:‘Inhuninternationalebetrekkingenonthouden
alleLedenzichvanbedreigingmetofhetgebruikvangeweldtegendeterritorialeintegriteitof
depolitiekeonafhankelijkheidvaneenstaat,envanelkeanderehandelwijzedieonverenigbaar
ismetdedoelstellingenvandeVerenigdenaties’.ArtikelII.7luidt:‘Geenenkelebepalingvandit
HandvestgeeftdeVerenigdenatiesdebevoegdheidtussenbeidetekomeninaangelegenheden
diewezenlijkonderdenationalerechtsmachtvaneenstaatvallen,nochwordtopgrondvan
enigebepalingdaarinvandeLedenverlangddatzijzodanigeaangelegenhedenkrachtensdit
Handvesttoteenoplossingbrengen.Ditbeginselstaatdetoepassingvandwangmaatregelen
ingevolgeHoofdstukVIIevenwelniet indeweg’; zie: europa-nu.nl/id/vh9lpkb93no0/hand-
vest_van_de_verenigde_naties#p3(geraadpleegd8maart2011).

397 Power,a.w.,p.425-428.
398 MichaelWalzer,Rechtvaardige en onrechtvaardige oorlogen. Een ethische beschouwing met his-

torische illustraties,Amsterdam:Atlas2006,p.110-112.
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tehoudenomtekomentoteenrepubliek’.399Hetprobleemzit‘mechter
nietinKantspersoonlijkegevoeligheidvoorhetlotvanvolkeren.Het
probleemzitdieperenisvooreenbelangrijkdeelingebakkeninKants
wijsgerigeopvattingvansoevereiniteitenautonomie.

OmdatKanthetsoevereineindividuendesoevereinegemeenschap
minofmeerinelkaarsverlengdeplaatst,enomdathijbeideevensoeve-
reinverklaart,heefthijgeenantwoordopdevraaghoetedenkenente
handelenwanneerbeidesoevereiniteitenmetelkaarinconflictkomen.
Wanneerdesoevereinegemeenschaphetsoevereineindividuschendt.
Kom je dan op voor de soevereiniteit van het individu, en schend je
meteenpolitioneleinvasiedesoevereiniteitvanhetland?Ofrespecteer
jedesoevereiniteitvaneenlandenaccepteerjedeschendingvanzijn
soevereineindividuen?

Academischishetprobleemvandedubbelesoevereiniteitallerminst.
ZokruistentijdensdeIrak-oorlogin2004deBritseintellectueelRoger
scrutonendevicevoorzittervanhetDuitseparlement,AntjeVollmer,
publiekelijkdedegensoverdevraagofKantnuwél(scruton)ofníet
(Vollmer) zou hebben ingestemd met de Amerikaanse invasie in het
landvansaddam.

AntjeVollmer,prominentlidvanDie Grünen,deeddeaftrap.InDer 
Tagesspiegel schreef ze dat ‘iemand, in navolging van Kant, nóóit een
oorlogmagbeginnen,louteromdathijdejuistewaardenvertegenwoor-
digt’.400Kant,zomeendeVollmer,richttezichopstatenendaarmeeop
hetStaatsburgerrecht.Ennietopindividuelemensenendaarmeeophet
‘mensenrecht’.KantzoudenadrukdiedevoorstandersvanIraklegden
opmensenrechtenhebbengediskwalificeerdalsveeltevaagenveelte
willekeurig.sowiesoworden,aldusVollmer,demensenrechtenveelte
vaakaangeroepen,terwijlhetfeitelijkgaatompolitieke,economischeen
medialekwesties.Wiedoorlopendkomtaanzettenmetmensenrechten
omdaarmeeonderanderepolitioneleinterventiesgoedtepraten,behan-
deltmensenrechtenzoalseenfundamentalistzijnreligie.Hijkentgeen
twijfel,hijvergelijktniets,accepteertgeenandereculturenenisinfeite
mateloos.AntjeVollmer,samengevat,staatophetstandpuntdatKant
verwoorddeinZum ewigen Frieden.

MeerdaneenmaandlaterreageertRogerscruton,prominentvertegen-
woordigervanhetBritseconservatisme.Opdewebsiteopendemocracy.
neterkenthijdatKantoorlogalleengoedkeurtterverdedigingendat
een‘pre-emptive attack’nietgelijkstaataandefensie.Máár,zegtscruton,

399 Mertens,a.w.,p.16.
400 AntjeVollmer,‘ImmanuelKantimIrak’,Der Tagesspiegel5januari2004.
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Zum Ewigen Friedenmoetenwenietalteserieusnemen.Kantwasal
oudenzijndenkvermogenlietna.WieteruggaatnaarKantsberoemde
Kritiekentrektgeheelandereconclusies.

Zomoetenwevooraleerstbeseffendatde inwonersvanstatensoe-
vereinewezenszijnendaarmeedoeleninzichzelf.Despotischelanden
nu,diehuninwonersnieterkennenalssoevereinewezens,missenom
dezeredenelkelegitimiteit.AndersdanVollmerdoet,kunnenwedeze
statennietsoevereinnoemen,wantzewordenimmersnietdoorhun
eigeninwonerserkend.Eensoevereinestaat,eenKantiaanserepubliek,
bestaat uit de instemming van haar burgers via het sociaal contract.
‘Ditbetekentdathetverdwijnenvandezedespotischestatengoedisin
zichzelf.Enhetbetekentdatditverdwijnenhetdoelenhetverlangenis
vanalleredelijkewezens’.Hetaanvallenvaneendergelijkestaat,mitsvia
deregelsvanhetoorlogsrecht,zoudoorKantwordenopgevatalseen
‘rechtvaardigeoorlog’.401

Irak, zegt scruton in 2004, is zo’n land zonder soevereiniteit. Irak
is openlijk despotisch. Het land is geen Kantiaanse republiek en is al
evenmin een enthousiast lid van de Volkerenbond. De inwoners van
Irakwordenhun rechtenonthouden, Irakvaltbuurlandenaanende
machthebbers plegen genocide op hun eigen burgers. stel nu, vraagt
scruton,dateenbuitenlandseinvasiedeIrakeseburgersdekansschenkt
omweer,alsburgers,eeneigenstaatoptebouweneneeneigenregering
tekiezen?MetdatvooruitzichtzouImmanuelKantzichzondertwijfel
latenovertuigendoorzijneigenprincipesenvoluitinstemmenmetde
Amerikaanseinterventie.

EndaarisAntjeVollmerhetdanweernietmeeeens.Wederomzes
wekenlaterverschijnthaarrepliek.Zondertwijfel,schrijftVollmer,zoude
denkeruitKönigsbergvolmondigmetscrutonhebbeningestemddathet
Irakvansaddameenhelwasomintewonen.OokzouKantmetscruton
desoevereiniteitvandeIraki’shebbenbenadrukt.Enpreciesomdiereden,
aldusVollmer,zouhij tegenscrutonhebbeningebrachtdat ‘alleende
bevolkingvanindividuelestaten,opgrondvanhuneigeninspanningen,
eendemocratiekunnenvestigen.’Vollmer:‘Watdebuitenwereldkandoen
ishetleverenvankennisoverdemocratischbestuurendemocratische
instellingen(...)maaroorlog,gevoerdvanuithetbuitenland,kannooit
eendemocratievestigen.EnKantbegreepditalsgeenander’.Hijzoudan
ooknóóitmetdeAmerikaanseinvasiehebbeningestemd.402

401 Rogerscruton,Immanuel Kant and the Iraq War;zie:opendemocracy.net19.02.2004(geraad-
pleegd17januari2011).

402 Antje Vollmer, Immanuel Kant and Iraq. A reply to Roger Scruton; zie: opendemocracy.net
31.03.2004(geraadpleegd17januari2011).
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scrutonenVollmer latenhun lezers inverwarringachter.Heeftdr.
scruton,onderanderedeauteurvandegeprezenKant-monografieKant
uit1982nugelijk?Ofkomtdatgelijktoeaandr.Vollmer,auteurvande
gedegenHeisser Frieden. Über Gewalt, Macht und das Geheimnis der Zi-
vilisation uit1995naarderolvangeweldineenbeschaafdesamenleving?

Ikvermoeddatbeidengelijkhebben.Endatzeditnietkrijgenvanhun
tegenstanders.Kantlaatsimpelwegbeideconclusiestoe.Zijnnadrukop
desoevereiniteitvanstatenleidttoteenpolitiekvannon-interventie.Zijn
nadrukopdesoevereiniteitvanhetindividuleidttoteenpolitiekvan
mensenrechteneninterventie.Dekosmopolitischeintellectueelheeftde
keuze.Maarpreciesdezekeuzevrijheid,zoluidtmijnvijfdekanttekening,
isonbevredigendalspraktischekosmopolitischeoriëntatie.

Endebelangrijkste,dezesde kanttekeninghebiknognietgemaakt,want
debelangrijkstevraagmoetiknogstellen–endatisdevraagdieslo-
veenseintellectueelslavojŽižekmetenigdedainafdoetalshet‘standaard
kritisch-ideologischpuntdatelkbegripvanuniversaliteitgekleurdisdoor
onzeparticulierewaardenendusverborgenuitsluitingenimpliceert’.403
Devraagkortom,ofKantiemandofgroepenmensenuitsluit.Enzoja,
wanneerhijdataldoet,ofdezeuitsluitingvoortvloeituitzijnfilosofie.
Hetiszekereenstandaard-ideologischpunt,maarhetdedainvanŽižek
isonverdiend.Zekerintellectuelebeschouwingendieclaimenrechtte
doenaaniedereen,verdienenhetgefileerdtewordenopdevraagwieze
bedoelenmet‘iedereen’?

HoeziethetopditpuntbijKant?sluitKantskosmopolitismeiedereen
in,waarterwereldhijofzijzichookbevindt?OfsluitookKantskosmo-
politismegroepenmensenuit?ZoalsDiogenesdegevestigdeinwoners
vandepolisuitsloot,ofMarcusAureliusdechristenen?Wanneereen
kosmopolitischefilosofieééntoetsmoetdoorstaan,danishetdezewel.
Gemetennaardeuitgangspuntenvanhetconcretekosmopolitisme,zoals
hetcynismevanDiogenesenhetstoïcijnsedenkenvanMarcusAurelius,
wilikhetantwoordzoekenindepraktische redevanKant.Bijzijncentrale
stellingdatdemens,alsautonoomredelijkwezenvolgensdecategorische
imperatiefzalhandelen.

En de vraag is: kán iedereen wel redelijk denken en handelen? En
waaromzoudenmensendatüberhauptwíllendoen?Waaromopgrond
vanderede,enniet,bijvoorbeeldopgrondvanovergeleverdetradities,
goddelijkeopenbaringenof,hoesimpelkanhetzijn,opgrondvanin-
tuïtiesengut feeling?

403 slavojŽižek,Geweld. Zes zijdelingse bespiegelingen,Amsterdam:Boom2009,p.58.
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Bovendien:wanneermensenalwillenoordelenopgrondvanderede,
waaromzoudenzedatdanwillendoenopgrondvanKantsspecifieke
invullingdaarvan?Opgrondvandeprocedurevandecategorischeim-
peratief?Enniet,bijvoorbeeld,opgrondvandeethischedirectievenvan
hetboeddhisme,vanOnzeLieveHeerofdeMarquisdesade?

En,alslaatste,wanneermensenalredelijkkunnenenwillenoordelen,
enwanneerzedatookalkunnenenwillendoenopgrondvanKantscate-
gorischeimperatief,waaromzoudenerdanooknaarhándelen?Waarom
zoudenzeniethandelenopgrondvandehenmeervertrouwdeintuïtie,
oudetraditiesofhetgeloofinGod?De geest is gewillig, maar het vlees is 
zwak,wistdeevangelistMattheüsal.

Deaanhangersvande‘categorischeimperatief ’wetendeantwoorden
opaldezevragen.Zijmenendatwedecategorischeimperatiefmoeten
toepassen,omdatdemenseenredelijkwezenis,omdatzijnredelijkheid
hetgebruikvanderedenueenmaalvanonsverlangt,omdatKantde
meestredelijkeargumentenheeftvoorzijncategorischeimperatiefen
omdathetalleszinsredelijkisomredelijkverkregenuitkomstenookin
redelijkehandelingenomtezetten.

Deze argumentatie is echter onbevredigend, omdat zij louter naar
zichzelfverwijst.Omdatzijterugkeertnaareenredeeneenopdierede
gebaseerdewil,diedegenedienietvolgensde redewillendenkenen
handelennueenmaalniet–ofnietvolledig – overtuigt.De factozijnde
antwoordenvanKantianentevergelijkenmetdeantwoordenvangelo-
vigemensenoplastigevragenvandeseculierefilosoof.Waarombaseren
gelovigenhunmoraaleigenlijkophet‘goddelijkebevel’,zoalsCliteurhet
noemt?Hunantwoordklinktdeniet-gelovigeonbevredigendindeoren,
maarvooreengelovigchristenishetvolstrektlogisch:‘OmdatikinGod
geloof,omdatGodzichinBijbelheeftgeopenbaardenomdathijinzijn
openbaringwildatikmeaanzijngebodenconformeer’.Dezegelovige,
die lieververtrouwtopde ‘absolutewaardigheidvanGod’danopde
‘absolutewaardigheidvandemens’zalnetzoschouderophalendaande
KantiaanvoorbijgaanalsdeKantiaanaandegelovige.

Terwijldecategorische imperatiefevident isvoordeveelalatheïsti-
scheaanhangersvandeKerkvandeRede,404iszedatallerminstvoorde

404 InFrankrijktentijdevandeRevolutie,werdendekerkenvandechristenengeslotenentendele
vervangendoor‘kerkenvanderede’.DeCultusvandeRedevervingdekatholiekehoogmis,
derevolutionaireJacobijnsekalendervervingdekerkelijkeGregoriaanseeneenceremonieel
iconoclasme(hetbrekenvandebeelden)vervinghet‘brekenvanhetbrood’.HetPantheon,dat
in1789zouwordeningewijdalskatholiekekathedraal,werdherbestemdtotkathedraalvande
Rede.Deheiligedrie-eenheidwerdhiervervangendoordeseculieredrie-eenheidrede,vrijheid
engelijkheid.Op10november1793(20eBrumairevolgensdeJacobijnsekalender)werdook
denotreDameopnieuwingewijd.nualsTempelvandeRede,terwijldeGodinvandeRede
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overgrotemeerderheidvandewereldbevolking,alsvanoudsgevangen
in theïstischdenken. Jodenenmoslims, christenenenhindoes,new-
age-aanhangersenietsisten,allenborenzebronnenvanmoraliteitaan
diebuitenderedeendecategorischeimperatiefliggen.DeKantiaanse
rechtvaardigingvandecategorischeimperatiefkan,kortom,alleengel-
denvoorhendieinstemmenmethetprimaatvanderede.Alleenalom
dezeredenvalttebetwijfelenofKantspraktischeredegeschiktisomeen
kosmopolitismemeetefunderenwaarbinnenookmiljardengelovigen
zichmoetenthuisvoelen.Ja,Kantdachtvanwel.Maardereactiesuit
religieuzehoeklatenonsietsandersvermoeden.

Overigens isookbinnenhetdiscoursvandeverlichtingsfilosofiede
categorischeimperatiefgeenheerenmeester.ZosteltArthurschopen-
hauer (1788-1860) inDie Welt als Wille und Vorstellung uit 1819 een
nieuweimperatiefop.Hetiseenimperatiefdienietalleensimpeleris
geformuleerdmaardievolgensschopenhauerookbeterworteltinonze
alledaagseervaring.Ineenervaringdieleertdatmensensterkgeneigd
zijntotmedelevenmetanderen,omdatzesimpelweghetlijdenvanan-
derenalslijdenherkennen.Enzoalsmensenhuneigenlijdenwensente
verlichten,ligthetookvoordehanddatzehetlijdenvananderenwen-
senteverlichten.Daaromleidthetempirischwaarneembaremedeleven
vanmensen–Mitleid –totschopenhauerscategorischeimperatief,Das 
Prinzip aller Moral.‘Kwetsniemand,hetisbeteromiedereentehelpen,
inzoverrehettotjemogelijkhedenbehoort’.405

De grote uitsluiting
DatdeacceptatievanKantsethiekvaltofstaatmetdeacceptatievan
deredealsorganiserendcriterium,isméérdanenkeleenacademisch
vraagstuk.Hetheeftookpraktischeconsequentiesvoordetoepassing
vandepraktische Vernunftinconcretepolitiekevraagstukken.nulijkt
dietoepassingperdefinitiegeenexclusiefmomenttekennen,maar,zo
vermoedenwealuitKantsoordeelovernegers,geleindianen,vrouwenen
joden,jemoetwelinstaatzijnomautonoomensoevereintedenkenen
tehandelen.VermogensdieKantzélflouterwisttebespeurenbijblanke
manneninuniversiteitsstedenalsKönigsberg.

ModerneKantianenalsJohnRawls,dieeveneenshetprimaatschenken
aan Kants kritieken boven diens antropologie, dichten tegenwoordig
ooknegersenvrouwenredelijkevermogenstoe.Hetligtechtervoorde

ophethoogaltaarwerdverheven;HendrikGeorgeLeih,‘Devrijheidophetaltaargeheven’.In:
De Franse Revolutie en het christendom,Kampen1989.

405 schopenhauer:‘Verletzeniemanden,vielmehrhilfallen,soweitdukannst’.Zie:Volkerspierling,
Schopenhauer-ABC,Leipzig:Reclam2003,p.94.
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handdattweegroepenblijvendvanKantsdenkenwordenuitgesloten.
Datzijn,enerzijds,degenendienietopderedewensentevertrouwen
en er de voorkeur aan geven zich, bijvoorbeeld, te onderwerpen aan
‘Godsbevel’.Enhetzijn,anderzijds,degenendienietopderedekúnnen
vertrouwenomdatzijdaartoehetvermogenmissen:deonredelijken.De
waanzinnigen,dedwazenenonnozelaars,dezottenenstompzinnigen,de
mallotenenhalvegaren.Kortom:hetenormearsenaalaanmensenmet
eenpsychischeaandoeningofeenverstandelijkebeperking.406

Terwijldeeerstegroepuitgeslotenen,aldannietopgrondvanredelijke
overwegingen,nietwenstintestemmenmetKantswijsbegeerte,inclusief
depraktischetoepassingendaarvan,heeftdetweedegroepdezekeuze
niet.Daaromkúnnenzijperdefinitiegeendragerszijnvandemenselijke
waardigheidzoalsKantdezevoorogenheeft.Wantdezemenselijkewaar-
digheidisimmersonlosmakelijkverbondenmetderedelijkevermogens
diedemensnueenmaalzijnaangeboren.

WeliswaarverondersteldeKantdatookvrouwen,geleindianen,negers
en joden geen (optimaal) gebruik weten te maken van hun redelijke
vermogens,maarandersdandedragersvandeonredelijkheid,ontlenen
dezegroepenhunidentiteitnietaanderedeofaanhetontbrekenervan.
Ophetmomentdathendezevermogenswordentoegekend,geldtKants
antropologienietmeerenvallenzijalssoevereineindividuenonderde
menselijkewaardigheid.

Datisandersvoordeonredelijken.Zijwordengekenmerktdoorhet
ontbrekenvanpreciesdatgenewaarmensenvolgensKanthunwaardig-
heidaanontlenen:derede.Enterwijldezeinherentemenselijkewaar-
digheidontspringtaanonzeinherenteredelijkevermogens,ligthet,al
doorredenerend,voordehanddatmensenzonderdergelijkevermogens
opnooitméérkunnenrekenendaneenrelatieve waarde.Eenwaarde
waarvandeprijs telkensweerdooranderenwordtvastgesteld.

Kantsonderscheidtussenwaardigheidenwaardevindenweinde17e
en18eeeuwmaaralteconcreetterugindeomgangmetgeesteszieken.
Hetisdetijdvande‘groteopsluiting’,zoalsdeFranseintellectueelMi-
chelFoucaultconstateerde.Deopkomstenophemelingvanderedeging
onvermijdelijkgepaardmetdeafgangenhellevaartvandeonrede.Een
toenemendeafkeervandeonredelijkheid–Unvernunft, déraison –leidde

406 EndanisernogeenderdegroepuitgeslotenendievoorheteerstwordtopgemerktdoorArthur
schopenhauer.DatzijndedierendievoorKantslechtszakenofdingenzijnendiemenzonder
meeralsfacilitatorvoorhetmenselijkwelbevindenkangebruiken.scherpbeschrijftschopen-
hauerhoevogelvrijdierenzijnindeethiekvanKant.‘Hetzijnmiddelen,dingendievolledig
aandewilenwillekeurvanmensenondergeschiktkunnenwordengemaakt.’P.B.Cliteur&A.
Ellian,Capita Encyclopedie en Rechtsfilosofie,a.w.
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inheelWest-Europatotdeonstuimigeaanwasvaninterneringsoorden
waardeon-redewerdopgesloten.Zijverdween inhôpitaux généraux 
en Irrenanstalten, in Narrenhäuser, dolhuizen en houses of correction. 
Hoewelindezeplaatsenooklandlopers,werkschuwenenlibertijnen–
folie–werdenweggeborgen,namdewaanzinnige–déraison–eengeheel
eigenplaatsin.Terwijldelandloperofwerkweigeraarindedolhuizen
nogopeenmenselijkebehandelingkonrekenen,steldenzijhungekken
tentoonachtertralies.407nuderedeontbrak,drongzichdedéraison,de
dierlijkheidvandezefigurenvolledigopdevoorgrond.De factowaren
degekkennietmeervandierenteonderscheiden.Zijverlorendanook
hunstatusvansoevereinindividu.

InschrijnendebewoordingenschetstFoucaulthetlevenvandezeon-
redelijken,dienietalleenwerdengelijkgeschakeldmetdierenmaarook
eenvergelijkbarebehandelingondergingen.‘Dekrankzinnigevrouwen
dieaanvallenvanrazernijhebben,liggenalshondenaandekettingvast
inhunhokken.Zezijnvandebewaakstersenbezoekersgescheidendoor
eenlangegangdiemeteenijzerenhekisafgezet.Doordathekwordt
voedselenstroomopteslapentoegereikt,metharkenwordthetvuil
gedeeltelijkverwijderd’.

Vandaagwordtdezesituatie,althansindewestersewereld,alsvolstrekt
abjectbeschouwd.OfdatookzoisinDerdeWereldlanden,isnogmaar
devraag.Hetaantalmensendatlijdtaaneengeestelijkeofmentalebe-
perkingenhetaantalmensenmetpsychischeaandoeningeniserinelk
gevalnietminderom.ZoschatdeWereldbankdatwereldwijdrondde650
miljoenmensenlijdenaaneenlichamelijke,verstandelijke,psychischeof
socialehandicap.Eneenbuitensporiggrootdeelvanhen–naarschatting
tussende100en200miljoenmensen–maaktdeeluitvandemeerdan
eenmiljardextreemarmen.408Erlijkteenduidelijkverbandtebestaan
tussen armoede en handicaps, of, in de meeste recente terminologie:
tussen armoede en functiebeperkingen. Enerzijds zorgt armoede voor
handicapsdoorondervoeding,slechtegezondheidszorgengevaarlijke
levensomstandigheden.Anderzijdswordenmensenmeteenhandicap
doorgaans gemarginaliseerd en uitgesloten van belangrijke ontwikke-

407 MichelFoucault,Geschiedenis van de waanzin,Amsterdam:Boom1975,p.72-89.
408 Hoeveel mensen met een handicap door het leven gaan, is niet bekend. In 1999 schatte de

Wereldbankdatrond15à20procentvandeextreemarmen(opmeerdaneenmiljardextreem
armenzijndat150a200miljoenmensen)lijdenaaneenhandicap.Zie:AnnElwan,Poverty 
and Disability. A Survey of the Literature,Washington:WorldBank1999,p.15.Tienjaarlater
constateertdeWashington Group on Disability Statisticsdatwereldwijdrondde10à12procent
vanallemenseneenhandicapdragen.Datbetekentdatweopeenwereldbevolkingvan7miljard
mensenin2012moetenrekenenoprondde800miljoengehandicapten,endatdaarvantenminste
110miljoengehandicaptenleveninextremearmoede.Zie:cdc.gov/nchs/washington_group.
htm-2009(geraadpleegd7februari2010).
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lingenindesamenleving.Zeleidenvaakgeengelukkigfamilieleven,ze
krijgengeenofminderkinderen,zeontvangengeenfatsoenlijkonderwijs,
zevindengeenbaanenvrijetijdsbesteding,zestaanveeleerderblootaan
(seksueel)geweld,levenondereennegatievebeeldvormingenworden
genegeerddoorbeleidsmakers.409Zekerineenarmlandlevenmensen
meteenbeperkingvrijwelaltijdophetbestaansminimum.Desondanks
isarmoedeenlevenmeteenbeperkingeencombinatiedienogmaar
amperaandachtkrijgt.410

Inhaarstandaardwerkoversocialerechtvaardigheid,Grensgebieden 
van het rechtuit2006,suggereertMarthanussbaumdatKantsmensbeeld
ookvandaagnoghetbeeldbepaaltvandemensalsweldenkende,actieve,
mannelijkeburger.Endatopgrondvanditmensbeeld,metnamedragers
vaneenverstandelijkeofgeestelijkehandicaponverminderdvandeze
categoriezijnuitgesloten.411

Het iseenwrangespelingvanhet lot.Terwijldeuitvindingvande
redehaaruitdrukkingkrijgtinhetuniverseleconceptvande‘inherente
menselijkewaardigheid’,degradeertderedetegelijkertijdhaardiapositief,
deonrede,toteenon-waarde.Terwijlhetconceptvandemenselijkewaar-
digheiddegrondslagvormtvoordeuniverselemensenrechten,worden
dedragersvanverstandelijkehandicapsopgrondvandezeonredeaan
hunlotovergelaten.

Kantspersoonsopvatting,constateertooknussbaum,maaktdeeluit
vaneenlangetraditiewaarin‘hetpersoonzijnwordtgelijkgesteldmet
hetredelijkdenken,datvooralhetvermogentotmoreeloordelenom-
vat’.Eendenkenwaarbijeenscherponderscheidwordtgemaakttussen
demenselijkeeigenschapvanderedeendedierlijkheidvandemens’.412
DooronverminderduittegaanvanderedesnijdenKantendeKantianen
onzemorelevermogensvolkomenlosvandedierlijkewereld.Wanneer
deredeontbreekt,valtdemensdanookineenklapterugtotdestatus
vandierenverliesthijzijnwaardigheid.Wantwielouterbestaatinde
sfeervandenatuur,isaltijdeenmiddelennooiteendoelopzich.netals
hetdier,restookdegeestelijkgehandicaptenietmeerdandeprijsdiede
samenlevingvoorhemoverheeft.

409 ColinBarnes&GeofMercer,Disability,Cambridge:PolityPress2002.
410 Alwordtookhiereenvoorbehoudgemaakt.ZoconstaterenonderzoekersvanhetHumanDeve-

lopmentnetworkdatweveelnietweten.‘Thisrelationshipmaynotappeartobeasquantitatively
significantascommonsenseandanecdotalevidencewouldsuggest.’Zijwijzenophetfeitdat
eropditterreinalleendatabeschikbaarzijnuitEuropaenCentraalAziëendatwezekerover
derdewereldlandennoginhetduistertasten;JeanineBraithwaite&DanielMont,Disability and 
Poverty,Washington:WorldBank2008(summary).

411 Marthanussbaum,Grensgebieden van het Recht,a.w.,p.57.
412 nussbaum,a.w.,p.120.
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Terug naar de werkelijkheid van Ndirande
Het antwoord dat intellectuelen eeuwenlang hoopten te vinden op
devraagwátdewerkelijkheidisenwelkemoreleregelszijonslevert,
wordthendoorKantnietverschaft.sindsdeKritik der reinen Vernunft 
ofdeKritik der praktischen Vernunftmenenwijdatonzeopvattingvan
dewerkelijkheidvooreenbelangrijkdeelafhankelijkisvandewijze
waaropwijnaardewerkelijkheidkijken.Déwerkelijkheidvaltdoor
onsdanookniettekennenenblijftachteralshetDing an sich.Of,om
hetwatnauwkeurigerteomschrijven,dewerkelijkheidnaKantisop
zijnbestdewerkelijkheidzoalsdezeaanonsverschijnt,hetDing als 
Erscheinung. 

Tochlatenveellaterefilosofendewerkelijkheidnietrusten.Zijkoeste-
rendehoopdatdewerkelijkheideensdaagshaarsluierszalafwerpenen
zichinhaarnaaktheidaanonszalopenbaren.Mijnkritischelezingvan
Kantmakenmijnieuwsgierignaarhunverrichtingen.Ja,dezeskritische
kanttekeningendie ikbijKantzette,drijvenmezelfs inhunrichting.
ZonderhetProjekt der Moderne -zoalsHabermasKant’sinspanningen
omschreef-volledigterzijdetewillenschuiven,moetikterugnaarde
werkelijkheid en wel die van ndiranda. naar een werkelijkheid van
waaruitGracePhirieenonverbiddelijkberoepopmedoet.

In het werk van Immanuel Kant verschijnt het kosmopolitisme voor het eerst als 
een volwaardige filosofie. Van de Kritik der praktischen Vernunft tot Zum ewigen 
Frieden krijgt het wereldburgerschap vorm als redelijk project van redelijke 
mensen. Van het moment waarop de mens zijn eigen morele wet bepaalt en 
met anderen een sociaal contract sluit, tot het moment waarop landen zelf hun 
wetgeving scheppen en met andere landen een sociaal contract sluiten, schetst 
Kant een verlicht kosmopolitisch universum en legt feitelijk de grondslag voor 
ons moderne morele en politieke denken. En centraal in dit kosmopolitisme 
staat opnieuw het begrip waardigheid – al is dit nu een inherente waardigheid 
die de mens noch ontleent aan de natuur (Diogenes) noch aan de goden (Marcus 
Aurelius). Deze inherente waardigheid ontleent de mens aan zijn eigen vermogen 
om te redeneren en zich aldus de wet te stellen.
Toch is Kants filosofie niet onproblematisch, zeker wanneer zij direct in verband 
wordt gebracht met de situatie waarin Grace Phiri op Ndirande market verkeert. 
Zo blijkt het niet mogelijk om op grond van Kants categorische imperatief 
fatsoenlijke directieven te ontwerpen over de manier waarop we in dergelijke 
emergencies moeten handelen. Ook is het nog maar de vraag of Kants kosmopo-
litisme wel voorziet in een mogelijkheid om Grace Phiri te redden op het moment 
dat zij slachtoffer wordt van grof binnenlands geweld. Op zo’n moment stuit de 
soevereiniteit van een land op de soevereiniteit van de burger. En Kant lijkt in dat 
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geval niet te kiezen voor deze burger maar voor het land. Als laatste lijkt Kants 
redelijke persoonsbegrip een ruime groep mensen uit te sluiten: zij die getroffen 
zijn door redeloosheid. 
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12 EmmanuelLevinas,
Kosmopolietdoordeander

Met Emmanuel Levinas (1906-1995) verschuift het decor. Richtten Dioge-
nes, Marcus Aurelius en Immanuel Kant zich op het ik, plots staat nu de 
ander centraal. Met Levinas verkennen we een kosmopolitisme dat expliciet 
wordt genormeerd door de ethiek. ‘Ieder van ons is schuldig tegenover alle 
anderen en ik meer dan wie ook’. Hoe kan deze ethiek worden omgezet in 
recht en politiek? En hoe rijmen we Levinas’ concept van een wereldwijde 
broederschap, met diens koele analyse van de massamoorden op de Pales-
tijnse kampen Sabra en Sjatila? Of met zijn onverhulde sympathie voor de 
Sovjet-Unie?

In1961maaktdeRussischekosmonautJoeriGagarindeeerstebemande
ruimtevluchtuitdegeschiedenis.IndeVostokItrekthijin108minuten
ronddeaarde,eenreisdiehemdeuitspraakontlokt‘deaardeisblauw,
hoeprachtig,hoeverbazingwekkend’.413

Emmanuel Levinas, opgegroeid in Litouwen, groot kenner van de
RussischeliteratuurenferventlezervanLe Monde,volgtGagarinsvlucht
opdevoet.Omerindatjaarnogeenvanzijnmooisteessaysaantewij-
den:Heidegger, Gagarin et nous.Hetiseenessaydathemstempelttot
eenkosmopolitischintellectueelinhetspoorvanDiogenesvansinope,
MarcusAureliusenImmanuelKant,alzalhijintalvanopzichtenmet
zijnvoorgangersbreken.

In1961isLevinas55jaaroud,directeurvandeÉcole Normale Israélite 
Orientale (EnIO) in Parijs, en wacht op de publicatie van zijn eerste
groteboekannexproefschrift,Totalité et Infini.Hetzalhetboekworden
waarmeeLevinasvoorheteerstruimeaandachtopzichvestigt.Maarook
eenboekwaarinhijscherpafstandneemtvanzijnDuitseleermeester
enaanhangervanhetnationaalsocialismeMartinHeidegger,diehijeen
filosofievandewortelingendeonrechtvaardigheidverwijt.414Waarinhij,

413 Ennietdeuitspraak:‘ikziegeengodhierboven’of‘ikwasboven,maarhebgodnietgezien’,zoals
desovjet-RussischepartijleidernikitaChroesjtsjovhemlaterindemondzouleggen.Zie:

 en.wikipedia.org/wiki/Yuri_Gagarin#cite_note-cosmoworld-9(geraadpleegd25januari2011).
414 EmmanuelLevinas,DetotaliteitenhetOneindige.Essayoverdeexterioriteit,Baarn:Ambo

1987,p.44.
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omhetalvastinonzeterminologietegieten,afstandneemtvanMartin
Heideggerdiehijeenanti-kosmopolitismeverwijt.

Heidegger,zoconstateertLevinasin1961,isweerindemode.Endat
is opmerkelijk, want Heidegger was een filosoof die zich compromit-
teerde voor, tijdens en na de Tweede Wereldoorlog. Hij meldde zich
kortnademachtsovernamevanHitlerin1933vrijwilligalslidvande
nationaalsocialistischensDAPenprobeerdeinzijnpositievanrector
aandeuniversiteitvanFreiburgdezepartijookdaadwerkelijktesteunen.
Enmeerdandat:HeideggerwaseendenkerdiedeFührerwildeführen.
Envolgenstallozecriticiwashijomdezeredenmedeverantwoordelijk
voor de doorbraak van Hitler, het nationaalsocialisme en uiteindelijk
ookAuschwitz.415

LevinaskritiseertheminHeidegger, Gagarin et nousechternietdirect
opzijnnazi-sympathieën.Waarschijnlijkachthijdezebijzijnlezersmaar
altebekend.HierzethijHeideggerneeralscriticusvandetechnologie.
Eentechnologiediedemenslijkttedegraderentoteenschakeltjeineen
ontzaglijkemachinerie.EentechnologiedievolgensHeideggerschuld
isaanhetuitbuitenvandenatuurendiedeaardboluitelkaarkandoen
spatten.416

HetiseenvisiedieLevinashoogstproblematischacht.Ookalisde
modernetechniekabsoluutnietzondergevaren.WatLevinasechterir-
riteert,isdebekrompenheidvan‘HeideggerendeHeideggerianen’.Want
detechnologiestaatvoorveelmeer.Zesymboliseertdegroteverwachtin-
genvandenaoorlogsetijd.‘Wanneerdetechniekingoedebanenwordt
geleid,biedtzeookenormemogelijkhedenomdemensheidtebevrijden
vandehongerofdeverslavingaandearbeid.’417

WatLevinasbovenalstoort,ishetalternatiefdatHeideggerentalvan
andere,veelalDuitsecriticivandetechnologie,hunlezersbieden.Het
alternatief van deze ‘reactionaire en onderontwikkelde’ vijanden van
deindustriëlemaatschappij iseenterugkeernaardeidyllischewereld
van onze kindertijd. Een wereld die niet is besmet door de moderne
technologie. Een wereld van machtige landschappen, bruggetjes over
rivieren,padendoordevelden,bomen,duisterebossen,boerenvrouwen
enwijnkaraffenopwittetafellakens.Eenpastoralewerelddiesamenvalt
metdePlaatswaarhetlevenisgeworteldenwaardetechniekgeenvatop
krijgt.Hetis,schrijftLevinas‘deeeuwigeverleidingvanhetheidendom’.

415 MarkLilla,The Reckless Mind: Intellectuals in Politics,newYork:newYorkReviewBooks2003.
416 EmmanuelLevinas,‘Heidegger,Gagarinenwij’,in:EmmanuelLevinas,Het Menselijk Gelaat

(gekozeneningeleiddoorAdPeperzak),Baarn:Ambo1969,p.65-68.
417 FranceGuwy,De ander in ons. Emmanuel Levinas in gesprek: een inleiding in zijn denken,nij-

megen:sUn2008,p.72.
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Deverleidingvanhetheidense‘heiligedatdoordewereldheensijpelt’.
DehangnaardePlaatsisnietonschuldig.HetiseenhangdieLevinas

directherkentalsderomantiekvanhethitlerisme datdePlaatsinhet
Duitselandschapenkelreserveertvoorhendieerviabloedenbodem
zijn geworteld.418 Want ‘wortel schieten in een landschap, zich hech-
tenaandeplaats (...),dat ispreciesdescheidingvandemensheid in
autochtonebewonersenvreemdelingen’.VolgensLevinasishetonder
meerdetechniekdieonsvandezescheidingbevrijdt.Hetisdetechniek
dieontwortelt.Ze‘ontruktonsaandeHeideggeriaansewereldmethaar
bijgeloofvandePlaats’.

Dezeontwortelingbiedteennieuwekans.Eenkosmopolitischekans.
Dekansomeeneindetemakenaandeopdelinginautochtonebewoners
envreemdelingen.‘Voortaanishetmogelijkomoogtehebbenvoorde
mensen,onafhankelijkvandesituatiewaarinzezichbevinden’.Enanders
dandeplaatsgebondenHeidegger,ishetdekosmonautGagarindieons
dezekansverschaft.nietzijnmagnifiekekermisstunt,nochzijnmoed
ofdeugd,ofdewetenschappelijkeprestatiesachterdevluchtmakenop
Levinasdemeesteindruk.HetallerbelangrijksteisdathijdePlaatsverliet.
‘Gedurendeeenuurheefteenmensbestaanbuitenelkehorizon–alles
omhemheenwashemel’.

Gagarin was een communist. Maar wat Gagarin deed was bovenal
joods,steltLevinas.Ookhetjodendomheeftzichaltijdvrijgehoudenvan
plaatsen.Ookhetjodendomsublimeerdedeafgodenniet.Hetjodendom
eistehunvernietiging.Evenalsdetechniekdemystificeerdehetjoden-
domdewereldenonttoverdedenatuur.‘Maarhetontdektedemensin
denaaktheidvanzijngelaat’.

De Ander
Zijdelings toonthetGagarin-essayalhetcentrale themavanLevinas.
Datishetgelaatvandeanderemens.Kortweg:deAnder,aldannietmet
hoofdletter.Ofbeternog:datcentralethemaisderelatiediehetgelaat
vandeanderaangaatmethet‘ik’.Hetiseenrelatiewaarhet‘ik’nietop
uitben.Zonderdatikmeerzelfsmaarbewustvanben,roeptdeander
mijindezerelatietotverantwoordingenmaaktmijtoteenmoreelden-
kendenhandelendwezen.Alishetdezelfdeanderdiemijnbestaanal

418 AandevooravondvandeshoahschrijftLevinaseenbeschouwingoverhet‘hitlerisme’waarin
hijhetdenkenvandenazi’sanalyseertalseenleerdiedemensradicaalketentaanzijnlichaam,
datvervolgensweerisverbondenmethetBlut und Bodenvandeplaats.Eenleerdiedemens
geenkansverschaftopenigevrijheid,wathetjodendom,hetchristendomenhetliberalismewel
doen.EmmanuelLevinas,‘Enkelebeschouwingenoverhethitlerisme’,in:EmmanuelLevinas,
Over de ontsnapping,Baarn:Ambo2005.
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evendoorlopendterdiscussiestelt.Endie,zozalnogblijken,mijangst
aanjaagtendieikdaarommaaraltegraagwensbuitentesluiten.Alwas
hetmaardoortekiezenvoordePlaatswaarikgeworteldbenenwaarde
ander,vannature,nietthuishoort.

EmmanuelLevinas,filosoofvandeAnder.Pleitbezorgervaneenhu-
manismevandeAnderemens.Ennietvaneenhumanismevanhetzelf
enheteigenbelang.Eenfilosoofdiemeentdatdeethiekvoorafgaataan
defilosofieendatdemoraalvoorgaatophetdenkenendoen.nietomdat
demoraaluiteenredelijkplichtsbesefvoordienttegaanophetdenken
endoen,wantdatzoueenweinigverplichtendenormatieveoproepzijn,
maaromdathetfeitelijkzogebeurt.

numoetenwedezeverantwoordelijkheidvoorelkaar,eenverantwoor-
delijkheiddieikzalgaanomschrijvenals‘broederschap’,nietteabstract
denken.Zijblijktimmersaluitonzedagelijkse,concreteervaringen.We
begroetenelkaar,weschuddenhandenenvragenhoehetermeegaat.
Doorlopendhoudenwevooranderendedeuropen,zeggen‘nau’,en
makenvooriemandplaats.Wiestruikelt,werkenweopdebeen.Wie
verlorenraakt,helpenweopweg.

Datdoenwenietalleenalsvanzelfsprekendbijonzebiologischebroers
ofzussenofonzeoudevertrouwdebuurman.Datdoenweook,enhier
gaathetLevinasom,bijeentoevalligevoorbijganger,bijeenstadsgenoot
ofeenreizigeruiteenverland.Zoudenwealonzecontactenmetanderen
turvenentellen,zowelonzecontactentengoedealsonzecontactenten
kwade,danblijktonzeomgangveelmindergetekenddoorstrijddandoor
betrokkenheid.Inplaatsvanelkaardoorlopendnaarhetleventestaan,
gedragenweonsdoorgaansalsvoorelkaarverantwoordelijk.

Datneemtnietwegdatwezeerwelinstaatzijnomelkaartenegerenen
tebeliegen,tebestelenoftevermoorden.EnLevinasheeftdatervarenals
geenander.AlskindtijdensdeRussischeRevolutievan1917,alsjoodse
jongen inhetdoor-en-doorantisemitischeLitouwen,alskrijgsgevan-
geneineenDuitsconcentratiekampenalszoonvanoudersdiedoorde
nazi’swerdenvermoord,kanLevinasbepaaldnietwordenbeschuldigd
vannaïviteit.419MaarhoedichtLevinasookopdewreedhedenzatvan
de20eeeuw,tochmeenthijdatdezewreedhedenniettotdenormaliteit

419 ZobeschrijftHowardCaygilldatgeneratiesLevinas-lezersniethebbenbegrepenhoezeerhet
denken van Levinas is bepaald door zijn ervaringen onder het nationaalsocialisme. Caygill
wijsteropdat‘Levinasrepeatedlydescribedhislifeandworkintermsofthepresentimentand
mourningofthenazihorrorunderwhichheandhisimmediatefamilyhadsuffered.’Caygill
verwerptdanookmetkrachtelkesentimentelelezingvanLevinas.‘Theproximityofwarand
politicsisathoughtthatbringsLevinasclosertothethoughtofClausewitzandCarlschmittthan
totheliberalethicaltheoryfromKant’.ZieHowardCaygill,Levinas and the Political,London:
Routlegde2002,p.3.
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kunnenwordengerekend.Ookaldenkenveel,zonietdemeestewesterse
intellectuelendaarwaarschijnlijkheelandersover.420

Levinas,hetmoetnúwordengezegd,voorhetzometeente laat is:
Levinasisgeenmoralist.Hijisgeenzedenpredikerdieex cathedraver-
ordonneertdatdeandervoormoetgaanophetik.Alevenminishijeen
joodseuitvoeringvanpaterPhilBosmans,alsmaar indeweeromde
zevendehemelnabijtebrengen.Hijdoetniet‘alsofhetwegcijferenvan
zichzelftenbehoevevandeandereenBijbelseplichtis(...)ofdatheteen
specifieke,eentikkeltjemasochistischeeigenaardigheidisvanhemzelf ’,
zoals een nederlands criticus in een daverend slecht geïnformeerde
opiniemeent.421

EerderisLevinaseenpolitiekrealist.Eenintellectueeldievanuitzijn
filosofietegendraadseconclusiesformuleertover,bijvoorbeeld,demas-
samoordenindePalestijnsekampensabraensjatila(tijdenseeninterview
in1982)ofoverdemarxistisch-leninistischesovjet-Unie (tijdenseen
interviewin1992).Conclusiesdienietalleeningaantegendestroomvan
detijd,maardoormenigbewonderaarvanLevinasalsonthutsenden
stuitendzullenwordenervaren.Deenormeappreciatievan‘defilosoof
van de ander’ onder praktische idealisten en losgezongen theologen,
lijktdanookgestoeldophalfgelezeninterviewsenweinigdoordachte
consequenties.

Sabra en Sjatila
In het essay uit 1961 is de tegenstelling duidelijk: híer de abstracte
ruimteenhetnaaktegelaatvandemens;dáárdePlaatsenhetverschil
in autochtonen en vreemdelingen. Hier de ethiek, daar de zelfzucht.
Hierhetjodendom,daarHeideggerenhetnationaalsocialisme.Hierhet
kosmopolitisme,daardesluimerendeherinneringaaneenmoorddadig
nationalisme.

Danishet14september1982.Vaneenonbekendeschooldirecteuraan
eenjoodsinternaatisLevinasinmiddelsgepromoveerdnaardeeregalerij
vanhetFransedenken.EnverwegvanParijs,indeLibanesehoofdstad
Beirut,explodeerteenbom.DezeneemthetlevenvandepoliticusBashir
Gemayelen26vanzijnmedewerkers.DemaronitischechristenGemayel,
diewordtgesteunddoorIsraëldatsindsenkelemaandenhetZuidenvan
Libanonbezet,zouenkeledagenlaterwordenbeëdigdtotpresidentvan
Libanon.EnkeleurenvoordeaanslaghoudtGemayeleentoespraakin
eenbuitenwijkvanBeirut.Hijbetoogtdatonderzijnleidingdechriste-

420 DaleT.Miller,‘Thenormofself-Interest’,in:American Psychologist,vol.54,no.12,december
1999,p.1053-1060.

421 CarelPeeters,‘naaktenberooid’,Vrij Nederland4november2008.
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lijkebevolkingvanLibanonnooitzalzuchtenonderhetjukvandeislam.
Een dag na Gemayels dood dringen honderdvijftig van zijn aan-

hangers, ledenvaneenchristelijk-falangistischemilitie,dePalestijnse
vluchtelingenkampensabraensjatilabinnen.Indezekampen,gelegen
indeIsraëlischeveiligheidszonetenzuidenvanBeirut,richtenzijeen
bloedbadaan.48uurlangmartelen,verkrachten,verminkenenslachten
defalangistenmannen,vrouwen,kinderenenoudenvandagen.nietveel
laterzalIsraëlbekendmakendatronddeachthonderdPalestijnenzijn
vermoord,terwijleenbody countvanhetRodeKruishetaantaldoden
op2750schatenPalestijnsebronnenmeerdan3500dodenmelden.422
ThomasFriedmanvanThe New York Times,dievlaknademoordpartij
dekampenbezoekt,ziet‘overalgroepjesvanjongetwintigersendertigers
metvastgebondenhandenenvoetendietegendemuurwarengezeten
vervolgenswerdenneergemaaidmetmitrailleurvuur.’423

HoewelGemayelschristen-falangistendemassamoordenuitvoeren,
wordtIsraëlalsnelverantwoordelijkgesteld.Wantnietalleenwerden
falangistischemilitiesdoorIsraëlbewapend,ookhadhetIsraëlischeleger
destreekvolledigondercontrole.Metééntelefoontjenaardeleidervan
defalangistenhaddeIsraëlischeministervanDefensieArielsharonde
slachtpartijkunnenstoppen.LaterzullendeVerenigdenatiesofficieelvan
genocidespreken,terwijleeninterneIsraëlischeonderzoekscommissie,de
commissie-Kahan,meentdatderegeringvanpremierMenachemBegin
moetaftreden.Tallozepartijen,inbinnen-enbuitenland,waaronderde
mensenrechtenorganisatieHuman Rights Watch,pleitentotdedagvan
vandaagvoorvervolgingvandetoenmaligedefensieministerenlatere
premierArielsharon.424

TweewekennasabraensjatilavindtopeenFrans-Joodseradiozender
eeninterviewplaatsmetEmmanuelLevinaseneendannogonbekende
jongecollega:AlainFinkielkraut.425Hetgesprekwordtopgenomenin
hetappartementvanLevinasaandeRueMichelAngeinParijs.Delatere
Levinas-biograaf salomon Malka leidt het gesprek.426 Finkielkraut, zo
noteertMalka,traptafensteltonomwondendatIsraëlvoordemoor-
denverantwoordelijkis,ookalschotendeIsraëlischesoldatennietzelf.
VolgensFinkielkrauttoondesabraensjatilahoedramatischmoraalen
politiekinIsraëlmetelkaarinaanvaringzijngekomen.Endaarbijlaat

422 Zie:en.wikipedia.org/wiki/sabra_and_shatila_massacre(geraadpleegd3februari2011).
423 ThomasL.Friedman,From Beirut to Jerusalem,newYork:Anchor,1990, p.161-164.Zieook:

hrw.org/en/news/2001/06/22/israel-sharon-investigation-urged(geraadpleegd28januari2011).
424 Ibid.
425 InterviewmetEmmanuelLevinasenAlainFinkielkrautopRadio Communautéonderdetitel

Israël: éthique et politique,28september1982.
426 salomonMalka,Emmanuel Levinas. Eine Biographie,München:Beck2003,p.280-281.
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Finkielkrauthetniet.HijkritiseertookdeIsraëlischeneigingomdeeigen
wandadendoordevingerstezienmeteenberoepophetjoodselijden
tijdensdeshoah.Levinaslijkthetdaarvolledigmeeeens.‘Omjeopde
Holocaustteberoepen,entemenendatGodaltijdaanjouwkantstaat,
isnetzoverwerpelijkalshetGott mit unsopdekoppelsvandebeulen’.

Vervolgens richt salomon Malka zich direct tot Levinas en vraagt:
‘ZoudePalestijnvoordeIsraëlinietdeeersteanderemoetenzijn’?Het
cryptischeantwoorddatLevinasvervolgensgeeft,zalnogjarenlangre-
sonerenindiscussiesvanLevinas-exegeten.427Opdatconcretemoment
ishetvoorveleneenontluisterendeervaring.

Inmijn,zo letterlijkmogelijkevertaling,zegtLevinashetvolgende.
‘Mijndefinitievandeanderisvollediganders.Deander(l’autre)isde
naaste(le prochain,devolgende,debuurman)maarnietnoodzakelijker-
wijswiehetmeestnabijis(le proche, deverwante),hoeweldeze(buur-
man)ook(denaastekanzijn).Enzoalsuervoordeanderbent,bentu
erookvooruwnaaste(debuurman).Maarwanneerdenaasteeenandere
naasteaanvalt,ofhemonrechtaandoet,watdoetudan?Danverandert
dealteriteit(altérité,deandersheid)vankarakter.Dankanindealteriteit
eenvijandopdoemen,ofdanontstaatopzijnminsthetprobleemdat
jemoetbeslissenwiegelijkofongelijkheeft,wierechtvaardigisenwie
onrechtvaardig.Erzijnmensendieongelijkhebben’.428

Endaar,zomeldtMalka, laatLevinashetbij.429Maarde luisteraars
blijvenachterinverwarring.HebbenzijLevinasgoedbegrepen?Zeihij
metzoveelwoordendatdemassamoordopdePalestijnengerechtvaardigd
was? Dat de vluchtelingen met reden werden afgeslacht, bijvoorbeeld
omdat Palestijnen de door Israël gesteunde Bashir Gemayel hadden
opgeblazen?Of,inalgemenerezin,werdendevluchtelingenvermoord
omdatdePalestijnenIsraëlnaarhetlevenstonden?steldeLevinashier
datjedeander,demedemens,zondermeerkuntopdeleninvriendenen

427 Zie onder andere: Caygill a.w.; Catriona Hanley, ‘Levinas on Peace and War’, in: Athena 2,
2006,ziekfmi.lt/athena/pdf/2/70-80.pdf(geraadpleegd1februari2011).DavidCampbell,‘The
DeterritorializationofResponsibility:Levinas,DerridaandEthicsaftertheEndofPhilosophy’,
in: David Campbell & Michael shapiro, Moral Spaces: Rethinking Ethics and World Politics,
Minneapolis:UniversityofMinnesotaPress1999.Michaelshapiro,‘TheEthicsofEncounter:
Unreading,UnmappingtheImperium’,in:Campbella.w.JacquesDerrida,Adieu to Emmanuel 
Levinas, stanford: stanford University Press 1999. Jacob schiff, Politics Against Redemption: 
Rereading Levinas for Critical International Theory,zie:allacademic.com//meta/p_mla_apa_re-
search_citation/0/6/9/7/3/pages69730/p69730-3.php. simon Critchley, Infinitely demanding: 
ethics of commitment, politics of resistance,London/newYork:Verso1999.

428 Hetheleinterview–inEngelsevertaling–isopgenomenin:seánHand(ed.),The Levinas reader,
Oxford:Blackwell1989,p.289v.v.Zieook:Malka.a.w.,p.281enCagilla.w.,p.192.

429 Interessant en onverklaard is het feit dat Levinas belangrijkste biograaf, de Franse filosofe
Lescourret,eengrootdeelvanhetinterviewciteert,maarditlaatsteonthutsendecitaatnietter
sprakebrengt.MarieAnne-Lescourret,Emmanuel Levinas,Baarn:Ambo1996,p.301-302.

EMMAnUELLEVInAs,KOsMOPOLIETDOORDEAnDER



204

KOsMOPOLITIsCHEPERsPECTIEVEn

vijanden?Endateenvijandterdoodmagwordengebracht?Zoja,past
Levinashiernietnaadloosinhetdenkenvandenazi-juristenfilosoof
Carlschmittmetzijnprincipiëleopdelingindepolitiekevriendenen
vijanden?ValtLevinashierterugopdeHeideggeriaansenotievande
Plaatswaarmensenuiteenvalleninautochtonenenvreemdelingen?En
ergernog:treedtLevinashiernietdirectindevoetsporenvanMartin
HeideggerwanneerdezezwijgtoverdeHolocaust?

Meester-denker
WiewasEmmanuelLevinas?Hoewashijalsvriend,alsdocent,alscol-
lega,kortweg,alsmedemens?EnhoeplaatsenwijdemensLevinasin
hetdenkenvandefilosoofLevinas?

Wel,Levinaswaseenonvoorstelbareerudietenpolyglot.Eenbeheerser
vanhetLitouws,Russisch,Duits,Frans,Jiddisch,HebreeuwsenGrieks.
LevinasciteerdemoeiteloosDostojewski,TourgenjevenPoesjkin.Enhij
waseenvandebelangrijkstevernieuwersvande20e-eeuwsecontinentale
filosofie. Levinas was de wijsgeer die het gesprek rondom Heidegger,
HusserlenBergsonoverdeTweedeWereldoorlogheentildeendaarmee
hetexistentialismevansartremogelijkmaakte,ookalstemdehijdaar
nietmeein.

EennederlandsevolgelingvanLevinas,defilosoofAdPeperzak,eert
hemzo:‘Levinas’schitterendeanalysenvandemenselijkebestaanswijze
hebbendefilosofiegrondigvernieuwd.Zijhebbenonsdoenbeseffendat
hetoptredenvaneenanderemensingeenenkelkadervandewesterse
wetenschapenwijsbegeertepast.Deanderisgeending,geenelement,
geen object, geen subject, geen instrument, niet voorhanden, niet te
gebruiken,niettebekijken,enzovoort.Deanderzietmijaanenspreekt
mijtoe,verplichtmij;deanderismijngebieder,mijnvervolger;deander
is‘onzichtbaar’, ‘absoluut’, ‘oneindig’.Levinaspoogteentaaltevormen
die,zijhetinadequaat,hetwondervandeanderbenadertzonderhette
reduceren.nukandefilosofieeindelijkbeginnen.Totnogtoeheeftze
deintersubjectiviteitnauwelijksserieusgenomen.’430

Nu kan de filosofie eindelijk beginnen... Dezehopelozebewondering
vanPeperzakvoorLevinastekentvelendiezijnwerklazen–enookik
moettoegevenerweinigweerstandaantekunnenbieden.Zijroeptdes
testerkerdevraagopofLevinasookinzijnpersoonlijkeomgangmet
mensenlietzienwathetbetekentomtewordengeraaktdoordeander.
Omdezevraagmeteenmaarpraktischtemaken:lietookhijzichdoor
deanderraken?slaagdeLevinaserookzélfinomdeandertotzijnrecht

430 AdPeperzak,‘DankzijLevinas’,Trouw20januari1996.
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telatenkomen?Wisthijdeanderaanhetwoordtelaten?Gafhijdean-
derwathemtoekwam?namhijookzelfgenoegenmeteenbescheiden
plaatsjeonderdezon?

Hetiseenvraagwaarmeezijnbiografenblijkenteworstelen.Enwan-
neerzetocheenpogingdoen,dankomtLevinasernietgeweldigvanaf.
neemdejournalistsalomonMalka,ooitstudentvanLevinasaanhet
doorhem33jaarlangbestuurdeEnIO.EerstnoemtMalkaLevinasnog
vriendelijk een ‘pakketje energie, dat door de gangen raasde’. Daarna
zegtMalka:‘Ikherinnermezijnwoede-uitbarstingentegendemeisjes
waarvandeharendewastafelsvanhetinternaatverstopten,zijndrin-
gendeverzoekenomnaardevierdeverdiepingtekomenenzichtelaten
uitfoeteren,zijnnervositeitwanneermennietnaarbenedenkwamvoor
degebedsdienst,zijnuitnodigingenaanenkele ‘uitverkorenen’omop
vrijdagavondtekomeneten’.431

OokdeVlaamsefilosoofRudiViskerreageertgereserveerd.Viskeris
éénvandeweinigendiehetaandurvenomdedenkerLevinasstevigop
desnijtafelte leggen,zonderookmaarietsaftedoenaandienskwa-
liteiten.Integendeel. ‘Wanneerik,numinderdanvroegertoenhijme
beletteteslapen,zijntekstenopensla,overvaltmijeengevoelvandiepe
bewondering.Ditisechtgrotefilosofie.’432MaarterwijlhijLevinasprijst
alseen‘zeergroot,oorspronkelijkdenker’,vertelthijookdathijvande
man‘geensympathiekeindruk’overhield.Zoverwijthijdegrotedenker
‘verwatenheid’ enverteltover eencollega-filosoofdieLevinasopeen
congreseenbescheidenvraagstelt.Demanwerddoordegrotedenker
uitdehoogtegeantwoordzonderdatdezezichzelfsmaarverwaardigde
hemaantekijken.433

HetzelfdebeeldkomtnaarvorenuitLevinas’biografievanMarie-Anne
Lescourret.Levinas,zoblijkt,gedraagtzichnogaleens‘uitdehoogte’,
heefteenenormeeerbiedvoor‘gezag,ordeenallevormenvanhiërarchie’
en weinig persoonlijke contacten met de studenten van het EnIO.434

431 Malka,a.w.,p.12.
432 RudiVisker, ‘Mijnverzettegeneengrootoorspronkelijkdenker’.In:Guwy,a.w.,p.246.Met

Vreemd gaan en vreemd blijvenpubliceerdeViskereenbelangrijkekritiekopLevinas.Eenvan
zijnmeestinteressantestellingenbetreftdenotievandegeworteldheid.TerwijlLevinassteltdat
deanderonsverleidtomalszijnplaatsvervangertedienenenzijnwortelstevergeten,steltVisker
datLevinasnietafdoendeanalyseerthoeonzewortelsonsbepalen.nietalleenishetonmogelijk
omonzewortelsoptegevenendeandervolledigtegemoettekomen,onzewortelszijnook,en
meerdanLevinasvermoedt,eenbronvanangstenzorg.Omdátwegeenafstandkunnennemen
vanonzewortels,waarvanwehetbestaanoverigensmaaramperbeseffen,zethetcontactmet
anderenonsaantottwijfel.Zowelhetracismealshetmulticulturalismezijnvormenvandenken
endoenwaarmeeweonstegendeandersheidvandeanderhopentebeschermen.RudiVisker,
Vreemd gaan en vreemd blijven. Kleine filosofie van de multiculturaliteit,Amsterdam:sUn2005.

433 Guwy,a.w.,p.211.
434 Lescourret,a.w.,p.212.
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ZijndecennialangeonderwijsaandestudentenvanhetEnIOenlater
aandeuniversiteitenvanPoitiers,nanterreendesorbonnewasereen
vanleermeesterversusdiscipel.‘Hijweet,endeleerlingenleren’,waarbij
Levinasblijkgeeft‘vaneenautoritairensomsgramstorigkarakter’.‘Zijn
verantwoordelijkheidalsdocentdeedzichgeldeninkennisoverdracht,
kortaf,aanwiezijntaalsprakennaarhemluisterde’.435

PaulRicoeurtenslotte,eenvandebelangrijkstecollega’svanLevinas,
verteltdatweuitsprakendieLevinasvaakdeedwelgoedmoetenbegrij-
pen.Ricoeurdoeltopuitspakenals:‘Ikbendegegijzeldevandeander’of
‘”Ditismijnplaatsonderdezon”,ziedaarhetbeginenhetbeeldvande
onrechtmatigetoe-eigeningvandeheleaarde’.436Ricoeur:‘Levinaslietzich
doorniemandgijzelenennamzelfrustigzijnplaatsinonderdezon’.437/438

Watvandezebiografischeschetsentedenken?Moetikhieruitafleiden
datLevinaszijneigendenkennietindepraktijkbrengt,omdatdenken
vervolgenswegteschrijvenalsirrelevant?nee.Ofmoetikconstateren
datnietsmenselijksLevinasvreemdwasendatheteenillusieisomte
menendatdenkenendoenéén-op-éénsamengaan?Wellicht.Ofbetekent
hetdatikdefilosofievanLevinasnogsteedsalstesimpel,tepraktisch
opvat?DatikhemtochinhetperspectiefplaatsvanpaterPhilBosmans?
Dat ik veronderstel dat de verantwoordelijkheid voor de ander niet
gepaardkangaanmeteenkorzeligkaraktereneenweinigsympathieke
persoonlijkheid?

Broederschap I
EmmanuelLevinasisgeenmodernedenker,zoalsImmanuelKant.De
verschuivingvandena-drukophetautonome‘ik’naarin-drukopeen
heteronoom‘ik’diedeanderachterlaat,maakthetdenkenvanLevinas
postmodern.439Eenpostmodernismedatbegintmethetouderwetsaan-

435 Lescourret,a.w.,p.227.
436 c’est là ma place au soleil...iseenuitspraakvanBlaisePascal,enwordtdoorLevinasvaakaan-

gehaaldalsstartpuntvanhetegocentrischetoeëigenenvandePlaatsdiedeandertoekomt.
437 Guwy,a.w.,p.43.
438 Vanzelfsprekend klinken er ook andere stemmen. Zo zegt Joëlle Hansel, Levinas-expert en

gehuwdmeteenkleinzoonvanLevinas,hetvolgendeoverhaarschoongrootvader:‘Uiteraard
vroegikmealdetijdafwatvoorpersoonerschuilgingachterdeboekenvandefilosoofdie
alsmaarhetbelangvandeanderbenadrukt,enikmoettoegevendatiknietteleurgesteldwas.Ik
ontdekteeenzeerbeminnelijk,sympathiekengastvrijpersoon.Hijnamalletijdvoorme,terwijl
iktochmaareenjongestudentewasenbijmezelfdachtdathetvoorhemeenbeetjetijdverlies
was.Maarerheerstealtijdeenhartelijkesfeer,ookdoordediscreteaanwezigheidvanmevrouw
Levinas’;JoëlleHansel,‘Hopenvoorhetheden,nietvoordetoekomst’,inGuwy,a.w.,p.131.

439 Postmodern,omdatmoderndenkeneenautonoomindividuveronderstelt,datdoorgaansop
grondvanzijnredelijkeoverwegingenzijnpositiebepaalt,zoalsinhetdenkenvanKant.Levinas’
schetsvandemensiseerderheteronoom,omdathijwordtbepaalddoorhetgelaatvandeander.
Deredeisdanookaltijdsecundair.DeethiekvanLevinasisookpostmodernomdathijnietkan
wordenuitgewerktineenconcreetstelregels,wetgevingofpolitiekestandpunten.TerwijlKants
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doendebegripbroederschap.440
Volgens Levinas zagen de denkers die voorafgingen aan de Franse

Revolutiehetzogeknogniettoenzeliberté et égalité – vrijheidenge-
lijkheid – aanvulden met fraternité, broederschap. Al hadden ze, wat
Levinasbetreft,defeitelijkevolgorderadicaalmoetenomdraaien.Eérst
iserdebroederschap.Vervolgensontstaatdevrijheidendegelijkheid.
Denaasteisbroer,zegtLevinas.Degemeenschapmetdeanderbegintin
mijnverplichtingtegenoverhem.Onlosmakelijkebroederschap.Hetis
eenverhoudingvanfamilieverwantschap,losvanallebiologie.441

Omgeenmisverstandtewekken,moetikdaarmeteenaantoevoegen
datbroederschapbijLevinasdusnietwijstopeenofanderevormvan
‘begrensdegemeenschap’diezichalleen laatdefiniërendooranderen
buiten die gemeenschap te plaatsen. Integendeel. ‘Broederschap gaat
vóórsoortgenootschap’.442

Doorgaans definiëren we broederschap in omgekeerde richting. De
Franserevolutionairenlietenhunburgerseerstvrij,proclameerdenhen
vervolgensalsgelijken,enschonkenhendaarmeedekansomtelevenin
broederschap.Levinasdraaitdevolgordeom.Doorcontactmetelkaar
temaken,enmensenmakenperdefinitiecontactmetelkaar,schrijven
mensenzichinbinneneenethischegemeenschap:ineenbroederlijke
verbondenheidwaarvanniemandisuitgesloten.Vervolgensontvouwen
zebinnendezebroederschaphunvrijheidengelijkheid.Dezezijndan
meteengetekenddoordeethiekwaaruitzezijnvoortgekomen.Deethiek
isdeeerstefilosofie.

WanneerLevinasde termbroederschapgebruikt,dandefinieerthij
deze als inclusief. Broederschap sluit alle mensen in. En wel zonder
aanzienvantijd,sekse,geloof,redelijkevermogens,ras,natieofcultuur.
Levinas’ opvatting van broederschap is op voorhand kosmopolitisch.

categorischeimperatiefpretendeertgeldigtezijnvoorallemenseninallesituaties(jemagop
grondvandecategorischeimperatiefbijvoorbeeldnooitliegen),kanLevinasdergelijkeregels
nietformuleren.Wellichtishetsomsvereistomteliegen,denkaanhetberoemdevoorbeeld
van de Gestapo die je vraagt waar joden zitten ondergedoken. Feitelijk wijst Levinas Kants
praktischeredeookvandehand,omdatzijdeillusiewektdat,wanneerjeviadecategorische
imperatiefhandelt,jeverantwoordelijkheidisingelost.VoorLevinasisdeverantwoordelijkheid
voordeander ‘oneindig’,hoeveelbeslissingenweviadecategorischeimperatiefooknemen.
WanneerikLevinas’postmodernismeprecieszouwillenduiden,zouikeraantoevoegendat
heteenpostmodernismeismetpre-modernewortelsindeThoraendetalmoed.Defilosofie
vanEmmanuelLevinasisdanookververwijderdvandievanImmanuelKant.

440 EmmanuelLevinas,Anders dan zijn. Of het wezen voorbij,Baarn:Ambo1991,p.130.
441 Caygill,a.w.,p.158.
442 Levinas,Anders dan zijn,a.w.,p.227.FeitelijkbegintLevinaspasaanheteindevanzijneerste

hoofdwerkTotalité et Infiniuit1961tesprekenoverbroederschapindepolitiekebetekenisvan
hetwoord.Daarvoordefinieerthijbroederschapnoginfamiliairetermenvanbloedverwant-
schap.DepoltiekefraternitéwordtmetnameuitgewerktinzijntweedegroteboekAnders dan 
Zijn(Autrement qu’être ou au delà de l’essence,1974),
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Inzijndenkenisiederemenszoweleenuniciteit,alsverwevenineen
wereldwijdsociaalnetwerk.

MetdezedefinitievanbroederschapkrijgtLevinasgeenapplausvan
eenpolitiekdenkeralsCarlschmitt.KeeropkeerwijstdeDuitsejurist
eropdateen(politieke)gemeenschaplouterenalleenbestaatdoorin-en
uitsluiting.Doorhetdefiniërenvanwieerbijhoortenwieniet.Volgens
schmittkunnenwepassprekenvaneen(politiek)‘wij’,wanneerweeen
(politiek) ‘zij’ aanwijzen. Broederschap kan louter bestaan binnen de
nauwegrenzenvanfamilie,stam,geloof,volkofras.Broederschap,ruimer
dandegrenzenvaneenafgebakendegemeenschapzoalsdenatiestaat,is
voorschmittondenkbaar.443

Enschmittstaatdaarinnietalleen.Modieusishetbepaaldnietomals
hedendaagsfilosoofuittegaanvaneenuniverseelconceptvanbroeder-
schap.sindsdeterreurtijdensdeFranseRevolutieishetideesimpelweg
indiskredietgeraakt.nietvoorLevinas.Broederschaptussenállemensen
isnietminderdaneenfeitelijkgegeven.Bovendienisbroederschapméér
daneennastrevenswaardigideaal,teraanvullingvanvrijheidengelijk-
heid.Wezijnmensenomdátwebroederszijn.

InTotalité et InfiniconstateertLevinas:‘Hetmenselijkikkomtinde
broederschaptotstand.Datallemensenbroederzijn,isgeentoevoeging
aandemensalseenmoreleverovering,maarconstitueertzijnzelfheid.’444
Metanderewoorden:mensennemenvanmeetafaanverantwoordelijk-
heidvoorelkaar,wordenvanmeetafaanbroederenherkennenzichzelf
vervolgensalsmens.Dezeverantwoordelijkheid,dezebroederschapgaat
daarmeeaanonzeindividualiteitvooraf.‘Vóórelkinitiatiefvanmijofde
anderzijnwereedsethischmetelkaarverbondenalshoedersvanelkaar.
(...)Debroederlijkheidgaatvoorafáán,ishetfundamentván,endein-
spiratievóórdevrijheidendegelijkheid.’445Omdátwijverantwoordelijk
zijnvoorelkaar,beseffenwijonzemenselijkheid.

Hetiseenbesefdatzichdagin,daguitvoltrekt.Wantnetophetmo-
mentdatweinonselementzijn,hetmomentwaaropwemenenteweten
watwemoetenvindenenhoewemoetenhandelen–alstimmerman,als
ambtenaar,alshoogleraarofalswandelaarinndirande – staptiemanduit
decoulissendieallesweeroplosseschroevenzet.Opdezeontmoeting
metdeander–zekerwanneerhijonsexplicietomhulpvraagt – kunnen
weonsmaarampervoorbereiden.Zodrazijngelaatoplicht,gaatdeander
metmijeenrelatieaan,ofikdaarnuklaarvoorbenofniet.Indierelatie

443 Carlschmitt,Der Nomos der Erde im Völkerrecht des Jus Publicum Europaeum,Berlin:Duncker
&Humblot1997.

444 Levinas,De totaliteit en het Oneindige,a.w.,p.341.
445 RogerBurggraeve,‘Alsikdeandererken,kenikdeander’,in:Guwy,a.w.,p.78.
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wordikverantwoordelijkgesteldentothandelengemotiveerd.Enikword
aanhetdenkengezet.Erontstaateenmorelebetrekkingdieikachteraf
herkenalsbroederschapen,opmondiaalniveau,alskosmopolitisme.
Overigensbeniknietalleenverantwoordelijkvoordeánder.Dieander
wordt,opzijnofhaarbeurt,ookverantwoordelijkvoormíj.Maardaar
wilLevinasnietoverspreken.Datiszíjn,ofhaar,zaak.Ennietdemijne.

Deverantwoordelijkheidvoordeandergaatvoorafáán,enblijftextern
aanhetdenken.Debroederschapendaarmeehetkosmopolitismezijn
pre-reflexief.Zezettennietalleenaantotdenken,zelopenookvooruit
ophetdenkenenblijvenhetvervolgensbegeleiden,opwelkpunthet
theoretiseren zich ook bevindt. Wat we ook denken en doen, telkens
herinnertdeanderonseraandatwealsmensenverantwoordelijkzijn
vooranderemensen.Zozetdeethiekachtereenvolgensaantotrecht,
economieenpolitiek.Omhetrecht,deeconomieendepolitiekmeteen
weerteoverstijgen.

Gelaat
Hetpre-reflexievemomentnu,hetmomentwaaropiemanduitdecoulis-
sentreedtenmij,nogvoorikaanhetdenkentoekom,uitdelogetrekt
enopdebühneverantwoordelijkstelt,wordtdoorLevinastoegespitstop
deverschijningvanhet‘gelaat’.Dieanderdoetzichnietaanjevoorals
ding,alsobject,datjevaneenafstandkuntbekijkenenbeoordelen.De
ander,depolitiemandiemeomgeldvraagtofdemoederdiehulpzoekt
voorhaarbevallendedochter,isopdeeersteplaatshungelaatdatmij
ontregelt.Hetverschijnenvanhetgelaatisdéordeverstoringbijuitstek.

Levinaswijdterpaginanapaginaaanomtebeschrijvenwatdecon-
frontatiemeteengelaatmetmijdoet.Wathet‘uit-drukt’,welke‘in-druk’
hetopmijachterlaatenhoehetmij‘be-tekent’.Wanthetgelaatismeer
daneengezicht,meerdaneenkaaklijn,meerdanlouterogen,neusof
mond.Hetgelaatheeftgeencontext:hetdoeterniettoewelkemaatschap-
pelijkepositie,welkesekseofwelkepolitiekevoorkeurzichachterhet
gelaatverbergt.Ja,hetgelaathoeftzelfsnietteverwijzennaareengezicht.
Hetgelaatkanjeooktoesprekenalseenarmineenbeeldhouwwerkvan
RodinofalseennekineenberoemderomanvanVasiliGrossman.446

Levinas: ‘Grossmanvertelt inVie et Destinhoe indeLjoebjanka in
Moskou,voorhetberuchteloketwaarmenbrievenofpakjeskonafgeven
voorfamilieledenenvriendendiegearresteerdwarenwegens‘politieke
vergrijpen’,ofwaarmeninlichtingenoverhenkonvragen,demensen

446 VasiliGrossman,Жизнь и судьба1959.InhetnederlandsvertaaldalsLeven en Lot,Amsterdam:
Balans2008.
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inderijstonden–enhoedaarbijiedervanhenaandenekvandegene
voorhemdegevoelensenhoopvolleverwachtingenvandiensellende
konaflezen.(...)Grossmanzegtnietdatdenekeenaangezichtis,maar
datdaaraanheeldezwakheidvaltaftelezen,heeldesterfelijkheid,heel
denaakteenweerlozesterfelijkheidvandeander.’447

Ophetmomentdat iemandaanmijverschijnt,ophetmomentdat
mijnbroederschap(opnieuw)totstandkomt,besefiknieteenstotwelke
menselijkevariëteithijofzijbehoort.Ofheteenmanisofeenvrouw,of
hijeengeleindiaanis,eennegerofeenjood,eenjongereofeenoudere,
eenredelijkeofeenredeloze.‘Watikgelaatnoem’,zegtLevinas,‘schijnt
doordezediversiteitheen.Hetisnietietsalgemeens,nietietsdatslechts
doorabstractiekanwordenverkregen.Inrelatiestaanmethetgelaat,
betekent dat als men een neger ziet, men niet op zijn huidskleur let,
nochopdekleurvanzijnogen,maardatmenmethemspreektendoor
hetwoordverantwoordelijkheidvoorhemneemt.(...)‘Hetgelaatzien’
isnietsandersdandemogelijkheidommetdenegertesprekenenzijn
broedertezijn.’448

OverigenskomennegersvrijwelnergensinLevinas’boekenenartikelen
voor,evenminals‘geleindianen’,dieanderecategorievreemdelingenuit
hetoeuvrevanKant.KijktLevinaseigenlijkwelverderdandegrenzenvan
hetAvondland?BiografenvanLevinasvalthetopdathijalleenwesterse
filosofie‘onontkoombaar’achtvoorelkwerkelijkdenken,inclusiefelk
denkendatzichtegendiewestersefilosofiekeert,zoalshetdenkenvan
Levinaszelf.‘WevindenbijLevinasgeenenkeleaanwijzingdatzichin
hetChineseofIndiasedenkeneenvergelijkbareuniverseledimensievan
dewaarheidontvouwt’,schijvenbijvoorbeeldDuyndam&Poorthuis,om
ertussenhaakjesaantoetevoegen:‘WevindenbijLevinassowiesogeen
enkelspoorvanbuiten-westersedenktradities,uitgezonderddejoodse,
dusdatlaatstezegtweinig’.449

FeitelijktellenvoorLevinasandereculturendanookniet.Daarvalt
watvoor tezeggen,alwashetmaaromdatdenken inculturennogal
eensdenkenisin‘verworteling’.Denkeninculturendreigtmensenvast
tenagelenaandeplaatswaarzijzijngeborenengetogen.Wiedenktin
culturenismogelijkgeneigdomdemensenindezeculturente‘latenzijn’
ente‘aanvaarden’zonderwerkelijknaarhenteluisterenenmethente
sprekenalsindividuen.450Überhauptspreekjenietmetculturen,negers
ofgeleindianen.sprekendoejemetconcretemensen.Enhetisaandeze

447 EmmanuelLevinas,Tussen ons. Essays over het denken-aan-de-ander,Baarn:Ambo1994,p.305.
448 JohanGoud,God als raadsel. Peilingen in het spoor van Levinas,Kampen:KokAgora1992,p.176.
449 JoachinDuyndam&MarcelPoorthuis,Levinas,Rotterdam:Lemniscaat2003,p.153.
450 EmmanuelLevinas,‘Isdeontologiefundamenteel?’,in:Levinas,Het menselijk gelaat,a.w.,p.90.
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concretemensenofzijhunverhalengietenindetaalvanwatzijzienals
huncultuur.‘Ikherkenhetgelaatvandeanderdwarsdoordiensculturele
enetnischefeitelijkheidheen.’451

Hetgelaatisexpressie.Hetgelaatdrukt-uit.Enwathetgelaatvande
anderuitdruktiszowelkrachtalsweerloosheid.Levinasbenadruktdat
hetgelaatzokwetsbaaris–jekunthetmeteenenkeleklapkapotslaan–
dathettegelijkertijdkrachtuitstraalt,dathetjeervanweerhoudtomhet
teverwondenoftedoden.Dezeweerloosheidvanhetgelaatisdaarbij
geen zwakte die medelijden opwekt, waardoor de ander zich aan mij
ondergeschiktmaaktenvanmijafhankelijkwordt.Dieweerloosheidvan
deanderiseerdereengebod,eenbevel,eeneisomrechtvaardigtezijn.

Hetgelaatvandeanderdraagtjeopnietstedoenwathemschadetoe-
brengt.KeeropkeersteltLevinas:‘Het‘Gijzultnietdoden’isheteerste
oorspronkelijkewoordvanhetgelaat.Welnu:hetiseenorder.Indever-
schijningvanhetgelaatsteekteenbevel,alsofeenmeestermijaanspreekt.
Tochishetgelaatvandeandertegelijkertijdontbloot,beroofd:hetisde
arme,voorwieikalleskandoenenaanwieikallesverschuldigdben.
Maarikben,wieikookben,als‘eerstepersoon’degenediezichmiddelen
verschaftomdezeoproeptebeantwoorden’.452

Want bij dit ver-bod, bij deze negatieve verantwoordelijkheid, blijft
hetniet.Broederschap,totstandgebrachtviahetgelaatvandeander,
houdtookeen‘positieveverantwoordelijkheid’in.Broederschapiseen
ge-bod.Eengebodomjeopeconomischewijzemiddelenteverschaffen
omdieverantwoordelijkheidconcreetintevullen,maarookeengebod
omrechtenteformulerenenpolitiekeinstitutiesinterichten.

Hetgelaatgebiedtjeominactievezinietsvoordieandertedoen.De
relatiemetdeander is een regelrechteuitnodiging totactivisme.Een
uitnodigingomovereindtekomenendeanderonderdak,verzorging
enaandachtteschenken.

Deethiekdieditallesteweegbrengt isgeeneindpuntvaneenrede-
neringenalevenmineentheoretischfundamentondereensoeverein
betoog.Deethiekisgeenconstructievanbegrippen,nocheenprotocol
ofeenverdrag.Zevaltooknooitsamenmeteenplanvanaanpak,met
wetgevingofeenpolitiekprogramma.Deethiekgaateraanvooraf,maakt
het mogelijk en loopt er op vooruit. De ethiek ontplooit zich in elke
ontmoetingmeteenanderemensendoortrektvandaaruitonzehele
menselijkewerkelijkheid.

Levinas:‘Debandmetdeanderwordtslechtsgelegdalsverantwoor-

451 Duyndam,a.w.,p.156.
452 EmmanuelLevinas,Ethisch en oneindig. Gesprekken met Philippe Nemo:Kampen:Kok1987.p.71
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delijkheid,ofdezenugeaccepteerdwordtofgeweigerd,ofmennuwelof
nietweethoedezeopzichtenemen,ofmennuwelofnietietsconcreets
voordeanderkandoen.Verantwoordelijkheidbetekent:Zeggen:zie,hier
benik.Ietsvooreenanderdoen.Geven.Menselijkdenken,datishet.’453

Totaliteit
Datdeoneindigebroederschapendaarmeehetkosmopolitismeinde
menselijkeverhoudingencentraalstaan,wisthetfeitnognietuitdatdeze
betrekkingenkwetsbaarzijn,datzijbelachelijkkunnenwordengemaakt
enweggeredeneerd.Opzo’nmomenterkennenwedeethieknietlanger
alsdemeestoorspronkelijkerelatiemetanderemensen.Dandenkenwe
datwededupezijnvanonzegoedheid.Enwiemeentdathijdedupeis
vandemoraal,weigertnoglangeralsMalleHenkiedoorhetleventegaan.

Wieponeertdathijnietlangerverantwoordingaandeanderverschul-
digdis,kijktexplicietendoelbewustvandieanderweg.Hijisvoortdu-
rendopzijnhoedeenzoektkeeropkeerhetjuisteargumentomdeze
inspanningterechtvaardigen.Hijplaatstzichineenstaatvanopperste
waakzaamheid.Ookalontvangthijinzijnpersoonlijkecontactendoor-
lopendhetbevelomdeandertedienen,alevendoorlopendsnijdthijde
mogelijkheidafomdaaraantegehoorzamen.Wiezichnietwensttelaten
rakendoordeander,ofwiemeentdathijdedupeisvandemoraal,is
mogelijkbereidtothetplegenvangeweld.‘Alsmijndiepstezorgslechts
mijneigeneeuwigheilbetreft,betekentdatgeweldjegensdeander.’454

nietalleen isLevinas’ intellectuelearbeiderdoorlopendopgericht
demoreleverhoudingtussenmensenteomschrijvenentepeilen,zijn
filosofie is ook een doorlopend onderzoek naar het geweld dat deze
oorspronkelijkeverhoudingonderdrukzet.EnomdatLevinasgeenpo-
liticoloog,criminoloogofpsycholoogis,maareenfilosoof,zoekthijnaar
verklaringeninhetdenken.Inhetwestersedenkendatdepoliticologie,
decriminologieofdepsychologievoedt.Of,meerspecifiek,indatgene
watditdenkennietdenkt,wathetnietherkent,wathetaldenkendne-
geertenuitsluit.Vervolgensishetaandepoliticologen,criminologenof
psychologenomzichdoorLevinastelateninspireren.

EndatwestersedenkenkomterbijLevinasnietgoedvanaf.Wekun-
nendewestersefilosofie,ennuradicaliseerikhetomvangrijkeTotalité et 
Infini,hetbestbeschrijvenalstotalitair:‘DeEuropesefilosofie(...)ging
ervanuitdatzedatwatuitwendigiskonverinnerlijken,datzegreepzou
kunnenkrijgenopwathetdenkentebuitenoftebovengaat(...)alsof

453 Levinas,Ethisch en oneindig,a.w.,p.77.
454 Duyndam,a.w.,p.125.
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onzegeestalledingenzoukunnenbezitten’.455Inclusiefwátditdenken
perdefinitietebuitengaat.Endatishetgelaat.Inclusiefdeanderemens
dieongevraagdinbreektenalledenkenenhandelenterdiscussiestelt.
DaaromkandewestersefilosofievolgensLevinasalleensuccesvolzijn
door het systematisch uitsluiten van het gelaat, van de ander, van de
ethiek.456Alleenzokandefilosofieeentotalegreepopdewerkelijkheid
ontwikkelen.

Detotalegreepvanditwestersedenkenblijktuitdetweefundamentele
conceptendievolgensLevinashetdenkendoortrekken.Dieconcepten
kunnenwekortwegweergevenalsidealisme enmaterialisme.DoorLe-
vinaswordendezegezamenlijkaangeduidalsontologieentegenoverde
ethiekgeplaatst.457

Enerzijdsheerstbinnendewestersefilosofiehetidealisme.Ditconcept
stelthetbewustzijnvanhetautonomeindividucentraal.Inditconcept
zijnmensendoorlopendbezigdewerkelijkheidaldenkendaanzichteon-
derwerpen.Ditconceptwerdindemodernefilosofiekrachtiguitgedrukt
inDescartes’cogito ergo sum,‘ikdenk,dusikben.’MaarookImmanuel
KantenzijnopvolgerFichtedachtenidealistisch.HetisimmersKants
redenerendemensdieviatijdenruimtedewerkelijkheidbenadert,al
denkendonderwerptendiedaarmeeeenautonomepositieinneemt.458

Anderzijdsheerstbinnendefilosofiehetmaterialisme,eenconceptdat
allenadruklegtopdezelfstandigheidvandewerkelijkheidbuitenhet
individu.Zijbenadruktdeautonomekrachtvandegeschiedenis,hetvolk,
deeconomie,detaal,demachtofderede.Zebenadrukthet‘zijn’ónder
deverschijnselen,onderde‘zijnden’.Dit‘zijn’iszelfautonoomenontzegt
dezijnden,waaronderhetindividu,elkeautonomie.Hetiseenconcept
datindemodernefilosofiekrachtigwerduitgedruktdoornietzschesEs 
denkt in mirofRimbaudsOn me pense,‘hetdenktdoormeheen’.Maar
voorLevinasvaltdeontologienatuurlijkvooralsamenmethetdenken
vanMartinHeidegger.Metdefilosoofdiehet‘zijn’filosofischdefinieert
alseenneutraalverschijnseldathetdenkenverlicht,leidtennormeert,
maardieditzijnde factosamendenktmethetDuitselandschap,inclusief
zijnveldwegen,rivieren,bossenenplaatsenwaarmensenzijngeworteld.
Enbijwiedeethiekerniettoedoet.

455 Guwy,a.w.,p.60.
456 En:doorhetuitsluitenvanGod.WantdeanderisoppostmodernewijzealtijdeenspoornaarGod.

OptalvanplaatseninzijnoeuvresteltLevinasdathetgelaatvanandereenspoorisnaarGod.Het
Jodendom,aldusLevinas,beleeftdeaanwezigheidvanGodinenviaderelatietotdemens.‘De
zedelijkerelatieomvatdustegelijkertijdhetzelfbewustzijnendeaanschouwingvanGod’;Levinas,
Het menselijk gelaat,a.w.,p.42.Zieook:EmmanuelLevinas,Tussen ons,a.w.,p.78.

457 Levinas,De totaliteit en het Oneindige,a.w.,p.174/175.
458 Levinas,De totaliteit en het Oneindige,a.w.,p.136.
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Volgens Levinas zwalkt het moderne westerse denken tussen beide
conceptenheenenweer.Tusseneen‘humanismevanhetik’eneen‘anti-
humanismevanhetzijn’.Maarlinks-ofrechtsom,hetdenkenisenblijft
eenonderonsjetussentweegrootheden:het‘ik’en‘dewerkelijkheid’.De
ander, l’autre homme,depolitiemanendebevallendevrouwinndirande
komenernietinvoor.459

DaaromwordenbeideconceptendoorLevinasbekritiseerd.Zedoen
geenrechtaanhetbelangvandeanderinhetdenkenenhethandelen.Het
idealismezietdemedemensalsdeelvandewerkelijkheiddiedoor‘hetik’
alredenerendkanwordenonderworpen.Hetmaterialismemeentdat‘het
zijn’elkindividuinzichopneemtenverzwelgt,demedemensincluis.460

DaaromwaservolgensLevinasbinnendewesterseintellectueletraditie
nooitfatsoenlijkeaandachtvoorderoldiedezeAnderinhetdenkenen
handelenspeelt.Datgemisnoemthijdramatisch,wantzonderdeander
valtdewerkelijkheid,incluishetdenkenoverdewerkelijkheidimmers
niettebegrijpen.Doormijnconfrontatiemetdeander,ontvangikmijn
zelfbesef, ervaar ik mijn verantwoordelijkheid en kan ik deze ook op
menemen.Ikwordeenmens,een‘subject’,omdatdeandermijinzijn
kwetsbaarheidaanzichonderwerpt,mijsub-ject.

Pasalssubject,paswanneerdeandermedaartoedwingt,dringthet
totmedoordatikalsmaarbezigbenmethetuitventenvanmijneigen,
persoonlijkevrijheid.Pasdanbesefikdatikeralsvanzelfsprekendvanuit
gadatalleanderennietmeerzijndaneenheruitgavevanmijnik,van
hetzelf,vanwatikaltijdaldenkenvind.Pasdoordeaankomstvande
anderrealiseerikmedatikindelogezit,alseenspectator mundienme
‘richtop’deander,inplaatsvanmedoorhemtelaten‘onder-richten’.nu
blijktdatmijn‘be-grip’vandewerkelijkheid,inclusiefdeanderemens
eenvormvan‘grijpen’.Al mijn be-grijpen is feitelijk grijpen.

Maardenkenispasdenkenwanneerhetzichlaatontwrichten.Datwil
zeggen:wanneerhetzichterdiscussie laatstellen,wanneerhetbeseft
dathetandereookwerkelijkándersis.Zoandersdathijzichnietlaat
begrijpen,inkaderenofonderschikken.461

459 EmmanuelLevinas,Humanisme de l’autre homme,Montpellier:FataMorgana1972.Vertaaltals
Humanisme van de andere mens,Kampen:Kok1989.

460 Hoeverschillendidealismeenmaterialismeookmogenzijn,Levinasspreektvoornamelijkover
deontologie,deleervanhet‘zijn’.Wantuiteindelijkishetaltijdeen‘ik’datelkanderzijnde,
inclusiefdeanderemens,interpreteert,rangschiktenordenttegendehorizonvaneen‘zijn’.
Levinas spreekt in diezelfde context ook over het Neutrum. ‘De filosofie van het neutrum,
waarvandevelestromingen,hoeverschillendhunideeënquaoorsprongeninvloedookmogen
zijn,tenslotteéénzijnindeaankondigingvanheteindevandefilosofie.Wantzeverheerlijken
degehoorzaamheiddievangeenenkelgelaateengebodontvangt,’ZieLevinas,De Totaliteit en 
het Oneindige,a.w.,p.363.

461 ‘DekritiekherleidthetAndereniettothetZelfdezoalsdeontologie,maarsteltdeuitoefening
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Daaromisdenkenethiek,enwelvanmeetafaan.Wanneerdeander
arriveert,ontstaateenmomentvandes-intér-essement,vanbelangeloos-
heid.Danlichtdewaarheidop,scheurtmijnegoenwordthetkritische
denkenaangejaagd.

Daarmeelijktmijnethiek,mijnzorgomdeander,feitelijkgebouwd
opschaamte.Opschaamteomhetfeitdatikvoedseleetdatookhijhad
kunneneten,schaamteomdatikslaapineenbeddaterookvoorhem
ofhaarhadkunnenzijn,schaamtedatikwoonopeenplekwaarookde
anderhadkunnenwonen.462schaamteomhetfeitdatikmeenderecht
tehebbenopvoedsel,onderkomenenbestaan,terwijliknumaaralte
goedbesefdatikdatrechtnergensaanontleen.Mijnschaamteisgeen
schaamteomietswatikbewustmisdoe,maaromietsdatikvannature
ben.Hetisdeschaamteommijneigenbestaan.Eenbestaandatdeplaats,
hetvoedsel,deseksofhetonderdakinneemtvandeplaats,hetvoedsel,
deseksofhetonderdakdatiemandandershadkunnengenieten.Enont-
trekkenaandezeschaamtekanikmeniet.Deschaamteiseral,voordat
ikmevanhaarbewustben,omdatdeandererisvoordatikhembewust
hebopgemerkt.

Dezeschaamteisvolstrektonredelijkenzelfsabsurd.Althansvanuit
hetperspectiefvaneenvermeendredelijkensoevereinindividu.Want
vanuiteenredelijkdenkenwaarhet‘ik’centraalstaat,isdat‘ik’alleen
verantwoordelijkvoorzijneigenprojectenontstaatenkelschaamtezodra
ditprojectnietoplevertwathethadmoetenopleveren.Indefilosofievan
Levinasechterklontertdeschaamteomheteigenbestaan,ophetmoment
datdeander,zonderookmaareenwoordtespreken,mijbetraptophet
feitdatikbenwieikben.

Ditinzichtsluitaanbijwatiedereenopzo’nmomentalsopndirande
marketervaart:jevoeltjeaangesproken.Enwanneerje,omwelkereden
danook,nietopdevraagingaat,ofwanneerjenietopdevraagkúnt
ingaan, dan zit je dat niet lekker. Dan ervaar je schaamte en denk je
erovernawaaromjedatnietlekkerzit.nietalleenblijktopdatmoment
datjegeenspectator mundibent,geenonbewogentoeschouwervande
werkelijkheid.Jebeseftdanookdatjemeerbentdaneencogito ergo sum,
daneensolipsistdiezijnwereldordentrondzijnautonomedenken.En
datjealevenminonderworpenbentaanon me pense,aaneenanoniem
zijndatdoormijheendenkt.

Zowektdeandernietalleenmijnmoreleverantwoordelijkheid.Zijn

vanhetZelfdeterdiscussie.EnhetZelfdeterdiscussiestellen–watnietbinnendeegoïstische
spontaniteitvanhetZelfdeplaatskanvinden–gebeurtdoorhetAndere.’ZieLevinas,De Totaliteit 
en het Oneindige,a.w.,p.42.

462 RudyViskerin:Guwy,a.w.,p.216.
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aanwezigheidscheptookmijnoriëntatie,mijndenken.Ja,deandermaakt
zelfsdekritischewetenschapmogelijk.Zoalseenprominentdeelvan
defilosofieervanuitgaatdathetdenkenontspringtuiteen‘zelf ’datde
werkelijkheidspontaanterdiscussiestelt,meentLevinasdathetdenken
ontspringtuitmijnverhoudingtotdeander.

Voordatikdoordeandertotdenkenwordtaangezet,beleefikdewer-
kelijkheidalseenvanzelfsprekendheid.Binnendievanzelfsprekendheid
opereerikalsune joyeuse force qui va,alseennatuurlijkeenoorspron-
kelijkekrachtdiealevenongehinderdalsonnadenkendzijnganggaat.


Conatus Essendi
Voordatdeandermezijngelaatlaatzien,staatmijnbestaan,dezejoyeuse 
force qui vainhettekenvandeconatus essendi,vandehandhavingvan
hetzelf.Conatusessendi,eenbegripgemuntdoorspinoza,isdenatuur
indemens,zijnvanzelfsprekendgevoelderechtopeenplaatsonderde
zon.463Hetiseenlevendatinhettekenstaatvandezelfhandhaving,het
iseengenietendleven.Eenlevenalsliefde voor het leven,(...)liefdevoor
hetdenken,eten,slapen,lezen,werken,zichkoesterenonderdezon.Het
is‘hetegoïsmevanhetbestaan’.464

OokalgietLevinasmijnjoyeuse force qui vainaangenamebewoor-
dingen,uiteindelijkisheteenevenonvolmaaktalsgewelddadigbestaan.
Wantdateenlevenwordtbepaalddoordeconatus,isnietzonderbete-
kenis.Ineenbestaanwaarinalleindividuenlouteruitzijnophuneigen
handhaving, liggenoorlogengewelddoorlopendopde loer.Dezelf-
handhavingleidtdantothet‘dramaindeonderlingstrijdigeegoïsmen,
allen tegen allen, in de veelheid van overgevoelige egoïsmen die met
elkaarinoorlogzijnenaldussamenzijn.(...)Allesbotst,ongeachthet
onderscheidvandedeelgebiedenwaardeconflicterendetermenmogelijk
toebehoren.’465Levenconformdeconatusessendiiskortom,hetleven
datThomasHobbesenImmanuelKantvoorogenhaddentoenzijhun
theorieënoverhetmaatschappelijkcontractopstelden.Wantuiteindelijk
iseenbestaanalsconatusessendinietalleeneenjoyeuse force qui va maar
ooksolitary, poor, nasty, brutish, and short.

OpditpuntstemtLevinasronduit inmetHobbesenKant. ‘Dege-
schiedenistoontaandatnietalleendemenseenwolfisvoordeandere
mens,maarookdatdemenservanuitgaatdathijhetrechtheeftomeen
wolfvoordeandertezijn’.466Hetnatuurlijkebestaanlevertgeenenkele

463 Levinas,Tussen ons,a.w.,p.216.
464 Levinas,De Totaliteit en het Oneindige,a.w.,p.125-126.
465 Levinas,Anders dan zijn,a.w.,p.19.
466 Levinas,in:Guwy,a.w.,p.70.
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garantievooreenvredigsamenleven.nietzonderredenbegintTotalité 
et Infini metdreigendezinnenals‘Bestaatdehelderheidvangeest–zijn
openheidvoorhetware–niethierindepermanentemogelijkheidvan
oorlogtebevroeden?(...)Destaatvanoorlogwerptzijnschaduwvooruit
overdedadenvandemensen.’467

WaarLevinasechtervanHobbesenKantafwijkt,enditafwijkenis
essentieel,iszijnwantrouwentegendegedachtedatdeconatusessendi
zichnietdoordeethieklaatgezeggen.Ophetmomentimmersdatde
anderopdoemt,besefiknietalleenhoegevaarlijkeenlevenvolgensde
conatusessendifeitelijkis,maarookhoezelfzuchtigdewerkelijkheid,
mijnvanzelfsprekendewerkelijkheidis.

Ophetmomentwaarophetgelaatzichopenbaart,bestaiknietlanger
alsconatusessendi,genietendengerichtopzelfhandhaving.naaankomst
vandeander,bestaikalsrespondeo, ergo sum.‘Ikantwoord,dusikben.’

DitgegevenspeeltLevinasnuuittegeneenmaatschappelijkcontract
indezinvanHobbesofKant,waarindeethiekgeenrollijkttespelen.
Eendergelijkcontractzoueerderleidentoteenwapenstilstanddantot
een ‘eeuwigevrede’.Eenmaatschappelijkcontractdathaar legitimatie
vindtinzichzelf,ofeencontractdatisgebouwdopdeangstvandeene
wolfvoordeandere,staatdoorlopendophetpuntomzelfgewelddadig
tewordenenzichtekerentegenhendiedeovereenkomstooitmogelijk
maakten.‘Datzienweindetotalitaireregimes,dieeenuitwaszijnvan
wateenstaatbehoorttezijnenwaardienotiedatdestaatiedereenbe-
hoorttebeschermengeheelmetvoetenwordtgetreden’,aldusLevinas.468
En:‘InhetpolitiekebestelvandePolis,waarindeWetdewederkerige
verplichtingenvandeburgersregelt,kanhetintermenselijkeperspectief
instandblijven,maarhetkanerookinzoekraken.’469

Levinasneemteengeheeleigenpositiein.Deovergangvaneenverza-
melingindividuennaareenstaatisondenkbaarzonderdebroederschap.
Zonderdeverantwoordelijkheiddieikdoorlopendvoordeanderneem,
valtniettebegrijpenhoeeenstaatontstaat,alwashetmaarvanuithet
raadseldatookdesterkstenhunmachtinleveren,terwijlniemandhen
daartoekandwingen.

VolgensLevinasvestigenmensenineersteinstantiegeenstaatomdat
zebangzijnvoorelkaar,maaromdatzezichvoorelkaarverantwoorde-
lijkvoelen.Omdatzevoorelkaarwillenzorgen.nietdeangstvanhet
vrijeindividuzoalsbijHobbesenKantgaataandestaatvooraf,maarde
betrokkenheidenverantwoordelijkvóórelkaar.Enzodranueenrelatie

467 Levinas,DetotaliteitenhetOneindige,a.w.,p.13.
468 Levinas,in:Guwy,a.w.,p.70.
469 EmmanuelLevinas,‘nuttelooslijden’,in:Levinas, Tussen ons,a.w.,p.139.
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metmeerdantweemensenontstaat,dientdepolitiekedimensiezichaan.
Terwijldirectmoreelhandelenvooralmogelijkis ineendirectecom-
munievantwéémensen,looptdithandelenstukwanneermeermensen
opdoemen,laatstaanwanneerdaterhonderdduizendenofmiljoenen
zijn.‘Danmoetdatwatuniekisindeontmoetingmetdeander,ineen
politiekbegripwordengegoten,wantjemoetmensenmetelkaargaan
vergelijkendienietmeteenvergelijkbaarzijn.Doorgoedtezijnvoorde
een,kunjeeenanderbenadelen,nietwaar,endatvraagtomeenpolitiek
systeemvanrechtvaardigheid.(...)Dusmoetenerregelszijn,wettendie
ervoorzorgendatmijnrelatiesmetdieanderenrechtvaardigverlopen.’
‘Daartoedienendepolitiekendestaat.’470

Maar, zo waarschuwt Levinas, de politiek en de staat mogen nóóit
hunzwaartepuntbuitendeethiekvinden,buitendatgenewathenbe-
staansrechtgeeft. ‘Jekuntdusnietbuitendepolitiek,maar jemag je
nooitlatenverblindendoordezuiverpolitiekewetmatigheden,zodatje
deoorspronkelijkeuniciteitvanjerelatietotdeandervergeet.’471Hetis
dezejuridischeenpolitiekevertalingvandebroederschapdiedebasis
zoukunnenvormenvaneenkosmopolitisme,gedachtalseenmondiale
broederschap.

Broederschap II
Broederschap – de kosmopolis als een immens netwerk van mensen,
verbondeninbroederlijkheid.Ikwildaarvooralniettegemakkelijkover
denken.Ikwilvooralnietnegerendateendergelijkbroederschapsconcept
ondermoderneintellectuelenweinigsympathiegeniet.sindsdeFranse
Revolutie hebben zij voornamelijk argumenten aangevoerd waarom
broederschapbuitendefamiliairesettingonmogelijkzouzijn.Waarom
broederschapvooralnietmagstolleninjuridischeformulesenpolitieke
instellingen.Degeschiedenisvanhetbegripgeeftinderdaadtedenken.

Tweevoorbeeldenmoetenvoldoen.Heteerstecirkeltronddeuitsluiting
vanvrouwen,zoalsgepraktiseerddoordeMoslimbroederschap,al-ichwan 
al-moeslimoen.Doordezewereldwijdebewegingvanislamisten,diezich
erzonderenigegêneopvoorstaanhunbroederschapaftebakenenvan
joden,christenen,atheïsten,consumenten,socialisten,liberalenen,als
vanzelfsprekend,vrouwen.472

Inhetorthodoxevariantenvanhetchristendomishetoverigensniet
anders. ‘Broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn’, schrijft

470 EmmanuelLevinas,‘Filosofie,gerechtigheidenliefde’,in:Tussen ons,a.w.,p.145.
471 Levinas,in:Guwy,a.w.,p.61.
472 MatthiasKüntzel,Jihad and Jew-Hatred, Islamism, Nazism and the Roots of 9/11,newYork:Telos

Press2007.
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PaulusinGalaten5:13.‘Hoegoedishet,hoeheerlijkalsbroedersbijeen
tewonen’,luidtpsalm133.Datklinktwarmeninclusief.Maarvolgens
feministische theologen gingen theologen er in twintig eeuwen kerk-
geschiedenisalsvanzelfsprekendvanuitdatdewaarheidzichexclusief
openbaardeaanmannenenbijvoorkeuraanblanke,Europesemannen.
Daarentegenblekenvrouwen,enzekervrouwenbuitenhetAvondland,
perdefinitievervuldvanheidenseafgoderij.Hetisveelzeggenddatde
grootste christelijke broederschap, de Rooms-Katholieke kerk, tot op
vandaaggeenkansheeftgezienomvrouwentoetelatentothetambt
vanpriesterschap.473Anderetheologenwijzenerophoehetchristelijke
broederschapsbegripzicheeuwenlangprofileerdetenopzichtevanjoden
enuiteindelijkbijdroegaandelegitimatievanhetnationaalsocialistische
antisemitisme.474

In1785dichtFriedrich von Schiller zijn Alle Menschen werden Brüder
ensteltimplicietdeexclusievebroederschapsopvattingvandechristelijke
traditieonderkritiek.OokvoorzijntijdgenootImmanuelKantishet
nietlangerdewaarheidvanhetchristelijkgeloofdatzichopenbaarten
grenzenstelt.Maardeverlichtedenkersformulereneennieuwegrens,
ditmaalvastgestelddoordewaarheidvanderede.Zijplaatsennietalleen
deonredebuitendeverlichtebroederschap.Datdoenzijookmethet
vrouwelijke.Hoewelhetnogaleensvrouwenzijndiehetverlichtedenken
viahunsalonsmogelijkmaken,blijktditdiscoursvoorveeldenkerslouter
vanbelangvoorblanke,Europesemannen.Voordegroepdieeerderal
zobevattelijkbleekvoorhetverhaalvanhetchristendom.

EentijdgenootvanKant,Jean-JacquesRousseau,meentinzijnEmile
uit1762dathetonderwijsaanvrouwenaltijddienstbaarmoetzijnaan
hetonderwijsvandeman.WanneerRousseausteltdatvrouwendetaak
hebbenomdemanteplezierenenhunlevensteveraangenamen,endat
mannenenvrouwennueenmaalinverschillende‘sferen’leven,toonthij
haarfijnaandatAlle Menschen werden Brüdermoetwordenopgevatals
Alle Männer werden Brüder.475

Liberté, égalité,fraternité... zeker.Endanisdeuitsluitingvanvrouwen
maar éénvoorbeeld.Hoeproblematischhet conceptvandebroeder-
schapis,blijktmaaralteconcreettijdensdeFranseRevolutiein1789.
OphetmomentdatBeethovenmetzijn9esymfonieschillersdroomnog
uitdraagtinhetverreWenen,isdiezelfdedroominParijsallanginbloed
gesmoord.OnderdeleuzeLiberté, égalité,fraternité ou la mort!gekalktop

473 MaryDaly,The Church and the Second Sex,Boston:BeaconPress1969.
474 HansJansen,Christelijke oorsprong van racistische Jodenhaat,Kampen:Kok1995.
475 HeidivonFelden,Die Frauen und Rousseau. Die Rousseau-Rezeption zeitgenössischer Schriftstel-

lerinnen in Deutschland,Frankfurt:Campus1997.
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tallozehuizenindeoudebinnenstad,wordtdebroederschapnietlanger
verondersteld,alswelmetdeguillotineafgedwongen.

DatdeJacobijnsedwanggeenuitschieteris,maareenlogischgevolgvan
hetdenkenineencategoriealsbroederschap,zallaterveelvuldigworden
geanalyseerd.nietalleendoorCarlschmittindejaren‘30,maarookdoor
HannahArendtinjaren‘50476endoorJacquesDerridaindejaren‘90.477
Inverschillendetoonaardenbetogenzijallendatbroederschap louter
voorstelbaarisinkleinegroepenmensen,liefstin‘bloedverwantschap’
verbonden.Zodrajespreektovergrotere,uitdijendebroederschappen,
omnogmaartezwijgenoverhetmondialeAlle MenschenvanLevinas,
dangajeperdefinitievoorbijaanhetverschil.Aanhetimmensescala
aan variaties, onenigheden, animositeiten en belangentegenstellingen
tussendeindividueleleden.Voorjehetweetontaardtdebroederschap
ineen totalitaireutopiedieelkepluriformiteitprobeertuit tewissen.
Zoalsaande19e-eeuwsefilosoofPierre-JosephProudhondeuitspraak
wordttoegeschreven‘Wer Gott sagt, will betrügen’,zoconcludeertCarl
schmitt‘Wer Menschheit sagt, will betrügen’.478

Datmaaktbroederschaptothetmeestlastigebegripvanhetrevolu-
tionaire drietal. Al was het maar omdat de oorspronkelijke basis van
fraternité,andersdanlibertéenégalitéperdefinitieligtbijkleinschalige
omgangsvormen.Bijpersoonlijkeverhoudingenenconcreteverbanden
tussenmensenuitvleesenbloed.Broederschap,enzekerbroederschap
opmondiaalvlak,lijktzichmaarmoeizaamtelenenvoorabstracteen
algemeengeldendewetten,contractenofpolitiekestrategieën.479

Daarom, zo betogen de critici van de broederschap, ontkomt geen

476 InOn Revolution(1963)beschrijftHannahArendthetverschiltussende‘vrijeAmerikaanse’
revolutieende‘sociaalgestuurde’FranseRevolutie.VoorArendtwasdeAmerikaanseteverkie-
zenbovendeFranseomdatdeAmerikaansestoeldeopdevolledigevrijheidvanhetpolitieke
debatterwijldeFranseeenaantalmogelijkhedenopvoorhandafslootvanwegehetexpliciete
broederschapsconcept.

477 InPolitics of Friendship(1997)betoogtJacquesDerridadatdeterm‘broederschap’(te)vaakwordt
gebruiktompolitiekegemeenschappenvoortestellenals‘natuurlijkegemeenschappen’maardat
ervannatuurlijkebandendoorgaansgeensprakeis.En,omgekeerd,datde‘natuurlijkebanden’
tussenmenseninbiologischezinzichmaaramperuitdrukkenin‘politiekebroederschappen’.

478 schmitt,Begriff des Politischen,a.w.,p.55.
479 schmitt,ArendtenDerridaveronderstellendatbroederschappenbuitendevanzelfsprekendheid

vandefamiliewordengeconstrueerd.Zijveronderstellendatmensenexplicietbroederschaps-
conceptenontwerpen,omvervolgensvasttestellenaanwelkeeisendeledenmoetenvoldoen
enwiemeemagdoenenwieniet.Dat is inderdaadhetconceptvanbroederschapzoalswe
dattegenkomenbijdekerken,hetnationalismeofbijdetraditioneleMänner-Bruderschaften.
BijLevinasgaatdebroederschapechteraandemenselijkheidvooraf.Daaromkomtniemand
debevoegdheidtoeomanderenhunlidmaatschapteontzeggenofomeisenvoortoelatingte
formulerenwaaraandieanderenmoetenvoldoen.Debroederschapmaaktonstotmensen,en
nietandersom,steltLevinas.Voorzoverdekritiekvanschmitt,ArendtenDerridaexpliciet
tegenLevinaszouzijngericht,loopthijopdrogegrond.
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enkelevoorstandereraanomtoelatingscriteriaoptestellenbijeenvorm
vanbroederschapdienietopvoorhandisgegeven,zoalsbroederschap
opgrondvanbloedverwantschap.Hijzalrichtlijnenmoetenformuleren
omuittemakenwiealsvanzelfsprekendtotdegemeenschaphorenen
wieniet.

Enwieerinelkgevalnietbijhoren,zullendiegenenzijndiedebroeder-
schapnieterkennen.Zijzulleneralsnelvanwordenverdachthaarnaar
hetleventestaan.Zijzullendegenenzijnwaarvandeloutereaanwezig-
heidaleenbedreigingvoordebroederschapbetekent.

De Derde
AanvankelijkisLevinas’denkenoverdebroederschapnogbeperkten
vooralookoverzichtelijk.Hoewelhij,sindszijnoverwegingenoverhet
hitlerisme,depolitieknooituithetoogverloor,blijftzijndenkentotbegin
jaren‘70tochcirkelenomdekleinstdenkbaresocialeverhouding,de
verhoudingtussentweemensen.Tussendeanderenhetik,diedoorde
anderverantwoordelijkwordtgesteld.Eenexplicietevertalingvandeze
relatienaardewereldvanhetrechtendepolitiekwordtopdatmoment
maarampergemaakt,omnogmaartezwijgenoverrechtenpolitiekop
wereldschaal,overkosmopolitisme.Levinaslijktindejaren’50en’60
louter te spreken over twéé mensen die, waar ze verder ook vandaan
mogenkomen,verantwoordelijkzijnvoorelkaar.Kunnenwijopgrond
van deze intieme verhouding dan wel een kosmopolitisme schetsen?
Kosmopolitismeheefttochbetrekkingop‘allemensen’wereldwijd?

In Totalité et Infini uit 1961 lijkt Levinas’ antwoord nog enigszins
zoekend.Desondanksluidthethieralbevestigend.Indeander,dieeen
morelerelatiemetmeaangaat,herkenikook‘dederde’.Deze‘derde’zijn
mensendienietonmiddellijkinonzerelatieaanwezigzijn,maardiewel
deeluitmakenvanhetwereldwijdesocialenetwerkwaarinhetikende
anderzichbevinden.‘Indeogenvandeanderzietdederdemeaan–de
taalisgerechtigheid.(...)Deverschijningvanhetgelaatalsgelaatopent
dedimensievandehumaniteit.Inzijnnaaktheiddiehetalsgelaatheeft,
laathetgelaatmijdeberooidheidvandearmeendevreemdelingzien’.480

Later,inzijntweedehoofdwerk,‘Andersdanzijnofhetwezenvoorbij’
(Autrement qu’être ou au-dela de l’essence)uit 1974,werkthijdezegedachte
van‘dederde’ietsverderuit.Alblijftdieuitwerkingookhierbeperkttot
eentwintigtalpagina’s.PolitiekefilosofieisduidelijknietLevinas’speci-
aliteit.Ikstelmedeaankomstvandederdealsvolgtvoor.

Ophetmomentdatdepolitiemaninndirandemeaanspreektopmijn

480 Levinas, De Totaliteit en het Oneindige,a.w.,p.249.
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vermogenhemtehelpen,enterplekkeeenmorelerelatiemetmijves-
tigt,roepthijookeenveelomvangrijkerewereldvanarmoedeinmijn
bewustzijn.Zijnernietnogtallozeanderendiehunkinderennietnaar
schoolkunnenlatengaan,dieookmijnhulpkunnengebruiken?Diemij
evengoedverantwoordelijkstellen?Hetisditbesefdatmedwingtomeen
keuzetemaken.Helpikhierennudezeindividueleagent,ofishetbeter
omeenpolitieschoolteondersteunen?Ofeenpolitiekepartijwellicht,
diesalarisverhogingvanpolitiemenseninhaarprogrammaheeftstaan?
Wellichtbeslisiknudathetbeterisomnietstedoenenhetvrijespelder
maatschappelijkekrachtendekanstegevenomordeopzakentestellen?

Tussenhetmomentdatdepolitiemanmijaaneenmorelerelatieon-
derwerptenhetmomentdatikbesluitomaldannietopzijnvraaginte
gaan,vergeetik,kortom,nietdathijbehalveeen‘ander’ookeenburger
is,eenmanofvrouwzoalsikerzelfookeenben.Eenmensmetpolitieke
ensocialerechten.Mijnrelatiemetdeanderbestaatperdefinitienietuit
deintiemebeslotenheidvanhet‘ik&jij’,dienauwraaktaanhetégoisme à 
deuxvandeverliefdheid.Morelerelatieszijnopen,alleanderenworden
tegelijkverondersteld.Endatverschaftmedemogelijkheidomafwegin-
gentemaken.Ophetzelfdemomentdatdeandermeaanspreekt,opent
zichviahemookhetdomeinvan‘dederde’,vanhetrecht,deeconomie
endepolitiek.HieropentLevinas,kortom,eenzijdeurnaardepraktische 
VernunftvanImmanuelKant.MaarterwijlKantdeethiekpoogtloste
koppelenvandedirecteervaring,meentLevinasdatdezeervaringhet
praktischeredenerenvanmeetafaaninzalkleuren.

Doordeaanwezigheidvan‘dederde’,wordtmijnverantwoordelijkheid
tenopzichtevan‘deander’afgewogentenopzichtevanmijnverantwoor-
delijkheidvoor‘alleAnderen’.Ophetmomentdatdeandermijaanspreekt,
betreedikvia‘dederde’eendomeinwaarvoluitkanwordennagedacht,
waarinwordtgewiktengewogen,beoordeeldengeoordeeld.Doorde
aanwezigheidvan‘dederde’stapik,kortom,vanuitdeloutermoreelbe-
paaldeordevandekleinschaligebroederschapindegrootschaligeorde
vandevrijheidendegelijkheid.Eenordewaarinhetrecht,deeconomie
endepolitiekheerenmeesterzijn.Maar,endatishetbeslissendepunt:
deze juridische, economische en politieke orde blíjft geworteld in de
voor-reflexieveervaringvandeander.Zeblijftgeworteldindeethiek.

De samenleving, mijn samenleven-met-meer-dan-één-mens, mijn-
samenleving-met-állemensen,mijnkosmopolitisme,isinfeitedushet
verder uitrollen van de morele relatie die de ander met mij aangaat.
OmdatLevinaskeeropkeerstartbijdeoorspronkelijkemorelerelatie
tussentweemensen,verschafthijeenmorelebasisaanhetwereldbur-
gerschapinzijngeheel.‘Indenabijheidvandeanderbenikbezetenvan
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de overigen, allen anders dan de ander, en de bezetenheid schreeuwt
meteenalomgerechtigheid,eistmetenenweten,isgeweten.(...)Die
anderismeteendebroedervanalleanderemensen.Denaastediemij
obsedeert,isalgelaat,vergelijkbaarentegelijkonvergetelijk,aangezicht
alsenigeeninverhoudingtotaangezichten,zichtbaarpreciesindezorg
omrechtvaardigheid.’481

BovendienisderechtvaardigheidvandeDerdeeenrechtvaardigheid
dieuiteindelijkookmíjtoekomt.Terwijlhetikzichoorspronkelijkdoor
deanderlaatgezeggen,kanditzelfdeik,viabemiddelingvandederde,
zijnrechtenopeisen.Viadederde,kortom,zetdeethiekzichdoorop
hetniveauvandesamenlevinginzijngeheel.Eensamenlevingwaarvan
ookikdeeluitmaakenwaarinookikmijnrechtenclaim.

OpnieuwzetLevinaszichdusaftegenhetpolitiekedenkenvanHob-
besofKant.Tegeneendenkenwaarindeethiekgeenrolspeelt,omdat
mensennueenmaalnietkozenvooreensociaalcontractvanuitbetrok-
kenheidopdeander,maaropgrondvanhunangstvoordeander.Voor
Levinasblijftmijnverantwoordelijkheidvoordeander,deethiek,altijd
inhetspel.Ookophetvlakvandeeconomie,hetrechtendepolitiek.

Ethiek,zegLevinas,isdeeerstefilosofie.Albetekentditnietdatdie
ethiekkanfunctionerenalsloutereentheoretischfundament.Alseen
fundament waarop allerlei wijsgerige constructies worden gemetseld;
omervervolgensweerregelsvoordagelijksgebruikopvastteschroe-
ven,waarnawehetfundamentweerkunnenvergetenomdathettochal
buitenzichtisgeraakt.

Integendeel:debroederschapgaatnietalleenaanhetdenkenvooraf.
Onophoudelijkjaagtzehetdenkenookvoort,zonderindatdenkenten
ondertegaan.Ookwanneerhetdenkenmaterialiseertinwetten,regels,
mensenrechten,economischemodellenenpolitiekeinstellingen.Wan-
neerdezewetten,mensenrechtenofinstitutieszichechternietmeerdoor
deethieklatengezeggenenhetzwaartepuntinzichzelfvinden,worden
zetotalitair.Danstellenzezichzelfcentraalenvergetendemorelereden
waaromzijooitontstonden.

Daaromligthetbelangvan,bijvoorbeeld,demensenrechtennietinde
proclamatieofverdereverfijningenuitbouwingvandezerechten,maarin
deoorspronkelijkeervaringdatdemensenrechtenwordengeschonden.
Wiezichnietmeerdoordezeervaringlaatgezeggen,wie,kortom,het
gelaatvandeanderbuitenspelzet,verheftzichbovendeanderenschept
eentotalitairmodelwaaraandieanderuiteindelijktenondergaat.

Levinas’kosmopolitismestartnietalleenindenabijheidvandeconcrete

481 Levinas,Anders dan zijn of het wezen voorbij,a.w.,p.225.
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ander,waarterwerelddezezichookbevindt,enwelkecontourendeze
ookinneemt.Zijnkosmopolitismeeindigtookbijdeanderwereldwijd,
wanneerhijinzijnstuktégenHeideggerenvóórGagarinpleittegende
verafgodingvandePlaatsenvoordeacceptatievandetechniekdiede
menskanlatenbestaan‘buitenelkehorizon’ineengeometrischeruimte
waarin‘alleshemelis’.

Later,inDieu, la mort et le tempsuit1993,keertLevinasnogeensterug
naarzijnessayuit1961.Opnieuwbenadrukthijhoehetheidendomvan
HeideggeralleentengoedekomtaandebewonersvandePlaats,endat
detechniekerisvooriedereen.nukoppelthijdezeanalyseechteraan
hetprobleemvandehonger.Inonzestrijdtegenondervoedingkanhet
belang van de techniek niet worden onderschat. Terwijl de oriëntatie
opdePlaatsalleenaandachtheeftvoordemogelijkehongervanhetik,
vraagtdehongervandeanderomgrootschaligeoplossingendiealleen
eentechnologischerevolutiekanbrengen.Maardewilomdehongeraan
tepakkenligtnietindetechnologieofdeeconomie,dieligtblijvendinde
ethiek.schaarsteiseensociaalenmoreelprobleemennietexclusiefeen
technischofeconomisch.482Aangejaagddoordeethiek,kanmetname
detechniekeenforsebijdrageleverenaandeopheffingvandeschaarste.

HetiseensubtielekosmopolitischeboodschapdieLevinaszijnlezers
zendt.Lezersdiedoorgaansbehorentothetgegoede,weldoorvoedeen
moreeltevredendeelvandewereldbevolking.Verpaktineenfilosofische
tekstbevindtzichdeprangendewaarschuwingomonzevollebuikenen
mooiebezittingenvooralnietoptevattenalssignalenvanmoreledeugd-
zaamheid,schrijftdeAmerikaansecommentatorWendyHamblet.‘Het
valttevrezendatwerijkerlevendandeverworpenenderaardeomdat
we‘schuldigzijn’aanhetniet-nemenvanonzeverantwoordelijkheidvoor
hunrechten.Voorderechtenvanbevolkingsgroependienietdelenin
degemeenschappelijkerijkdommenvandezeaarde.Volledigmenszijn
betekentdatweookverantwoordelijkheidverschuldigdzijnaanmensen
diehetmindergetroffenhebben.niet zonder redenherhaaltLevinas
doorlopenddieenezinuitdegebroedersKaramazovvanDostojewski.
‘Ieder van ons is schuldig tegenover alle anderen en ik meer dan wie ook’.’483

Grace
Voorheteerstlijkikéénbelangrijkenootniettekunnenplaatsen.En
datishetstandaardkritisch-ideologischpuntvanslavojŽižekoverde

482 Caygill,a.w.,p.156.
483 WendyC.Hamblet,‘APathologicalGoodness:EmmanuelLevinas’Post-HolocaustEthics’,Mi-

nerva - An Internet Journal of Philosophy10,2006,p.194;zie:minerva.mic.ul.ie/vol10/Goodness.
pdf(geraadpleegd30maart2010).
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uitsluiting.Levinassluitniemanduit,zoschijnthet.Endatheeftalleste
makenmethetfeitdathijzijnkosmopolitischetheorienietvanuiteen
organiserendikdenkt.Levinasstartbijdeanderdiedatikdoorlopendter
verantwoordingroept.Wantdieanderkaniedereenzijn,eenmaneneen
vrouw,eenzwartepolitieagent,eengeleindiaan,eenjoodeneenhomo.

ZouLevinasdemoralistzijndiesommigenvanhemmaken,deintel-
lectueeldieanderendewetvoorschrijft,danlagdezaakfundamenteel
anders.DanhaddevraagvoordehandgelegentotwieLevinaszichricht,
welkevermogenseenmensmoetbezittenomdeoproepvandeander
tehorenenwaterdienttegebeurenmetdegenediedezeoproepnaast
zichneerlegt.MaarLevinasschrijftgeenwettenvoor.Hijverleidtons
loutertothetserieusnemenvanonzemoreleuitgangssituatie.Opzijn
bestgeefthijonsinoverwegingdatwijnietdedupezijnvanonzemoraal.
WanneeriemandzichaluitgeslotenzouwetenvanLevinas’filosofie,dan
isdatdepsychopaatdiezichnietlaatverleidentotbroederschapomdat
hijsimpelwegnietinstaatiszichdoorhetgelaatvandeandervanzijn
stuktelatenbrengenenerdusooknietopkanreageren.484

WatLevinasonsleert,isdathetzoeenvoudignognietisomteont-
snappenaaneenpolitieman,vragendomschoolgeldvoorzijnkinderen.
Ofaaneenbevallendevrouwnaasteenbaalhoutskoolinhetzand.Op
hetmomentdatzijhunhanduitsteken,ophetmomentdatweelkaar
aankijken,opdátpre-reflexievemomentvandepersoonlijkeontmoe-
tingkomteenrelatietotstanddievanmeetafaanmoreelisendiemij
aanzettotdenkenendoen.nogvoordatwoordenzijngewisseld,benik
verantwoordelijk.Ofikdezeverantwoordelijkheidnuaccepteerofniet.

ZonderdatLevinasdeverdererichtingvanmijnhandelenaangeeft–
ofikwelofgeenschoolgeldmoetbetalen,ofikdebevallendevrouwwel

484 Bijeenpsychopaatontbreektimmersdecapaciteitomemotiesteervarenzoalsschuldofwroeging,
omdatzijnempathiemetanderenhapert.Hetgedragvaneenpsychopaattoontzichvooralin
sterkegocentrischgedrag,ineenhandhavingvandeconatus essendidiezichnietlaatgezeggen
doorhetappelvandeander.Devraagisofhetbestaanvandepsychopaatvoldoenderedenis
omLevinas’filosofieexclusiefteverklaren.Ikmeenvanniet,alwashetmaaromwillevanhet
kleineaantalmensenmeteenzwarepsychopatischestoornis.Zie:Craigs.neumann&Robert.D
Hare,‘Psychopathictraitsinalargecommunitysample:Linkstoviolence,alcoholuse,andintel-
ligence’,in:Journal of Consulting and Clinical Psychology76(5)2008,p.893–899.Eeninteressant
probleemechter,datinhetverlengdeligtvandezevraag,isdatvandeverantwoordelijkheidvan
devolledigepsychopaatinbijvoorbeelddegestaltevandemassamoordenaarineendodenkamp
onderHimmlerofPolPot.Wanneerhijnietdoorhetgelaatvanzijnslachtofferstotstaankan
wordengebracht,kunnenwehem,conformdefilosofievanLevinas,danwelschuldigachten?
schuldigisimmerswiedoordeanderverantwoordelijkwordtgesteldenzichalszodanigook
ervaart.Dezeervaringkomtbijonzepsychopaatwaarschijnlijknietaan.steldathetantwoord
luidtdatdemoordlustigepsychopaatnietschuldigwordtbevonden,danpleitLevinaswellicht
ookdemoordenaarsvanzijneigenoudersenzijnverderefamilievrij.Zie:ClaireKatz,‘Education
EastofEden:Levinas,thePsychopath,andtheParadoxofResponsibility’,in:PeterAtterton&
MatthewCalarco,Radicalizing Levinas,Albany:sunyPress2010.
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ofnietmoethelpen–derelatietussenhenenmijligter.Endierelatie
iszowelonoverkomelijkalsverplichtend.Daarmee ishetdenkenvan
Levinas een eerste kosmopolitische filosofie die werkelijk aansluit bij
hetberoepdatGracePhiriopdiegedenkwaardigemiddagopmijdeed.
HoewelLevinasgeenconcreetantwoordkangevenopdevraagwatik
opdatmomenthadmoetendoen,plaatsthijhetcontacttussenGraceen
mijwelinhethartvanzijnfilosofieen,wanneerwezijnleerlingPeperzak
mogengeloven,inhethartvandéfilosofie.

Een eerste kanttekening bijLevinaszalGracedanookgoeddoen.Door
deomkeringvandebegrippenuitdeFranseRevolutie,doordebroeder-
schapvooraftelatengaanaandevrijheid,zettenweeenstreepdoorde
hardvochtigheid van een vrijheid zonder vangnet, compassie of hulp.
Wanteenvrijheidzonderbroederschaplevertmensenuitaandeconatus
essendivanNature, red in tooth and claw.Eenvrijheiddienietwordt
genormeerddoorbroederschap.Devrijheidomvoorjenaaktelevente
vechten,zonderookmaaropdegeringstesteuntemogenrekenenvan
anderen.

DemorelebanddiedeandermetmíjaangaatenwaarDiogenes,Marcus
AureliusenImmanuelKantvolstrektgeenoogvoorhebben,wordtdoor
Levinascentraalgesteld.Endieander–ditisvanhetgrootstebelang–
kannooitwordenteruggevoerdindedoormijbeheerstewereld.Hijof
zijkannooitaanmijnautonomieensoevereiniteitondergeschiktworden
gemaakt.Onzerelatieisblijvendasymmetrischenongelijkwaardig.Tel-
kensweergebiedtdeandermijuitdehoogte.Telkensweermoetikmij
opnieuwtothemofhaarverhouden.nooitloopikopdeandervooruit.
Deanderisde‘hardekern’vandeethiek.

IkkandanookweinigandersdaninstemmenmethetoordeelvanAd
PeperzakwanneerdezeschrijftdatLevinashetwondervandeanderbe-
nadertzonderdieandertereducerentotheruitgavevanhetik.Inderdaad:
‘Totnog toeheeftdefilosofiede intersubjectiviteitnauwelijks serieus
genomen.nukandefilosofieeindelijkbeginnen.’485Alevenzeerstem
ikinmetRudiViskerdieeen‘gevoelvandiepebewondering’overvalt
wanneerhijLevinasleest:‘Ditisechtgrotefilosofie.’486

DezeeerstekanttekeningbijLevinaszalGraceduseenhartonderde
riemsteken.Hetwasnietalleenvanzelfsprekend,zijdeederookgoed
aanommijaantesprekenenverantwoordelijktestellen.nietalleennam
zijhetzoopvoorhaardochterinbarensnood.Onbewustenonbedoeld

485 Peperzak,Dankzij Levinas,a.w.
486 Visker,in:Guwy,a.w.,p.246.
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bevrijddezemijookuitmijn joyeuse force qui vaenzettemeaantot
handelenen, vooral, totdenken.Vaneendenkenopeen rotsblokop
ndirandeMountaintothetdenkendatuiteindelijkleiddetotdezetekst.
ZonderdatGraceookmaarooitvanLevinashadgehoord,herschiepzij
eenbroederschapovergrenzenheen,eenbroederschaptusseneenman
eneenvrouw,tussenarmenrijk,zwartenblank.

Een tweede kanttekening zalhaarnogbeterbevallen,wantbijLevinas
krijgtdebroederschapookeenconcretevertaling.DanspreektLevinas
overhetfeitvande‘kleinegoedheid’alseen‘surplusbovenopwatikdoe
vooreenander’.Dekleinegoedheidis‘datgenewatdeenemensvoorde
anderedoetwanneerdesamenlevingendepolitiektekortschieten’.En
erisnietsdatdezekleinegoedheid,dieonmiddellijkontspringtuithet
persoonlijkecontacttussenmensen,kantegenhouden,zelfsde‘grootste
socialeterreur’niet.Dekleinegoedheid,hetsimpelemenselijkegeven,is
geenregime,geensysteemenalevenmineenorganisatie.Dekleinegoed-
heidisinderdaadklein,vanmenstotmens.Hetiseen‘goedheidzonder
getuigen’een‘gekkegoedheid’,eenbonté folle.Dekleinegoedheidishet
meestmenselijkeinelkemens.Zezalnooitoverwinnen,maarzezalook
nooitwordenoverwonnen.487‘Onverdrotenlaatdekleinegoedheidhet
geweldvanhetkwaadoverzichheenkomen,datzij,kleinalszijis,niet
vermagteoverwinnennochteverjagen’,schrijftLevinas.488Gracemag
zichopgenomenwetenineenwereldwijdebroederschap.Enwanneer
zemijopndirandemarketaanspreekt,blijktzeerookopterekenendat
onzebroederschapzichinzo’n‘kleinegoedheid’vertaalt.

Eenderde kanttekeningmaakikbijLevinas’politiekedenken.‘nukanhet
filosoferenbeginnen’,meentAdPeperzakinzijnhommageaanLevinas,
waarmeehijlijktteimplicerendatLevinasonsmetmeervragenopzadelt
danopheteerstegezichtlijkt.Eénvandievragenbetreftdepolitieke
filosofievanLevinas.DefilosofievandeDerde,waaraanLevinaswel
watmeeraandachthadmogenbestedendandeluttelepagina’sdiehij
erinzijnimmenseoeuvrefeitelijkaanwijdt.Alwashetmaaromdatde
minimaleaandachtvoordepolitiekinzijngeschriftenonmogelijkhet
belangreflecteertdatLevinaswerkelijkhechtaandepolitiek.Maarweinig
20e-eeuwsefilosofenzijnzodirectgeconfronteerdmetpolitiekdenken
endeingrijpendeconsequentiesdaarvanalsEmmanuelLevinas.

Ikhaalzenogeensaan.Levinas’jeugdtijdensdeOktoberrevolutiein

487 Burggaeve,inGuwy.a.w.,p.113.
488 EmmanuelLevinas,‘Deander,utopieengerechtigheid’,in:Tussen ons,a.w.,p.303.
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Litouwen;zijnstudententijdinhetvooroorlogseFransestraatsburg,op
datmomenthevigbetwistdoorDuitsland;zijnwerkevenlaterinParijs,
waarderechtseAction FrançaiseendelinkseParti Communiste Française
hetpolitiekemiddenvermorzelen;zijndienstplichtinhetFranseleger
endedaaropvolgendeDuitsekrijgsgevangenschap;hetverliesvanzijn
familietijdensdeshoahendeoprichtingvandestaatIsraël;zijnzorg
voorjoodsestudentenuitnoord-Afrikaophetmomentdatdaardede-
kolonisatiewoedt;destudentenopstandeninmei‘68aandeUniversiteit
vannanterrewaarLevinasopdatmomentonderwijsverzorgt.

DeBritsehistoricusHowardCaygill,auteurvaneenindringendestudie
overhetpolitiekedenkenvanLevinas,Levinas & the Politicaluit2002,
trekt dan ook een interessante conclusie. Volgens Caygill moeten we
Levinas’denkenhelemaalnietbegrijpenvanuitdeethiek,zoalsLevinas
onszelfdoorlopendvoorhoudt.WillenweLevinaswerkelijkbegrijpen,
dan moeten we beginnen met zijn politieke filosofie, om van daaruit
terug te redeneren naar de ethiek en onze ontmoeting met de ander.
Eersthetpolitiekebelangvandebroederschap,dandeanderdiedeze
broederschapvestigt.

Maarofwenuvandeethieknaardepolitiekdenken,ofandersom:
éénvandegrootsteproblemendiedefilosofievanLevinasoplevert,isde
brugdietussenbeidewordtgeslagen.De‘derde’diedezebrugvormt,lijkt
bijnaderinziensmeervragenopteroependanantwoordenteleveren.

Hetuitgangspuntisduidelijk.DerelatietussenGraceenmijisasym-
metrisch.Graceroeptmijtotverantwoordingenikwordaanhetdenken
enhandelengezet.Maar,zegtLevinas,metGracekomenookdederde,
devierdeen‘alle’andereninbeeld.Diederdeisdeonbekendenaaste
tegenoverwieikeveneensverplichtingenheb.Levinas:‘Endankomje
dusophetpuntvandegerechtigheidindestaat,dankrijgjetemaken
methetpolitiekeleven.Vervolgensishetbelangrijkdatindepolitiek,
dieonmiddellijkennoodzakelijkis,deoorsprongnietwordtvergeten.’
Endieoorsprongisdeethiek.489

Doordeaanwezigheidvandederde,schrijftLevinas ineentypisch
Levinassiaansevolzin,‘wordtrechtnoodzakelijk,datwilzeggenvergelij-
king,co-existentie,gelijktijdigheid,vereniging,ordening,thematisering,
dezichtbaarheidvandeaangezichtenen,daarmee, intentionaliteiten
intellect en, daarbinnen, intelligibiliteit van het systeem en daardoor,
ook een gezamenlijke tegenwoordigheid op voet van gelijkheid, zoals
vooreenrechtbank.’490

489 Levinas,inGuwy,a.w.,p.68.
490 Levinas, Anders dan zijn,a.w.,p.224.
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Eénvandevragendiehiernuopdoemen,isofLevinasnietindepro-
blemenkomtmetzijnoorspronkelijkedefinitievanethiekdievóóralles
pre-reflectiefis.WanneerGracemijaanspreekt,gunthaargelaatmijgeen
momentvanbezinning.Ikbenvanmeetafaanvoorhaarverantwoorde-
lijk.Datverandertfundamenteelophetmomentdatikdederdeinhet
vizierkrijg.Danmoetikeenafwegingvanbelangenmaken:vergelijking,
ordening,thematisering.Danmoetiknagaanhoeikmijngeldhetbeste
kaninzetten,hoemijnhandelingzichverhoudttothetbestaanderecht,
ofikmenietbeterkanterugtrekkenuitdeliefdadigheidomtezoeken
naareenpolitiekeoplossing.HelpikhierennuGracePhiriofkanikme
beterinzettenvoorfatsoenlijkziekenvervoerinMalawi.Enomhetnog
watgecompliceerdertemaken:omdat‘dederde’álleanderenbetekenten
omdatikzelfdeeluitmaakvan‘alleanderen’,hoefikopdatmomentook
mijneigenbelangnietuithetoogteverliezen.Ophetcrucialemoment
waaropikverantwoordelijkwordgesteld,spelenerdusveelmeerbelangen
danaanvankelijkwerdgedacht.Terwijldeonmiddellijkerelatietussen
Graceenmijisgebaseerdopschaamte,eenemotie,ismijnpolitiekerelatie
metdearmenvanndirandegebaseerdoprationeleafweging,derede.
HetiseenafwegingwaarvoorLevinasgeenregelsofprotocolopstelten
waarbijweerwellichtgoedaandoenomterugtekerennaarKantdieons
metzijncategorischeimperatiefinelkgevalenigehandvattenverschaft.

nuzouditgeenprobleemopleverenwanneerwedeaankomstvan
GraceendeaankomstvandeDerdeopuiteenlopendetijdstippenkun-
nenplaatsen.DanzouikvandáágGracePhiriterzijdestaan,mórgen
beseffendatereenderdeinhetspelisenovermorgeneenopiniestuk
schrijveninMalawi News,eenonderhoudaanvragenmetdeparlemen-
tariërverantwoordelijkvoorBlantyre Central Constituencyetcetera.Of
ikzoubeslissennietstedoenenmevolledigterugtetrekkenopmijn
conatusessendi.MaarvoorLevinasisdederdealpresentophetmoment
datdeandermijverantwoordelijkstelt.Datbetekentdatmijnethische
reflexhopeloosinconflictkomtmetmijnrationeleafwegingendathet
nogmaardevraagiswieinditconflicthetvoortouwneemt.Gemeten
aandehogeinzetvanLevinas’ethiekblijkthetethischemomentsterk
teverwaterentotnietmeerdaneenmoreleimpulsineengedachtegang
dieookbijKantniethadmisstaan.

DezekanttekeningwijsteropdatKant,hetidealismeendaarmeede
ontologieinLevinas’politiekefilosofieweleensveelminderverwegzou-
denkunnenzijndanLevinaszelfsuggereert.Doordeintroductievande
derdewordthet‘ik’alsautonoomindividu,diealdenkenddewereldaan
zichonderwerpt,vooreenbelangrijkdeelweerinerehersteld.Zelfsop
eenprecairmomentalsdatwaaropGracemeinhetzandvanndirande
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marketterverantwoordingroept,zalikeensoevereineafwegingkun-
nenenzelfsmoetenmaken.Enveeliserdannietvoornodigomindie
soevereineafwegingmijnblikaftewendenvandevragendevrouwenen
mijnwegalsspectator munditevervolgen.Zijhetmeteenlichtewroeging.
Wantdemoreleimpulsdoordeandervaltinderdaadnietmeeruitmijn
beslissingenweg tedenken.Bijdezeaanzet toteenpolitiekefilosofie,
plaatsiknumijnvierdeenvijfdekanttekening.

Een vierde kanttekening bijLevinaswijstopdienssympathievoorpolitieke
regimesdiezichweliswaarberoepenopeenmoreeluitgangspuntmaar
zich indedagelijksepraktijkweiniggevoelig toondenvoorhetgelaat
vandeander.IndezesympathieontpoptLevinaszichalseen‘filosoof
vangoedebedoelingen’.

ZohoudtLevinas tot inde jaren ‘90eenzekere sympathievoorde
sovjet-Unie.Wantandersdanhetkapitalisme,laatstaanhetnationaal-
socialisme,lijkthetmarxismeinzijnpolitiekebesluitvormingdeethiek
totuitgangspunttenemen.IneeninterviewinLe Mondeuit1992,drie
jaarnadeValvandeMuur,verteltLevinasdatdeUssR ‘ondanksde
gruwelijkhedenvanditregime’debeloftewasblijvenuitdragenvande
bevrijdingvanhetindividu.491DatLevinasdezesympathietotheteinde
toebehield,wordtbevestigddoorzijnleerlingRogerBurggraeve.‘Levinas
vonddathetWesten,tegendeinspiratievandeVerlichtingin,eenliberale
staatsopvattinghadontwikkelddieuitgaatvangedeeldeigenbelang.Hij
hadinderdaadmeeraffiniteitmethetmarxistischedenken,endanvooral
metdatvandejongeMarx,dielaatzienhoemensenslachtofferzijnvan
eenzuiverkapitalistischsysteem.’En:‘Hoepositiefhijooktegenoverde
grondinspiratiestond,natuurlijkwarenhetleninismeenlaterhetstali-
nismevoorhemeenhorreur.’492

RuimernogisLevinas’genegenheidvoorIsraël,eenlandwaarhijals
filosoofoverigenspasvrijlaaterkenningvond.Eretz Israël,zoblijktuit
demooiestudievanHowardCaygill,behieldlevenslangdesympathie
vanLevinas.nietalleentijdensdeArabisch-Israëlischeoorlogen,maar
ooknademassamoordenindePalestijnsevluchtelingenkampensabra
ensjatila.nuhadIsraëlvoorLevinastweebetekenissen.Enerzijdswaser
het‘concreteIsraël’,opgerichtin1948,inzijnbestaanbedreigddoorzware
oorlogenmetzijnbuurlandenenonderworpenaandehardepolitieke
realiteitvanalledag.TegelijkertijdleefdebijLevinashet‘verbeeldeIsraël’,
hetlanduitdeboeken,waardeethiekonophoudelijkdepolitiekstuurt,

491 Caygill,a.w.,p.1.
492 Burggraeve,inGuwy,a.w.,p.110.
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waarrechtvaardigheidheerstenhetgelaatvandeandervoordurende
rechtwordtgedaan.Hetverbeeldeland,datfeitelijkééngrootprotestis
tegeneenconcretewereldwaarinnietdeethiekmaardeconatusessendi
hetlaatstewoordheeft.

Israëlintweevoud,opeenwijzezoalswelmeerlandenintweevoud
bestaan.VanLiberté, égalité, fraternité inhetlanddatookVichymogelijk
maakteendatdeRwandesegenocidairesvanmachetesvoorzag, totSeid 
umschlungen, Millionen! inhetvolksliedvaneennatiedie inde jaren
’40miljoenennaardegaskamerszond.Israëllijktechtereenbijzondere
positieintenemen.Zoalsdesovjet-Uniezichin1917lietinspirerendoor
hetbolsjewistischemarxisme,zoprobeerde Israël in1948hetmoreel
gemotiveerdzionismevanTheodorHerzltevertaleninconcreetrecht
enconcretepolitiekeinstituties.Omdatdeethiekzoevidentaanwezig
wasindeoprichtingvandestaatIsraël,bleefhetlandvoorLevinasaltijd
inhettekenstaanvandezebelofte.Eenheiligebeloftevanbroederschap
envangrenzenlozerechtvaardigheid.Israëlwas,kortom,geroepeneen
ethischegemeenschapzijn.Ookalwisthetlanddezeroepingindedage-
lijksepraktijknietwaartemaken,dannogbelichaamdehetdeopdracht
omzo’ngemeenschapteworden.

Wanneereenland,zovolvanmorelepotenties,nuwordtbedreigddoor
zijnburen,doorstatendienietalleenhunrechtmatigebelangenopeisen
maarookhetrechtvanIsraëlbetwistenomzelfsmaartebestaan,danis
hetnietalleeneenHeiligLanddat‘geenonrechtvaardigheidverdraagt,
datdeonrechtvaardigheiduitspuwt’maarishetook‘eenlanddatzijn
inwonersverdrijftalszenietlevenvolgensderegelsvanderechtvaar-
digheidendeethiek’.493Inderdaad.Wanneerdeomstandighedenhem
dwingeneenpolitiekekeuzetemaken,kiestLevinasonomwondenpartij
voordeJoodsestaatensteltdaarmee,aldusCaygill,zijneigenbroeder-
schapsconceptterdiscussie.494

Levinas’ langdurige genegenheid voor het politieke systeem van de
UssR,waarinwoordenalsdemocratieofverkiezingengeenenkelebeteke-
nishadden,leidtzelfstotdevraaginhoeverreweLevinaseendemocraat
kunnennoemen.Wantdemocratiehoudtnietalleenindatdeburgers
vaneenlandhuneigenregeringkiezenofwegsturen.Democratiebete-
kentookdateengekozenregeringoplegitiemewijzemagregeren,mits
zezichaanhetmandaathoudtdathunkiezershenheeftgeschonken.
Democratieverondersteltdathetdomeinvandepolitiekeenhogemate
vanautonomiegeniet.

493 Levinas,inGuwy,De ander in ons,p.72.
494 Caygill,a.w.
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VoorLevinasechteriselkepolitiekelegitimiteitvoorwaardelijk.Omdat
deethiek,deoorspronkelijkeontmoetingmetdeander,directwordtuit-
geroldinhetrechtendepolitiek,verliezenhetrechtendepolitiekhun
legitimiteitdu momentzeniet langerbeantwoordenaanhunethische
uitgangspunt.DaarmeeontzegtLevinasdepolitieknietalleeneeneigen
domein,maarweethijookgeenonderscheidmeertemakentusseneen
liberale democratie en een communistische dictatuur. De vraag hoe
beidezijngeorganiseerd,doeterimmersmindertoedandevraaghoe
beidedeethiek,dieontspringtuithetgelaatvandeander,vertalenin
hunpolitiekeprogramma’s.

PreciesomdezeredenishetdanooknietverwonderlijkdatLevinas
welwillendbleefstaantegenovereenpolitiekestromingdieinde20eeeuw
rondde260miljoenslachtofferseiste.495niettenonrechtebetoogtde
scherpzinnigeRudiViskerdatLevinaseen‘ethischeatoombom’onderde
politieklegt.Opiederogenblikkandepolitiekeordewordenherroepen
innaamvaneenethischebehoefte.Visker:watLevinashierpropageert
iseen‘soortvanethischanarchisme’.496

WanneerLevinasinTotalité et Infinibetoogtdathetnormalepolitieke
proces,waariniedereenuitisopzijneigenbelang,alleenmaarleidttotde
‘evidentievanoorlog’,danopenbaartzicheenhoudingdienóóittevreden
zalzijnmetwelkpolitiekresultaatdanook.Ooknietwanneerditleidttot
eenlangdurigeperiodevanvredeenwelvaart.WanneerLevinasmeentdat
‘warevrede’verdergaatdanhetconcreteeindeaaneenconcreteoorlog,
‘aandegangbarecyclusvanoorlogenvrede’,enwanneerhijschrijftdat
deze‘warevrede’loutereschatologisch,497alspuntaandehorizonmoet
wordenbegrepen,danlijkthijnietalleeneen‘ethischeatoombom’onder
depolitiekeordeteleggenmaarookeenreligieuze.498

WanteenhandelingzaleerderLevinas’instemmingwegdragenwanneer
zijgoedisopgrondvanhetoogmerkwaarmeezewordtuitgevoerd,dan
opgrondvandegevolgendiedezehandelingteweegbrengt.Intermen
vandeDuitsesocioloogMaxWeberlijktLevinas’ethiekeerderopeen

495 Eenconservatieveschattingvanhetaantaldodenonderhetcommunismeleverenstéphane
Courtoisetal.,The Black Book of Communism: Crimes, Terror, Repression,Cambridge,MA:
Harvard University Press 1999. Hun schatting bedraagt 97 miljoen doden. Een zeer ruime
schattinglevertR.J.Rummel,How many did communist regimes murder? Rummel,diedeterm
communismewatwijdserdefinieertdanCourtois,becijferthetaantalslachtoffersop260miljoen.
Zie:hawaii.edu/powerkills/COM.TAB1.GIF(geraadpleegd1februari2011),

496 Visker,inGuwy,a.w.,p.244.
497 Eschatologie,ofde‘leervanheteinde’iseenbegripuitdetheologie.Eeneschatologischdenker

gaatuitvaneenmogelijkeomwenteling,waarbijdewereldzoalsdiezichnunogaanonsvoordoet
zalverdwijnenoffundamenteelveranderen.ZozienveelChristenendewederkomstvanJezus
alseeneschatologischmoment,omdatdanhet‘eindedertijden’zalaanbreken.

498 Levinas,De Totaliteit en het Oneindige,a.w.,p.18.
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religieusingekleurdeGesinnungsethikdanopeenkoeleVerantwortungs-
ethik, bijvoorbeeldgerichtophetterugdringenvanarmoede,oorlogen
geweld.Levinas’politiekedenkenzouweleensexemplarischkunnenstaan
vooreenradicaalidealistische‘politiekvangoedebedoelingen’gerichtop
hetnabijbrengenvanheteeuwigeheil.Wiedeslachtofferscentraalstelt
zondernaardepolitiekecontexttekijken,kanweleensmeerslachtoffers
makendanhelpen.499

Inmijnvijfde en laatste kanttekening bijLevinas,overweegikdatdepoli-
tiekfilosoofLevinasnietalleendichterbijKantendeontologiestaatdan
gedacht,maardathijzelfsindeonmiddellijkenabijheidkomtvanzijn
ogenschijnlijkgrootstetegenstander.VanCarlschmitt.Vandekroonjurist
inHitler-Duitsland,bekendomzijnonderscheidinpolitiekevrienden
envijanden,uitgedruktinzijnberuchtestatementWer Menschheit sagt, 
will betrügen.500

In1982vindendeslachtpartijeninsabraensjatilaplaats.Zondertwijfel
wistdeIsraëlischeregeringprecieswatindekampengebeurde.Getuigen
sprekenzelfsvanhetafwerpenvanfakkelsdoorIsraëlischevliegtuigenom
hetwerkvandebeulenook’snachtsmogelijktemaken.501Enkeledagen
nademoordenverzamelenzich300duizendIsraëli’sindestratenvan
TelAvivineenwoedendprotesttegenderegeringBegin.Dezereageert
ijskoud.Zondereenwoordvanspijtklaagtdepremier:‘niet-jodenver-
moordenniet-jodenendejodenkrijgenmeteenweerdeschuld’–Goyim 
kill goyim and immediately they blame the Jew.502

FeitelijkreageertLevinasnietveelanderswanneerhijevenlater,tijdens
hetgesprekmetsalomonMalkaenAlainFinkielkraut,alevenkoudbloe-
diganalyseertdat‘indealteriteitookeenvijandkanopdoemen’.Datje
altijdmoetbeslissenwiegelijkofongelijkheeft,wierechtvaardigisen
wieonrechtvaardig.Erdatermensenzijn‘dieongelijkhebben’.503

Ook al ontbrandt er meteen een discussie wie Levinas nu precies
bedoelt met de ander, de naaste of de buurman, toch zijn de meeste
commentatorenhetersnelovereensdatLevinasweldegelijkmeentdat
nietdeIsraëlischeregeringonrechtvaardigiseninmoreelopzichtheeft
gefaald,maardegeslachtofferdePalestijnen.504Dezeanalyseenhetfeit
datLevinasdemassamoordooklaternietonomwondenafkeurt,slaat,

499 HansAchterhuis,Politiek van goede bedoelingen,Amsterdam:Boom1999.Zieook:RalfBodelier,
‘FilosoofHansAchterhuis:ikwilpoliticizondermoraal’,Intermediair8,2000,p.12-13.

500 schmitt,Der Begriff des Politischen,a.w.,p.55.
501 Friedman,From Beirut to Jerusalem,a.w.,p.164-65.
502 Ericsilver,Begin: The Haunted Prophet,newYork:RandomHouse1984,p.236.
503 Hand,The Levinas reader,a.w.,p.294.
504 Malka,a.w.,p.281.Zieook:Caygill,a.w.,p.192.
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zomenenvelen,eendiepe‘wond’inzijnheleoeuvre.nietalleenlijkt
LevinashierindevoetsporentestappenvanMartinHeidegger,dietot
zijndoodzweegoverdeshoah.OoklijktLevinas,netalsCarlschmitt,
eenbeperkte,lokalewreedheidteaccepterenwanneerdezeonvermijdelijk
samenvaltmetdeopdelinginpolitiekevriendenenvijanden.

Hoedanook:blijkbaarlukthetLevinasnietomhetgelaatvandeander,
zokwetsbaardathetgebiedt‘uzultnietdoden’,doortevertaleninzijn
politieke opvattingen. De ‘infame woorden’ tijdens het interview met
MalkaenFinkielkrauttonendatdeethischebasisonderzijnpolitieke
denkenhetinderdaadmoetafleggentegendeuiteindelijkekoelekeuzes
opgrondvandederde,waartoeookhetikzelfbehoort.Eenkeuzewaarin
hetzelfbehoudnetzo’ngroterolspeelt,zogeengrotererol,danhetrespect
voorhetlevenvandeander.

HoeconsistentLevinas’denkenook is,met zijn introductievande
derde en de daarmee verbonden politieke keuzes, slaat zijn ethische
filosofieoverdekop.numoetimmersnetzorationeelendaadkrachtig
worden geanalyseerd als in een Kantiaanse republiek op het moment
datdezedoorzijnvijandenwordtbedreigd.numoet,metCarlschmitt,
eenscherponderscheidwordengemaaktinvriendenvijand.Wanneer
jenaasteburenje,zoalsdievanIsraëlin‘48,‘56,‘67en’73,dezeein
dreigenteschuiven,wensjenietdedupetewordenvandemoraal.Dan
klinktalsnelWer Menschheit sagt, will betrügen.

Wanneervervolgens–enopeschatologischegronden–hetbelangvan
een zelfstandige en legitieme internationale politieke orde niet wordt
onderschreven,laatstaanwordtuitgevoerd,505jadanleverjejeaartsvijand
alsneluitaanzijnmoordenaar.Danpasthetkoeleoordeelovereenmas-
samoordopmeerdanduizendmannen,vrouwenenkinderenplotseling
maaraltegoedinhetdenkenvanEmmanuelLevinas.Danstaatdeze
filosofievanhetkosmopolitismeplotsonderzwaredruk.506

Emmanuel Levinas slaat een geheel andere weg in dan Diogenes, Marcus Aurelius 
en Immanuel Kant. Terwijl zij in hun kosmopolitisme de waardigheid van het ik 
centraal stellen, plaatst Levinas de waardigheid van de ander centraal. Niet het ik, 

505 EenordezoalsKantdiebijvoorbeelduitwerkteinzijnZum Ewigen Frieden,inclusiefhetvolke-
renrechtenhetoorlogsrecht.

506 Entoch,éénwoordmoetnogwordengezegdoverLevinasenmassaslachtigeninsabraensjatila.
AanheteindvanhetinterviewmetMalkaenFinkielkrautlijktdegrotedenkerplotsdeimpact
vanzijnwoordentebeseffen.Opdemassamoordkomthijnietmeerterug.Wélopdepositie
vanIsraëlalslandvanbelofte,alslanddatwalgtenbraaktvanonrechtvaardigheid.Danzeg
Levinas:‘Eenmensisaltijdheiligerdaneenland,zelfsdaneenheiligland,dat,geconfronteerd
metgeweldtegeneenmens,verschijntinzijnkaalheidenuitnietmeerblijkttebestaandanuit
houtensteen.’Zie:Hand, The Levinas reader,a.w.,p.297.
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maar de ander is het epicentrum van een denken dat van meet af aan kosmopoli-
tisch is. Want de ander kan niet op voorhand in (nationale of raciale) categorieën 
worden geplaatst. Door de ander zo centraal te stellen en het ik voor die ander 
verantwoordelijk te maken, stelt Levinas voor het eerst in deze verkenning van 
het kosmopolitisme de armoede en onveiligheid van Grace Phiri centraal. Niet 
ik bepaal of Grace Phiri mijn hulp nodig heeft, dat doet Grace zelf. 
Hoe krachtig Levinas’ kosmopolitisme ook is in het domein van de ethiek en de 
persoonlijke verantwoordelijkheid, zo onuitgewerkt en zelfs problematisch is ze 
in het domein van de politiek. Door de ethiek per definitie een centrale rol toe te 
kennen, ontneemt Levinas de politiek een eigen domein. Politieke afwegingen 
zijn altijd onderworpen aan morele afwegingen. Daarmee komt zijn politieke 
theorie meer in de buurt van een religieus ingekleurde Gesinnungsethik dan van 
een koele Verantwortungsethik waarin vooral de resultaten tellen. Hoe rommelig 
Levinas’ politieke filosofie is uitgewerkt, blijkt bovendien in zijn koele analyse van 
massamoorden in de Palestijnse kampen Sabra en Sjatila. Terwijl wereldwijd met 
afschuw wordt gereageerd op het bloedbad, suggereert Levinas dat de slachting 
een adequate respons was op een bedreiging van de ene ander (Israël) door een 
derde ander (de Palestijnen). En dat een keuze tussen vriend en vijand vervolgens 
onvermijdelijk is.
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13 Amartyasen.
Kosmopolietindebat

Pas met Amartya Sen (1933) komt Grace Phiri volop in beeld. Sen, de 
‘Moeder Theresa van de economie’, verdedigt een grote publieke discussie 
waarin ook de allerarmsten hun stem laten horen. Eerder vestigde Amar-
tya Sen onze aandacht op de ‘mogelijkheden’ van mensen als voorwaarde 
voor hun vrijheid en ontwikkeling. Met zijn Magnum Opus ‘The Idea of 
Justice’ lijkt Sen de meest complete kosmopolitische filosofie te presenteren 
tot nu toe. Hoe werken dramatische gebeurtenissen in Sens vroege jeugd in 
zijn kosmopolitisme door? Hoe verhoudt de mogelijkhedenbenadering uit 
de jaren ’80 zich tot de Idea of Justice, uit 2009? En hoe haalbaar zijn de 
praktische oplossingen van deze uitgesproken praktische filosoof?

Hij heette Kader Mia, was moslim en werd doodgestoken in Dhaka,
Bangladeshopeendoordeweeksemiddagindezomervan1944.Wie
ooitietslasvanofoverAmartyasen,weetwelkeroldezeonfortuinlijke
figuurinzijndenkenspeelt.507Ditishetverhaal.

‘Opeennamiddag,inDhaka,kwameenmanonzetuinbinnen.Hij
schreeuwdeerbarmelijkenverloorveelbloed.Dearmeman,diemet
eenmesinzijnrugwasgestoken,waseenmoslimsedagloner,dieKader
Miableekteheten.Hijhadvoorweiniggeldeenklusjeopgeknaptbijde
buren.nuwashijopstraatneergestokendoorplaatselijkecriminelenuit
onzehindoe-gemeenschap.Ikgafhemwaterenriepdevolwassenenuit
hethuistehulp.Binnenenkeleogenblikkenwerdhijdoormijnvader
ijlingsnaarhetziekenhuisgebracht.OnderwegverteldeKaderMiaons
datzijnvrouwhemnogzohadgevraagdnietnaardezevijandigewijk
tegaannudaarrellenwoedden[tussenmilitantemoslimsenmilitante
hindoes,RB].Maarhijhadweinigkeuze,hijmoestwerkzoekenenwat
verdienenomdatzijngezinandersnietsteetenhad.Voorzijneconomi-
scheonvrijheidbleekhijeenhogeprijstebetalen,wantevenlaterzou

507 AmartyasenschrijftnietalleenoverKaderMiaineenautobiografischessaytergelegenheidvan
denobelprijsvoordeeconomiediehemin1998werdtoegekend.HijhaaltKaderMiaookaan
inAmartyasen,Development as Freedom,Oxford:OxfordUniversityPress1999.EninAmartya
sen,Identity and Violence,newYork/London:W.W.norton2006.
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hijinhetziekenhuisoverlijden.’508
Dezegebeurtenis,schrijftsen,maakteopmijeenverwoestendeindruk.

‘Ineenklapwerdikdoordrongenvandegevarendieenggedefinieerde
identiteitenopleverenenvandeverdeeldheiddiepoliticikunnenzaaien
dievandezeidentiteitengebruikmaken.MaarwatmetKaderMiage-
beurde,wekteookmijnaandachtvoorhetfeitdateconomischevrijheid,
indevormvanextremearmoede,mensenzohulpeloosmaaktdatze
maaraltegemakkelijkslachtofferwordenvanandereschendingenvan
hunvrijheid.KaderMiahadnietnaaronzevijandigebuurthoevente
komenomgeldteverdienen,wanneerzijngezininstaatwasgeweesthet
ookzonderditkleinebedraguittezingen’.509

DemoordopdeonfortuinlijkeKaderMiaisnietdeeersteconfrontatie
metdehardewerkelijkheidbuitendecampus.Dieconfrontatievindteen
jaareerderplaats,in1943,tijdensdegroteBengaalsehongersnood,een
dramadatmeerdandriemiljoenIndiërshetlevenkost.510‘Opeendag
wandeldeeenknaapoverdecampusdieduidelijkinverwarringwas.Ik
maakteeenpraatjemethemenhijverteldemijdathijalveertigdagen
nietshadgegeten.Eenaantalvervelendejongensgedroegzichbijzonder
onaangenaamtegendeman,maarenkelenonderonsmeendendatwe
hemmoestenhelpen.Hijwasdeenigenietdiehongerleed.Vervolgens
wandeldenogiemanddecampusop,gevolgddoortientallenanderen,het
lekenerwelhonderdduizend.AllenblekenopwegnaarCalcuttainde
hoopopliefdadigheidsinstellingentestuitendiehenzoudenhelpen’.511Hij
vervolgt:‘Ikwasvanslagvanwatikhadgezien.Mijngrootvadergafme
eenblikjeeneenzakrijstenverteldemedatikderijstaandehongerigen
mochtgeven.Maarnietmeerdanéénblikjepergezin.’

Totzijnontmoetingmetdeverwardeman,weetdekleineAmartya
nietdatzoveellandgenotenhongerlijden.niemandinzijngezin,noch
iemanduitzijnnaastevriendenkringwordtdoordehongersnoodgetrof-
fen.Blijkbaarraakthongereenheelbepaaldegroepmensen.Datsens
middenklassenfamiliegéénhongerlijdt,maardelandlozedaglonerswel,
blijkteenervaringdiehijnooitmeerzalvergeten.Enkeletientallenjaren
laterverwerftAmartyasenwereldwijdfaammeteenstudienaarzowel
deBengaalsehongersnooduit‘43alslaterehongersnodenindesahel,
EthiopiëenChina.512

508 Amartyasen,Vrijheid is vooruitgang,Amsterdam:Contact2000,p.16.
509 Amartyasen,‘Autobiography’,in:The Nobel Prizes 1999 Les Prix Nobel: Nobel Prizes, Presenta-

tions, Biographies, and Lectures,stockholm1999.Zieook:nobelprize.org/nobel(geraadpleegd
12februari2011).

510 PeterCoy,‘TheMotherTeresaofEconomics’,Businessweek26oktober1998.
511 Jonathansteele,‘Foodforthought’,The Guardian31maart2001.
512 Amartyasen,Poverty and Famines: An Essay on Entitlement and Deprivation, Oxford:Oxford
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Sjofel
Amartya sen is één van de belangrijkste publieke intellectuelen van
onzetijd.In1998werdhemweliswaardenobelprijsvoordeeconomie
toegekend,maarsenbegeeftzichnetzogemakkelijkophetterreinvan
defilosofieofdeIndiaseliteratuur.Waarschijnlijktypeerjehemhetbest
als‘politiekeconoom’indelijnvangrotevoorgangersalsAdamsmith
enKarlMarx.Mettwintigboeken,ontelbareartikelen,plustachtigere-
doctoratenenprofessoraten,aanHarvard,Berkeley,stanford,Cornellen
hetMassachusettsInstituteofTechnology;inOxford,Cambridgeende
LondonschoolofEconomics;inCalcuttaenBenares.

senswerkisindertigtalenvertaaldenhettijdschriftNew Statesman
schuift hem in 2010 tussen de ‘meest invloedrijke mensen die er toe
doen’.IndatzelfdejaarrekentTime Magazinehemtotdehonderdmeest
invloedrijkemensenterwereld.In2006telthetzelfdeTimehemaltotde
grootste‘heldenuitAzië’indeafgelopenzestigjaar.

Ziejehetaan‘maf?Geenszins.In2010zatikinRotterdamschuin
achter de grote meester bij een conferentie, gewijd aan zijn vroege,
economischewerk.senbleekeenmanzoalsjeertallozezietzittenin
theehuizeninMumbaiofnewDelhi.Lichtsjofelekleren,sloffendepas,
grotehoornenbril,BIC-pennen inhetborstzakjevanzijnoverhemd,
vriendelijkgelaat,zachtestem,kleinspraakgebrekengeneigdomelke
vraagtebeantwoordenmetwhat a wonderful question.seniseendenker
diegeendecorumnodigheeft.Eenmandievoorbestemdleekvoorde
interstellairecarrièrediehijvervolgensookmaakte.Alwashetmaarom-
datniemandminderdandegrootsteallerIndiasedichters,Rabindranath
Tagore,nobelprijswinnaarvoordeliteratuurin1913,hemzijnvoornaam
Amartya schonk:‘geborenomonsterfelijktezijn.’

Amartyasenkomtterwereldopeenuniversiteitscampusenzalnooit
meerergensanderswonendanopeenuniversiteitscampus.Zijnwiegstaat
invanhetVisva-Bharaticollegeinsantiniketan,gestichtdoordezelfde
RabindranathTagorediehemzijnvoornaamschonk.Visva-Bharatiiseen
kleineuniversiteitwaarsensgrootvaderwerktalshoogleraarsanskriet
enIndiasecultuur.sensvaderishoogleraarscheikundeaandeuniversi-
teitvanDhaka.Zijnzoonleeftvandaaghalf-om-halfopdecampusvan
Harvardin(hetAmerikaanse)CambridgeendievanhetTrinityCollege
in(hetBritse)Cambridge.

sensloopbaanisvanmeetafaaneenacademische.Hetschrijvenvan
zijnproefschriftindeeconomieinhetBritseCambridgeenzijneerste
professoraatindeindiasestadCalcuttaonderbreekthijvooreenvolledige

UniversityPress1981.
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studiefilosofie.nietalleenverheldertdefilosofiezijnzichtopdeecono-
mischeproblemendiehijonderzoekt,filosofieblijktookeenbijzonder
waardevollestudieopzichzelf.

Hoewelsennooiteenserieuzebaanhadbuiteneenprestigieuzeuniver-
siteit,blijkthemdatniettebelemmerenomzijnwerkdoorlopendinhet
tekentestellenvanmensendiehetbeduidendminderhebbengetroffen.
‘Eriseenkrachtigemoreledraaddiedoorzijnheleoeuvreloopt.Allesin
zijnwerkdraaitomdezorgvoormensenendemenselijkewaardigheid’,
zegteencollegavansenopHarvard.513sensIndiasebijnaam‘hetgeweten
endeMoederTheresavandeeconomie’lijktdanooknietonterecht,ook
alwilsenerweinigvanweten.Ininterviewsvertelthijdathijteveelvan
wijnenhetgoedelevenhoudtomeenvergelijkingmetMoederTheresa
tekunnendoorstaan.514

Dezeeretitel,denobelprijs,maarookzijnbeschaafdeenzachtmoedige
voorkomendoenweinigafaanhetfeitdatsennietschroomtomzowel
westerseleidersalsbestuurdersindeDerdeWereldstevigtekritiseren.
nietalleenwijsthijerAziatischemachthebbers,zoalsdevoormaligeleider
vansingapore,LeeKuanYew,opdatvrijheidallesbehalveeenwesterse
waardeisendatvrijheidookdeinwonersvansingaporetoekomt,515ook
hekeltsen–diezichzelf‘heellinks’noemt–metregelmaatdelinksepar-
tijeninzijngeboortelandIndiaomdatdezezichdrukkermakenomeen
handelsverdragmethet‘imperialistischeAmerika’danoverhetfeitdatin
hunlandmeerkinderenondervoedzijndanwaardanookterwereld.516

Tachtigprofessorateneneredoctoraten,twintigboekenindertigtalen,
entochkánhetnietwatAmartyasendoet,schrijfteenBritscommentator,
tongue in cheek.‘Eengearriveerdwiskundige,eenbriljanteconoomennu
eenreusindehedendaagsefilosofie.EendergelijkeUomo universalein
dewetenschapsitueerjedoorgaansinhetverreverleden.Vooruitgangin
kennisbetekentdatjenooitvooropkuntlopeninzoweleconomiealsin
politieketheoriealsindefilosofie,zoalsJohnstuartMilldatinzijntijd
nogkon.Wetenschappersdienenéénonderwerptenemenenzichdaar
zodiepintegravenalsmaarmogelijkis.Blijkbaarisiemandvergeten

513 DavidE.Bloom,geciteerdin:PeterCoy,a.w.
514 EenanderemogelijkheidisdatsendelevensbeschrijvingvanMoederTheresavanChristopher

Hitchensheeftgelezen.Ineencolumnopslate.comonderdetitel‘Mommie Dearest. The pope 
beatifies Mother Teresa, a fanatic, a fundamentalist, and a fraud’laathijweinigheelvandevrome
nonuitCalcutta.Geenwonder,denkjenalezing,datsenzobeleefdafstandvanhaarneemt.
http://www.slate.com/articles/news_and_politics/fighting_words/2003/10/mommie_dearest.
html(geraadpleegd4april2012).

515 Amartyasen,‘HumanRightsandAsianValues:WhatLeeKuanYewandLePengdon’tunder-
standaboutAsia’,The New Republic14juli1997.

516 JonathanDerbyshire,‘ThensProfile:Amartyasen’,New Statesman23juli2009.
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datallemaalaanAmartyasentevertellen.’517

nietalleendehongerenhetstraatgewelduitzijn jeugd,nietalleen
hetonversnedenintellectueleklimaatwaarinsenopgroeideendathem
vormde; ook de invloed van Rabindranath Tagore (1861-1941) mag
nietwordenonderschat.Tagoreblijktdevleesgewordenkosmopoliet.
sen:‘Zijnbenaderingvandeculturelediversiteitindewereld(dievol-
ledigreflecteerdeinonscurriculum)zagiklaterterugineenvanzijn
brieven.‘Alleuitingenvandemensdiewebegrijpenendieonsplezier
doen,wordenterplekkeookónzeuitingen,waarzeverderookvandaan
mogenkomen.Ikvoelmetzuivereblijdschapdatalleglorievandemens
ookmijnglorieis.’’518

OphetVisva-Bharati collegeweetTagorededruk teweerstaanom
ruimtetegevenaandeafzonderlijkeidentiteitenvanzowelmoslimsals
hindoes.VolgenssenwasheteengelukbijeenongelukdatTagorein1941
overleed,zodathijdehongersnoodnochdeimmenseslachtpartijentussen
beideetniciteitenmeerhoefdemeetemaken.slachtpartijendievijftien
miljoenmensenvanhuisenhaardverdreven,dieéénmiljoenmensen
hetlevenkosttenendieuiteindelijkleiddentotdeopsplitsingvanhet
IndiasesubcontinentinIndiaen(Oost-enWest-)Pakistan.

Wie een essay schrijft over het kosmopolitisme van Amartya sen,
ontkomternietaanomscherpekeuzestemaken.Wantandersdanbij
Kant,Levinas,MarcusAureliusenDiogenesvansinope,valthetdenken
vansennietterugtevoerentoteenspecifiek,intellectueeluitgangspunt.
Wathem,naareigenzeggen,aanhetdenkenzette,warendedramatische
gebeurtenisseninzijnvroegejeugd.Enzijnlangeacademischecarrière
bestaateerderuiteenbonteserieonderzoekendietelkensweerleidden
tot praktische aanbevelingen dan tot een eenduidig denkproces met
alsdoelnieuwewijsgerigeinzichtenteformuleren.Desondankskomt
Amartyasenin2009meteennieuwboekThe Idea of Justice, datalsnel
wordtherkendalsthe Essential Sen enwaarintalvangegevens,inzichten
enideeënuitzestigjaaronderzoeksamenkomen.

Zobrengtsenservaringmetderolvansterk‘gedefinieerdeidentiteiten’
indeIndiaseconflictenuitdejaren’40hemtoteenonderzoeknaarde
‘universaliteit van mensenrechten’. Het gegeven dat onder een regime
vanvolledigeeconomischevrijheidtochhongersnodenplaatsvinden,zet
senaantotdeontdekkingvanhetbelangvan‘positievevrijheid’.Honger,
zoontdekthijineenvergelijkendonderzoek,komtnietvoorindemo-
cratischelanden.Datmaakthemnietalleentoteenkrachtigverdediger

517 RichardReeves,‘TheIdeaofJusticebyAmartyasen’,Sunday Times4juli2009
518 sen,Autobiography,a.w.
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vandemocratiemaarbrengthemooktoteennieuwedefinitievanhet
fenomeen:‘democratiealspubliekdebat’.Wienadenktoverdebestrijding
vanverschijnselenalsextremearmoedeenextremeonveiligheid,zalvol-
genssenopdeeersteplaatsmoetennadenkenoverde‘mogelijkheden,
capabilities’vanmensen.Hetthematenslotte,waarinaldezeelementen
samenvloeien,isrechtvaardigheid.The Idea of Justice.

Hetzijndezeervaringen,onderzoekenennieuweinzichtendieikals
bouwstenenvansenskosmopolitismeverderzaluitwerken.1.Universa-
liteitvanmensenrechten,2.Positievevrijheid,3.Democratiealspubliek
debat,4.Mogelijkheden,capabilitiesen5.Rechtvaardigheid.

Bouwsteen 1
Universaliteit van mensenrechten
IkvroeghetmeafbijDiogenesvansinopeenbijMarcusAurelius.Ikwilde
hetwetenvanImmanuelKantenEmmanuelLevinas.Enikvraaghet
menuafbijAmartyasen:watverschafthemhetpredicaatkosmopoliet?
Wantdatsensgedachtentothetkosmopolitismewordengerekend,staat
buitentwijfel.The Economistnoemtzijnlaatsteboekdoortrokkenvan
relaxed cosmopolitanism,519terwijlThe New York Review of Bookshem
samenmetKwameAnthonyAppiahenMarthanussbaumrekent tot
dedriegrootstekosmopolitischeintellectuelenvanditmoment.520Een
belangrijkaspectvanzijndenkenisdatsennooitopwestersevooringe-
nomenheidvalttebetrappen.‘senvoorondersteltaltijddatdewaarden
die in het spel zijn (democratie, secularisme, etc.) mondiaal worden
gedeeld,endusgeenpuurwesterseimportzijn’,schrijftTheEconomist.
‘Wanneerhijvroegedenkersoverrechtvaardigheidentolerantieciteert,
dankomendezeevenzeeruithetAthenevan500voorChristusofuit
hetverlichteEngelandvande17eeeuw,alsuithetIndiawaarhij75jaar
geledenwerdgeboren’.

DeNew York Review of Bookslegtdenadrukopsensweigeringomzich
tebekennentotéénidentiteit.Integendeel.Deberoemdeintellectueelstaat
zicheropvoor‘terzelfdertijdeenAziaattezijnalseenIndischeburger
metvooroudersinBangladeshalseenAmerikaanseofBritseingezetene.’
Hijis‘eenknutselaarinfilosofie,eenauteur,eensanskritist,eenkrachtig
gelovigeinhetsecularismeendedemocratie,eenmens,eenfeminist,een
heteroseksueel,eenverdedigervanderechtenvanhomo’senlesbiennes.
Eenmanmeteenniet-religieuzelevensstijleneenhindoeïstischachter-
grond,eenniet-Brahmaan,eneenongelovigewatbetrefteenlevennade

519 The Economist,‘AmartyasenonJustice.Howtodoitbetter’,6augustus2009.
520 AlanRyan,‘Cosmopolitans’,New York Review of Books22juni2006.
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dood(enook,voorhetgevaldatdevraagwordtgesteld,eenongelovige
inhetlevenvóórditleven).’521

Het inzichtdatdemocratie, tolerantieensecularismegeenexclusief
westersewaardenzijnmaarvanoudsherevengoedinAziëwerdenge-
formuleerdenverdedigd,plushetbesefdatdemenseenveelkleurige
identiteitbezit,leiddesentotdeovertuigingdatookrechtvaardigheid,
Justice,nooitbeperktmagblijventoteenspecifiekegroepburgersvan
eenspecifiekland.sen:‘Hetbegripvanderechtenvandemensbouwt
voortoponzegedeeldemenselijkheid.Dezerechtenwordennietafgeleid
uithetburgerschapvanenigland,ofhetlidmaatschapvanenigenatie,
maarzijninhetbezitvanelkmenselijkwezen.’522

Dezeuitgangspuntenmakensennietalleentoteenkosmopolietmaar
ooktoteengeduchttegenstandervanelkevormvancultuurrelativisme.
Zijnnadrukopdeuniversaliteitvanmensenrechtenstaathaaksopde
gedachtedatelkecultuureeneigenvormvanrechtvaardigheidontwikkelt,
endatdezevormvanrechtvaardigheiddusonvermijdelijkaandezecul-
tuurkanworden‘gerelateerd’.Wieditbeweert,kanvolgenssennietanders
danvoorbijgaanaandeideedatmensenrechtenvoorelkemensgelden,
waarterwereldeninwelkeomstandighedendezezichookbevindt.

Eenvandeboekenwaarinsenforstenstrijdetrekttegenhetcultuur-
relativisme,isThe Argumentative Indian uit2005.Hierbestrijdthijmet
vervedeideedat‘zijn’Indiasecultuureenheelspecifiekespiritueleen
mystiekekleurbezit,diezichbijzonderslechtzouverhoudentot‘westerse’
kwestiesalssocialerechtvaardigheid.Tegenoverdezeovertuigingplaatst
hijeenaantalkrachtigeIndiasefilosofischetraditiesdienetzozeerhet
belangvanrationaliteitbenadrukkenalsFranseenBritsefilosofenten
tijde van de Verlichting. Overigens, zo beweert sen, waren sommige
Indiaseheersersbeduidend toleranterenrationelerdanhunwesterse
tijdgenoten.523

‘Opeenofanderemanierzijnmensenovertuigdgeraaktvanhetidee
datIndiasterkspiritueelenreligieusisgeoriënteerd’,schrijftsen.‘Maar
het sanskriet herbergt een omvangrijkere atheïstische literatuur dan
welkeandereklassiekecultuurook.MadhavaAcharya,eenopmerkelijke
14e-eeuwsefilosoof,schreefeenfantastischboekonderdetitelSarva-
darshansamgraha,waarinhijallereligieuzescholenbesprakbinnenhet
hindoeïsme.Heteerstehoofdstukluidde:‘Atheïsme’enverschaftezijn
lezerseenzeerkrachtigeverdedigingvanhetatheïsmeenmaterialisme.’524

521 sen,IdentityandViolence,a.w.,p.4
522 sen,The Idea of Justice,a.w.,p.143
523 Amartyasen,The Argumentative Indian,London:AllanLane2005.
524 PranabBardhan,‘TheArguingIndian’,in:California(Berkeley2006);zie:alumni.berkeley.edu/
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Universelewaardenalsrationaliteit,rechtvaardigheidenvrijheidzijn
westersnochIndiaas,zijbehorentotheterfgoedvandewereldbevolking
enverzettenzichevengoedtegenonrechtineigenlandalsonrechtaan
deanderekantvandewereldbol.‘Daaromishetvolstrektbespottelijk
omtezeggendatjesommigewredepraktijken,zoalsdiezichvandaag
voordoeninsommigelanden,nietkuntkritiserenomdathetnueenmaal
húnpraktijkenzijn.Ikdenkbijvoorbeeldaanhetstenigenvanoverspelige
vrouweninAfghanistanofhetbesnijdenvanmeisjesinnoord-Afrika.
WanneerdezepraktijkeninsomaliëofAfghanistanwordenonderwor-
pen aan een kritische discussie, waaraan zowel mannen als vrouwen
deelnemen,danzoudendezepraktijkenallelegitimiteitverliezen.Maar
dergelijkediscussieswordendaaronmogelijkgemaakt,dissidentenver-
dwijnensimpelwegachtertralies.’525

nietalleendemogelijkheidtotrationaliteit,rechtvaardigheidenvrij-
heidzijnuniverselewaarden.Volgenssengeldtdatookvoordemocratie.
Veelwesterseintellectuelenstarenzich,alskinderenvanMontesquieu
enKant,blindopspecifiekevormenvandemocratiezoalsdezezichin
hetWestenhebbenontwikkeld.Daarommenenzijdatdemocratie in
niet-westerselandenweinigkansmaakt.Volgenssenbegrijpenzijechter
nietdatdemocratieineersteinstantieeen‘mogelijkheidisominformatie
teverwervendiejekuntinzettenomdesamenlevingteveranderen’.526
Westerlingenzien,kortom,democratieteveelvanuiteeninstitutioneel
standpunt.Maarwekunnendemocratieookenbeteropvattenalseenkans
omverschillendestemmenvanverschillendemensenuitverschillende
sectorenvansamenlevingindeopenbaarheidtebrengen.Het isdeze
observatiedieleidttoteentweedebouwsteeninsenskosmopolitisme.

Bouwsteen 2
Democratie als publiek debat
In1981publiceertsenPoverty and Famines: An Essay on Entitlement 
and Deprivation.Hetishetboekwaarmeehijaantoontdathongersnood
nietzozeerontstaatuiteengebrekaanvoedsel,danweluiteengebrek
aandemocratie.Uitonderzoekblijktdaterin1943voldoendevoedsel
inBengalenwas,daterzelfsméérvoedselwasdaneenjaareerdertoen

news/california-magazine/july-august-2006-indo-chic/arguing-indian(geraadpleegd12februari
2011).

525 Ibid.
526 ‘Democracymustalsobeseenmoregenerallyintermsofthecapacitytoenrichreasonedengage-

mentthroughenhancinginformationalavailabilityamdthefeasibilityofinteractivediscussions.
Democracyhastobejudgednotjustbytheinstitutionsthatformallyexistbutbytheextendto
whichdifferentvoicesfromdiversesectionsofthepeoplecanactuallybeheard.’Amartyasen,
The Idea of Justice,London:AllanLane2009,p.xiii.



245

ergeenhongersnooduitbrak.Eencombinatievanfactoren–stijgende
werkloosheid, dalende salarissen, speculatie, impulsaankopen van de
Britsekoloniale regeringenhamsterendoordemiddenklasse–dreef
deprijzenplotsopenzowellandlozeboerenalsdaglonersuitdesteden
haddendomwegnietvoldoendegeldomdatduurderevoedseltekopen.

Hongeriseengevolgvandegebrekkigemogelijkhedenvangroepen
mensenomaandatvoedseltekomen.DaaromwasdeBengaalsehongers-
noodvolstrektonnodig,constateerthij.Ooktijdenslaterehongersnoden
inChina(1959-1961)enEthiopië(1973)wasmeerdanvoldoendevoedsel
aanwezig.DátdearmsteninBengalen,ChinaenEthiopiëdemiddelen
niethaddenomditvoedseltekopen,isechtermindereeneconomisch
daneenpolitiekprobleem.Hongerenextremearmoedehebbenvooral
temakenmetontbrekenderechten,entitlements.Hetzijndezerechten
waarmeearmemensenzichaandearmoedeendehongerkunnenont-
worstelen.

Daaromisnietdeimportvanvoedseldeuiteindelijkeoplossing.Die
ligtinhetveranderenvandesituatiewaarindearmenzichbevinden.En
demeesteffectievemaatregelishendemogelijkheidteverschaffenom
hunstemtelatenhoren.nooit,zoschrijftsen,wasereenhongersnood
ineenlandmeteenvrijeperseneendemocratie,breedgedefinieerdals
government by discussion.Wanneermogelijkeslachtoffersvanhongers-
noodineenvroegstadiumdekanskrijgenomhunangstenenklachten
viadepersnaarvorentebrengen,dandwingenzijhunoverhedenom
inactietekomen.Daarentegenkomendemeestehongersnodenvoor
insituatieswaarinautoritaireoverhedendevrijheidvanmeningsuiting
onderdrukken.527

DatdeBengaalsehongersnoodzouitdehandkonlopen,wijtsendus
aaneengebrekaandemocratie.InhetkolonialeIndiawaskritiekdoor,
envrijenieuwsgaringvandeIndiasepersstriktaanbandengelegd.En
watdeIndiaseperswerdverboden,verkoosdeBritseuitvrijwilligheid.
Britsekrantenbeslotennietsoverdehongersnoodteschrijvenuitangst
omdeJapansevijandvanGroot-Brittanniëindekaarttespelen,dieop
datmomenthet IndiasebuurlandBirmahadveroverd. ‘Hetdoelvan
dezegecombineerdeopgelegdeénvrijwilligemediastiltewashetvoor-
komenvanenigepubliekediscussieinhetBritseRijk,endanmetname
inhetBritseparlement inLonden.Daarwerddanooknooitoverde
hongersnoodgesprokenenduswerdenerookgeenpolitiekebesluiten
genomenomerietsaantedoen.(...)Envanzelfsprekendwaseronder

527 sen,Poverty and Famines,a.w.Zieook:sen,Vrijheid is vooruitgang,a.w.,p.157-185.
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hetBritsekolonialeregimegeenparlementinIndia.’528OmdatdeBen-
gaalsehongersnood,waardoorwekelijksduizendenmensenoverleden,
volledigwerdstilgezwegen,kwamerookgeenenkelevormvannoodhulp
opgang.Integendeel,deBrittenverergerdendehongeralleennogmaar
omdatzeverbodengraantetransporterennaardegetroffenstreeken
verordonneerdenomrijstuitBengalendoorteverkopennaarCeylon,
hethuidigesriLanka.

DeBengaalsehongersnoodmoetdusvoornamelijkwordengezienals
eenpolitiekprobleem.WanneerereenIndiasevolksvertegenwoordiging
wasgeweest,wanneerervanmeetafaanoverdehongerwasgeschreven
enwanneerdezeberichtenbehalveDelhiookLondonzoudenhebben
bereikt,danwasdekansvelemalengrotergeweestdatdekolonialerege-
ringgeenrijstuitBengalenhadafgevoerd,datzevoedseltransportennaar
hetgetroffengebiedhadtoegestaanendatzenoodhulphadgeleverdom
degetroffenentehelpen.Dat,kortom,dehongersnoodwasvoorkomen
ofopz’nminstforsverlicht.

Volgenssenishetdanookfundamenteelfoutomeenonderscheidaan
tebrengentusseneconomischeenpolitiekerechtenendieeconomische
rechtenvervolgensprioriteittegeven.Wantdatiswatervaakgebeurt.
Armemenseninarmelanden,zohoorjedan,hebbengeenbehoefteaan
politiekerechten.529Zijwilleneten.Wathebjeimmersaanhetrechtop
vrijemeningsuiting,eenvrijepersofopstemrecht,alsjeeenlegemaag
hebt?Politiekerechtenzijnnutteloosvoorwiebezwijktaanhongerof
armoede.Maardezeprioriteitstellingtusseneconomischeenpolitieke
rechtenisvals,schrijftsen.Politiekeeneconomischevrijheidgaanhand
inhand.Datindemocratieëngeenhongersnodenvoorkomen,dankenwe
simpelwegaanhetfeitdatdemocratischgekozenleiderszichveelmeer
verantwoordelijkvoelenvoordeproblemenvanhunbevolkingen.Een

528 sen,The Idea of Justice,p.339.
529 Democratie kun je niet eten,steltdeCongoleseschrijverAlphonseMuambiineengelijknamigboek

uit2006.Hetiseenstellingdiebekendstaatalsde‘Leehypothese’,genoemdnaarzoweldehuidige
leidervansingaporeLeeHsienLoongalsdevroegereminister-presidentLeeKuanYew.DezeLee-
hypotheseclaimtdateendemocratischbestuurdeeconomischegroeialleenmaarindewegstaat.
MaardeLee-hypothesegaatlouteropvooreenhandjevollanden:singapore,Dubai,Cuba,Vietnam
enChina.Dezelandenzijnechterdeuitzonderingenopderegel.Tegenoverdezeautoritairelanden,
dieinderdaadbijzondereffectiefdearmoedevanhunburgerswistentebestrijden,staan,vanJapan
totCanada,allerijkeEuropese,noord-AmerikaanseenAziatischelandendieeconomischegroei
wélmetdemocratiecombineerden.Tegenoverdeautoritairelandenstaatbovendieneenveelvoud
aandictaturen,vannoord-KoreaviaZimbabwetotAfghanistanonderdeTaliban,dienietsaan
dearmoedevanhunbevolkingdedenofdezezelfsverergerden.Dezelfdepolitiekeideologiedie
inhethuidigeChinamiljoenenmensenaandeextremearmoedeonttrekt,leiddetot30miljoen
hongerdodentijdensdeGrotesprongVoorwaarts(1959-1962)entothetvermoordenvanmeer
dantweeduizendstudententijdensvreedzameprotestenophetPleinvandeHemelseVredein
1989.AlphonseMuambi,Democratie kun je niet eten,Amsterdam:KIT2009.
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vrijeperseneenvrijepubliekediscussievormendédrukmiddelenom
dezeleidersaanhetwerktezetten.Maareenvrijepersenvrijepublieke
discussiezijnnietgoeddenkbaarzonderhetconceptvande‘Positieve
vrijheid’.

Bouwsteen 3
Positieve vrijheid
Amartyaseniseenliberaal,waarbijliberaalmoetwordenbegrepenin
dezinvandeAmerikaanseLiberalsofdeBritseLiberal Democrats.En
wanneer sen spreekt over vrijheid, dan is dat een ‘positieve vrijheid’.
Voorsenbetekentpositievevrijheiddatmensenexplicietkansenmoeten
krijgenomhunmogelijkhedenteverwezenlijken.Metdezebenadering
zetsenzichaftegende‘negatievevrijheid’vanveeleconomendievrij-
heidvooralopvattenalsdeafwezigheidvanbelemmeringen.Positieve
vrijheidisvrijheid‘om’ietstedoen,omtalentenuittebuiten.negatieve
vrijheidisvrijheid‘van’obstakels,beletselsenhinderpalen.Terwijlpo-
sitievevrijheidverwevenismethetpolitiekeprogrammavanhetsociale
oflinks-liberalisme,vormtnegatievevrijheiddekernvanhetklassieke
ofrechtseliberalisme.530

Inzijnautobiografieschrijftsendathijvoorpositievevrijheidkiest
opgrondvanzijnpersoonlijkeervaringen ten tijdevandeBengaalse
hongersnoodentijdensdeetnischeconflictendieKaderMiahetleven
kostte.Wanttijdensdehongersnoodwerddenegatievevrijheidvande
daglonersimmersnietsindeweggelegd.Zijgenotendevrijheidomte
werken,omhunkostjebijeentescharrelenenomhunmeningteverkon-
digen.Zijhetdatdezenergenskonwordenopgetekendenalhelemaalniet
onderdeaandachtgebrachtvanhetopenbaarbestuur.Datallesgoldook
voordemoslimKaderMiadieinallevrijheidmochtbeslissenominde
hindoewijkvanDhakategaanklussen.Entoch,ondankshunnegatieve
vrijheid,stiervendedaglonersendeklusjesmanomdatzij,volgenssen,
nietdepositievevrijheidgenotenomwerkelijkhunbroodteverdienen
ofzondergevaarvooreigenlevenaandeslagtegaan.

Daarombleeknegatievevrijheid,doorklassiekliberalenzokrachtig
verdedigd, tegen tirannen, bemoeizuchtige overheden of betuttelende
regelgeving, in het India van de jaren ‘40 een vrijbrief tot vergaande
onrechtvaardigheid.

Endatis,zosteltsen,nietveelandersindemondialesamenlevingvan
vandaag.Eensamenlevingwaarinvelenlevenineenweeldedienogmaar

530 ‘Afreemanishethatinthosethingswhichbyhisstrengthandwitheisabletodoisnothindered
todowhathehaththewilltodo.’ThomasHobbes,The English Works, vol. III; Leviathan;1651
(chapterXXI);zie:ebooks.adelaide.edu.au/meta/search.html.
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eeneeuwgeledenonvoorstelbaarwas.Maarookeensamenlevingvan
aanhoudendearmoedeenonvervuldebasisbehoeften,vanwijdverbreide
hongerenzelfshongersnoden.Eensamenlevingwaarinelementairepoli-
tiekevrijhedennietwordeningelost,waarindehandelingsbekwaamheid
vanvrouwenwordtverwaarloosdenwaarinhetmilieusteeds sterker
wordtbedreigd.531Louternegatievevrijheidvoldoetookvandaagniet.

Deinvloedvansenspleidooivoorpositievevrijheidendemocratieals
publiekdebat,kanmaaramperwordenonderschat.Zijnboek‘Vrijheid
isvooruitgang’,Development as Freedomuit1999,groeidenietalleenuit
toteenstandaardwerkindeontwikkelingseconomie,hetmarkeerdeook
eenomslaginhetdenkenovermondialeontwikkeling.Watooitgoldals
eenonwrikbaaruitgangspuntinhetontwikkelingsdenken–deideedat
vooruitganggelijkstaataandeautonomeontwikkelingvan‘economieën’
binneneennegatievevrijheid–werdmetnameonderinvloedvansens
inzichtenvervangendooreengestimuleerdeontwikkelingvan‘moge-
lijkhedenvanmensen’binneneenpositievevrijheid.532

Bouwsteen 4
Mogelijkheden, capabilities
Hetbelangvanpolitiekevrijheidvereistdusdatmenseninstaatmoeten
wordengesteldomvanhunvrijheidgebruiktemaken.Voorsenisdit
eenbelangrijkeredenomonderpolitiekerechtennietalleenhetrecht
op een vrije pers, op vrije meningsuiting en op vrije verkiezingen te
latenvallen,maarookhetrechtopfatsoenlijkonderwijsenfatsoenlijke
gezondheidszorg.Wieinzetopeconomischegroei,doetervolgenssen
goedaanomeerstditpakketaanpolitiekerechtenterealiseren.

In1990publiceertseneengeruchtmakendartikel inTheNew York 
Times.OnderdekopMore Than 100 Million Women Are Missingvestigt
hijdeaandachtopdeverwaarlozingvanvrouwenenmeisjesinlanden
alsChina,IndiaenPakistan.Eenverwaarlozingdieertoeleidtdathon-

531 sen,Vrijheid is vooruitgang,a.w.,p.7.
532 RalfBodelier&MirjamVossen,Hulp. Waarom ontwikkelingshulp moet, groeit en verandert,Wor-

mer:Inmerc2007.Allijktvandaag,2011,decapability approachweerinhetdefensief.Datgeldt
zekervoornederland,waardeWetenschappelijkeRaadvoorhetRegeringsbeleid(WRR)ineen
geruchtmakendrapportsensbenaderingafdoetals‘terminalezorg’eneconomischegroeiweer
volledigevooranggeeft.UithetrapportwordtbovendiennietduidelijkofdeWRRvooraldenkt
aandeeconomischegroeivanDerdeWereldlanden,ofdeeconomischegroeivannederland.
Wanteigenbelangmoetweereenbelangrijkefactorwordenindenederlandseontwikkelingshulp.
In2010namhetnederlandsekabinet-RuttedeWRR-benaderingover,benoemdeeenvande
opstellerstotstaatssecretarisvoorOntwikkelingssamenwerkingenverklaardehetrapporttot
officieelregeringsbeleid.PeterLieshoutetal.,Minder pretentie, meer ambitie(WRR-rapportnr.
84),Amsterdam:WRR2010.ZievoormijncommentaarophetWRR-rapport: ralfbodelier.
com/2010/02/eigenhulp-kan-niet-zonder-ontwikkelingshulp/.
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derd miljoen vrouwen en meisjes worden ‘vermist’. sommige sterven
eerderdoorselectieveabortus,anderenwordenalsbabyuitgehongerd
ofkomenomtijdenshuiselijkgeweld.Maardemeestenhalenhunoude
dagnietomdatzemindervoedselkrijgendanmannenofgeengebruik
kunnenmakenvandegezondheidszorgwaarvan jongensenmannen
welprofiteren.533Terwijlwereldwijdméérmeisjesdanjongensworden
geboren(gemiddeld1,05meisjetegen1jongen)enterwijlvrouwenen
meisjesdoorgaanseenhogereleeftijdbereikendanmannen,ishunle-
vensverwachtingineenaantalAziatischeennoord-Afrikaanselanden
tochbeduidendlager.

Intuïtiefzoujekunnendenkendatwehiertedoenhebbenmetgevolgen
vanarmoedewaarvrouwenenmeisjes,‘hetzwakkegeslacht’wellichtmeer
onderlijdendanmannen.Maardecijfersdiesenpresenteert,weerleggen
dat.Biologischgezienmoetjevrouwenhet‘sterkegeslacht’noemen,wat
hetdesteopmerkelijkermaaktdatzijhetinPakistan,ChinaenIndiaveel
mindergoeddoen.Zelfsinhetextreemarmesub-sahara-Afrikaworden
vrouwenouderdanmannen,zijhetdathetverschilietskleinerisdanin
EuropaendeVerenigdestaten.

ZozijnerinAfrika1,02vrouwentegen1man.IndeIndiasedeelstaat
Punjabechterzijnermaar0,86vrouwentegen1manenkomendecijfers
indeIndiasedeelstaatKeralaweerop1,03vrouwentegen1man.Der-
gelijkeverschillen,zomeentsen,kunnenwealleenmaartoeschrijven
aandeongelijkepolitiekerechtentussendeseksenindezeverschillende
regio’s.sensverklaringisdanookdatvrouweninChina,Pakistanen
grotedelenvanIndiasimpelwegnietoverhuneigenlevenbeschikken
envrouwen insub-sahara-Afrika,Europa,deVerenigdestatenende
IndiasedeelstaatKeralawél.

Zodravrouwendemogelijkheidkrijgenomhuneigenleventeleiden,
bijvoorbeeld door een baan te vinden buiten het huis of door zelf te
beschikkenoverhunvoedselendatvanhundochters,stijgtookhun
levensverwachting.Wanneerhendezemogelijkhedenwordenonthouden
enzijafhankelijkblijvenvandegenadevanmannen,blijkenhunkansen
endievanhundochtersweertedalen.Opnieuwgaanpolitiekerechten,
inditgeval‘vrouwenrechten’,handinhandmeteconomischerechten.
Armoedeofrijkdomingeldofgoederenblijkenveelminderdoorslag
tegevendandepolitiekeruimtevanmensenomhunlevenzelfvorm
tegeven.

DaaromzijnookdegegevensuitIndiazointeressant.TerwijlPunjab

533 Amartya sen, ‘More Than 100 Million Women Are Missing’, New York Review of Books 20
december1990.
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enKeralainwelvaartcq.armoedemaarampervoorelkaaronderdoen,is
ereensterkverschilindepositievanvrouweninbeideregio’s.InPunjab
zettede(rechtse)deelregeringinopeconomischegroei.InKeralalegdede
(linkse)deelregeringnadrukopdeuitbreidingvanbasisonderwijsvoor
mannenenvrouwen.Zijregeldegezondheidszorgvoorzowelmannen
alsvrouwenenverdeeldelandonderdelandlozebevolking.Inbeidere-
gio’sbleekdeeconomieietstegroeienenliepookdearmoedewatterug.
MaarinKeralagebeurdeditveelsnellerdaninPunjab.534Waarwerkelijk
verschil werd gemaakt, is op het terrein van vrouwenemancipatie. In
Keralaslonkdeongelijkheidtussenvrouwenenmannenforsendat,zo
schrijftsen,ziejeinKeralanietalleenterugindehogelevensverwach-
tingvanvrouwen,maarookinhunveelprominenteredeelnameaanhet
publiekeleven.535

HaddenvrouweninChina,IndiaofPakistande‘mogelijkheid’gekregen
omhuneigen levenvormtegeven,omoverhunvoedselengezond-
heidszorg te beschikken, dan werden geen honderd miljoen meisjes
en vrouwen meer vermist. Wanneer mensen in Bengalen in 1943 de
‘mogelijkheid’haddengehadomingraantehandelenenomtegende
stijgendevoedselprijzenteprotesteren,danhaddehongernooitzulke
immensevormenaangenomen.

‘Mogelijkheid’,capabilityiseenvandekernwoordeninsensoeuvre.
Terwijleconomendoorgaanshetwelzijnvanmensenproberentevangen
viahunwelvaart,huninkomenofmateriëlerijkdom,steltsendatzijbeter
kunnenproberendemogelijkhedenvanmenseninkaarttebrengen.Want
dezezijneenveelnauwkeurigerindicatievanhunwelzijn.Hetisniet
ondenkbaardateenvrouwinPunjabovervoldoendegeldbeschikt,maar
wanneerhaarmanhaardwingttotabortuswanneerzijzwangerisvaneen
meisje,ofwanneerhijhaardetoegangtotonderwijsofgezondheidszorg
ontzegt,ofwanneerzijdoorlopendblootstaataanhuiselijkgeweld–dan
iser,hoeveelwelvaartook,vanwelzijnweinigsprake.

Dedrangvandemeesteeconomenomwelzijnloutertemeteninter-
menvanwelvaart,hangtvolgenssensamenmethunvooronderstelling
datmensenrationelewezenszijndiedoorlopendmateriëlegenoegens
najagen.Debevredigingvandezegenoegenswordtautomatischgelijk-
geschakeldmeteenhooginkomeneneenhogeconsumptie.

Datiseenbenaderingdiesenverwerpt.Derational fool536dieinkomen
enmateriëlebehoeftebevredigingvanmensenalsuitgangspuntneemt,

534 sen,Vrijheid is vooruitgang,a.w.,p.92.
535 sen,The Idea of Justice,a.w.,p.339.
536 Amartyasen,‘RationalFools:ACritiqueoftheBehavioralFoundationsofEconomicTheory’,

Philosophy and Public Affairs,vol.6,no.4,1977,p.317-344.
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miskentdatvoordemeestemenseneengoedlevenveelmeerisdaneen
hooginkomen.Eengoedenbevredigendlevenbestaatuithetsuccesvol
deelnemenaanactiviteitendieinvrijheidwordengekozen.Endatkan
alleenineensamenlevingdiehaarburgerskansenbiedtomdezeactivi-
teitenooktevervullen.Ermoeteenduidelijkverbandbestaantussende
‘subjectieve’mogelijkhedenvanmensenenhun‘objectieve’vrijheidom
dezemogelijkhedenookuittewerken.

DeAfrikaanseboerdieoverdefysiekemogelijkheidbeschiktomzijn
eigenvoedselteverbouwen,maardiegeeneigengrondbezit,weetwat
armoedeis.Endatgeldtookvoordeschrijverdieinstaatisomeenmooi
essayteschrijvenmaardoorzijnoverheiddemondwordtgesnoerd.Daar-
entegenervaarteenAfrikaansemoederdiehaardochterineenschoon
ziekenhuisbedterwereldbrengt,watrijkdomis.Datgeldtookvoorde
leergierigeslumdwellerdiedekanskrijgtomonderwijstevolgendatdoor
zijnoverheidgratiswordtaangeboden.Armoedeenrijkdomzijndus
geengefixeerdebegrippen,maarvariërennaargelangdemogelijkheden
dieiemandheeftendevrijhedendiehijgenietomdezemogelijkheden
ookuittewerken.

Mensen,zegtsen,hebbenverschillende‘wisselkoersen’inhetomzetten
vanhunmogelijkhedennaarhunvrijheden.Eninkomen,dezefetisjvan
onzerational fools,zegtmaarweinigoverwatrijkdomofarmoedeis.Wie,
bijvoorbeeld,iemandmeteenhandicaphetzelfdetoebedeeltalsiemand
zondermankementen,zalbijbeidenniethetzelfdewelzijngenereren.
Handicaps,waarondereenhogeleeftijd,eenziekteofeenlichamelijke
engeestelijkebeperking,reducerennietalleeniemandsmogelijkheidom
eeninkomenteverwerven.Eenhandicapmaakthetookeenstuklastiger
omeengemiddeldinkomenomtezettenineenmogelijkheid.Enwel
omdateenoud,eenbeperktofeenziekpersoonmeerinkomennodig
heeft(voorondersteuning,voorhulpmiddelen,voorbehandeling)om
zijnmogelijkhedenteontwikkelenenuitteventen.’537

Eenlichamelijkeofgeestelijkebeperking,eenziekteofeenhogeouder-
domzijnmaardrievoorbeeldenvanbeperktemogelijkheden.Inzijnwerk
behandeltsenerveelmeer,waaronderhetgebrekaanadequatevoeding,
hetgebrekaangezondheidenlevensduur,hetgebrekaanpersoonlijke
veiligheidenhetgebrekaanfreedom of fear.Hijspreektoverhetgebrek
aanfysiekemobiliteit,aangeletterdheid,aanrekenvaardigheden,aande
mogelijkheidomondermensenteverschijnenzondermetschandete
wordenbeladenenoverhetgebrekvanvrouwenaanonafhankelijkheid
vanhunmannen.Vanzelfsprekendwijsthijookophetgebrekaaninko-

537 sen,The Idea of Justice,a.w.,p.256.
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men.Aldezegebrekenondermijnendemogelijkhedenvanmensenen
berovenhenvanhunvrijheidomhetlevenzelfvormtegeven.

Omdatzekerbijseneenanalysealtijduitmondtineenplan,leidtdeze
analysevanarmoedeenonveiligheidalsontbrekendemogelijkhedentot
eennieuwebenadering,totde‘mogelijkhedenbenadering’,decapability 
approach.Overheden,nGO’smaarookmultinationaleondernemingen,
zekerinontwikkelingslanden,dienenzichsterktemakenomdemoge-
lijkhedenvandemensenwaaropzijinvloeduitoefenenzoveelmogelijk
ruimtetegevenenwaarmogelijktebevorderen.

Enhetgevenvanruimte,datkanvolgenssenbijzonderconcreet.

Drie dagloners en een klus
stel,schrijftsen,jeheetAnnapurna,jehebteenmooiemaarverwilderde
tuindiejewiltlatenopknappen.Enaandepoortstaandriedagloners,
Dinu,BishannoenRogini,diedatgraagvoor jewillendoen.sterker
nog,Dinu,BishannoenRoginiwillennietslieverdanzosnelmogelijk
aanhetwerk.Endevraagisnuaanwievandezedriejedezeklusgunt.
Wantalledriezijnzearm,alledriewillenzeietsvanhunlevenmaken
enalledriehebbengeldnodig.

Alzijnerookenkeleverschillen.538Dinuisdearmstevandedrie,ie-
dereenishetdaarovereens.DaaromisAnnapurnageneigdhemaante
nemen.(Watkanernubelangrijkerzijndandearmstetehelpen,vraagt
zezichaf.)Bishannoechter,isonlangseenstukarmergewordenenhet
meestgedeprimeerdoverzijnsituatie. Iedereen isheterovereensdat
Bishannodeongelukkigsteisvandedrie.nuisAnnapurnageneigdom
Bishannoaantenemen(Watkanernubelangrijkerzijndandemeest
ongelukkige tehelpen,vraagt ze zichaf.)MaarRogini is erooknog.
Zij isverzwaktdooreenchronischeziekteenzoumethetgelddatze
verdientaandieziekteeeneindekunnenmaken.MoetAnnapurnatoch
nietRoginihelpen?(Watkanernubelangrijkerzijndandemeestzieke
tehelpen,vraagtzezichaf.)

Annapurna,kortom,staatvooreenlastigdilemma.ZouzealleenDinu
kennen,ofzouzealleenwetendatBishannozoarmwas,danhadze
haarkeuzesnelgemaakt.Maarzekentalledriededaglonersenzeweet
vanalledriehoeberoerdhunlevenervoorstaat.Wattedoen?Meerdere
theorieënverschaffenonsdemogelijkheidomnuchteroverdezevraag
natedenken.Endetweebekendstezijnwaarschijnlijkhetutilisme(of
utilitarisme) en de gelijkheidstheorie. En daar voegt sen nu nog een
derdeaantoe.Datisdedoorhemontworpenmogelijkhedenbenadering.

538 sen,Vrijheid is vooruitgang,a.w.,p.58.
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Alle drie verschaffen zij Annapurna handvatten om te kiezen wie
haar tuinmagdoen.Hetutilitarisme – rechtvaardigheidbetekenthet
nastrevenvangrootstegelukhetvoorhetgrootsteaantalmensen–kan
wordenteruggevoerdopdejuristensociaal-hervormerJeremyBentham
(1748-1832).Degelijkheidstheoriekomtophetcontovan JohnRawls
(1921-2002)enlaatrechtvaardigheidneerkomenopstrevennaargelijke
kansenvooriedereen,inclusiefdesociaalzwakkerenof‘minstbedeelden’.
De mogelijkhedenbenadering tenslotte, is door sen zelf ontworpen en
richtzichopdemogelijkhedenvanmensen.Zijsteltdatmensenvolop
mogelijkhedenbezittenmaardatzedie,omwelkeredendanook,niet
kunnengebruiken.Zijdienenheteersttewordengeholpen.Wiedetuin
mag wieden, hangt, kortom, af van welke rechtvaardigheidstheorie je
aanhangt.

DeutilistJeremyBentham,zoponeertsen,zalwaarschijnlijkkiezen
voorBishanno,voordemandiehetmeestongelukkigismetzijnsituatie
omdathijonlangseenstukarmerwerddanhijooitwas.Wanneerwenu
zijnongelukopheffen,zoluidtderedering,verminderenwe‘gemiddeld’
hetongelukvanalledriededagloners.DegelijkheidsdenkerRawlskiest
waarschijnlijkvoorDinuomdathijallangetijdhetarmstisvaniedereen.
WanneerweDinu’sarmoedeenigszinswetenopteheffen,scheppenwe
eenmeergelijkwaardigesamenleving.

EndanisalleenRogininogover.KiestsenvoorRogini?Ja,datdoethij.
senbetoogtdatAnnapurnaRoginimoethelpenomdatzijdoorhaarziekte
optermijnnietmeerinstaatzalzijnomtefunctioneren.Zijverdient
deklus,omdatalleendeopheffingvanhaarziektehaardemogelijkheid
verschaftomaanhetwerkteblijvenenookindetoekomstvanhaarvrij-
heidkangenieten.Wantindecapabilityapproachverdientnietzozeerde
armeofdeongelukkigemens,maardemensmeteenbeperkingdemeeste
steun.Endaarom,zomeentsen,moetRoginiwordenverkozenboven
DinuenBishanno,hoearmenongelukkigbeideanderenookmogenzijn.

VanzelfsprekendistuinvanAnnapurnanietmeerdaneenvoorbeeld.
Hetmeestzichtbaarisdeinvloedvansensmogelijkhedenbenaderingop
hetontwikkelingsprogrammavandeVerenigdenaties,hetUnited Nations 
Development ProgrammeUnDP.sinds1990publiceertdezeorganisatie
jaarlijkshetgeruchtmakendeHuman Development Report.Daarinstaan
landengerangschiktopgrondvaneenaantalsocialeindicatoren.Anders
danrapportagesdielandenrangschikkenopgrondvandeontwikkeling
vannationaleeconomieën,metendeHumanDevelopmentReportsde
ontwikkelingvandemogelijkhedenvanménsenindezelanden.539

539 Zo toonthetHuman Development Report van2010aandatdemeesteontwikkelingslanden
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Bouwsteen 5
Rechtvaardigheid
Demogelijkhedenbenadering,decapability approachvansen ismeer
daneenloutersociologischeofeconomischebenaderingvanarmoede
en onveiligheid. Ze kan ook worden ingezet als forse kritiek op een
‘rechtenbenadering’dierechtvaardigheidvolledigvereenzelvigtmetde
juisteformuleringvanregelsendejuisteinrichtingvaninstellingendie
hetrechtvormgeven.Wierechtvaardigheidechterzietalshetverschaf-
fenvanvoldoendemogelijkhedenaanmensenomhunlevenvormte
gevenenhunrechtenüberhauptopteeisen,vraagtzichalsnelafofeen
procedurelerechtenbenaderingwelafdoendeis.

Zohebbenburgersindemeestelandenhet‘recht’omhunregeringte
kiezen.Indegrondwet,maarookinalleuitwerkingenvandegrondwet,
isdatrechtstevigverankerd.Voorsenechterverschafthetkiesrechtons
langnietvoldoendegarantieommensenookaandeverkiezingentela-
tendeelnemen,laatstaanomeendemocratietelatenfunctioneren.Om
mensenwerkelijkindegelegenheidtestellenhuneigenleiderstekiezen
enwegtesturen,moetenzedaartoeookallemogelijkhedenhebben.Die
mogelijkhedenkunnenvariërenvandemogelijkheidomverkiezingspos-
tersenprogramma’stekunnenlezen,viademogelijkheidomveiligje
meningtekunnenuitenoffatsoenlijkepolitiekeinformatieteontvangen,
totdemogelijkheidomhettransportnaardestembustebetalen.

Wileenoverheidhaarburgerswerkelijkdekansgevenomvanhun
kiesrechtgebruiktemaken,danzalzealdezemogelijkhedenmoeten
vervullen. Dan zal ze fatsoenlijk basisonderwijs moeten garanderen,
danzalzepolitiekeveiligheidmoetenbewerkstelligenendanzalzehet
openbaarvervoerzogoedkoopmoetenmakendatookdearmstenhet
kunnen gebruiken. Pas wanneer een overheid al deze obstakels heeft
opgeruimd,kaneenindividuwerkelijkgebruikmakenvanzijnrechten.
Wat rechtvaardigheid, wat justice is, zal telkens weer moeten worden
geformuleerdmethetoogopdemogelijkhedenvandeconcreteburgers
dievandezerechtvaardigheidmoetenkunnenprofiteren.

In2009ligthetplotsindeboekwinkels.Volgensrecensentenhetmag-
numopusvandedan76-jarigeAmartyasen.The Essential Sen,waar
alonzebouwstenen,allelijnenuitvijftigjaardenkenenschrijvenlijken
samentekomen,waareconomie,recht,filosofieensociologieopnieuw
samenvloeienineengroot,kosmopolitischverhaal:The Idea of Justice.

eenrazendsnelleontwikkelingdoormakenophetterreinvangezondheidszorg,onderwijsen
basalelevensvoorwaarden.nieteerderdan1970ginghetzosnel.Bovendienzijnhetdearmste
landendiedemeestevooruitgangboeken.Zie:UnDP,Human Development Report 2010. The 
Real Wealth of Nations: Pathways to Human Development,newYork:PalgraveMcmillan2010.
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‘Het lezen van The Idea of Justice is als het bijwonen van een master 
classinpraktischdenken’,schrijfteenrecensent.‘Zondermeerwordje
opgenomenindewereldvaneengrootse,dieppluralistischedenker.’540

Datisongetwijfeldwaar.Enwiesenoverdejarenheeftgevolgdende
belangrijkstebouwstenenvanzijnkosmopolitischedenkeninkaartheeft
gebracht,ontdektinzijnnieuweboekwaarschijnlijknietheelveelnieuws
meer.sommigerecensentensprekenzelfsovereendéjà vu.

ZoverdieptsenzichopnieuwinzijnIndiasewortels.Enopnieuwwerpt
hijdevraagopofhethierwelomtypischIndiasewortelsgaat.Hetlijken
wederomdewortelsvanuniverselevraagstukkenenalevenuniverseel
geldige antwoorden; ook al doken zij wellicht eerder op in India dan
inEuropa,laatstaanindeVerenigdestaten.Zoweerspiegelteendoor
senaangehaaldIndiaasdebat(uitdederdeeeuwvoorChristus)tussen
keizerAshokaendepolitiekeadviseurKautilya, infeitehetEuropese
debattussenhetoptimistischehumanismevanPicodellaMirandolaof
ErasmusvanRotterdamenhetpolitiekerealismevanThomasHobbes
ofImmanuelKant.541

Tochlijkenderecensentendiesprekenovereendéjàvuietsoverhet
hoofdtezien.DatissensIndiaseinvullingvanhetbegriprechtvaardig-
heid,justice.Volgenssenkenthetsanskriettweeduidelijkonderscheiden
varianten:niti en nyaya.Tweetermendiebeidemet‘rechtvaardigheid’
kunnenwordenvertaaldmaarinhetsanskrieteengeheelandererichting
wijzen.542Zorefereertnitiaandecorrecteprocedures,deformeleregel-
gevingendeinstitutiesdiehetrechtvormgeven–aandeprocedurele
rechtvaardigheid.nyayaiseenveelbrederconceptdatinfeiteaanhet
formelerechtvoorbijkijktenhaaraandachtvestigtopdewerkelijkheid
diedoorhetrechtwordtgeschapen–demateriëlerechtvaardigheid.

nitiisdeambitieuzejurist,dieindecollegezaalheeftbegrependat‘het
rechtniets,maardanooknietstemakenheeftmetwatgewonemensen
verstaanonderrechtvaardigheid’.nyayaisdeonderzoeksjournalistdie
tweegedetineerdemannenuiteendorpjeopdeVeluweprobeertvrijte
krijgenomdatzij–zozallaterblijken–tenonrechtezijnveroordeeldvoor
moord.nyayaishetslachtofferdatinderechtszaalvertwijfelduitroept
‘rechtvaardigheid,rechtvaardigheid, ikeisrechtvaardigheid’.niti isde
koelerechterdieantwoordt: ‘stilte,ofiklaatuverwijderen,ubevindt
zichinhetgerechtshof ’.

Feitelijk,zegtsen,leeftditonderscheidtussennitiennyayaookinhet
Europesedenken,alkanhethierminderhelderwordengearticuleerd

540 Ziauddinsardar,‘TheIdeaofJusticebyAmartyasen’,South Asia Mail,21augustus2009.
541 sen,The Idea of Justice,a.w.,p.75,76.
542 sen,The Idea of Justice,a.w.,p.20.
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omdatweerhetvocabulairenietvoorhebben.Zoudenwedatwelbezit-
ten,danstaanintellectuelenalsThomasHobbes,Jean-JacquesRousseau,
ImmanuelKanten,inde20eeeuw,JohnRawlsindetraditievanniti,
terwijlAdamsmith,JeremyBentham,KarlMarxenEmmanuelLevinas
nauweverwantschapvertonenmetnyaya.Terwijldeeerstegroeperop
uitisomperfecteinstitutiestebouwenofjuisteregelsteformuleren,ziet
detweededezeregelsofinstitutieslouteralseenmiddelomeengoede
samenlevingterealiseren.Terwijlvoordedenkersindetraditievanniti
hetbestaanvangoedeinstitutiesdegarantielijkttevormenvoordetot-
standkomingvaneenrechtvaardigesamenleving,menendeintellectuelen
indetraditievannyayadateengoedesamenlevingafhangtvanveelmeer
factorendanhetrechtalleen.543

InzijnThe Idea of Justicemaaktseneenduidelijkekeuzetussenbeide
vormen,enzijnvoorkeurgaatuitnaarnyaya.naareenvormvanrecht-
vaardigheiddie‘volledigverbondenismetdemanierwaarophetleven
vanmensennueenmaalverloopt,ennietzozeermetdeaardvande
institutiesdiehemomringen.’544nietniti,deregelseninstitutiesvanhet
recht,maarnyaya,hetresultaatvan(ondermeer)ditrecht,verschaftons
eengoedbegripvanwatrechtvaardigheidis.‘Wanneereentheorievan
rechtvaardigheid moet leiden tot een beredeneerde keuze van beleid,
strategieënof instellingen,dan isde identificatievande juiste sociale
regelingennietvoldoende.Zeiszelfsnietnoodzakelijk.’545

The Idea of Justice als kosmopolitisch concept
Ergens,indeprehistorie,zoneemikaan,bekommerdeniemandzichom
devraag‘watisrecht’of‘watisrechtvaardigheid?’.Rechtwashetrecht
vandemanmetdegrootstemondendedikstespierballen.sindsdeklas-
siekeoudheidwetenwehetnietmeerzozeker.InGriekenlandbogen

543 Hetverschilinnitiennyaya leeftwellichtdieperindeEuropesecultuurdansenbeseft.Hij
noemthemniet,maartwintigjaargeledenwerktestephenToulminditverschilaluitinzijn
standaardwerkCosmopolis.VolgensToulmindachten16e-eeuwsehumanistenalsRabelais,Michel
Montaigne,DesideriusErasmusofshakespearevolledigindetraditievanwatsennunyaya
noemt.Zijwerdenverdrongendoorniti-systeembouwersalsRenéDescartes,ThomasHobbes
enlaterImmanuelKant.Desamenlevingwaardezelaatstedeelvanuitwildenmaken,iseen
samenlevingdiezorationeelwasgeordendalsdenatuurindevisievanGalileiofnewton.Hoewel
halverwegede17eeeuw,devoorkeurvoornyayadusovergaatindevoorkeurvoorniti,wordt
degedachtewereldvanMontaigneofErasmusnietgeheelverslagendoordievanDescartesen
Hobbes.TerwijlnitiovereindblijftinhetmodernismevanbijvoorbeeldJohnRawlsofJürgen
Habermas,keertnyayarond1980weerteruginwatwesindsdienhetpostmodernismenoemen.
Zie:stephenToulmin,Cosmopolis: The Hidden Agenda of Modernity,Chicago:Universityof
ChicagoPress1990.

544 sen,The Idea of Justice,a.w.,p.x.
545 ‘Ifatheoryofjusticeistoguidereasonedchoiceofpolicies,strategies,orinstitutions,thenthe

identificationoffullyjustsocialarrangementsisneithernecessarynorsufficient.’Zie:sen,The 
Idea of Justice,a.w.,p.15.
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socrates,PlatoenAristoteleszichoverdevraagwatrechtvaardigheid
nufeitelijkbetekentengavenalleneenverschillendantwoord.InIndia
ondernamenkeizerAshokaenpolitiekadviseurKautilyaeenvergelijkbare
pogingeninEgypteofhetRomeinserijkwashetalnietanders.Vandaag
zijnerzoveeldefinitiesoverrechtvaardigheiddatconsensusoverdeterm
volstrektbuitenbeeldisgeraakt.

Volgenssenechter,gestimuleerddoorhetonderscheidinnitiennyaya,
vallendemeestedefinitiesondertebrengenintweedenkrichtingen.De
eerste–niti–ismodern,volwassenenindebanvanrechtvaardigheid.
Zijisevenrationeelalssystematischgebouwdophetuitgangspuntvan
het‘maatschappelijkcontract’.Hetiseenrichtingdiekanwordenterug-
gevoerdtotImmanuelKantenThomasHobbes.

Detweede–nyaya–ispostmodernenvoljeugdigeverontwaardiging.
Zijisevenhumanistischalsantisystematischenwordtgevoeddoorde
ervaringvanon-rechtvaardigheid.Hetiseenrichtingdiekanworden
teruggevoerd totvoor-modernebronnen,ookalwordtzijvandaag,o
ironie,postmoderngenoemd.OntegenzeggelijkkanAmartyasen,netals
EmmanuelLevinas,totdezepostmodernevariantwordengerekend.546

nietzonderredenisdeeerstezininAn Idea of Justiceeencitaatvan
deweesjongenPipinCharlesDickens’Great Expectations.’Indekleine
wereldwaarinkinderenleven,wordtnietszohelderwaargenomenals
onrecht’,zegtPip.547‘IkdenkdatPipgelijkheeft’,steltsen.‘Maarditheldere
gevoelvoorrechtvaardigheidenonrechtvaardigheidisnietvoorbehouden
aankinderenalleen.Ookvolwassenenhebbeneenkrachtigzintuigvoor
onrechtvaardigheid.’

Watonsallen,wereldwijd,beweegt,isnietzozeerhettheoretischever-
langenvandeintellectueelnaarrechtvaardigheid.Hetishetpraktische
besefvaniedervanonsdatdewereldvolzitmetonrechtvaardigheden.
Veelvandezeonrechtvaardighedenkunnenwordenhersteld.Enkos-
mopolitismenu,kanwordenopgevatalsdebereidheidomdezeookte
herstellen.

Kosmopolitismestaatdaaromnietgelijkaanhetformulerenvaneen

546 ‘senspositioncanfairlybecalled‘postmodern’insofarasmodernistdevelopmenttheoryhas
beengroundedonraweconomism.Thispostmodernturn(...)iswellexemplifiedbytheUn’s
Human Development Report, which accesses nations ‘not just by their GnP, but also their
achievementsinareassuchashealth,education,genderequality,andpoliticalliberty’.(...)The
resultingparadigmshiftisbettertermed‘postmaterial’thanpostmodern,forpostmodernism
hasbeencloselyassociatedwitha ‘hermeneuticsofsuspicion’,whoseneteffect issocialand
politicalinertia.Postmaterialism,bycontrast,doesmorethaninterrogateexistingglobalpower
structures.Itoffersaviablealternative.’Zie:songokHanThornton,‘PostmaterialDevelopment:
thesearchforanewAsianModel’,Development and Society,vol.33,nr,1,June2004,p.29.

547 ‘Inthelittleworldinwhichchildrenhavetheirexistence,thereisnothingsofinelyperceived
andfinelyfelt,asinjustice.’Zie:sen,The Idea of Justice,a.w.,p.vii.
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mondiaal toepasbaar ideaalvan rechtvaardigheid.Kosmopolitisme is,
vooralles,hetscherpenvanonzeaandachtvooron-rechtvaardigheid,
waarterwerelddezezichookbevindt.

Het isgeentoevaldatsenzijnboek ‘eenidee’vanrechtvaardigheid
noemt.nietalleenwasdetitelA theory of JusticealgebruiktdoorJohn
Rawls in 1971, sen wenst ook helemaal geen theorie te schrijven. In
navolgingvanPipwilhijrechtvaardigheidnietvangenineentheorie.
Hijwil,letterlijk,deidéévanrechtvaardigheidweerboventafelhalen.

EnhoewelsenzijnboekopdraagtaanJohnRawlsenhoewelhijzonder
meertoegeeftveelaanRawlsverschuldigdtezijn,kanThe Idea of Justice
nietanderswordengelezendanééngrotekritiekopA Theory of Justice.
Terwijleen‘theorie’alsnelabstractenmonolithischis,houdteen‘idee’
zowelvoelingmetdewerkelijkheidalsdathetopenblijftvoorherzie-
ningenaanvulling.Inderdaad:kinderenontwikkelenideeënenleggen
diezonder schroomaanonsvoor, terwijlvolwassenenhun theorieën
formulerenomervervolgensalseencerberusovertewaken.Hetidéé
vanrechtvaardigheidkandaarmeenietanderszijndanbasaalenopen,
terwijldetheoríevanrechtvaardigheidnietanderskanzijndanabstract
engesloten.Enjawel,eenideevanrechtvaardigheidsluitaanbijnyaya,
terwijldetheoriezichthuisvoeltbijniti.

Ensennu,wilinzijngroteboeknietsandersdoendanopnieuwPips
ervaringvanonrechtaandeordestellen,omvandaaruitnatedenken
overhoeweditonrechthetbestekunnenoplossen.Enwelwereldwijd.De
vraagisdanook:waarenbijwietebeginnen?Verdienendeslumdwellers
inMumbaionzegrootstezorg,ofdepoor white trashinAlabama?Moet
hetmeestegeldendemeesteaandachtgaannaarhetlotvankindsoldaten
inColombiaoftochnaarGracePhiriinndirande?Welketheoriezouons
behulpzaamkunnenzijnbijhetvaststellenvandeprioriteiten?

Drie kinderen en een fluit
stel,zovraagtsenzichaf,erzijndriekinderen,Anne,BobenCarla.En
alledriemakenzijaanspraakopeenfluit.Anneheefteengoedargument
wanneerzijzegtdatdefluitháártoekomt,omdatzijdeenigeisdieop
hetinstrumentkanspelen.Bobheeftechtereenargumentvandezelfde
kwaliteit,wanneerhijaanvoertdathijhelemaalgeenspeelgoedheeften
datdefluithémhetmeestplezierzoudoen.EndaniserCarlanog.Deze
heeftvoldoendespeelgoedenspeeltgeenfluit.MaarCarlaheeftdefluit
welgemaaktenmeentdaaromdathijhaarenhaarallééntoekomt.548

Opnieuwlegtsenhiereenlastigthemaaanonsvoor.Zoudenwealleen

548 Ibid,p.12-15.
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Annakennen,ofalleenwetendatBobgeenspeelgoedheeft,danhadden
weonzekeuzezogemaakt.Maarwekennenaldezekinderenenhetis
dezeveelheidaaninformatiedieonzebesluitvaardigheidindewegstaat.

Opnieuwiserhulp.Enopnieuwkomtdezevandrieeerbiedwaardige
‘rechtvaardigheidstheorieën’,vandrietheories of justice.Deeerstetheorie
iswederomdievanhetutilitarismevanJeremyBentham.Detweedeis
wederomdegelijkheidstheorievanJohnRawls.Dederdeechterisnieuw
enkomtuitdekokervanderechts-liberale,oflibertarischeintellectueel
Robertnozick(1938-2002).Hijdefinieertrechtvaardigheidalshetrecht
opderesultatenofproductenvanjeinspanningen.Wiedefluittoekomt,
hangtwederomafvanwelkerechtvaardigheidstheoriediejeaanhangt.

DeutilistindelijnvanJeremyBentham,uitophetgrootstenutvoor
iedereen,zalverdedigendatdefluitaanAnnamoetwordengegeven.
WantwanneerAnnahembespeelt,dankaniedereenervangenietenen
brengtdefluithetgrootstegelukvoordemeestemensen.Bob,hetjongetje
zonderspeelgoed,zalalsnelsteunkrijgenvangelijkheidstheoreticials
JohnRawls.AnnaenCarlahebbenimmersalspeelgoed,enwanneerBob
zichoverdefluitmagontfermen,komtdegelijkheidtussenhendrieën
ietsdichterbij.EenlibertariërinhetgevolgvanRobertnozickechter,zal
defluitaanCarlageven.Carlaheeftdefluitimmersgemaakt.Zeheeft
ervoorgewerkt,terwijlBobenAnnenietshebbenbijgedragen.

Tochwringteriets.WantookdeutilistvoeltdatCarlaenigrechtheeft
ophetproductvanhaarhanden.Delibertariërvindthetongetwijfeldsneu
voorBobdathijopnieuwnaasthetnetvist.Enookdegelijkheidsdenker
zalhetalswrangervarendatBobdefluitkrijgt,terwijlalleenAnnaerop
kanspelen.Terwijlalledriedekeuzesgebaseerdzijnopoude,welover-
wogentheorieën,verzadigdvanargumentenenrationeleoverwegingen,
wordtgeenenkelekeuzemetvolleovertuiginggemaakt.Althans,geen
enkele keuze wordt door de buitenstaander als volledig rechtvaardig
ervaren.Watechterblijft,isdatalledriederechtvaardigheidstheorieën
in zichzelf consistent en verdedigbaar zijn. En dat drie verschillende
mensenvanonbesprokenintegriteit,dezelfdeverstandelijkevermogens
envoorzienvanvergelijkbareinformatie,tochdrieverschillendekeuzes
kunnenmaken.Hetvaltdanooktevrezendaternietééndoorslaggevend
antwoordis,endatwehetindergelijkedilemma’szullenmoetendoen
meteenveelvoudaanantwoorden.

Voorjuristen,bestuurskundigenenpolitiekefilosofen,opzoeknaarde
juisteregelsendejuisteinstituties,zaldezepluriformiteitaanantwoor-
denbijzonderonbevredigendzijn.Zij vertrouwen lieverophandfeste
uitgangspunten van nozick, Bentham, Rawls, Kant of de sen van de
mogelijkhedenbenadering uit 1999. Zij vermoeden, aldus sen, dat er
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ergens,wanneerjemaardiepgenoegnadenkt,plotshetjuisteuitgangs-
puntopduiktwaarmeejekuntbepalenwatrechtvaardigheidis.Eenmaal
gevonden,danverandertdatuitgangspuntineenmetastandpuntwaaruit
concretewaardenenbijbehorendeinstellingenkunnenwordenafgeleid.
sen noemt deze school transcendental institutionalism. En als meest
belangrijkewoordvoerderswijsthijImmanuelKantenJohnRawlsaan,
hoeweldezelaatsteinfeitevoortborduurtophetfundamentdatKant
heeftgelegd.

Dezeinstitutionalisten,schrijftsen,makenonderdeeluitvaneenlang-
durigezoektochtnaarperfectly just institutions.Zejagenopbrandschoon
recht,opspotless justice,engaanerinalleoprechtheidvanuitdatzedeze
ooitzullenvinden.549Mits,jamits,zemaarlanggenoegzoekenendiep
genoegnadenken.

senheefterweinigfiducieindathendatooitzallukken,wantvoor-
alsnogneemthetaantaltheorieënoverrechtvaardigheidalleennogmaar
toe.Bovendienbetwijfelthijofditstrevennaarspotless justicewelenige
zinheeft.Wanteensamenlevingvolmeteigenzinnigemensenzalnooit
vollediginstemmenmetéénintellectueeluitgangspunt,hoediepzinnig
enfraaigeformuleerdook.Hetiszelfsdevraagofwedatüberhauptwel
moetenwillen.Voor jehetweetkrijgende transcendental institutions
totalitaire trekken waar niemand meer onderuit kan. We hoeven de
onenigheidtochnietperseteoverstijgen?550

Hetbelangrijkstebezwaardatsenevenweltegendetranscendentale
institutionalisteninbrengt, isdatzijhuntijdenenergiebeterkunnen
richten op wat (waarschijnlijk ook volgens hen) wérkelijk belangrijk
is.Endatzijnconcretemanifestatiesvanonrechtvaardigheiddiezowat
dagelijksvoorbijkomen.Deonophoudelijkezoektochtnaareenperfecte
theorieeneenperfectsetregelsvooronzemondialesamenleving,leidt
ons doorlopend af van concrete onrechtvaardigheden, waaronder de
gebrekkigetoegangtotonderwijsvanvrouweninlandenalsAfghanistan
enPakistan,deslavernijinOost-Congoofdepijnlijkearmoedeinhet
zuidenvandeVerenigdestaten.Dezoektochtnaarhetperfectezouwel
eensdevijandvanhetgoedekunnenzijn.Wathebjeaaninspanningenom
decoördinatenvaneenmoreelbrandschonesamenlevingoptesporen,
wanneerjeinhethierennudemeestgruwelijkeonrechtvaardigheden
accepteert?

549 Ibid,p.8,99,411.
550 MetinstemmingciteertsendefilosoofBernardWillamswanneerdezestelt’disagreementdoes

notnecessarilyhavetobeovercome.(...)Itmayremainanimportantandconstitutivefeatureof
ourrelationstoothers,andalsobeseenassomethingthatismerelytobeexpectedinthelight
ofthebestexplanationswehaveofhowsuchadisagreementarises’.Ibid,p.14.
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Hebbenweüberhauptweleenbeeldvaneenrechtvaardigesamenleving
nodig?Moetenwepersewetenhoeeenperfectewerelderuitziet,omdat
wetenvervolgensterugtevertaleninwettenenregels,ininstellingenen
instituten?Wantdatishetnatuurlijkwaarhetdetranscendentaalinsti-
tutionalistenomgaat.Wanneerweheteenmaalmetelkaareenszijnover
deperfectekosmopolis,danisdevolgendstapomdezeeensgezindheid
ookhandenenvoetentegeven.

Hetispreciesdezeevidentiediesenonderkritiekstelt.Wehebben
helemaalgeenbeeldnodigvaneenrechtvaardigesamenleving,omte
onderkennendaterconcreteonrechtvaardighedenzijndiemoetenwor-
denopgelost.WehebbenLeonardodaVincinietnodigomeenkeuze
temakenuittweeschilderijtjeineenkraampjeopPlaceduTertre.Of,
omhetmetsentezeggen:hetfeitdatiemanddeMonaLisahetbeste
schilderijterwereldvindt,zegtnognietsoverzijnoordeelofPicassodan
welVanGogheenbetereschilderis.

senvindt,kortom,datdetheorieënvandetranscendentaalintitutiona-
listen,vanKanttotnozick,perdefinitietéperfectionistischzijn.Zijzijn
opzoeknaarhetidealeennietnaarhetmogelijke.Eenzoektochtnaar
transcendental justicekanopzichzelfeenboeiendeintellectuelebezigheid
zijn,maarzeverteltonsweinigofnietsoverevidenterechtvaardigheden
enalhelemaalnietwelkeonrechtvaardighedenwenuheteerstmoeten
aanpakkenenopwelkewijzewedatkunnendoen.551

‘Eentheorievanrechtvaardigheidmoetietskunnenzeggenoverde
keuzesdieonswordengeboden.Zijmoetmeerdoendanonsopzuigen
ineenongeloofwaardigewereldvanlouterverbeelding,ookalisdeze
verbeeldingvaneenonvoorstelbaargrootsheid’,schrijftsen.552Feitelijk
houdenbenaderingenalsdievanKant,Bentham,nozickofRawlsons
alleenmaarafvandatgenewaarhetwerkelijkomdraait.Endatis,bij-
voorbeeld,hetprobleemdatjaarlijkszesmiljoenkinderenstervenomdat
zetearmzijnomteleven.

sensteltdanookvooromdergelijketheorieënte latenvoorwatze
zijn,enonsteconcentrerenopdeidentificatievanonrechtvaardighe-
den.Waarmeedevraagopdoemtwiedelastigetaakopzichmagnemen
omtebenoemenwelkeonrechtvaardighedenonzeaandachthetmeest
nodighebben.

Public reasoning
We kunnen onrechtvaardigheden alleen identificeren en classificeren,

551 Ibid,p.14.
552 Ibid,p.106.
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schrijftsen,wanneerweonsindepositieplaatsenvaneenonpartijdige
waarnemer, een impartial observer.553 Wanneer we verder wensen te
kijkendanonspersoonlijkebelang,envolgenssenwillenwedat,doen
weergoedaanonzepersoonlijkevoorkeurenterzijdeteschuivenente
proberen om ieders omstandigheden op onbevooroordeelde wijze te
begrijpen.Alleenhijofzijmaaktdebestekeuzeinhetbepalenvanwelke
onrechtvaardigheidhetmeesturgentisenwelkeoplossingenhetbeste
uitpakken.Alleeneenruimeblikenkritischereflectieverschafteenop
nyayagebaseerderechtvaardigheidsideedenodigeslagkracht.554

nuweetsenmaaraltegoeddatniemandinstaatisomopindividueel
niveauzichttekrijgenopdebelangenvanzichzelfofdeander.Jekunt
jedanwelvoornemenommeteenopenbliknaardewerkelijkheidte
kijken,iemandzaljetochmoetenvertellenhoeiemandsleveneruitziet,
welkezijnbelangenzijnenwelkeideeënhijeropnahoudt.Bovendienzal
hetdebattussenderechtvaardigheidstheorieënzichherhalen,alstaannu
nietdetheorieëncentraalmaarde(on-)rechtvaardighedenzelf.

Volgens sen kan deze omissie alleen worden weggenomen in een
openbaardebat.Alleenineenprocesvanpublic reasoningwaarallebe-
trokkenenaandeelnemen,kunnenonrechtvaardighedenaanhet licht
komen,tegenelkaarwordenafgewogenenuiteindelijkwordenwegge-
werkt.Alleenineendemocratie–enhethartvandedemocratiebestaat
uitpolitiekdelibereren,government by discussion555–kunnenwijonze
keuzesmaken.

‘Rationeeldelibereren’,zoconstateertdeVlaamsefilosoofChristophe
Andrades,‘wordtopdezemanierhetbelangrijksteaspectvanrechtvaar-
digheid’. Enkel tijdens een rationeel debat kan een individu werkelijk
bepalenhoehijofzijwenstteleven.Pasbinnenpubliekedebatten,ge-

553 Ibid,p.114-129.
554 OpditpuntissenexplicietschatplichtigaanImmanuelKantdieinzijncategorischeimperatief

eveneensvoorsteltombijelkemajeurebeslissinghetlotvandeandertebetrekken.Maaranders
danKant(gevolgddoorJohnRawls)wilsendusnietzoekennaaruniverseleprincipes,alwas
hetmaaromdathijtesceptischisdatdieerüberhauptzijn.senmeentdatcategorieënalsvrij-
heid,gelijkheidenrechtvaardigheidtecomplexzijnomtevangeninuniverseleprincipesdie
danvervolgenszoudenmoetenwordentoegepastindemeestverschillendesituaties.Datbrengt
hemdichtindebuurtvanEmmanuelLevinasinzijnschetsvandederde.netalsLevinasdoet
sennietmeer(ennietminder)danonsoproepenomzoveelmogelijkmeteenopengeestnaar
dewerkelijkheidtekijken,onzeeigenvoordelentussenhaakjestezetten,enonstelkensweer
aftevragenwelkenadelendeandermogelijkerwijsvaneenbepaaldesituatieondervindt.De
onpartijdigetoeschouwer,deimpartial spectator,isinfeitedemoreelhandelendemens.

555 Democratiemoetdusnietwordenverstaanalsniti,alseenclustervaninstellingenenbijbeho-
renderegels,maaralsnyaya.‘Thesuccesofdemocracyisnotmerelyamatterofhavingthemost
perfectinstitutionalstructurethatwecanthinkof.Itdepensinescapablyonouractualbehaviour
patternsandtheworkingofpoliticalandsocialinteractions.(...)Theworkingofdemocratic
institutions,likethatofallotherinstitutionsdependsontheactivitiesofhumanagents(...).’
Ibid,p.354.
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voerdmetzoveelmogelijkdeelnemers,komendedemeestprangende
onrechtvaardighedenaanhetlicht.Bovendienleidt‘rationeeldelibereren
ertoedatwevoortdurendwordengeconfronteerdmetdeonvermijdelijke
realiteitdatookandereindividuenwillenlevenzoalszedatwillen’.556

Alleenhetpubliekedebatleidtdustoteenopen,onpartijdigewaarne-
ming,totopen impartial observing.Ditintegenstellingtotde‘gesloten
onpartijdigheid’,closed impartiallitywaarvolgenssendetheorieënvande
transcendentaalinstitutionalistenzoonderlijden.Zemenenwelonpartij-
digtekiezen,maarhunafwegingenvoltrekkenzichvoornamelijkinhun
eigenhoofden.Anderemensendoenermaarampertoe.Hetisbepaald
nietvanzelfsprekenddatdetheoreticivanderechtvaardigheidinteresse
toneninhetlotvandegenenopwiehunzijnkeuzenonvermijdelijkvan
invloedzijn.DeAnder,metzijneigeninvullingvanrechtvaardigheid,ligt
simpelwegbuitenhetbereikvandetranscendentaalinstitutionalisten.

nubetekentpubliekdelibererengeenszinsdatdedeelnemershetals
vanzelfsprekendeenszullenwordenoverdeonderwerpendietersprake
komen.Volgenssenisheteenillusieomtedenkendatmensenhetin
eengoedgesprekaltijdmetelkaareenszullenworden.Hettegendeelligt
meervoordehand:doorscherpeargumentenuittewisselenwordende
deelnemerseerderaangezetomhúnpositieverdertearticuleren.Hetis
danooknietsensvoornemenomdepluraliteitaanvisiesopteheffen.

Tochmeenthijdatereenverbandbestaattusseneen‘objectievemorele
keuze’endekansomineenpubliekdebatovereindteblijvenenvoor
dezekeuze steun teverwerven.Wanneer ineendemocratiebesluiten
wordengenomen,geïnspireerddooreen‘objectief ’publiekdebat,dan
zullendezebesluitenmeermensenweten teovertuigendanwanneer
dezewordengemaaktinde‘subjectieve’beslotenheidvandestudeer-en
bestuurskamers.557

Devraagisnatuurlijkhoesenzichdatvoorsteltopmondialeschaal.
nietalleengaathetinmiddelsomzevenmiljardmensen,hetgaatook
omzevenmiljardvisies.Altedruklijktsenzichhieroverniettemaken.
Mensenenhunideeënverschillenimmersveelminderdanhetdoorgaans
lijkt.Inzijnboekenvandeafgelopentwintigjaarhaalthijdoorlopend
voorbeeldenaanuitdemeestuiteenlopendwindstreken,vanhet19e-
eeuwseJapan,viahet12e-eeuwseTurkijetothet11e-eeuwseIndia.Daaruit
blijktdatinAzië,hoewelinruimteentijdvervanEuropaverwijderd,
tallozebesluitenwerdenberedeneerddieinEuropaopvergelijkbarewijze
werdenberedeneerd.

556 ChristopheAndradesvatThe Idea of Justicehandzaamsamenopliberales.be/boeken/senjustice
(geraadpleegd21februari2011).

557 sen,The Idea of Justice,a.w.,p.394.
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Hoewelsen‘zeerbeslistnietwilontkennendatelkecultuurhaareigen,
uniekebelangheeft’,wilhij‘erwelvoorpleitenomonbevooroordeeldnaar
cross-cultureleinvloedentekijken’.‘Hetzaldelezernietzijnontgaan’,zo
schrijfthij,‘datDevelopment as Freedomisgeëntopmijnvertrouweninhet
vermogenvanuiteenlopendemenseninuiteenlopendeculturenomveel
gemeenschappelijkewaardentedelenenoverbepaaldeverplichtingentot
overeenstemmingtekomen’.Hijwindterdanookgeendoekjesomdatde
‘allesoverheersendewaardevanvrijheid,diealseenrodedraaddoordit
boekloopt,allekenmerkenheeftvaneenuniversalistischeaanname.’558En
meerdandat.sengaaterookvanuitdatmensen,waarterwerelddeze
zichookbevinden,eerderde(open)Idea of Justicezullenonderschrijven
daneen(gesloten)Theoryof Justice.‘Wanneermensen,overalterwereld,
zichinspannenommeermondialerechtvaardigheidtebereiken,(...)dan
strijdenzijnietzozeervooreenvolledigrechtvaardigewereldsamenle-
ving.Danagerenzetegenenigevreselijkonrechtvaardigeregelingenen
brengenopdezewijzeeveneenswereldwijderechtvaardigheidnaderbij’.559

Inpublic reasoningmoethetdusmogelijkzijnominprincipeieder
mens, uit iedere uithoek van de aarde, de kans te geven om aan het
woordtekomenenzijnverhaaltevertellen.Daarbijvertrouwtsenerop
datbepaaldeuniverselewaarden,zoalsvrijheidofhetbevorderenvan
mogelijkhedenvanmensen,eenstevigpubliekdebatzullenoverleven.
Hijdenktzelfsdatzeergesterktuittevoorschijnzullenkomen.nethet
feitdatzowelcultuurrelativistenalsdictatorialeleidersgeenvoorstanders
zijnvanpubliekdebatenvrijheidvanmeningsuiting,wijstophetbelang
vandergelijkediscussies.560

Iedereen,zegtsenoptalvanplaatseninThe Idea of Justice, moetdan
ookkunnendeelnemenaanpubliekedebattenoverhetagenderenén
bestrijdenvanvermijdbareonrechtvaardigheden.Endanniet,zoalsde
institutionalistendoen,doorhetformulerenvaneenidealesamenleving,

558 sen,Vrijheid is vooruitgang,a.w.,p.236.
559 ‘Whenpeopleacrosstheworldagitatetogetmoreglobaljustice(...)theyarenotagitatingfor

a‘perfectlyjust’Worldsociety,butmerelyfortheeliminationofsomeoutrageouslyunjustar-
rangementtoenhanceglobaljustice.’Zie:sen,The Idea of Justice,a.w.,p.26.

560 Denadrukdiesenlegtophetpubliekedebatindetotstandkomingvandejuistemorelekeuzes,
leidttotdeinteressantevraagwatderolnogisvandeintellectueel.DoorPlatowerdhijnog
aangewezenalsleidsmanvandevorstinzoverrehijdezerolzelfalnietmoestbekleden.Feitelijk
delentalvancriticivandefilosoof-koningindezebenadering,ookalwensenzijdeintellectueel
zijnrolals leidsmanweerteontnemen.Hoewelsenzegtbijzonderrespectvoorfilosofente
hebben,endanmetnamedieuithetoudeIndia,meenthijdathennietmeerrechtentoevallen
dandegewonemanopdestraat.Iedereenisinstaatomperspectieventedelen,uittewerken
enterdiscussietestellen.Zekerrechtvaardigheidkannietwordenafgeleiduiteenintellectuele
blauwdruk,maarmoetwordenopgedaanineenopenprocesvanpubliekdebatwaarinzoveel
mogelijk benaderingswijzen de revue moeten passeren. ‘Open-minded engagement in public 
reasoning is quite central to the pursuit of justice.’ Ibid,p.390.
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maarweldoorinpraktischetermenopzoektegaannaaroplossingen
voor deze onrechtvaardigheden. Daarbij moeten we beseffen dat we
dezediscussiesnietmeerlouterbinnendegrenzenvanonzenationale
gemeenschappenkunnenvoeren.Vandaagmoetenze,waarmogelijk,
mondiaalwordengevoerd.

Ennee,gemakkelijkzalhetnietzijn.Bovendienisergeenfraaiintel-
lectueeluitgangspuntopgrondwaarvandezediscussieskunnenworden
beslist.Bovendienzullenwe,ofwenuwillenofniet,ookwordenuitge-
daagdomonzeeigenuitgangspuntennogeenstegenhetlichttehouden
enbij testellen. ‘Maar inzijneigenwerk’,zegteenbiograaf, ‘enzeker
inzijneigenleven,geeftsenonseenvoorbeeldvanwathetisomeen
mondialeonafhankelijkewaarnemertezijn.561

Grace Phiri
DankzijAmartyasen,envoorheteersttijdensonzewandelingdoorhet
kosmopolitisme, komt de dagelijkse werkelijkheid van Grace Phiri in
beeld.AlwaserookbijLevinasaleenkrachtigeaanzet.Inzijnfilosofie
draaidehetimmersomdeander,albleefdieanderuiteindelijktocheen
abstractieineenintellectueeltraktaat.netalsKantpresenteerdeLevinas
bovendieneenfundamentelefilosofiemetweinigplaatsenaandachtvoor
concretemensen,terwijlseneenpraktischbetooghoudtovermensen
van vlees en bloed. Over mensen als Kader Mia, over de Bengaalse
hongerslachtoffers en impliciet ook over iemand als Grace Phiri. sen
staatmiddenindekosmopolitischetraditiezoalsdieeerderdoorKant
enLevinaswerduitgewerkt.Algaatsen,eerderdanKant,ervanuitdat
mensengeenzelfzuchtigerational foolszijn.Eerderlijkthijintestemmen
metLevinasdatmensenbijvoorbaatverantwoordelijkheidvoorelkaar
nemenendatevidenteonrechtvaardighedenvoornormalemensendan
ookonverdraaglijkzijn.Enzoalsweopalledaagsniveauonzepositie
willenbepalendoormetandereningesprektegaan,zodoenwedatop
politiekniveaudooronzedeelnameaanpubliekedebatten.562

Daarmeehooptsennauwaantesluitenbijdepraktijkvanalledag.
BijhetdagelijkselevenvanGracePhirienbijdedagelijksepraktijkvan
eeniederdiezichomextreemarmeenonveiligemensenbekommert.Bij
artsen,advocatenenmensenrechtenactivisten,bijontwikkelingswerkers

561 ChrisBrown,‘OnAmartyasenand‘TheIdeaofJustice’’,Ethics & International Affairs,vol.24.3
(28september2010).

562 Doorzijnnadrukophetpubliekegesprek,voldoetsenookaandekritiekvanHabermasopKant,
toenhijdezelaatsteverweetdathijzijncategorischeimperatiefnietopensteldevoorstemmen
vananderen,laatstaanvoorstemmenvanmensenaandeanderekantvandewereldbol.Jürgen
Habermas,Theorie des kommunikativen Handelns. Band 2. Zur kritik der funktionalistischen 
Vernunft,FrankfurtamMain:suhrkamp1985,p.145.
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enverlenersvannoodhulp,bijmilitairenophumanitaireinterventieenbij
filantropenenondernemersuithetWestendiehetZuidenwillenbijstaan.
Allenhebbenimmerstijdnochrustomtezoekennaardespotless justice
vanfilosofenalsRawlsofKant.senbelooftpraktischeaanwijzingenen
lijktdiemetzijnvoorstelvoorpublicreasoningookteleveren.

Zeker:senwordtbekritiseerd.Doorrechtseeconomendiezijnpleidooi
voorrechtvaardigheidafdoenalsidealistischenonsens;doorfilosofendie
menendattranscendentaleinstitutionalistenalsKant,Bentham,nozick
enRawlsnoglangnietzijnafgeschreven;doorgemeenschapsdenkersdie
menendatsenveelteindividualistischis,omdatmensenimmersdeeluit
makenvaneengrotersociaalgeheel.Hetzijnkritiekendieiknulinkslaat
liggen.Mijinteresseertvooraléénvraag:welkebijdragelevertsenaan
eenkosmopolitischdenkenwaarinookGracePhirieenplaatsverdient?

Kanttekening één. scherpkeertAmartyasenzichinThe Idea of Justice
tegende‘transcendentaalinstitutionalisten’metalsbelangrijkstekritiek
dat hun zoektocht naar spotless justice afleidt van concrete onrecht-
vaardighedenen,belangrijkernog,vandevraaghoewedezeconcrete
onrechtvaardighedenhetbestekunnenaanpakken.Daarmeeclaimtsen
datzijnIdeaofJusticewéldaartoewelgeschiktis.Ikvreesdatdezeclaim
overtrokkenis.

Omdatteonderzoeken,neemikAmartyasenmeeineenminibusje
naarMalawi,naarndirandemarket.Westappenuit,latenonsoverwel-
digendoordegeuren,kleurenenklankenvandeslum,waarnazichde
inmiddelsbekendetaferelenafspelenmetdepolitiemanuitBangween
GracePhirinaasthaarbevallendedochter.Watzalsendoen?

VandezeMoederTheresavandeeconomieverwachtikinelkgeval
níetdathij,alsDiogenesvansinopeeenlofzangafsteektopGraceomdat
zijinhaarkwetsbaarheidopglorieuzewijzeisafgedaaldtothethondse
niveauvanκυνικός.Alevenminverwachtikdatsen,zoalseerderMarcus
Aurelius,stoïcijnsaanGracezalvoorbijgaan,omdathijzichnietdoor
zijnemotieswillatensturenendaarenbovenmeentdatgeldgevennog
maarzeldenietsgoedsheeftgebracht.EnandersdanbijKant,dienochde
liefdadigheid,nochhetafziendaarvan,onderdecategorischeimperatief
wisttebrengen,hoopikdatsenmewelenigehandvattenverschaftom
eenverantwoordekeuzetemaken.

WantnetalsLevinasbegrijptsenmaaraltegoeddatdeanderdoorlo-
pendeenappèloponsdoetendatwealsvanzelfsprekendaanditappèl
wensen te beantwoorden. Bovendien belooft sen verder te gaan dan
Levinas.Metzijnmogelijkhedenbenaderinguitdejaren‘80en‘90kun-
nenwezelfseenselectiemakenwieonzesteunhetmeesturgentnodig
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heeft:GracePhiriofdepolitieman.DevraagisnuofwedatviaThe Idea 
of Justiceooknogkunnen.

Daar staanwedan.Links, voordeopgestapeldezerkenvandecof-
finmaker, wacht de oude, vriendelijke agent wiens zoon zo graag wil
studeren.Rechts,inhetvuilezand,knieltGracePhirimethaardochter
inbarensnood.

Aan wie van beiden moeten we onze schaarse kwacha besteden, waarde 
Amartya? 

‘What a wonderful question’,zegtsen,enwistzijnvoorhoofd.‘JohnRawls
zouzondermeervoordegenekiezendiehetarmstis.’

En dat is dan Grace Phiri.
‘Ja,maarJeremyBenthamzouwaarschijnlijkkiezenvoordezoonvan
depolitieman.Optermijn leverteenstudie immersmeeropdaneen
ziekenhuisbevalling. stel dat die zoon advocaat, arts of burgemeester
wordt,danheeftookGracePhiridaarprofijtvan.’

Niets is zo praktisch als een goede theorie, zo zie je maar weer. Maar voor 
wie moeten wíj nu kiezen? 

‘Wekunnenonrechtvaardigheidnietbestrijdenopgrondvaneenblauw-
druk,zoalsbijvoorbeeldRawlsofdeutilistenmenen.Heteliminerenvan
onrechtvaardighedenkomttotstandineenprocesvanpubliekdebat,
waarintalvanmogelijketactieken,strategieënenwetgevingsprocessen
voor mogelijk worden gehouden. In dat debat worden ze vervolgens
tegenelkaarafgewogen.Andersdannozick,BenthamofRawlshebik
nietmeerdaneenvaagideevanwatrechtvaardigheidzoumoetenzijn.
Enopgrondvanloutereenidee,kanikhierennugeenbesluitnemen.’

Zullen we dan maar afscheid nemen, verder wandelen en ergens de 
koelte op zoeken?

‘natuurlijkniet!Wijzijnverantwoordelijkvoordezemensen,zoalsmijn
vaderooitverantwoordelijkwasvoorKaderMia.Maarwatkunnenwe
doen?Feitelijkmoetenwebeidenhelpen.’

Daar hebben we het geld niet voor.
‘IkzouzowelvandeagentalsvanGracePhiriwillenwetenofzijvinden
dathenonrechtvaardigheidwordtaangedaan.Aangenomendatbeiden
ditbeamen,wilikvanbeidenhorenofzezelfnietinstaatzijndezeon-
rechtvaardigheidopteheffen.Zoniet,danzoudenwijhendaarinmoeten
helpen.Devraagblijftwievoorrangmoetkrijgen.Ditisndirande.Dus
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wezullendeuitsprakenvanbeidenmoetenwegenmetdievanandere
menseninndirande.Pasineenprocesvanpublic reasoningkanikmijn
positiebepalen.Omdatzezelfmeepraten,begrijpenookdepolitieman
enGracePhiribeterwatwewelofnietkunnendoen;watzijwelenniet
van ons kunnen verwachten en wat zij wellicht op eigen gelegenheid
kunnenbereiken.’

Ik vrees dat tegen die tijd het kleinkind van Grace Phiri al is begraven 
en de politieman met pensioen. Laten we uw idee van rechtvaardigheid 
rusten. Welke keuze kunnen we maken op grond van uw mogelijkhe-
denbenadering?

‘Indatgevalishetsimpeler.Dankiezenwevoordegenediezonderonze
hulpdeminstemogelijkhedenheeft.IkzouzeggendatditGracePhiriis.
Wanneerwehaarnuniethelpen,overlijdthaarkleinkindwellicht.’(sen
haaltzijnportefeuilletevoorschijn.)

Wanneer het kind dankzij uw weldadigheid niet overlijdt, maar opgroeit 
in bittere armoede, en daar ziet het wel naar uit, dan heeft het waar-
schijnlijk nog minder mogelijkheden dan de zoon van die politieagent. 
Welke mogelijkheid wilt u welk kind dan verschaffen? De mogelijkheid 
om in extreme armoede op te groeien, of de mogelijkheid om onderwijs 
te genieten en een goed leven te leiden?

‘What a wonderful question.’(senbetaaltdechauffeurvaneenminibusje
waarnadezeGraceenhaardochteropdebankjeshelpt.)‘Maarwatishij
moeilijkomtebeantwoorden.IkdenktochdatwevoorGracemoeten
kiezen.Dezoonvandepolitiemankrijgtwellichtooiteentweedemoge-
lijkheid.Maarwanneerwenietsdoen,ontnemenwehetkleinkindvan
Graceopvoorhandelkemogelijkheid.’

Is het ook geen kwestie van gevoel? Raakt Grace u domweg meer dan de 
politieman?

‘MisschienismijnIdeaerwelnietoptoegesnedenomopditbasaleniveau
snelleenconcretekeuzestemaken.Alleenrational foolsmenendatvoor
alleseenredelijkeoplossingbestaat.’(senspreektmetdechauffeurvan
hetminibusjeafdathijookdepolitiemanmeeneemtomhemvervolgens
thuis,inBangweaftezetten.)

ZouAmartyasenzogeredeneerdkunnenhebben?Ondenkbaarishet
niet.Inderauwe,Hobbesiaansewerkelijkheidvanndirandeishetmin-
dermakkelijkkiezendanineencollegezaalinCambridge.senclaimt
danweleenpraktischefilosofietehebbenontwikkeld,maaropditsoort
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zeerconcretevragen,waarhetuiteindelijktochomzaldraaien,verschaft
hijalevenminheldereantwoordenalseerderKantofMarcusAurelius.

Ach.WellichtvraagikwelteveelvanAmartyasen.Wellichthadikniet
mogenhopendatzijnIdea of Justicedebrugzouslaannaardealledaagse
werkelijkheidvanarmeenonveiligelandenalsMalawi.Uiteindelijkis
enblijftsentochdegroteintellectueel,geboren,getogenenalseenvis
inhetwateropdeuniversitairecampus.Maarwanneerdatinderdaad
zois,watonderscheidtdeintellectueelsendannogvantranscendentaal
institutionalistenalsRawls,nozickofBentham?

Ineen tweede kanttekeningvraag ikmeafofsensverlangennaareen
mondialepubliekediscussienietnetzoislosgezongenvandealledaagse
realiteitalsdeuitgangspuntenvandetranscendentaalinstitutionalisten.

Verdisconteertseninzijnoproepweldetallozebarrièresdiemetname
inarmelandeneenopenbaardebatindewegstaan?Amartyasensplei-
dooivoormeerpubliekdebatvindjeterugtotindetitelvanThe Idea 
of Justice.Ookzijneigendenkenwordtdoorsennietalseen theorie
gepresenteerdmaaralseen‘idee’datzichnogzalmoetenbewijzenin
eenopendiscussie.563Datbrengtzijninzetdichtindebuurtvandievan
JürgenHabermas’ Theorie des kommunikativen Handelns,uit1981.Eneen
belangrijketerminHabermas’boekisHerrschaftsfreie Kommunikation. 
Ditisdegedachtedateenwerkelijkgesprek,datwerkelijkecommunicatie,
allééntotstandkankomenineenmachtsvrijeomgeving.564Buitenzo’n
machtsvrijeomgevingkanvanpublic reasoningfeitelijkgeensprakezijn.

Allereerst is er echterhetgegevendat ineen landalsMalawimaar
weinigmensentoeganghebbentotdemediaofandereforavanpublieke
discussie.Endatheeftsimpelwegtemakenmethetfeitdattachtigpro-
centvandeMalawiërsophetplattelandwoontenrondde92procent
vanalleMalawiërsgeen toegangheefttotelectriciteit.565Datbetekent
datnooitmeerdanachtprocentvanalleMalawiërsovereentelevisie
kanbeschikken,laatstaanovereenaansluitingopinternet.566Kranten

563 Daarmeeissensverhaal,mirabile dictu,eenideedatzichzelfopvoorhandallijkttebevestigen,
wantdeideedathetpubliekdebathetuitgangspuntmoetzijnvanalleideeën,isalbevestigdop
hetmomentdathetterdiscussiewordtgesteld.

564 EenHerrschaftsfreie Kommunikationvindtpasdanplaatswanneerineengesprekdefeitenop
tafelkunnenkomen,wanneerdeintentiesvandesprekersoprechtzijnenwanneerdeuitspraken
aanhakenbijwatiedereenmoreeljuistvindt.Maarookwanneerdecriteriavoorditallesvrijelijk
kunnenwordenbesprokenenwanneerlouteropargumentatievebasiskanwordenbeslist.

565 JapanInternationalCooperationDevelopment.Malawi, infrastructure.Zie:jica.go.jp/malawi/
english/activities/activity03.html(geraadpleegd12februari2011).

566 Allijktditsnelteveranderen.steedsmeerAfrikaansetelecomprovidersbiedengratisofgoedkoop
internetaanopdemobieletelefoon.EndieiswélsterkinopmarsinAfrika,ookinderurale
gebieden.Zie:http://www.guardian.co.uk/science/the-lay-scientist/2011/jan/11/1(geraadpleegd
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zijn alleen beschikbaar in de grote steden en dan alleen nog voor de
happy fewdiedeaanschafvaneenkrantkunnenbekostigen.Wanneer
Malawiërskennisnemenvankwestiesdiebuitenhundirecteomgeving
spelen,dangebeurtdatveelalviaderadio.Vrijwelallezenderszijnechter
inhandenvandeoverheid.Hetvermoedenisdanookgerechtvaardigd
datdeabsolutemeerderheidvanalleMalawiërsvrijwelnooitincontact
komtmetdevrijemediaenalevenminmetpolitiekekwestiesdiezich
buitendeonmiddellijkheidvanhundorpenafspelen.567Hoesteltsen
zich,kortom,eenpubliekdebatvoor ineenextreemarmenextreem
onveiligAfrikaanslandwaarinmaareenbeperktdeelvandebevolking
kanlezenenschrijvenentoegangheefttotkranten,televisieeninternet,
laatstaantotonafhankelijkemedia?

EenvolgendevraagisofdekleinegroepMalawiërsdieweloverde
mogelijkheidbeschiktomkennistenemenvansociale,economischeen
politiekekwesties,bereidisomzichinhetpubliekedebattebegeven.Ze
kunnenimmersvermoedendaterpijnlijkesanctiesstaanophetventi-
lerenvanhunopvattingen.Armemensen,zekerindictatorialeregimes,
kunnenhetzichmaarzeldenveroorlovenomvoorhunmeningenuitte
komen.WieinhetMalawivandictatorHastingsKamuzuBanda(1964-
1994)waagdeomkritiekteleverenverdweenlinea rectaindekrochten
vanChichiriPrison.Envandaag,onderdeheerschappijvanBinguwa
Mutharika,lijkendezeoudetijdenteherleven,zomelddeninternationale
nGO’sin2010.568

Hoearmerenonveiligerdesituatieineenlandis,hoegroterdoorgaans
hetstilzwijgen.Terwijlsenwaarschijnlijkverondersteltdatmensenin
extreem arme en onveilige situatie nét de openbaarheid zoeken om
aandachtvoorhunsituatietevragen,ligtInnere Emigrationveelmeer
voordehand.Daaromwerkterationeeldelibererenookzoveelbeterin
Parijs‘68daninMünchen‘38.Wiebangis,verwijdertzicheerderuithet
openbaregesprekdandathijhetopzoekt.

‘We’moetenhetgesprekoverdeonrechtvaardigheidaangaan,zegtsen.
Maarwiezijndeze‘we’enwatis‘onze’zeggenschap?Behorentotde‘we’
ookpresidentBinguwaMutharika,veiligafgeschermdineenvanzijn
gepantserdeHummers?BehoorterookdedirecteurtoevandenGO
die Grace verkrachtte en haar vervolgens liet ontslaan? Doen ook de
politiemannenmeediehaarzonderetenendrinkenopsloteninnyam-

11februari2011).
567 Zie:pressreference.com/Ky-Ma/Malawi.html(geraadpleegd11februari2011).
568 ‘DonorstoMalawiissuestatementofconcern’,Nyasa Times 11februari2011.Zie:nyasatimes.

com/national/donors-issue-statement-of-concern-against-bingu.html(geraadpleegd24februari
2011).
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badwe?PratenookdeCEO’svanmultinationaleondernemers,Chinese
investeerdersendeuitbatersvanhedgefundsmee,dieinhetrommelig
georganiseerdeMalawieenmakkelijkeprooivoorhunactiviteitenzien?

WeetsennietdatGracePhirialleenondereenschuilnaamennalang
aarzelenmeteenmzunguwilpraten?Veronachtzaamtsenmetzijnna-
drukoppublic reasoningniethetfeitdatdegenendiehetmeestonderde
onrechtvaardighedenlijden,hetminstwordengehoord?Issenspublic 
reasoningineenoordalsndirandegeenutopie,diewellichtmeerverhult
danzijopenbaart?

Zeker:‘A country does not have to be deemed fit for democracy, rather it 
has to become fit through democracy.’569Maarwatalseenlandzozwakis,
datzijnbewonerssimpelwegnietinstaatzijnomdemocratischtehan-
delen?Mijnbezwaartegensensrationeeldelibererenis,kortom,datdit
zichuitstekendleentvoordedebattempels,internetforaofparlementen
inlandenbinnendetopvandeHuman Development Index,terwijlhet
decontourenaanneemtvaneenwensdroominlandenonderaandielijst
zoalsMalawi,CongoofBirma.

Datsenspublic reasoningongeschiktzouzijnvoorMalawi,is,vooralle
duidelijkheid,nietomdatviaeenopenbaardebatgeenpertinenteonrecht-
vaardighedenaanhetlichtkomen,nochdatMalawiërsalsGracePhiriin
intellectueelopzichtnietinstaatzoudenzijnhungrieventeuiten.Mijn
bezwaarisalhelemaalnietdatmenseninarmeenonveiligeomgevin-
gengeenbehoeftezoudenhebbenaanpublic reasoning.Mijnpraktische
bezwaarisdatdepubliekeinfrastructuurinlandenalsMalawidestem
vantallozendekrachtnietgeeftomdaadwerkelijkverschiltemaken.

Mijn derde kanttekening stelt dat het verschil tussen sen en veel ver-
tegenwoordigersvanrechtvaardigheidstheorieënweleensveelkleiner
zouzijndansenzelfbeweert.Of,inanderewoorden,datooksenhet
transcendentaalinstitutionalismenietzalkunnenontwijken.Zijnver-
haal,ofalthansbelangrijkedelenuitzijnverhaal,moeteneerderworden
beschouwd als een interessante variatie op diezelfde transcendentaal-
institutionelewijzevanredeneren.

Datgeldtinelkgevalvoorde‘mogelijkhedenbenadering’uitdejaren
‘90.InFreedom as Developmentuit1999presenteerdesendedagloners
Dinu,BishannoenRogini,diealleneenverwilderde tuinwildenop-
knappen.TerwijldeutilistkoosvoordeongelukkigeBishannoende
gelijkheidsdenkervoordearmeDinu,koostsenconformdemogelijk-
hedenbenaderingvoorRogini.Hoewelhetdenkbaarisdatsenmetzijn

569 Amartyasen,‘DemocracyasaUniversalValue’,Journal of Democracy10.3,July1999,p.3-17.
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capability approachzowelhetutilitarismevanBenthamalsderechtvaar-
digheidstheorievanRawlsvoorbijstreeft,boodhijfeitelijknietmeerdan
eenvariatieopdezetheorieën.Blijkbaarbeschouwdesenzijneigenden-
kenhiernogalsdirectverwantmet,enalsdirecteconcurrentvanbeide
andereposities.Blijkbaarbiedtdemogelijkhedenbenaderingdanook
netzo’ntranscendentaalinstitutioneeldenkenalsalleandererechtvaar-
digheidstheorieën.BlijkbaarervoersenpasnáFreedom as Development
debehoefteomzichnietalleeninhoudelijk,maarookparadigmatisch
tedistantiërenvanzowelhetutilitarismealshetgelijkheidsdenken.570

Hetvaltdanooknietteontkennendatsensmogelijkhedenbenadering
evenzeerfungeertalsfundamentvoorinstitutiesenregelgeving,alsde
uitgangspunten van bijvoorbeeld John Rawls of Jeremy Bentham. Ik
zouzelfswillenstellendatsenstrack recordopditpuntevenimposant
isdandievanzijnconcurrenten.Maarweinig intellectuelen– Jeffrey
sachsenMahbubulHaquitgezonderd571–oefendenzoveelinvloeduit
op het institutionele denken over armoede en onderontwikkeling als
juistAmartyasen.Decapabilityapproachiszichtbaarininstitutiesals
hetHuman Development ReportendeHuman Development Indextoten
metdeMillennium Development Goals.

DevraagisofdatookgeldtvoorzijnexcursieinThe Idea of Justice.Hier
ligthetinelkgevalsubtieler.WanneerAmartyasenzichonderscheidt
vandetranscendentaleinstitutionalisten,danisdatviazijnnadrukop
public reasoninguitThe Idea of Justice.Terwijldemogelijkhedenbena-
deringin1999nogalsspotless justicebovendewerkelijkheidhangten
wordtgebruiktomoverdiewerkelijkheidteoordelen,lijkenin2009die
oordelentijdenshetprocesvanrationeeldelibererenuitdewerkelijkheid
zelfomhoogteborrelen.Endannietalleenuitdewerkelijkheidvanhet
westersecomfort,maarookuiteenwerkelijkheidwaarhet levennog

570 InThe Idea of Justicevan2009presenteertsengeendriedagloners,maardriekinderen,Anna,
BobenCarla,dieallenaanspraakwillenmakenopdezelfdefluit.Anna’sredeneringisdievan
deutilistà laJeremyBentham.Bobsbetoogpastvollediginhetperspectiefvaneengelijke-
kansendenkeralsJohnRawls,terwijlwedievanCarlakunnenterugvoerenopdeuitgangspunten
vandelibertariërRobertnozick.Datisinteressant.Wantsenseigen(links-liberale)positieis
uitdevoorbeeldenverdwenenenvervangendoorde(rechts-liberale)vannozick.

 DitsubtieleverschilinsensbenaderingvanenerzijdsdekinderenAnna,CarlaenBoben,an-
derzijds,vandedaglonersDinu,BishannoenRoginiisnietzonderbetekenis.Inhetgevalvan
dedriekinderendichttesenélkkindeenpositietoeuithettranscendentaleinstitutionalisme,
omzichvervolgensscherptegenditverschijnselaftezetten.Inhetgevalvandedriedagloners
namsennogzélfeenvandezedriepositiesin.

571 Jeffrey sachs (1954) is een Amerikaanse hoogleraar economie en speciaal adviseur van de
secretarisGeneraalvandeVnBanKi-Moon,oprichtervandeMillennium Promise Allianceen
wasdirecteurvanhetVnMillenniumproject.MahbubulHaq(1934-1998)waseenPakistaans
econoomengrondleggervandeHuman Development TheoryenhetHuman Development Report
alsmededeEconomischeensocialeRaadvandeVerenigdenaties.
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steedsnasty, brutish and shortis.572
Dátisalthanshetidee.DevraagisechterofTheIdeaofJusticeweleen

transcendentaal-institutionalismekanvoorkomenwanneerookGrace
Phiriaaneenstemgeholpenmoetworden.Inzo’ngevalzaldeIdeatoch
moetenmaterialisereninmaaralteconcreteprogramma’seninstellingen.
DanzullendeMalawiërsinstaatmoetenwordengestelddeeltenemen
aanhetpubliekedebat.Hetnastrevenvanvrijheidvanspreken,betekent
inconcretohetopzettenvanalfabetiseringsprogrammas,hetliberaliseren
vandemedia,deaanlegvanstroomophetplattelandenhetscheppen
vaneensoliderechtstaat.WilTheIdeaofJusticemeerzijndaneenidee,
danvereistzij,kortom,forseondersteuningvandetranscendentaal-insti-
tutionelemogelijkhedenbenadering.Ondersteuningvandeprogramma’s
uitdekokervanHumanDevelopmentenHumansecurity.

Bieden we deze ondersteuning niet, dan vallen we in het mes van
de ‘negatieve vrijheid’ die sen in eerdere publicaties zo hekelde. Dan
proclamerenweweplechtigdedemocratiealsmodelvanpublicreaso-
ning,maaronthoudenwehendiewordenverondersteldtedelibereren
demogelijkheden–capabilities–omditdaadwerkelijktedoen.Public
reasoningineenDerdeWereldlandisalleenmogelijkbinneneenvorm
van‘positievevrijheid’.

Ineen vierde kanttekeningwensikdevoorgaandekanttekeningenenigs-
zinsterelativeren.Metdezekanttekeninghoopikseninbescherming
tenementegenmijnkritiek,diefeitelijkeenhernemingenvoortzetting
isvansenseigenkritiek.

Zo ga ik ver met sen mee in zijn bezwaren tegen transcendentale
institutionalistenalsKant,Bentham,nozickenRawls.Feitelijkuitteik
eenzelfdekritiekalopDiogenesvansinope,MarcusAureliusenKant.
Enookalmeenikdatdezebezwarenevengoedvantoepassingzouden
kunnenzijnopsenzelf,tegelijkertijdvraagikmeafofwedezekritiek
welzokrachtigmoetenaanzettenalssenin2009zelfdoet.

Op de eerste plaats kunnen abstracte uitgangspunten voor recht-
vaardigheid, ook al zijn ze onder hypothetische omstandigheden ge-
formuleerd,weldegelijkvanconcreetbelangzijnindedagelijksestrijd
tegenonrechtvaardigheid.Doorgaansstijgthunbelangveruitbovende
concreteregelgevingeninstitutendiezijvervolgensinhetlevenroepen.
Ongetwijfeld klopt sens verwijt dat de opstellers van transcendentale
utopieënzichsomsmeerzorgenmakenoverdeinstitutiesdieopgrond
vanhundenkendienentewordengebouwd,dandatzijzichbekommeren

572 sen,The Idea of Justice,a.w.,p.412.
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omconcreteonrechtvaardigheden.Datneemtnietwegdathundenken
weldegelijkeffectsorteertinhetalledaagseleven.

In het licht van de dagelijks onrechtvaardigheden in 1948, was de
Universal Declaration of Human Rightsuitdatzelfdejaareenbijzonder
utopischproject.Eenprojectdatnietzonderredende‘seculierebijbelvan
onzetijd’werdgenoemd.DatgoldookvoordeAmerikaanseDeclaration 
of Independenceuit1776ofdeFranse Décleration des droits de l’homme 
et du citoyen1789.Inaldezetekstenwordtnietminderdaneenperfecte
samenlevingbeschreven.Enaldezetekstenleiddentoteenvloedgolfaan
instituties,regelsenwetten,radenenparlementen.Maarhoeabstract
geformuleerdook,totopdedagvanvandaagverschaffendezeteksten
wereldwijdinspiratie,‘hoopenvertroosting’aanmensenengroependie
zichverzettentegenconcreteonrechtvaardigheden.573

DatgeldtookvoordetranscendentalestandpuntenvanDiogenestot
Rawls.HeeftKantsinzichtdatmoraalnietafhankelijkisvangodsdienst,
ookmaarietsaanbelangverloreninhetdebatmetfundamentalistische
gelovigendiemetsayyidQutbofDostojewskivolhardenindebewering
dat‘ZonderGodallesistoegestaan’?574

VertellentitelsvanboekenoverKant,demeesttranscendentaleinstitu-
tionalistvanallen,titelsalsKant en het volle levenofhetKant Brevierons
nietdatsommigevanzijntekstenquainspiratiekunnenwedijverenmet
hetmooistewatprofetenendichtersonshebbennagelaten?575Droeghet
doorRawlsgeïnspireerdeverzettegende‘immorele’oorloginVietnam
nietbijaandeprotestbewegingtegenhetAmerikaanseimperialismeuit
dejaren‘60en‘70?576WatbetekenthetwanneervoormaligpresidentBill
ClintonzegtdathetwerkvanRawlshelped a whole generation of learned 
Americans revive their faith in democracy itself?577Enleiddesensmoge-
lijkhedenbenadering,behalvetotfraaieinstitutiesalshetHumanDeve-
lopmentReport,nietooktoteenkrachtigdenkenenargumenterenin
termenvanménselijkeontwikkelingenveiligheidinplaatsvanstatelijke?

Met de Vlaamse intellectueel Christophe Andrades kan ik dan ook

573 ZoalsdeLetsehistoricusModrisEksteinsdeGrondwetvandeBondsrepubliekDuitslanduit
1949alssymboolvanoptimismeplaatsttegendehistorischeachtergrondvanoorlog,extremisme,
buitensporigearrogantie,angst,verwoestingeneenkolossalespiritueleontwrichting.Modris
Eksteins,‘Ironieennederigheid’, Nexus55(Hoop en Vertroosting),Tilburg2010,p.127.

574 ZiebijvoorbeeldhetinvloedrijkewerkvanPaulCliteur,waaronderPaulCliteur,The Secular 
Outlook: In Defense of Moral and Political Secularism,London:Wiley-Blackwell2010.

575 WilhelmWeischedel,Kant-brevier, FrankfurtamMain:Insel1974.HenkProcee,Kant en het 
volle leven,Budel:Damon2004.

576 ZievoordeinvloedvanRawls:Michaelsaward,‘Veilofinfluence:thelegacyofJohnRawls’,
Soundings24,2003,p.117-124.

577 RemarksByThePresidentAtPresentationOfThenationalMedalOfTheArtsAndThenational
HumanitiesMedal,29september1999;zie:clinton4.nara.gov/WH/new/html/19990929.html.



275

nietandersdaninstemmenwanneerhijschrijftdat‘naasteconomische
ensociale structuren,metname ideeëndegeschiedenis sturen. Intel-
lectuelenenhunboekenhebbenbijgevolgeenonschatbarewaarde.Zij
zijn de voorlopers in de strijd om een betere wereld te realiseren en
onrechtvaardighedenwegtewerken.’578

De‘utopische’gedachtendiedetranscendentaleinstitutionalistenfor-
muleren,openeneenruimtewaarbinnenkanwordengedachtengekriti-
seerd.Datplaatsthenindeonmiddellijkenabijheidvanhartverwarmende
verhalenalsSchlaraffenland,ThomasMore’sUtopiaofLe Fabuleux Destin 
d’Amélie Poulain.Utopieënscheppengedroomdewereldenwaarvandege-
middeldelezermaaraltegoedbeseftdatzenooitrealiteitzullenworden.
Daarmeestellenzehethierennuechterineenscherpmoreeldaglicht
envoedenzekeeropkeerweerhetbesefdathet‘nietgoediszoalshet
nuis’.Eriswelverdedigddatzonderliteraireutopieën,waaronderdie
vanJean-JacquesRousseau,CharlesDickens,HarrietBeecherstoween
samuelRichardsondemensenrechtenbewegingnooitdesnelleacceptatie
hadgevondendiehaarinde18een19eeeuwtoeviel.579

Dezelaatstekanttekeningbijsenisbedoeldomsengerusttestellen.
Ja,ikwilseninbeschermingnementegendevlammendekritiekdiehij
zelfformuleerdeendienuophemdreigtterugteslaan.Ennee,deze
kanttekeningneemtnietwegdathetveelbeterisomdelenswatminder
scherptestellenoptranscendentaleuitgangspuntenvanrechtvaardigheid
danopdealteconcretegevallenvanonrechtvaardigheid.Variantendie
eerdervandaagdanmorgenmoetenwordenaangepakt.

Amartya Sen is de eerste kosmopolitisch intellectueel, die zich rekenschap 
geeft van de armoede en onveiligheid van concrete mensen. Ervaringen uit zijn 
vroegste jeugd, zijn tot vandaag aanwezig in zijn werk. Eenvoudig is het niet om 
Sens kosmopolitisme te reconstrueren, daarom nam ik mijn toevlucht tot vijf 
bouwstenen. Met deze bouwstenen bleek het mogelijk een brug te slaan tussen 
Sens vroegste ervaringen in Dhaka, het huidige Bangladesh, en zijn magnum 
opus uit 2009, The Idea of Justice.
 Terwijl Sen in zijn werk uit de jaren ’80 en ’90 aandacht vraagt voor de mogelijk-
heden van mensen om hun eigen leven te ontwikkelen, zo vraagt hij in The Idea 
of Justice aandacht voor het belang van public reasoning. Alleen in een proces van 
openbaar delibereren kunnen mensen aandacht vragen voor onrechtvaardighe-
den. En alleen in een dergelijk proces is het mogelijk om deze onrechtvaardigheden 
onder de aandacht van het openbaar bestuur te brengen.

578 ChristopheAndrades,‘DeliberatiefenpluralistischliberalismevanAmartyasen’,Krisis1,2010.
Zie:krisis.eu/content/2010-1/krisis-2010-1-15-andrades.pdf.

579 LynnHunt,Inventing Human Rights: A History,newYork:W.W.norton2007.
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Het betoog van Sen kent ook zwakke punten, waarvan er twee van belang zijn: 
zijn ‘idee van rechtvaardigheid’ is lang zo praktisch niet als Sen doet voorkomen. 
En: het is nog maar de vraag of het belang van public reasoning ook opgaat voor 
extreem arme en onveilige landen. Niet alleen leent de bijzonder gebrekkige in-
frastructuur zich niet goed voor een proces van openbaar argumenteren, ook zijn 
veel mensen ronduit te bang om hun mening überhaupt te laten horen. Aan Sens 
voorstel zou een plan van aanpak rondom Human Security vooraf moeten gaan.
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14 Coördinatenvooreen
kosmopolitischdenken

Het kosmopolitisme kent felle tegenstanders. Wat zijn hun belangrijkste 
bezwaren en is het mogelijk deze onder een noemer te brengen? Tegelij-
kertijd is het kosmopolitisme veelkleurig en rijk geschakeerd. Wat zijn de 
belangrijkste verschillen tussen Diogenes, Marcus Aurelius, Kant, Levinas en 
Sen? En welke zijn de belangrijkste overeenkomsten tussen deze denkers? Is 
het mogelijk om de coördinaten te schetsen van een kosmopolitisch denken 
in algemene zin? En welke zijn die coördinaten dan? Een bestandsopname.

Vanzelfsprekendkenthetkosmopolitismeookfelletegenstanders:niet
iedereentreedthetwereldburgerschapmetevenveelsympathietegemoet.
Integendeel. Een bonte stoet conservatieven, communisten en socia-
listen, romantici en anti-globalisten, nationaalsocialisten en fascisten,
universalistenenfundamentalistischegelovigenverwerpenhetaanKant,
Levinasofsenontleendemensbeeld.Inclusiefhetdaaruitafte leiden
pleidooivoormondialerechtvaardigheid,pluriformiteitenrespectvoor
dewaardigheidvanelkemens.

Dezetegenstanderszullenhetbegripkosmopolitismedanookzelden
gebruiken zonder een voorafgaande negatieve kwalificatie als ‘elitair’,
‘snobistisch’,of‘ontworteld’.Eenkwalificatiedienogaleensverwijstnaar
degenendiehetmeestmethetkosmopolitismewordengeassocieerd:de
joden.Zonderthuisland,stedelijk,liberaalenhoogopgeleid.

Inhetoogspringentweevijandenvanhetkosmopolitisme.Deeerste,
dieikrangschikonder‘deideologievandeworteling’,keertzichtegenhet
universalistischeaspectvanhetkosmopolitisme.Voordezeideologenvan
dewortelingishetkosmopolitismeeenbedreigingvanheteigene,vanwat
traditioneelengeworteldis.Voordetweedevijand,dieikrangschikonder
‘deideologievanhetuniversele’,gaathetkosmopolitismenietvergenoeg.
Voorhaariselkkosmopolitischrespectvoordewortelingeenbedreiging
vandeabstractie,voorwatverplichtendengrensoverschrijdendis.

De ideologie van de worteling 
Deideologievandeworteling,methetnationaalsocialismealshaarmeest
radicalevariant,iszondertwijfeldemeestkrachtigevertolkervanhetanti-
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kosmopolitisme.Zorichttendenazi’shunkritiekopéénplaats,éénstad,
éénkosmopolitischemetropool.DatwasBerlijnindejarenvoorafgaand
aandeTweedeWereldoorlog.Uitdekortemaarindrukwekkendestudie 
OccidentalismevanIanBurumaenAvishaiMargalit uit2004doemthet
Berlijnvandejaren’20en‘30opalshetsymboolvanalleswatdenazi’s
inhetkosmopolitismeverwierpen.Zegavenafopdestuurloze,kakofo-
nischedecadentieindeDuitsehoofdstad.Zescholdenopde‘negerjazz’.
Zefoeterdenopdeexpressionistischekunstenaars,opdehomoseksuelen
enopdeRussen.ZetierdenopdeBerlijnsewarenhuizendiede‘Duitse
vrouwcorrumpeerden’methundecadente,‘kosmopolitische’producten
alscosmeticaensigaretten,symbolenvan‘joodsmaterialisme’.Zeontsta-
keninrazernijoverdejoden,de‘ontworteldekosmopolieten’bijuitstek.580

De 19e- en vroeg 20e-eeuwse anti-kosmopolieten rekenden ‘joodse’
stedenalsBerlijnen, even later,newYork totdemeestafschuwwek-
kendevoorbeeldenvanzielloosheid.Totvoorbeeldenvanhetvervalen
deontwortelingdiehetWesteninzijnalgemeenheidkenmerkten.Berlijn
ennewYorkwarenmodernevariantenvanhetBijbelseBabylonwaar
mensenvanallerleiras,geloofennationaliteitsamenkrioelden.steden
waarvreemdelingenzichvrijelijkonderautochtonenmengden.Waar
allestekoopwas,inclusiefvrouwenenseks.Ja,metnamevrouwenen
seks.BerlijnennewYorkwarensymbolenvaninhaligheidengoddeloos-
heid.Hetwaren,dichtteT.s.Eliot,‘miserabelestedenvanberekenende
mensen’.581

Hetisnietmoeilijkomdegedachteachterdezeweerstandterugtevoe-
rentotdeangstvanhetbedreigdevolkofdebedreigdebewonersvanhet
platteland.Voorzoweldenazi’salsvoorhunromantischewegbereiders
enopvolgers,isdegrootstedelijkekosmopolietdevijandvaniederdie
geworteldis.Hijisdevijandvandestaat,omdathijmetzijnuniversele
ideeëndenatiestaatterdiscussiestelt.Enhijisdevijandvandemensenin
diestaat,omdathijmetzijnpleidooiomzelfstandigkeuzestemakenhun
traditionelegebondenheidintwijfeltrekt.Innazi-Duitslandkosmopoliet
wordengenoemd,stonddanookgelijkaaneendoodsvonnis.‘Denazi’s
zeidenjodenmaarbedoeldenkosmopolieten.’582

580 IanBuruma&AvishaiMargalit,Occidentalisme. Het Westen in de ogen van zijn vijanden,Am-
sterdam:Atlas2004,p.32ff.

581 ‘The Word of the LORD came unto me, saying: / O miserable cities of designing men, / O wretched 
generation of enlightened men, / Betrayed in the mazes of your ingenuities, / Sold by the proceeds 
of your proper inventions.’T.s.Eliot,‘ChorusesfromTheRock’,1934,in:T.s.Eliot,The Complete 
Poems and Plays,London:Guild1987.

582 Benedikt Köhler,. Soziologie des neuen Kosmopolitismus, Wiesbaden: Vs Verlag für sozial-
wissenschaften 2006, p. 35. nauw verwant met het nationaalsocialistische verzet tegen het
kosmopolitisme was dat van het sovjet-Russische communisme. ‘Wortelloze kosmopoliet’,
besrodny kosmopolitbleekeenzwarebeschuldigingtentijdevanJosephstalinsanti-joodsedan
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Martin Heidegger
IntellectuelenalsMartinHeidegger(1889-1976)enCarlschmitt(1888-
1985),diegedurendedejaren‘30indeschaduwvanhetnationaalsocia-
lismeopereerden,deeldenindezeideologievandeworteling.Hoewelte
voornaamomzichteverlagentotscheldpartijenopjodenofkunstenaars,
verdedigden beiden het traditionele Duitse leven en verwierpen met
krachthetkosmopolitisme.583

VrijvertaaldzegtHeideggerhetin1933zo:‘Degeestelijkewereldvan
eenvolkbestaatnietuitdebovenbouwvaneencultuur.(...)Tendiepste
putzijuitdekrachtenvanhaareigenbloedenaarde.’584Ongetwijfeldis
hetteeenvoudigomHeideggerhiertotvoorsprekervanBlut und Bodente
maken.Maarhijverdedigtweldegelijkeengewortelddenken,waarinhet
Da-seinvandeDuitsernietkanbestaanbuiteneenSeindatankertinde
Duitsetraditie.nietzonderredenwerktHeideggereenbelangrijkdeelvan
zijnlevenineenberghutdiepinhetZwarteWoud.Eenbekendeanekdote
vertelthoedegrotefilosoofin1936eenuitnodigingverwerptominhet
kosmopolitischeBerlijnhoogleraarteworden.Doorslaggevendinzijn
besluitblijkteengoedgesprekmeteenoudeboerdiehemmetkracht
ontraadt–Bleib Daheim!–omnaardeDuitsehoofdstadaftereizen.585

Het zijn überhaupt de boeren en provincialen, vergroeid met hun
verstildedorpendieHeideggertotvoorbeeldstemmen.‘Wanneerikna
werktijdmetdeboerenbijdekachelzit,danwordtmaarampergesproken.
Zwijgendrokenweonzepijp.somsvalteenwoord.Dathetwerkinhet

welanti-zionistischecampagne(1948-1953).Decampagnebereiktehaardieptepuntmetde
‘ontmaskering’van‘hetcomplotvandewittejassen’,vanjoodseartsendievervolgensmassaal
werdenontslagenengearresteerd.naeenaantalshowprocessenwerden25‘samenzweerders’
geëxecuteerd.Duizendenjodenverlorenhunbanen,zowelbinnendegeneeskundealsbinnen
dejournalistiek,deuitgeverijenendecultuursector.stalins‘wortellozekosmopolieten’waren,
kortomlouterjoden,alwerddatofficieelniettoegegeven.Hetmarxismestondimmersvoorde
‘broederschapvanvolkeren’endeinternationalegelijkheidvanalleproletariërs.Concentratie
opeenspecifiekebevolkingsgroeppastnietinhetofficiëlemarxisme-leninismedatbovendien
nietwildewordenvergelekenmethetnationaalsocialisme.Zieook:stéphaneCourtois(red.),
Zwartboek van het communisme,a.w.,p.325-334.

583 Debelangrijkstenazi-filosofenwarenoverigensHeideggernochschmitt,maarAlfredBäumler
(1887-1968)enAlfredRosenberg(1893-1946),gevolgddoorHermanschmalenbach(1885-1950)
enRobertMichels(1876-1936)plusdetheologenLudwigMüller(1883-1945)enJakobWilhelm
Hauer(1881-1962).MaarookdeAmerikaansefilosoofLothropstoddard(1883-1950),diehet
conceptvandeUntermenschontwikkelde,wordttotdenazi-filosofengerekend.

584 ‘UnddiegeistigeWelteinesVolkesistnichtderÜberbaueinerKultur,sowenigwiedasZeug-
hausfürverwendbareKenntnisseundWerte,sondernsieistdieMachtdertiefstenBewahrung
seinererd-undbluthaftenKräftealsMachtderinnerstenErregungundweitestenErschütterung
seinesDaseins.‘MartinHeidegger,‘Rektoradsrede1933’,in:MartinHeidegger,Gesamtausgabe.
1eAbteilung.Veröffentlichte Schriften 1910-1976.Band16.Reden und andere Zeugnisse eines 
Lebensweges,FrankfurtamMain:V.Klostermann2000,p.112.

585 HugoOtt,Martin Heidegger. Unterwegs zu seiner Biographie,Frankfurt/newYork:Campus1988,
p.147-166.
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bosopzijneindeloopt,datgisterennachteenmarterindekippenstal
binnendrongofdatmorgeneenkoegaatkalven.(...)InhetZwarteWoud
zijndemensentendiepstebetrokkenophunwerkenhunleven.Endie
betrokkenheiddankenwijaaneeneeuwenoudeallemanisch-schwäbischen 
verankeringindeeigengrond’.586

Carl Schmitt
CarlschmittwoonthetgrootstedeelvanzijnleveninPlettenberg,een
alevenromantischstadjeinhetsauerland.Enschmittkeertzichaleven
feltegenhetkosmopolitismealsHeidegger.587schmittwerktdeideologie
vandewortelinguitinfilosofischetekstendieooktalvanhedendaagse
anti-kosmopolietennogaanspreken.588In1933buigthijzichoverdepo-
sitievanrechtersindenieuwenationaalsocialistischestaat.schmittstelt
voordatdejuristenvannazi-Duitslandafstandmoetennemenvan‘lege
termen’als‘mensen’.Datzijntermendielouterpastenineeninmiddels
gepasseerd‘individueelliberalisme’.OnderhetregimevanAdolfHitler
moetenderechtersweersprekenover‘Duitsers’.Ookderechterzélfmoet
‘volksgebonden’zijn.niet,zoverzekertschmittons,omdathetnieuwe
politiekeregimeditnueenmaalafdwingt,maaromdatjehetheersende
rechtnooitzultkunnenbegrijpenzonderuitdezelfdebrontedrinken
alswaaruitdewetgeversdronken.

schmitt:‘Wewetennietalleengevoelsmatig,maarookopgrondvan
hetmeeststrengewetenschappelijkeonderzoek,datallerechthetrecht
van een bepaald volk is. Het is een kennistheoretische waarheid dat
alleenhijinstaatisdefeitenjuistteduiden,uitsprakengoedtehoren,
woordencorrecttebegrijpeneneigenschappenvanmensenendingen
goednaarwaardeteschatten,diedeelheeftaanhetzijnendeaardvan
degemeenschapwaarinhetrechttotstandkomt.Totindediepste,onbe-
wustebewegingenvanhetgemoed,maarooktotinkleinstehaarvaatjes
vandehersenen,bevindtdemenszichindewerkelijkheidvanzijnvolk
enzijnras(...)’.589

Indejaren‘40werktschmittaaneenschetsvooreennieuwe‘ordening’

586 MartinHeidegger,Gesamtausgabe,a.w.,Band13.Aus der Erfahrung des Denkens,Frankfurtam
Main:V.Klostermann1983,p.10.

587 schmittwijsthetkosmopolitismevooralafomdathijvreestdathetgeenwerkelijkepolitieke
bewegingis.Endieishetniet,omdathetnietinstaatisomonderscheidtemakeninpolitieke
vriendenenvijanden.Inhaarnaïviteitkanhetkosmopolitismedewereldweleensoverleveren
aanzijnpolitiekevijanden,aaneenalomtegenwoordigemachtdiealleanderemachtenonder-
werpt.EnvolgensschmittzaldiemachtwaarschijnlijktoevallenaandeVerenigdestaten.Zie:
Carlschmitt,Der Nomos der Erde,a.w.

588 ChantalMouffe,The challenge of Carl Schmitt, London: Verso1999.
589 Uit:Carlschmitt,‘DiezuverlässigsteundtiefsteBindung’,1933,opgenomenin:LéonPoliakov

&JosephWulf,Das Dritte Reich und seine Denker,Wiesbaden:FourierVerlag1989,p.328.
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vandeaarde. Der Nomos der Erde.Vooreendergelijkeordeliggendrie
variantenvoordehand,aldusschmitt.Ineeneerstevariantonderwerpt
eenalmachtigestaatalleanderestatenaanzijnheerschappij.Datisde
variantdiein1933-1945alhaarkredietverspeelde,zoujedenken.Maar
schmittvreestvooraldatdedoorhemverafschuwdeVerenigdestaten
hierineenhoofdrolzullenspelen,waardoordezeeerstevariantinfeite
nietsandersisdanAmerikaansimperialisme.

EentweedevariantisdievanImmanuelKant:denieuweordebestaat
uit soevereine landen die elkaar wederzijds accepteren. Deze variant
wordt door schmitt als zeer onwaarschijnlijk en bovendien levensge-
vaarlijkvandehandgewezen.Politiekisimmershetdenkeninvrienden
envijanden.Daaromkomtdezetweedevariantindepolitiekerealiteit
simpelwegnietvoor.

Blijftovereenderdevariant,waarinkrachtigestatenelkaarnaarhet
levenstaanenwaarindenomosbestaatuiteenbalance of powers van
landendiezichzonderaarzelinghetrechttoekennenomindiennodigde
wapensoptenemenenoorlogtevoeren.Dezevariantisvolgensschmitt
de enige optie voor een stabiele nieuwe wereldorde. Daar moeten de
na-oorlogsesoevereinestaten–endanmetnamedeEuropese–zichop
instellen.Wanneerzijweekhartighopenopliberaleenkosmopolitische
varianten,zoalsvoorgestelddoorImmanuelKant,danscheppenzijeen
machtsvacuüm.nietalleenkandatwordeningevulddoorsupermacht
Amerika,maarhetkanookontaardeningruwelijkeoorlogwaarinieder-
eenmetiedereendestrijdaangaat.Alzoueendergelijkeoorlogwellicht
eenpositieveuitkomstkennen,omdatopdezewijzeweleennieuweorde
wordtgeschapen.590

Een kosmopolitische oriëntatie is in het universum van schmitt en
Heidegger hoe dan ook onvoorstelbaar. Elk begrip van de werkelijk-
heid,ofdatnueenbegripisvandedagelijksearbeidofeenbegripvan
hetvolkerenrecht,wordtalleenmogelijkdooreendiepeverbondenheid
metdesoevereinegemeenschapwaarindezezijnverankerd.Wienietis
geworteld,wienieuwisofvreemd,wieopdoortochtisofinballingschap,
wiestateloosisof immigrant,valtnietalleenbuitendegemeenschap.
Hijvaltookbuitendewerkelijkheidwaarinenkeldegemeenschapleeft,
werktenhaarrechtlaatspreken.

590 Ziehetverhelderende lemmaoverschmitt indeStanford Encyclopedia of Philosophy:plato.
stanford.edu/entries/schmitt/#LibCosFouIntOrd(geraadpleegd14augustus2011).
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De ideologie van het universele 
Hetzijnnietalleendeapologetenvandeverwortelingdiezichkeren
tegenhetkosmopolitisme.Hetzijnookhunnatuurlijketegenpolen,de
verkondigersvanhetalgemeengeldige.Hetzijndeuniversalistendie
volstrektgeennationalegrenzen,geenregionaleculturen,geensociale
lagenengeenreligieuzeverschillenmeererkennen.Hetzijnglobalis-
tenpur sang,diehungeloofbijvoorbaatuitventenviahetinternet.Ze
overstijgen niet alleen de romantische worteling, maar ook het platte
materialisme en decadente consumentisme; ze leven vergeestelijkt en
conformhunovertuiging.Zezullenzichnooitbeschikbaarstellenvoor
deverdedigingvannationaleofsocialebelangen,maarofferenwelhun
levenvoorhetuniverseleideaal.‘sterker,zeweerstaanderoepvanalle
plaatselijkeverbanden,alletraditioneleverbonden,zelfsvanhunfamilie.
Zekerenzichdaartegenomdatdieindewegstaanvanhetenigewattelt:
hetbouwenvaneengemeenschapvanverlichtemannenenvrouwenover
dehelewereld(...).’‘Hetzijndejonge,wereldsemoslimfundamentalisten,
derekrutenvanAlQaida’.591

Dezeideologenvanhetuniverselestaanineenlangetraditie,diezeker
nietbeperktblijfttotdeislam.Hetisdezelfdeabstracteideologiediein
de17eeeuwbijdraagtaandeDertigjarigeOorlog.Het isde ideologie
dieondernapoleon inde19e eeuw leidt totdeexportvandeFranse
verlichtingsidealeneninde20etotdeKilling Fieldsonderdecommu-
nistPolPot.Deveerkrachtvanhetuniversalismeblijktopnieuwmetde
machtsovernamevanKhomeinyin1979.DeFranseislamoloogGilles
Kepelbeschrijfthetverschijnselin1944alsla revanche de Dieu. Alsde
wraakvanGod,dienaeenmarginaalbestaanvanbijnatweeeeuwen
moderniseringmetvlagentromgeroffelweerterugkeert.592Godneemt
nietalleenwraakviadeislam.Hijwreektzichookviadestormachtige
toenamevanhetaantalprotestantsesekteninAfrika,de‘televangelisten’
inLatijns-Amerika,deultra-orthodoxieinIsraëlenhetchristelijkfun-
damentalismeindeVerenigdestaten.

Uiteraard zijn al deze vormen van universalisme verschillend. Een
aantalzakenhebbenzeechtergemeen.Zokerenzealleterugnaarhet
fundamentwaarophunovertuigingisgebouwd.Vandaagisdatdoorgaans
éénheiligetekst,functionerendalsenigebronenultiemenormvoorhun
aanhangers.Omdatreligieuzefundamentalistenmenendatbuitenhún
interpretatievandeheiligetekstgeenlezingenmogelijkzijn,beschouwen

591 KwameAnthonyAppiah,Kosmopolitisme. Ethiek in een wereld van vreemden,Amsterdam:Bert
Bakker2007,p.154.

592 GillesKepel,The revenge of God: The resurgence of Islam, Christianity and Judaism in the modern 
world,Cambridge:Polity1994.
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zijverworvenhedenalsvrijheidvanmeningsuiting,eenpluriformepers
enverschilvanmeningperdefinitiealsoverbodig.Zoishetvisitekaartje
vanelkefundamentalistischegemeenschaphaarlegeboekwinkel.Alles
draait om het ene boek. Wanneer er verder nog wat op de schappen
staat,zijndatuitleggingen,exegeses,commentaren,gebedsbundelsen
somberebeschouwingenovereenverloederdebuitenwerelddiehetware
geloofbedreigt.

Demeestevormenvanfundamentalismestrevennaarabsolutemacht.
Wantvoordefundamentalistishetonverdraaglijkdatdevertegenwoor-
digersvandeultiemewaarheidhetmoetendoenmeteenbeperkteaan-
hang.Hetlouterebestaanvaneenongeïnteresseerde,jazelfsblijmoedig
voortlevende buitenwereld, plaatst per definitie één groot vraagteken
bijdeuniverselewaarheid.Demeestvoordehandliggendemanierom
ditvraagtekenteslechten,isdoordezebuitenwereldafteschaffen.Een
absolutegodsdienstofideologiekanhetzichsimpelwegnietpermitteren
omanderenvrijuithungangtelatengaan.593

Denkersdiedoormilitantemoslimszélfalsrelevantnaarvorenwor-
dengeschovenenkunnenwordenbeschouwdalsdeuniversalistische
tegenhangersvanschmittenHeidegger,zijndeEgyptenaarsayyidQutb
(1906-1966)endePakistaansayyidAbdulA’laMaududi(1903-1979).
Ideologenwaarvanhetgedachtegoedbijzonderruimisvertegenwoordigd
opislamitischewebsites.594Uithuntekstenrijsthetbeeldopvangelovigen
dieeropdeeersteplaatsvanovertuigdzijndathetWestendeislamdreigt
tevernietigen.Zijvrezendeheidenen,dejodenendekruisvaarders.Ze
zijnbangvoorcommunistenenkapitalisten,atheïstenenimperialisten.
Zezijnronduitbeduchtvoordeeigencorrupteentotalitaireregeringen.

Enzehatenhetliberalekosmopolitismetotinhetdiepstvanhunwezen.
Alwashetmaaromdatdekosmopolietzélfdeautonomieoverzijndenken
bewaakt;enomdatdedoorhetkosmopolitismeverdedigdewaardigheid
vandemensnietalleenuitstijgtbovenzijnwortelingindegrondofeen
gemeenschap,maarookbovendeuniversaliteitvaneentekstofeenwet.

Zokanhetmoslim-zijnvoorsayyidAbdulA’laMaududigeenonderdeel
vormenvaniemandsidentiteit,zolangdezenaastdeislamnogandere
componentenbevat.Alevenzeer ishetvolgensMaududiondenkbaar
datiemandvoorhetbestaanalsmoslimkíest,zelfswanneerhijdeislam
vervolgenstotenigecomponentvanzijnidentiteitmaakt.VoorMaududi
iseenmoslimsimpelwegdegenediezichvolledigenalsvanzelfsprekend

593 PaulCliteur,Het monotheïstisch dilemma: de theologie van het terrorisme,Amsterdam:Arbei-
derspers2010.

594 Verg. allaahuakbar.net; islam101.com; islamicboard.com forums.islamicawakening.com (ge-
raadpleegd11december2010).
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schiktnaarhetdoorGodbestierdeuniversum.
DaarmeeverachtMaududinietalleenhendiezichongelovignoemen.

Felkritiseerthijookdegenendiezichnietvolledigaanhetislamitisch
universumonderwerpen,bijvoorbeelddoorandere,niet- islamitische
componenten tot hun identiteit toe te laten. En hij kritiseert hen die
menenopredelijkegrondenvoorde islamtekiezen–endaarmeete
implicerendatzeerookníetvoorhaddenkunnenkiezen.Allenworden
doorMaududiKafir’s,ongelovigengenoemd.Wantdemoslimgehoor-
zaamtaanzijninstinctdathemverteltdat‘allesinhetuniversum,van
hetkleinstestofjeopaardetotdeadembenemendesterrenstelselsinde
hemelbeantwoordtaandewetvanGod,deschepperendeheerserover
hetuniversum’.DeKafirdaarentegen‘functioneertmetzijnhelewezenin
ongehoorzaamheidaandatinstinct.Hijraaktvervreemdvanderealiteit
entastrondinhetduister.’595

Maududi’scollegasayyidQutbreistin1948vanuitEgyptenaarnew
York.Meteennaaankomstvoelthij zichdiepongelukkig.Die stad is
een‘enormewerkplaats’,‘lawaaiig’en‘volgeschreeuw’.‘Zelfsdeduiven
lekenongelukkigindestedelijkechaos’.Inbrievennaarhuis,inEgypte,
beschrijftQutbdeconstantesfeervanverleiding,destuitendesensualiteit
vanhetdagelijkselevenendeweinigkuiseomgangsvormenvanAmeri-
kaansevrouwen.Qutbverlangthevignaareengesprekdatnietgaatover
geld,filmsterrenofauto’s.596

EenmaalteruginEgypteroeptQutbzijnmedemoslimsopzichtegen
deze‘wereldvandeonwetendheid’teverdedigen.Volgenshenkandat
echteralleenwanneermoslimsdenormaliteitenvanhundagelijkseleven
fors weten te relativeren, zich bezinnen op de werkelijke waarden en
uiteindelijkGodssoevereiniteiterkennen.WantalleenGodbepaaltdele-
vensloopvandemens,alleenhijmaaktdewet,alleenhijisdewaarheid.597

naarkosmopolitischemaatstavenleidtdevolledigeovergaveaanGod
onvermijdelijk tot het volledige inleveren van alle vrijheid. Wie zich

595 ‘Thispowerful,all-pervasivelaw,whichgovernsallthatcomprisestheuniverse,fromthetiniest
specksofdusttothemagnificentgalaxiesoftheheavens,isthelawofGod,theCreatorandRuler
oftheuniverse.AsthewholeofcreationobeysthelawofGod,thewholeuniverse,therefore,
literallyfollowsthereligionofIslam-forIslamsignifiesnothingbutobedienceandsubmission
toGod,theLordoftheUniverse.Thesun,themoon,theearthandallotherheavenlybodiesare
thus‘Muslim’.soaretheair,water,heat,stones,treesandanimals.Everythingintheuniverse
is‘Muslim’foritobeysGodbysubmissiontoHislaws.’sayyidAbdulA’laMaududi,Towards 
Understanding Islam, Karachi1960. Zie:webcitation.org/5klXo9uVR(geraadpleegd17december
2010).

596 IanBuruma&AvishaiMargalit,a.w.,p.118.
597 sayyidQutbciteert enverklaartsoera85vandeKoran.GeciteerdopdeCanadesewebsite

youngmuslims,web.youngmuslims.ca/online_library/tafsir/syed_qutb/surah_85.htm (geraad-
pleegd16oktober2010).
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volledigovergeeft,geeftookalleruimteopomtemeanderentussenzijn
particuliere, intieme sympathieën voor de worteling in het gezin, de
gemeenschapofdegeboortegrondendeuniverselemaatstaven,zoals
dezemogelijkonderwoordenwordengebrachtdoorhetchristendom,de
islamofdeUniverseleverklaringvanderechtenvandemens.Doorde
volledigeontkenningvanelkeworteling,ontnemendeapologetenvanhet
universelehunvolgelingenelkemogelijkheidomoverhunpersoonlijke
leventebeschikken.

Volgens Maududi en Qutb is het precies andersom: de volledige
onderwerpingaanGodmaaktdemoslimpasvrij.Hijhoeftzichdoor
geenenkelewortel,doorgeenenkelmenselijkwezen,doorgeenenkele
wereldseinstellingmeertelatengezeggen.nietdoorzijneigenfamilieof
gemeenschap.nietdoorzijntraditie,nochdoorzijncorrupteregering.
nietdoordemassamediaofdepolitiekepropaganda.Enalzekernietdoor
hetverachtelijkeWesten.DeenigeautoriteitisimmersGod.AlleenGod
bepaaltwathijdienttedoen.Enwatdatis,leestdefundamentalistische
moslimindeKoran.

Sub-mission, onderwerping aan Gods wil, betekent plots up-rising, 
opstand tegen de wereld. Islam is volgens de theologie van Qutb een
aansporingtotrevolutieenuiteindelijktotvrijheid.Enhetislamitische
verzet,dejihad,isdaarmeeeenstrijdinnaamvanhetheilvanállemensen.
Deuitkomstvandestrijdisparadijselijk.‘Hetisreligieenenkelreligie
diedewereldvanderimpellozerustzalherstellen’,schrijftQutb.‘Religie
doordringtdemensvangoedheidenverschafthemdemoedomopte
staantegendemachtenvanhetkwaad.Alleenviadetotaleovergaveaan
GodwordtZijnwilopaardeallesoverheersend,onderwijliedereenrustig
zijnbeloningafwachtinhethiernamaals.’598

sayyidQutbwerktdezegedachtenaluitindejaren‘50enkrijgtsnel
aandacht.Metnameonderdegenendiezichgekleineerdvoelendoorde
westersekolonialen,maarookonderhendiezichalsgemangeldervaren
doorhuneigencorrupte,geperverteerdeenseksueelverdorvenleiders.
In1966wordtQutbopbevelvandeEgyptischepresidentnassergeëxe-
cuteerd.Vandaagliggenzijnboekeninheeldeislamitischewereldinde
etalage.Al-Qa’ida-voormanOsamabinLadenwaseengrootbewonde-
raarvanQutb.EnBinLadenstweedeman,deEgyptischeartsAyman
al-Zawahiri,organisatorvandeaanslagopdeEgyptischepresidentsadat

598 sayyidQutb,FragmentenuitFi zilal al-Qur’an,Cairo1951-1965& Ma’alim fi al-Tariq (Milesto-
nes), Cairo 1964. Zie: themadkhalis.com/md/tags/fi-zilal-il-quran.cfm (geraadpleegd 18
september2008).Zieook: themadkhalis.com/md/tags/fi-zilal-il-quran.cfm(geraadpleegd18
september2008).
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in1981,noemtzicheenleerlingvanQutb.599

Zoalsdeideologenvandewortelingstellendatmensenalleenvrijzijn
wanneerzezichvolledigterugtrekkenophunwortelsenafstanddoen
van de universaliteit, zo betogen de ideologen van het universele dat
mensenalleenvrijkunnenzijnwanneerzehunwortelsdoorsnijdenen
zichovergevenaanéénduidelijkomschrevenenuniverseelgeldenddoel.

Tirannie
Hoeweldeverkondigersvanhetuniverselede tegenpoolvormenvan
deverkondigersvandeworteling,komenhundenkbeeldenopéénpunt
volledigovereen.Datisindeafwijzingvanelkevormvanliberalisme
waarinindividuendragerszijnvaneenintrinsiekewaardigheidenom
dezereden,enomdezeredenalleen,iedersrespectverdienen.

Zowel volledige gehoorzaamheid aan de universaliteit als volledige
gehoorzaamheid aan de wortels, betekent volledige gehoorzaamheid
aandetirannie.Omdatjejenietmettegenzinonderwerptaaneentiran
dievanbuitenafkomt,maaromdatjejevrijwilliglaatknevelendoorde
tiranwaarvoorjezelfhebtgekozen.Eenzelfgekozentiranisvelemalen
machtigerdanwelkeexternedictatorook.Enzoalsdedodenkampenuit
deTweedeWereldoorloghetdefinitievedemasquébetekendenvande
ideologievandeworteling,zoontmaskerde11september2001definitief
deideologievanhetuniversele.

Hoeandersdenkentwijfelendereligieuzen,agnosten,ongelovigenen
atheïstenverenigdonderde liberaleparapluvanhetkosmopolitisme.
Metredenweigerenzijzichvollediguitteleverenaanéénwerkelijkheid
oféénwet.Bewustzienzijafvanhetstrevennaartotaleharmoniemet
hetuniversele,nochmetdeworteling.Zijzienervanafomdatzedeprijs
vanvolledigeovergaveuiteindelijknietwillenbetalen.Kosmopolieten
erkennengeenabsoluutgezag.Zijaccepterenhunhangnaarwortelingen
stemmeninmetuniverselewaardenompersoonlijk,ergenshalverwege,
teproberentelevenmetwatjeopzijnbesteenargumenterendetwijfel
kuntnoemen.Overtuigingenwordengewiktengewogenenblijvengeldig
totzedoornieuwe feiten, inzichtenofargumentenweer terdiscussie
wordengesteld.

KosmopolietenalsKant,Levinasensen,maarookMarcusAureliusen
Diogenesvansinopedenkensimultaanintweecategorieën.Enerzijds
richten zij hun aandacht op een oneindige verzameling aan concrete
individuen,verzadigdvanallekenmerkendiehunras,geslacht,cultuur

599 Trevorstanley,The Evolution of Al-Qaeda: Osama bin Laden and Abu Musab al-Zarqawi,zie:
pwhce.org/evolutionofalqaeda.html(geraadpleegd15augustus2011).
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ofnationaliteithenverschaffenofdiezijzichzelftoekennen.Anderzijds
oriënterenzijzichopeensetaanberedeneerdeuniverselewaardendie
geldenvooraldezeindividuen,zonderaanzienvanhunras,geslacht,
cultuurofnationaliteit.Waardendieaaniedervanhenkansenenbe-
schermingmoetenbieden.

Inhunconstantepogingomtussenuiterstentelaveren,zijnkosmo-
polietenzichvanhetfeitbewustdatálledenkbeeldenuiteindelijkdoor
mensenwordengeschapenendatditookgeldtvoordenkbeeldenover
rasencultuur,ennormenenwaarden,inclusiefnormenenwaardenge-
worteldinreligieuzetraditiesofinuniverseleaanspraken.Daaromlaten
kosmopolitischeintellectueleneerderideeën,theorieëneninterpretaties
sterven,danménsenindestrijdtewerpen.Voorkosmopolietenvervangt
hetbotsender ideeëndebloedigestrijdtussenlichamenvanvleesen
bloed.Redeneringen,ideeën,theorieënenwaarhedenkomenengaan.
Hundragersdoenergoedaanhunluttelejareninvoorspoedengoede
gezondheiddoortebrengen.

Hetbesefdatjezondergeweldmaarviaargumentenheenenweerkunt
schakelentussentalvanopvattingen, iszowelderomantischedenker
vandewortelingalsdeverlichtedenkervanhetuniverselevreemd.niet
alleen lijken zij de capaciteiten te missen om hun eigen dogmatische
uitgangspuntenterdiscussietestellen,zijbegrijpenooknietdatdekos-
mopolietdatwélkan,ofalthanshoopttekunnen.Datdekosmopoliet
zichdaarzonderenigeschroomofschaamtenogopvoorstaatook,is
welhetultiemebewijsvaneenontwortelddanwelvanzijnuniversele
ankerslosgeslagenbestaan.

Kosmopolitisme in kaart gebracht
KosmopolitischeintellectuelenalsDiogenesvansinope,MarcusAurelius,
ImmanuelKant,EmmanuelLevinasenAmartyasen:kunnenzijwelon-
derdezelfdenoemerwordengebracht?Dezevraagkangemakkelijk,maar
altegemakkelijk,metneewordenbeantwoord.nee,deafstandtussen
DiogenesenKantbetreftmeerdantwintigeeuwen.nee,deafstandtussen
dereisfobefilosoofuitKönigsbergtotzijnreislustigecollegauitDhaka,is
dievanhetPruisenonderdeHohenzollernstotdemondialiseringonder
GoogleenAmnestyInternational.nee,terwijlMarcusAureliusmeteen
simpelepennenstreekdechristeneninLugdunumlietbraden,verloor
LevinaszijnfamilieinLitouwendooreenvergelijkbarepennenstreek,
gezetineensomberkantooraandeKurfürstenstraßeinBerlijn.600

600 Eenpennenstreek,gezetdoorAdolfEichmann(1906-1962)chefvanhetJudenreferats IV B 4 in
het ReichssicherheitshauptamtaandeKurfürstenstraße115/116.
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Endatzijndanlouteroppervlakkigeverschillen.Veeldieperliggende
inhoudelijke.Zoconcentreren,bijvoorbeeld,DiogenesenLevinaszich
opdeconcrete,intermenselijkeverhoudingen.DaarentegenrichtKant
zichaanheteindevanzijncarrièrevolledigopdepolitiekedimensies
van het kosmopolitisme. Terwijl bij Levinas de ander mij en zonder
woorden,pre-reflexief,verantwoordelijkstelt,meentAmartyasendat
alleeneenvoortdurendereflectieindevormvanpublic reasoning onze
verantwoordelijkhedenkanbepalen.TerwijlMarcusAureliusenKant
inallesopzoekzijnnaarspotless justice,richtensenenLevinaszichop
hetconcreet‘bestrijdenvanonrechtvaardigheden’.TerwijlKantensen
redenerenalsofergeenGodbestaat,redeneertMarcusAureliusexpliciet
vanuiteengoddelijkkosmischeordeenblijkthetgelaatvandeAnder
voorLevinaseenspoornaarhetOneindige.

Deverschillenzijn,kortom,talrijk.Enaanheteindevandithoofdstuk
zalikervieronderwoordenbrengen.Interessanterenbelangrijkerechter
ishetopsporenvanraakvlakkenindeverschillendeopvattingenvankos-
mopolitisme.nietomdeverschillenwegtepoetsenenalhelemaalnietom
uitdemeestuiteenlopendeonderdeleneeneenvormigekosmopolitische
filosofie teconstrueren;welomeenaantalcoördinatenvast te stellen
waarbinnenhetkosmopolitischdenkenzichafspeelt.Hetzijnerzeven.

1. Kosmopolitisme als levende praktijk
Elkekosmopolitischedenker–enwatnuvolgtiszovanzelfsprekenddat
iktwijfelomdezeovereenkomstüberhaupttebenoemen–kijktletterlijk
verderdandemurenvanzijnconcretepolis,gemeenschapofnatie.Dio-
genes,zelfafkomstiguitsinopeaandeZwarteZeebereistenoverzietniet
alleendeGrieksearchipelmaarlijktzelfsterefererenaandezondieheel
hetuniversumverlicht.MarcusAureliusreisttotdeversteuithoekenvan
hetRomeinseRijk.ImmanuelKantiseenuitzondering.Hoehuisvastook,
leestKantallesoverdewereldbuitenKönigsbergwathijmaartepakken
krijgtenspreektmethetzelfdegemakoverBarbarijsezeeroversalsover
geleIndianen.LevinastrektvanLitouwenviastraatsburgnaarParijs,con-
centreertzichophetWestenmaarverondersteltdatdeontmoetingmet
deanderinParijsofBeërsjevanietandersuitpaktdaneenontmoeting
metdeanderinLimaofsaigon.Amartyasentenslotte,vliegtdewereld
rondomlezingentehoudeneneredoctoratenoptehalen.

2. Kosmopolitisme als moreel denken
Ook al bracht Kant het pas helder onder woorden, voor de meeste
kosmopolitischeintellectuelenishetkosmopolitismevanmoreleaard.
Kosmopolitismebehelstdeovertuigingdathetvoorkomenofongedaan
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makenvande‘schendingvanderechtenvanmensen,waarterwerelddeze
zichookbevinden’,eenhogerbelangvertegenwoordigtdandevoordelen
vanspecifiekeindividuen,eenspecifiekegroepofeenspecifiekland.

Wanneerdeervaringvangeschondenrechtzoingrijpendis,danligt
hetvoordehanddatditrechtniethadmogenwordengeschonden.En
wanneerhettochgebeurt,danligthetvoordehandomdeschending
weerongedaantemaken.

Ondankshungevoeligheidvoordegeschondenrechtenvananderen,
menenookde‘kosmopolietenvandeander’datdeeersteverantwoor-
delijkheidvandemensstartbijdezorgvoorzichzelfenvoorzijneigen
naasten,gevolgddoordeverantwoordelijkheidvoordeeigenstadofhet
eigenland.Terwijlechterdeverantwoordelijkheidvan,bijvoorbeeld,de
nationalistnooitverderreiktdandeze‘eigen’mensenofdeeigennatie
enzelfstenkostemaggaanvanmensendiedaartoenietbehoren,volgt
dekosmopolieteenandereroute.Hijlaatdezeeersteverantwoordelijk-
heidgelijkopgaanmetdievoor‘alle’mensen,waarterwerelddezezich
ookbevinden.601

Daarmeebeantwoordthetwereldburgerschapinmoreelopzichtaan
een‘hogerprincipe’danhetnationaleburgerschap.Dekosmopolissluit
immersallemensenín,terwijldeconcretefamilieofdeconcretepolis
demeerderheidvanallemensenuítsluit.

Daaromstartelkmoreelkosmopolitismeweliswaarineigenkringmaar
vloeithetalsvanzelfsprekendoverineenabstractjuridischenpolitiek
programma,losvandevraaghoeconsistentditdoorverschillendekos-
mopolitischedenkerswordtuitgewerkt.Wanthetindividuzalnueenmaal
nietállemensenindekosmopolismetdezelfde,persoonlijkeaandacht
tegemoetkunnentreden.Dieconcrete,emotioneelgekleurdebetrokken-
heidkaneenindividualleenopzichnemenindekleine,beperktekring
vangezin,familie,vriendenenbuurt.Concreetmoreelhandelen,hoe
juistook,looptdanookalsneltegenhaareigengrenzenaan.Devolgende
stapbestaatperdefinitieuiteenrationeel,politiekengagementenuit
steunvooreenbredejuridischebeschermingopinternationaalniveau.

3. Kosmopolitisme als leven in twee werkelijkheden
Omdat het kosmopolitisme per definitie ontspringt aan de oriëntatie

601 Datnationalismedezebetekenisnietpersehoefttedragen,beschreefEmileDurkheim,dieaan
heteindevande19eeeuwhoopteopeen‘wereldpatriottisme’.Ineenmengvormvannationalisme
enkosmopolitismekoesterensamenlevingenweldegelijkgevoelensvantrots,‘maarnietdoorde
grootsteofderijkstetezijn,maardoordemeestrechtvaardigeendebestgeorganiseerdetezijn,
ofdemeestethischegrondwettebezitten’.Durkheim,geciteerdin:RobertFine,Cosmopolitanism,
a.w.,prefaceix.
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opdeander, leeftdekosmopolietgedeeltelijk inballingschap.Terwijl
hij zich thuisvoelt indegeborgenheidvandeafgebakendepoliswaar
ookhetnationalismeuitput,kiesthijtegelijkertijdvoordeopenruimte
vandekosmopolis.Inzijngebrekkige,zonietafwezigeloyaliteitaande
Atheensepolis,vormtDiogenesvansinopedeuitzondering.Daarentegen
noemtMarcusAureliuszichbehalvekosmopolietookexplicietRomein.
ImmanuelKantistotinzijnhaarvatenverknochtaanKöningsbergen
LevinaszowelaanParijsalsaandetekstenuitdeToraendeTalmoed.
Amartyasenverwijstdoorlopendnaardehindoeïstischeliteratuur,al
meenthijdatveelteksteneerdereenuniverselestrekkingbevattendan
datzebeperktzijntothetIndiasesubcontinent.

Ookdekosmopolietwoontineenfysiekegemeenschapvanmensen,een
gemeenschapwaarinmensenwordengeboren,waarinzeopgroeienen
waarinzeookzullensterven.Delokalegemeenschapbestaatnietalleen
uithetplattelandsdorpofuitdenationalestaatmaarkaninprincipeook
bestaanuiteenbedrijf,eenkerkgemeenschapoflegerbasis.

Explicietbevindtdekosmopolietzichookindemorelesamenlevingvan
demenselijkheid.Dezemorelesamenlevingkentgeenkroegen,kerken,
kazernes,stratenenpleinenenisperdefinitiemondiaal.Diogenes’per-
spectiefisdezondievooriedereenschijnt,MarcusAureliusoriënteert
zichopdekosmosdiezichweerspiegeltinderedelijkheidvanelkemens.
Kantbliktvandesterrenhemelbovenhemnaardemorelewetinhem.
Levinasbetoogtdatdeander,waarterwereldhijzichookbevindt,mij
telkensweerverantwoordelijkstelt, terwijlAmartyasenhooptdatde
belangenenverlangensvanhetindividutersprakewordengebrachtin
eenwereldwijdediscussiegemeenschap.

Zobevindtdekosmopolietzichintweeverschillendewerkelijkheden.
Maarzowelzijnburgerschapvandefysiekegemeenschap,alszijndeelname
aaneenmorelesamenleving,vragenomeeninbedding.Defysiekegemeen-
schapvraagtomeenkerkgebouw,dorpsbestuurofeennationalestaat.De
morelesamenlevingformuleertaldenkenddeuitgangspuntenenmaatsta-
venwaaraandejuridischeenpolitiekeordes,zowellokaalalswereldwijd,
zullenmoetenbeantwoorden,zonderdatzijmetdezeordessamenvalt.

Zowelhet statelijknationalismealshetbedrijf,dekerkofhetdorp
zijnhetdomeinvan‘devorst’.Hetmorelekosmopolitismeishetdomein
vande‘filosoof ’.VandeintellectueelzoalsLyotardhemdefinieerde:als
gedrevendoornietminderdan‘rechtvaardigheid,rechtvaardigheiden
nietsdanrechtvaardigheid’.602Hetmorelekosmopolitismeishetideaal
waaraandeconcrete,politiekewerkelijkheiddoorlopendwordtgetoetst.

602 Zievoordediscussierondditbegrip:MarkLilla,The Reckless Mind,a.w.
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Wanneerhetwereldburgerschapergenswoont,danisdatinhetintel-
lectuelediscours.Indeonophoudelijkezoektochtnaarhetgoedeleven
vooriedereen.

4. Kosmopolitisme als politieke betrokkenheid
Ookalleverenkosmopolitischeintellectuelengeenblauwdrukkenvoor
deidealesamenleving,zehebbenweldegelijkpolitiekeideeënoverhet
reilenenzeilenvandesamenlevingenwaarinzeleven.Zoverdedigen
kosmopolitischdenkenden,vanDiogenestotsen,doorgaanseenmul-
ticulturele, of, specifieker geformuleerd: een pluriforme samenleving.
Zowelideologenvandewortelingalsideologenvanhetuniverselehebben
daarentegeneenvoorkeurvoormonoculturelevarianten.Kosmopolieten
staanwelwillendtegenovermigratie,terwijldeideologenvandeworteling
enhetuniverselemigratiedoorgaansafwijzen.

Omdatdemenselijkewaardigheidiedereenaangaat,menenkosmopo-
lietendatweonsmoeteninspannenomietsvoormensenbuitendeeigen
directeomgevingtedoenwanneerdezedooronheilwordengetroffen.
VolgensmodernekosmopolietenalsLevinasensenmoetenweonsex-
plicietinzettenomarmoedeenonveiligheidinhetZuidentebestrijden,
ook wanneer wij daar geen direct voordeel van ondervinden. Omdat
ideologenvandewortelingenhetuniverselemenendatdemenselijke
waardigheidloutertoevaltaandeledenvandeeigengroep,zullenzij
inspanningendietengoedekomenaanbuitenstaandersalleenaccepteren
wanneerdezetengoedekomenaandeeigenomgeving.603

Wanneercriticivanhetkosmopolitismeconstaterendatwevooraleerst
burgerzijnineigenland,danhebbenzevooreendeelhetgelijkaanhun
kant.Alleenineigenlandspreekjejemoedertaal,deeljeinallerechten
enplichtenenhebjestemrecht.Ookwanneerdezecriticiverdedigen
datweonsnietopeenvergelijkbaaremotionelewijzeidentificerenmet
hetwereldburgerschaphebbenzeeenpunt.Vanzelfsprekendisdekans
opidentificatiemetdeeigenlandgenotengroterdanmetmenseninhet
verrebuitenland.AlgeldthierookdateennederlanderinOssendrecht
ofVaals,zicheerderzalidentificerenmeteenBelginAntwerpenofeen
DuitserinAken,danmeteennederlanderinAmersfoortofAppingedam.

Wanneerdecriticivanhetkosmopolitismeechtersprekenovereen
bloedelooswereldburgerschap,dathetperdefinitiemoetafleggentegen
eenlevendnationaalbewustzijn,danmiskennenzijdatconcretemensen
zichopdeeersteplaatshechtenaanandereconcretemensen.Endatde

603 MarkBovens&AnchritWille,Diploma Democracy. On the Tensions between Meritocracy and 
Democracy, VerkenningforthenWOprogrammeContestedDemocracies,Utrecht/Leiden2009.
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woonplaatsvandezeandereconcretemensenzichoveralterwereldkan
bevinden.Instaatsrechtelijkezinisburgerschapdanwelbeslotentothet
eigenland,inonsdagelijkshandelenzijnweweldegelijkinstaatomons
burgertevoelenvandekosmos.

Ookalligtzowelhethartalsdeeersteverantwoordelijkheidvande
kosmopoliet bij zijn ‘zelf ’ en zijn naaste verwanten, toch laat hij het
belangvande‘wereldgemeenschap’voorgaanopditspecifiekebelang.
Dezemaaktimmersdeeluitvandewereldgemeenschapendeeltdaarom
onmiddellijkindevoordelenvanhetgrotegeheel.

Inzijnzoektochtwathetbesteisvooriedereen,zaldekosmopoliet
danookenigeafstandhoudentotzijneigenvolkenland.nogmaals:niet
omdatheteigenlandhemnietterhartegaat,maaromdatzijnpolitieke
engagementnooittenkostemaggaanvankwetsbaremensenbuitende
eigenkring.Hetmoettengoedekomenaanallemensen, inclusiefde
menseninzijneigenomgeving.

5. Kosmopolitisme als liberalisme
Erkenningvandewortelsdieindividuenverbindenmethunomgeving
engeschiedenisgaaninhetkosmopolitismehandinhandmeterkenning
vanuniverselewaardendiedeindividuelebelangenoverstijgen.Hetzijn
tweeverschillendecategorieëndiehalverwegederuimtescheppendie
dekosmopolisheet.

Zowel de ideoloog van de worteling, gebonden aan zijn grond en
traditie,alsdeideoloogvanhetuniversele,bevangendoorzijnabstracte
waarden,denktdaarentegeninééncategorie.Enterwijlhetindividuinde
ideologievandewortelingvolledigwordtsamengedachtmetdecultuur
ofdetraditievanzijnlokalegemeenschap,wordthijindeideologievan
hetuniverselevolledigvastgeklonkenaandeabstractecategorieënvan
eenfundamentalischgedachtegoed.

nietzonderredenspreekikhierover‘deideologievandeworteling’en
‘deideologievanhetuniversalisme’.Watbeideideologieënonderscheidt
vande(moderne)verdedigersvanhetkosmopolitisme,isdatdezelaatste
eenpogingdoenomeenbescheidenvormvanuniversalismeinovereen-
stemmingtebrengenmeteenbescheidenvormvanworteling.‘Hetisniet
zozeerdathetkosmopolitismeeenuniverselemenselijkegemeenschap
bepleitdiezichbovendelokaleloyaliteitenvanmensenbevindt’,schrijft
Fine.‘Hetprobeertomdeideevaneenuniverselemenselijkesolidariteit
teverzoenenmetparticulierevormenvansolidariteit,vormendiekleiner
enmeerspecifiekzijndandesolidariteitmetdemenselijkesoort.’604

604 Fine,a.w.,p.15.
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Tegenover een volledige verankering van de mens met zijn wortels
enerzijds,eneenvollediglossnijdenvandezewortelsanderzijds,situeren
modernekosmopolieteneenopenheidvandenkenwaarinvolopruimte
wordtgeschapenvoorindividueleoverwegingen.Zekerbinnenhetkos-
mopolitismevanKant,Levinasensenbestaateenexplicietagreement 
to disagree.Eenovereenkomstommetelkaarsamentelevenzonderte
streven naar volledige overeenkomst in denken en doen. Kosmopoli-
tismestaatvoorpluriformiteitendiversiteit.nietalsdoel,ideaalofals
uitgangspuntmaaralseenfeitelijkgegeven.

Om deze reden ervaart het kosmopolitisme zich als uitgesproken
antitotalitair.Inhaarverwerpingvanzoweleentotalitairuniversalisme,
alsinhaarverwerpingvaneeneventotalitaireverdedigingvandewor-
teling,schepthetruimtevoorhetdenkenenhandelen.Datbrengthet
kosmopolitismeindedirectenabijheidvandepolitiekefilosofievanhet
liberalisme.

Het isdanookmetenig rechtdat liberaledenkersalsdeBelgische
filosoofChristopheAndradesclaimendathet‘kosmopolitismeinzijn
verschijningsvormen uitermate progressief is en liberaal. Progressief
omdatdezeverschijningsvormengebaseerdzijnophetverbeterenvan
bestaandepolitiekeensocialeinstellingen,liberaalomdatdezeverbete-
ringenalsdoelhebbenomhetlevenvanindividuenindehedendaagse
wereldsignificantbetertemaken.’605

Hetiseenliberalismedateropuitismensenkansentebiedenomhun
eigendenkbeeldenteontwikkelen,huneigenleventerhandtenemen
endatzodediversiteitwensttebeschermen.Kosmopolitismeis,inéén
slagzin:‘universaliteitplusverschillen’.606

6. Kosmopolitisme als aandacht voor individuen
Opideologischewijzeteruggedrongeninhetdomeinvandeworteling,of
opalevenideologischewijzeverbanneninhetuniversele,isdemensheid
geenoneindigeverzamelingaanindividuenmeer.

Individuendieconstantmeanderendhunwegzoekentussenhunintie-
mesympathieënjegensdeconcretegemeenschapendealgemeengeldige
waardenvandewereldgemeenschap,wordendoordeanti-kosmopolieten
nieterkend.Zewordenofwelteruggebrachttotdetraditionelebewoners
vanhetconcretelandwaarinzijwonen,endelendanookvollediginde
voorgegeventraditionelewaardenvanhunconcretegemeenschap;ofze
zijnlouterverantwoordingverschuldigdaandeabstractewaardenvanhet

605 ChristopheAndrades,Het kosmopolitisme en zijn vijanden(9februari2007);zie:Liberales.be
(geraadpleegd30september2010).

606 Appiah,a.w.,p.168.
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universeleideaalenlosgezongenvanwatzijvanoudsherenalsonlosma-
kelijktothunidentiteitrekenen.Hoekrachtigerdenadrukopenerzijds
degemeenschapofanderzijdsdeabstractewaarden,hoeminderruimte
eroverisvoorindividueel,datwilzeggen,kosmopolitischhandelen.

Vanzelfsprekendkeertkosmopolitismezichdaaromtegenuitgesproken
ideologieënvandeworteling,methetnationalisme,hetfascismeenhet
nationaalsocialisme,inhetkort,methetchauvinisme,alsmeestconcrete
voorbeelden.607Kosmopolitismevertrektimmersvanuitdegedachtedat
elkemens,watzijnraciale,etnische,cultureleofpolitiekeachtergrondook
magzijn,deeluitmaaktvaneenmorele,wereldomspannendesamenle-
ving.Wieverdedigtdateenmensloutertoebehoortenverantwoording
verschuldigdisaanééngemeenschap,ofdatnueenstam,volkofnatie
is, deelt niet in het kosmopolitische gedachtegoed. De ideologie van
het kosmopolitisme en de ideologie van de worteling zijn natuurlijke
tegenpolen.608

Alevenvanzelfsprekendkeerthetkosmopolitisme,metdatvanMarcus
Aureliusalsmogelijkeuitzondering,zichtegenradicaaluniversalistisch
denken.AlsconcretevoorbeeldengeldendeexportvandeFranseRevo-
lutieondernapoleon,hetcommunismevanPolPotendefundamentele
varianten indeonderafdelingenvandedriemonotheïstische religies.
Terwijldeideologievandewortelingdemensverankertaanzijnetnische
oorsprong en hem lossnijdt van algemeen geldige waarden, vangt de
ideologievanhetalgemeengeldigehemineenverstikkendeenheidsver-
toog.Zoisookdeideologievanhetuniverseleeennatuurlijketegenpool
van elk kosmopolitisch denken. Kosmopolitisme richt zich, kortom,
opindividuen.Opindividuendierespectverdienenomwillevanhun
inherentewaardigheid.

7. Kosmopolitisme als respect voor de menselijke waardigheid
HetiseenwaardigheiddieDiogeneszoektindenabijheidvandenatuur,
indeoorspronkelijkenaaktheidvandemensenhetmenselijkbestaan.
HetiseenwaardigheiddieMarcusAureliusdefinieertinderede,zijhet
datdezeisverankerdeenkosmischeenuiteindelijkreligieuzeorde.Het

607 DetermchauvinismewordttoegeschrevenaandewellichtapocriefesoldaatnicholasChauvin,
dienendinLa Grande ArméevannapoleonBonaparte.Chauvin,zogaathetverhaal,waseen
toegewijdpatriotengrootbewonderaarvannapoleon.HijwerddoordeKeizerbeloondmet
zowelgeldalseerbetoonenraaktetijdensveldslagenzeventienkeergewond.Geenwonderdat
deFranseWikipediaeenvrijneutraledefinitievanchauvinismeformuleertdiestartmet:‘Le
nom«chauvin»désignaituntypedesoldatenthousiaste...’.DeDuitseWikipedianoemtchau-
vinismedaarentegen‘exzessiver,auchaggressivüberzogenernationalismus,beidemsichein
AngehörigereinernationalleinaufgrundseinerZugehörigkeitzudiesergegenüberMenschen
anderernationenüberlegenfühltundsieabwertet.’(geraadpleegd9januari2011).

608 MarthaC.nussbaum,For love of country?,a.w.,introductionX.
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iseenwaardigheiddieKantidentificeertindemogelijkheidvandemens
omgebruiktemakenvanzijnrede.HetiseenwaardigheiddieLevinas
ontdektindeanderdiemijverantwoordelijkstelt.Enhetiseenwaardig-
heid,tenslotte,diesenvindtindeschieronbegrensdemogelijkhedenvan
mensenomhuneigenlevenvormtegevenendieaanhetlichtkomenin
eendoorlopendopenbaardebat.

Wanneerhetmorelekosmopolitismeexplicietweigertomzoweltoe
tegevenaandeideologievandewortelingalsaandeideologievanhet
universalisme, dan is een volgend aspect de al even expliciete erken-
ningvandeintrinsiekemenselijkewaardigheid.Deerkenningvandeze
waardigheidimpliceertdatdemenszowelleeftbinneneenspecifiekras,
volkofcultuuralsonderhetgesterntevanuniverselewaarden,maardat
hijmetgeenvanbeidesamenvalt.Mensenkunnenafstandnemenen
keuzesmaken.Zezijnweliswaarbeïnvloeddoorhunomgeving,maar
geeneindproductvandezeomgeving.Zezijnweliswaaropdehoogtevan
deabstractewettenvandemenselijkheid,maargeengedetermineerde
uitvoerdersvandezewetten.Zekunnenhunpositieindewereldover-
wegenenermoreleoordelenovervellen.

HetisvooralImmanuelKantdieeind18eeeuwdediscussieoverde
menselijkewaardigheidtotdekernvanzijndenkenmaakt.Inzijnover-
wegingenzethijzichexplicietaf tegendegedachtedatdemenselijke
waardigheidnietméérisdanhetprijskaartjedathemwordtaangehangen
doordesamenlevingwaarinhijverkeert.OokalgebruiktKanttermenals 
Menschenwürde,Würde der menschlichen Natur enWürde der Menschheit 
relatiefzelden,inzijnbespiegelingenoverdeethiekinDie Grundlegung 
zur Metaphysik der Sittenuit1785legthijwel,envoorheteerst,eenste-
vigfundamentonderhetbegrip.Demensiseendragervanintrinsieke
menselijkewaardigheidomdesimpeleredendathijeenmensisenzich
daarmeeonderscheidtvanalhetandere.Enwátdemensonderscheidtvan
alhetandere,ishetfeitdathijzichdoelenkanstellen,waarondermorele
doelen,terwijlalhetandereeenmiddelisomdezedoelentebereiken.

Verbeeldje,zegtKant,datwezoudenlevenineenidealesamenleving,
ineen‘RijkderDoelen’.InditRijkbestaateenhelderonderscheidtussen
mensendie‘waarde’bezittenenzakendieeen‘prijs’hebben.Vandeze
laatstezakenbestaandoorgaansmeerdere,volstrektidentiekeexempla-
ren.Hetzijnperdefinitiewerktuigenwaarmeedoelenkunnenworden
nagestreefd.Wanneerdiedoelenzijnbereikt,kunnendezakenworden
verkocht,ingeruildofafgeschreven.

Mensenechter,zosteltKant,zijngeenzakenomietsandersmeete
bereiken.Zijzijndoeleninzichzelf.Terwijlalleswateenprijsheeftvan
relatievebetekenisis,bezitdemenseenintrinsiekewaardeopgrondvan
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hetfeitdathijopredelijkegrondenafwegingenkanmakenenzichdoelen
kanstellen.Mensenkunjedanooknooitinzettenalsinstrumentenom
jeeigendoelmeetebereiken.Alevenminvallenmensenteverkopen,in
teruilenofafteschrijven.Andersdanplantendier,isdemensgezegend
meteenvrijewil.Terwijldieren,plantenénmensengeneigdzijnhun
neigingentevolgen–eten,slapen,voortplanten–isdemensalsenigein
staatombovendezeenandereneigingenuittestijgenenvoorzichzelf
eenaantalmoreleuitgangspuntenteformuleren.Enmeerdandat:hij
isookinstaatomzich,zijhetmetvallenenopstaan,aandezemorele
uitgangspuntentehouden.

Kosmopolitische verwarring
Maarhoeevidentdezecoördinatenvanhetkosmopolitismeookopel-
kaarvolgenenelkaarversterken,zekunnennietverhullendaterookeen
aantaltegenstellingenzijn.25Eeuwenkosmopolitisme,hetmoetworden
benadrukt,levereneenkleurrijkscalaaanideëenop,waarvansommigen
faliekantmetelkaarintegenspraakzijn.Iknoemervier.

1. Tussen angst en empathie
VolgensLevinasvloeitkosmopolitischdenkenvoortuit‘deaankomstvan
deander’,diemoreeldenken,ookoverdegrenzenheen,onvermijdelijk
maakt. Het relaxed cosmopolitanism van sen ontspringt uit ‘evidente
onrechtvaardigheden’ die in een proces van public reasoning aan het
lichtkomen.

HetkosmopolitischedenkenvanKantdaarentegenhaaktvoornamelijk
aanbijdeangstvoorhetgeweldvandeindividuele‘ander’.Andersdan
bijLevinasensenvertrektKantimmersvanuitdegedachtedatdemens
doordenatuurisgezegendmeteensterkedistinctiedriftenanimositeit
jegensdeander.Geenwonderdatdezenatuurlijkedriften,wanneerzeniet
doorderedewordengekanaliseerd,mensentotduivelskunnenmaken.
DezeangstvoordeindividueleanderkanvolgensKanthetbesteworden
bezworenineenmaatschappelijkcontract.

Inzijnlatere,politiekegeschriftenzalKantaanhakenbijdeangstvoor
de‘andere’,zwaarbewapendestaat.Hetiseenangstdiehopelijktotinde
eeuwigevredekanwordenopgelostdooreenVolkerenbond,eencon-
tracttussensoevereinestatendieelkaarmaaraltevaaknaarhetleven
staan.WatKantookhiertotkosmopolietmaakt,isdathijdeangstniet
kanaliseertinderichtingvaneennauwnationalisme,maarhooptopte
lossenopinternationaalniveau.DeanalysesvanLevinasensen,maar
ookdievanMarcusAureliusstaanhaaksopdievanKant,alblijktookbij
Levinaseenlastigeadderonderhetgrastezittenwanneerhijzichuitlaat
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overpositieveuitgangspuntenvandesovjet-Unieofdemassamoorden
insabraensjatila.

Doet deze tegenstelling ertoe? Ja, dat doet ze. Want de politieke of
juridischeuitwerkingvaneenkosmopolitismegebaseerdopangstvoor
andereneenkosmopolitismedatvertrektbijempathiemetdeander,kan
nietandersdanzeerverschillendzijn.

2. Ik of de ander?
Ofeenkosmopolitismezichbaseertopangstvoordeanderofopempa-
thiemetdeander,hangtdeelssamenmeteenbelangrijkuitgangspunt
vanditkosmopolitischedenken.Datdenkenkanstartenbijhet‘ik’,zoals
bijDiogenes,MarcusAureliusenKant,ofbijdeontvankelijkheidvan
dewaardigheidvan‘deander’zoalsbijLevinasensen.Metnamebeide
antiekedenkersrichtenzichvooralopdevraaghoehet‘ik’waardigheid
bereiktofontvangtenhoehetikdezewaardigheidookweerkanverlie-
zen.BijKantwordtdewaardigheidweliswaarintrinsiek,maarookdeze
waardigheidontspringtnergensandersdaninhetredelijke‘ik’.

Bijde twee20e-eeuwsedenkersdaarentegen,richtdeaandachtzich
volledigopdewaardigheidvandeander.Hetverschilleidttoteenopde-
lingineenkosmopolitismevanhetikversuseenkosmopolitismevande
ander.Waarbijditlaatste,datspreekt,nietalleenmijnspecialeaandacht
heeft,maarindeloopvandeeeuwenookaanbelanglijkttoetenemen.
VoorDiogeneslijktdeanderervolstrektniettoetedoen,Amartyasen
plaatstzijnheleintellectuelecarrièreindienstvandeander,die,armen
onveilig,nietinstaatomveelaanzijnleventeveranderen.Wanneermijn
schetsvandevijfkosmopolitischeintellectueleneenbredeontwikkeling
vanhetkosmopolitismerepresenteert,danlijktditdenkenzichsteeds
meerlostemakenvanzijnoriëntatieophetikenteverschuiveninde
richtingvandeander.

3. Insluiten door uitsluiten
Kosmopolietenlijkenvanhuisuitgedetermineerdomallemensen,waar
terwereldzijzichookbevinden,inhundenkenoptenemen.Datlukt
nietaltijd.Ondankshunvoornemensominclusieftezijn,blijkenzijtoch
individuenofhelegroepenmensenuittesluiten.

Doorzichterugtetrekkenopeen‘natuurlijke’hondsewijzevanbestaan,
endoordatbestaanvoorwaardelijktenoemenvooreenkosmopolitische
samenleving,sluitDiogenesvansinopede factodeovergrotemeerderheid
vanalleGriekenuit.Aangenomenalthansdatdezeovergrotemeerderheid
erweinigvoorvoeltommetDiogenesineentontewonenenscharrelend
inhetafvalhunvoedselbijeenterapen.
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Doorzijngedroomdekosmopolisvolledigteverwevenmetmetafysica
vandeRomeinsegodenwereld,kentookdetoleranteMarcusAureliuseen
evenduidelijkalsexclusiefmoment.Wiedegodennieterkentendaar
publiekelijkkennisvangeeft,wordtvandekosmopolisbuitengesloten
enriskeertdedoodstraf.

Immanuel Kant, de eerste moderne kosmopolitische intellectueel,
baseertzijndenkenopderedelijkheidvandemens.Wellichtbetekent
dateenvooruitganggemetennaarhetnaturalismevanDiogenesende
metafysicavanMarcus,maaropnieuwplaatstKanthiermeeeengroep
mensenbuitendebestaandeorde.Datzijndegenendievanderedegeen
gebruikkunnenofwillenmaken.

BijLevinasverbergthetexclusievemomentzichinzijnpolitiekefiloso-
fie,althansindatbescheidendeelvanzijnoeuvredatvooreenpolitieke
filosofiedoormaggaan.DoorzijnlanceringvandeDerdeintroduceert
hijdemogelijkheidommijnmedemensnietalleentebeschouwenalsde
anderdiemijtotverantwoordingroept,maarookalsdevijandvande
anderendaarmeealsmijnvijand.Datdezeabstractiemaaralteconcreet
kanworden,blijktuitLevinas’ijskoudereactieopdemassamoordenin
sabraensjatila.

Amartyasentenslottelijktzichhetrisicovanuitsluitinghetmeestte
realiseren.Doorzijnleerstukvanpublic reasoningprobeerthijbottom 
uptedenken.Daarmeehooptseniedereentoegangteverschaffentotde
publiekemeningsvormingwaarindemeestgroveonrechtvaardigheden
ookhetmeestaanbodzullenkomen.Indedagelijksepraktijkmoetechter
nogblijkenwiezichinhetpubliekedebatzalmengen.Deextreemarme
enonveiligeinwonervaneendictatoriaalbestuurdlandbedenktzichwel
driekeervoordathijofzijdeelneemtaanhetopenbaardelibererenover
manifesteonrechtvaardigheden.sensluitniemanduit,maarslaagteral
evenmininomuitteleggenhoehijiedereenkaninsluiten.

4. Onvolkomen en onvolledig
Zeker drie van de vijf kosmopolitische denkers slagen er niet in een
omvattendkosmopolitischverhaalneertezetten.ZolijktDiogeneszich
geenmomentdevraagtestellenhoeeengemeenschapvancyniciooit
eenpolitiekegemeenschap,laatstaaneenpolisofstaatkunnenvormen.
Marcus Aurelius verkeert doorgaans in een contemplatief universum
zonderaftedalentotdepolitiekedimensievanhetbestaan.Almoeten
webijhemhetvoorbehoudmakendathij,alskeizervaneenimmens
imperium,zichnietvrijuitoppapierkonuiten.EmmanuelLevinasbe-
steedtnietmeerdanenkeletientallenpagina’saanzijnpolitiekefilosofie
vandederdeenlevertdaarmeehetminstomvattendekosmopolitisme.
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FeitelijkontvouwtzichalleenbijImmanuelKanteengroot,ja,zelfs
overrompelendsysteemdatstartbijdeindividuelecategorischeimperatief
eneindigtbijeenpolitiekeschetsvandeeeuwigevrede.Maardegrote
Pruisischesysteembouwerisenblijftdeuitzondering.

En dan is er nog Amartya sen, die met zijn pleidooi voor public 
reasoningeenplanpresenteertvangovernment by discussion.Maarsen
verzuimtomuitteleggenhoezo’npubliekdebatineenlandalsMalawi
vormkankrijgen,terwijlhijzijnfilosofiealevenminconcreetkanmaken
opndirandemarket.

Geen kosmopolitisme zonder anti-kosmopolieten. Deze tegenstanders van het 
kosmopolitisme kunnen zowel worden ondergebracht bij de ideologen van de 
worteling, waaronder de Duitse denkers Martin Heidegger en Carl Schmitt, als 
onder de ideologen van het universele, waaronder de islamitische fundamen-
talisten Sayyid Qutb en Sayyid Abdul A’la Maududi. Hoe verschillend beide 
categorieën ook zijn, zowel de ideologen van de worteling als de ideologen van 
het universele weigeren te erkennen dat individuele mensen doorlopend hun 
positie bepalen tussen beide polen. 
Wanneer ik probeer om op grond van het denken van Diogenes, Marcus Au-
relius, Kant, Levinas en Sen enkele coördinaten van het kosmopolitisme vast 
te stellen, dan blijken deze helder op te lichten tegen de achtergrond van het 
anti-kosmopolitisme. Kosmopolitisme is zowel een levende praktijk als moreel 
denken. Kosmopolitisme impliceert een doorlopende expansie van engagement 
als leven in twee werkelijkheden. Kosmopolitisme is politiek betrokken en liberaal. 
Kosmopolitisme respecteert de waardigheid van de mens. 
Een voldragen filosofie heeft het kosmopolitisme vandaag nog niet opgeleverd. Al 
was het maar omdat het kosmopolitisme zowel aarzelt tussen de voorrang voor 
het ik en de voorrang voor de ander, als tussen angst voor de ander en empathie 
met deze ander. Ook al lijkt het kosmopolitisme zich te richten op insluiting van 
alle mensen, toch blijkt dat verschillende varianten van kosmopolitisme niet weten 
te voorkomen dat mensen of groepen mensen worden uitgesloten. Hoe rijk en 
uitdagend ook, het kosmopolitisme blijkt een gemankeerd concept.
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15 socialeemotiesals
oplevingenvandenken

Het kosmopolitisme is een redelijk, intellectueel concept. Maar concrete kos-
mopolitische actieplannen als Human Security en Human Development zijn 
ook opgetrokken uit sociale emoties als angst en empathie. In een mondiale 
samenleving lijken deze emoties aan belang te winnen en de vraag is hoe 
we dit groeiende belang in algemene zin kunnen duiden. Voorafgaand aan 
een verkenning van angst en empathie in een tijd van mondialisering, stel 
ik me eerst de vraag naar de verhouding tussen rede en emoties.

DeAmerikaanseElisabethYoung-Bruehlisfilosoofenpsychoanalytica.
Zijmeentdateenkosmopolitischegesteldheid inde toekomstonver-
mijdelijkis.‘Kosmopolitismeisaandewinnendehand’,zegtzijineen
interviewindagbladTrouw.609Eriseengroeiendbesefdatkwestiesals
klimaatveranderingenvluchtelingenstromenvragenomoplossingendie
opnationaalniveaunietmeervoorhandenzijn.Datdekosmopolitische
notiegroeit,ismaargoedook,meentYoung-Bruehl.Wantinnavolging
vanhaarleermeester,defilosofeHannahArendt,steltzedatkosmopo-
litismeeenmaniervandenkenisdiehet‘meestmenselijkisenmeest
vermenselijkt’.Diehetmeestbeschermttegenhetverliesvanmenselijke
kwaliteitenenvermogens,‘waaronderhetvermogenomtedenken,te
willenenteoordelen’.610

MarcvanDijk,de journalistdieYoung-Bruehl interviewt, isernog
nietzozekervan.Ineenlandalsnederlandlijkthetkosmopolitismeniet
bijzonderpopulair,werpthijtegen,enhijrefereertaandenationalistische
partijleider Geert Wilders, op dat moment de meest spraakmakende
politicusvanhetland.Wilderszegtdathijnietveelopheeftmet‘bin-
denenbruggenbouwen’.Hijwildatvreemdelingen‘zichaanpassen’en
wensthetaantalnieuwevreemdelingenvanislamitischeafkomstterug
tebrengentotnul.

609 MarcvanDijk,‘ElisabethYoung-Bruehl:‘Kosmopolitismeisaandewinnendehand’’,Trouw5
oktober2010.

610 AldusYoung-BruehltijdenshaarHannahArendtlezing2010innijmegen.Zie:ru.nl/soeter-
beeckprogramma/terugblik/terugblik_2010/verslagen_en_teksten/hannah-arendt-lezing/
(geraadpleegd7februari2011).



304

KOsMOPOLITIsCHEPERsPECTIEVEn

Endatverlangenheerstnietalleeninnederland,somtVanDijkop.
HetheerstookinandereEuropeselanden,zoalsZwedenenDuitsland,
waarpolitiekepartijenenbewegingengroeien‘diezicheerdernationalis-
tischdankosmopolitischopstellen’.Young-Bruehlwilernietvanweten.
‘Volgensmijisdatnietmeerdanschijn.Hetfeitdathetnationalisme
momenteel terrein wint, is een teken dat het kosmopolitisme aan de
winnendehandis.’En:‘Hetgroeiendenationalismeiseentegenbeweging
vanbangemensen.Dietegenbewegingzounietzosterkzijnalserniets
wasomoptereageren.Hetiseerderzogeweest.Hetfascismevannazi-
Duitslandkongroeiendoordatmensenzichsterkbedreigdvoeldendoor
internationalismeenliberalisme.’

VanDijkblijftsceptisch:‘Datisnogalslechtafgelopen.’
Young-Bruehl: ‘Daarom is het zo belangrijk om voortdurend uit te

leggendatkosmopolitisme,deinclusievemaniervanpolitiekbedrijven,
geenbedreigingisvoormensen–integendeel.Kosmopolitismezouwel
eenshetbelangrijksteideevoordenabijetoekomstkunnenzijn.(...)Eris
eengroeiendkosmopolitischbesefvanonzesituatie.Onzeproblemenzijn
groot,maarhetfeitdatwezesteedsmeerzienalsgezamenlijkeproblemen,
iswinst.Alsikwaardanookterwereldeenpraatjemaak,ishetgoed
mogelijkdatwehethebbenoverhetklimaatprobleem,eenprobleemvan
allemensen.Wiehaddatveertigjaargeledenvoormogelijkgehouden?’

Hetisgoedomtebeseffendatdegrotekosmopolitischedenkersvande
afgelopen25eeuwen,netalsElisabethYoung-Bruehl,intellectuelenwaren
enzijn.Hoeuiteenlopendook,Diogenesvansinope,MarcusAurelius,
ImmanuelKant,EmmanuelLevinasenAmartyasenlééfdenenléven
vanhundenken.Vaneenkosmopolitischdenken.

MetuitzonderingvanDiogenesvansinopewellicht,bestaathunwereld
vooraluitteksten.Allenzijnleerlingenvansenecadieopzijnbibliotheek
wijstenzijnlezersverteltdatzijnboeken‘familieszijnmetnobelenalaten-
schappen’endatdelezervrijisomallestelezenenvervolgenstekiezen
totwelkefamiliehijwilbehoren.611Indemoerassigestrekenrondomde
DonauleestMarcuswerkenvanzijnstoïcijnsevoorgangersenformeert
uitheneenvirtuelefilosoofommeeteargumenteren.ImmanuelKant
weigertKönigsbergteverlaten.Hijwoontineenboekenkastenbereist
dewereldvanuitzijnleesstoel.LevinashoudtnetalsYosselbenYossel
vanGod,maarmeernogvandeToraendeTalmoed.612EnAmartyasens
Idea of Justiceis,zobekenthijzelf,eenlangeuiteenzettingmetdeboeken

611 AlbertoManguel,‘ThuisindeWereld’,Nexus26,2000,p.14.
612 Emmanuel Levinas, ‘Meer van de Thora houden dan van God’, in: Emmanuel Levinas, Het 

Menselijk gelaat,a.w.,p.59-62.
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vanJohnRawlsenAdamsmith.
Intellectualisme,vanElisabethYoung-BruehlterugtotMarcusAurelius,

isbookish.Enkosmopolitismeisbookishnessinhetkwadraat.Datheeft
zijnreden.Debelangrijksteisongetwijfelddatdewereldvandeboeken
daadwerkelijkeenwereldiszondergrenzen,zonderafzettingenenzon-
derbordjesmet‘verbodentoegang’.Dewereldvandekosmopolitische
intellectueelisdievandeeindelozebibliotheek,vandebibliotheekvan
Babel,zoalsbeschrevendoorJorgeLuisBorges.613Eenbibliotheekdie
vandaagwerkelijkheidwordtinhetboekenprojectvanGoogledatalle
130miljoenboekuitgavenooitdigitaalbeschikbaarwilstellen.Oppapier
ofviainternet:debibliotheekvanBabelmaaktnietalleeneengesprek
mogelijkmethethedenmaarookmethetverleden.Endekosmopoliet
gaatdezegesprekkenmaaraltegraagaan.

Intellectuelen, zo wist Plato al, worden gedreven door een erotisch
verlangen.Deseksueleliefdeishenechtertemin.Metvoorliefdeparen
zijmetintellectueleinzichtenindehoopééntewordenmetdeIdeeën.
WanneerdeErosechterdevrijeloopkrijgtenzichvestigtindegewone
manofvrouw,danrakendeIdeeënuithetzichtenverliesthetverlangen
zichwederominseks,hebzucht,alcoholenwaanzin.

Inderdaad.Hetuniversumvandeintellectueelisniethetuniversum
vandegewonemandielievertelevisiekijktdanboekenleest,diezijn
hartstochten bij voorkeur op vleselijke wijze blust en zich eerder laat
leidendoorzijntheewaterdandoorintellectuelevergezichten.

Wiewilwetenofhethooggestemdekosmopolitismevanintellectuelen
alsKant,Levinasofsenookmaareenminimumaanwortelsheeftinhet
levenvanalledag,zalbijtijdenwijledebibliotheekmoetenverlaten.Hij
dienthetrumoervandestraatoptezoekenomeenwandelingtemakenin
defrisseluchtvanderealiteit.nietommetnietzscheteconstaterendatwe
debibliotheekvoorgoeddienentesluitenomdat‘allegrotedenkbeelden
tijdenshetwandelenwordengevormd’.Weluitlouternieuwsgierigheid
naarderauwerealiteitachterdeintellectueleconstructies.

November 1989
Onzewandelingbegint innovember1989,bijdebrokstukkenvande
BerlijnseMuur.Onverwachtontspringtindezedagendehoopopeen
wereldzondermuren.MetneilYoungzeilenweRockin’ In The Free World. 
Heteindevandegeschiedeniskondigtzichaan.Watvolgtzijnoptimisti-
schejaren,dezejaren1990,‘91,‘92,‘93.HetzijndejarenwaarinMichael

613 JorgeLuisBorges,‘DebibliotheekvanBabel’,in:De Aleph,Amsterdam:DeBezigeBij1986,p.
125-137.
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Ignatieffgelooftdat‘hettijkosmopolietenzoalsikgunstigisgezind’.614

‘We leken tenslottemet zovelen te zijn.Erbestondenminstens een
stukoftienwereldsteden–enorme,multi-etnischesmeltkroezendieeen
thuishavenvormdenvooremigranten,ballingen,migrantenenallerhande
passanten. Voor de beter opgeleide beroepsbevolking van deze grote
stedenwaseenpost-nationalegeesteshoudingeenvanzelfsprekendheid.
Mensenindezeplaatsenbekommerdenzichnietomdepaspoortenvan
demensenmetwiezesamenwerktenofsamenleefden;hetinteresseerde
hennietwaardegoederenvandaankwamendiezekochten;zegingen
ergewoonvanuitdatzebijhetinrichtenvanhunlevenvrijelijkzouden
kunnenputtenuitdegebruikenvaniederlanddatzetoevalligbewoon-
den.Kosmopolietenmaaktenvanhetcultureelleentjebuurspeleneen
positievegrondhouding:alshetopcultuuraankwam,wasexogamiebeter
danendogamie,enpromiscuïteitbeterdanprovincialisme.’615

De open grenzen, de introductie van internet en de opkomst van
kabeltelevisiescheppenindeeerstehelftvandejaren‘90eenmondiale
wereld.616Eenplattewereld,waarin‘deAnder’intoenemendematehet
speelveldblijkttedelenmet‘hetZelf ’.WaarinTheFamilyof Man,door
steichennogverzameldinfoto’sinzwart-wit,volopkleurkrijgtenelkaar
lijkttelerenkennen.

nietiedereenlaatzichmeeslepenindeeuforievandejaren‘90.Bijna
twintigjaarnadeValvandeMuur,constateertde‘realist’RobertKagan
opgelucht dat het kosmopolitisme van de ‘idealist’ Ignatieff de kop is
ingedrukt.

‘Dewereldisweergenormaliseerd’,meentKagan.Indejarendirect
nadeKoudeOorlogleekzichhetaanlokkelijkeperspectiefteopenen
van een nieuwe internationale orde waarin natiestaten versmolten of
volledigverdwenen,waarinideologischeconflictenwegvielen,culturen
zichvermengdenenersteedsmeerruimteontstondvoorvrijehandel
encommunicatie.Demodernedemocratischewereldwildegelovendat
metheteindevandeKoudeOorlognietslechtséénstrategischenideo-
logischconflictbeëindigdwas,maardatállestrategischeenideologische

614 MichaelIgnatieff,Waar het bloed kruipt. Reis door het nieuwe nationalisme,Amsterdam1994,
p.16.

615 Idem.
616 ThomasFriedmanlaatinThe Lexus and the Olive Tree(a.w.,)eninThe World is Flat: A Brief His-

tory of the Twenty-first Century(a.w.,)hettijdperkvandemondialiseringstartenmetdeValvan
deMuurin1989.FriedmanbrengtdeValinverbandmetgelijktijdigoptredendeverschijnselen
alshetaandeelhouders-kapitalismeendeopkomstvaninternetenhetWorld Wide Web.Een
vergelijkbarecesuurbrengtEricHobsbawnaan,wanneerhijde20eeeuwin1989laateindigen.
De20eeeuwwasvolgensHobsbawnüberhaupteenkorteeeuw,omdatzijfeitelijkpasin1914
begon.ZieEricHobsbawm,The Age of Extremes: the short twentieth century, 1914-1991,new
York:Vintage1994.
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conflictenteneindewarengekomen.(...)Datbleekeenillusie.Dewereld
isnietgetransformeerd.’617

En,Kaganopnieuw:‘Ophetmomentdatdezehoopvolleverwachtin-
genaandeoppervlaktekwamen,doemdeneraandehorizondreigende
wolkenop, tekenenvanmondialeverwijdering,koppige traditiesvan
cultuur,beschaving,religieennationalisme,dieverzetbodenofdwars
ingingentegendegemeenschappelijkeaanvaardingvanhetdemocratisch
liberalismeenhetmarktkapitalisme.Bijnaophetzelfdemomentdatze
geformuleerd waren, werden de veronderstellingen die ten grondslag
lagenaanhetwereldbeeldvande jarennádeKoudeOorlog, alweer
onderuitgehaald.’618

Inderdaad.Vrijwelonopgemerktgroeitonderhetoptimismevande
vroegejaren‘90deangst.Deangstvoordeander.Eenangstdiealom
aandeoppervlaktekomtopdiestralendeherfstdagvan11september
2001.619Maarhetisgeenpassieveangst.Deangstvoordeanderzetaan
totactiviteit,totproductiviteit.MetnameindeVerenigdestatenenin
Europaproduceertzijeenverhevigdezorgomhetzelf.Eenbezorgdheid
omdeeigenveiligheid.Tochgroeitindevroegejaren‘90nietalleende
ángstvoordeander.

Vooralsnogonopgemerktgroeitookdebetrókkenheidopdeander.
Hetiseenbetrokkenheiddiealomaandeoppervlaktekomtindelaatste
weekvan2004wanneereentsunamioverdeAziatischekustenspoelt.
Dezebetrokkenheidblijktalevenproductief.Devloedgolfactiveerteen
mondialezorgvoordeveiligheidvandieander.

‘Ikbenadrukeennieuwerealiteit’,zegtDominiqueMoïsi,chroniqueur
vanhetmondialetemperamentindenogjonge21eeeuw.‘Eenrealiteit
dieinsimpelebewoordingenissamentevatten:in het tijdperk van mon-
dialisering is de relatie met de ander fundamenteler geworden dan ooit.’620

Angst voor de Ander
DeaanvallenvanAlQaidazijnvoorvelendeeersteopenlijkeconfrontatie
metwatwenietveellatermutual vulnerabilitygaannoemen.Hetbesef
datinseptember2001totindehaarvatenvandewestersesamenleving

617 RobertKagan,De terugkeer van de geschiedenis. De liberale democratie en de opkomst van het 
nationalisme,Amsterdam:DeBezigeBij2008,p.5.

618 Kagan,a.w.,p.13.
619 VolgensDominiqueMoïsi,dieikhierinvolg,was9/11nietdeoorzaakvandeangstdiezichin

dejarendaaropvolgendzoopzichtigzouontplooien.9/11waseerdereenkatalysatorervan,plus
eenventielwaardoordeangstzichnaardeoppervlaktewisttewerken.‘Ikgeloofnietdathet
echtop11september2001begon;diedatumbevestigdeenverhevigdedieangstalleenmaar.’
Moïsi,a.w.,p.145.

620 Moïsi,a.w.,p.42
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doordringt,iseennotiedienogvoordeValvandeMuurwordtneerge-
legdinUlrichBecksboekRisikogesellschaft. Auf dem Weg in eine andere 
Moderne.621Eenboekdatniet,zoalsdetitelsuggereert,steltdatwein
eensteedsrisicovolleresamenlevingleven.Weldatweonssteedsmeer
bewustwordenvandegezamenlijkerisico’sdiewelopen.Inreactiedaarop
beginnenweonzesamenlevingrondomdezerisico’steorganiseren.Veel
vandierisico’s,zowetenwe,dankenwegrotendeelsaanonszelf.

HetisonmogelijkomRisikogesellschafttelezenzónderbesefvande
directecontextwaarinhetboekverscheen:hetongevalindekernreac-
torvanTsjernobylin1986.Dezeramp,indesovjetrepubliekOekraïne,
verstoordeinEuropanietalleendenationaleidylledatrisico’sbinnende
staatsgrenzenkondenwordenbezworen.Tsjernobylmaakteookduide-
lijkaanwelkerisico’seenhoog-technologischemodernesamenlevingis
blootgesteld.Hetzijnnieuwe,onbekenderisico’sineennieuwe,grens-
overschrijdendesamenleving.Enhetzijnrisico’sdieenkelnogmondiaal
kunnenwordenbegrepenenafgedekt.

Demoderniteit leverdeonsnietalleengigantischevoordelenop,ze
verhoogdeookdekansopgigantischeongelukken.Hetbesefvanderge-
lijkerisico’smaaktonsgevoeligvoordeverworvenhedenvandemoderne
tijd.Becks‘andere Moderne’isdaarmeeeen‘reflexievemoderniteit’.Een
moderniteitzichzelfdoorlopendterdiscussiestelt.

Becksboekverscheenin1986.InhetDuits.Hetduurdetot1992tot
heteenEngelsevertalingkreeg.622Wantopdestartvanhetmondialise-
ringstijdperk–devaldeMuurin1989–volgdeimmerseenperiodevan
onstuimigoptimisme,waarinaanmondialerisico’smaaramperwerd
gedacht.GeenWorld Risk Society,maareen‘Global World Order’(G.H.
Bush)leekvoordedeurtestaan,doorsommigenzelfsomhelstals‘The 
End of History’(FrancisFukuyama).

Datoptimismebleekvankorteduur.Wieenkelejarenlateromzich
heenkeek,ontwaardeeenwereldinbrand.InRwandamoorddenradicale
HutueenmiljoenTutsiuit.InsierraLeone,LiberiaenCongowoedden
gruwelijkeburgeroorlogen.InRuslandbelegerdendetroepenvanpresi-
dentJeltsineenbrandendparlementsgebouw.TimothyMcVeighbliesin
OklahomaCityeengrootoverheidsgebouwop.InIsraëlvermoorddeeen
orthodox-joodsestudentpremierRabin.EndoorvoormaligJoegoslavië
raasdenmoordcommando’sdiedezwartsteherinneringenopriepenaan
hetnationaalsocialisme.Honderdduizendenvluchtelingenzochtenasiel
indeEuropeseUnie.

621 UlrichBeck,Risikogesellschaft. Auf dem Weg in eine andere Moderne,FrankfurtamMain:suhr-
kamp1986.

622 UlrichBeck,Risk Society: Towards a New Modernity,newDelhi:sage1992.
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Tochwasderisicosamenlevingvoorvelennoggrotendeelsvirtueel–
totdevliegtuigeninhetWTCdaareeneindaanmaakten.Innederland
maakte‘demoordopFortuynderisicomaatschappijzoconcreetdathet
begripzijnoorspronkelijkebetekenisverloor.MetdemoordopVanGogh
vielhetdoek.Derisicomaatschappijhadeenwerkelijkheidgevonden.’623

MeerdantwintigjaarnáRisikogesellschaftblijkennietalleenderisico’s
mondiaal(klimaatverandering,sARs,vogelgriep,internationaalterro-
risme),met11septemberdringtookhetbesefvandezerisico’smondiaal
door.WelevennietmeerineenRisikogesellschaft –Risksociety–maar
ineenWeltrisikogesellschaft,eenWorldRisksociety.624 

nietzonderhoopechterconstateertBeckdathetgroeienderisicobesef
inmiddelszodiepingrijpt,datwevandeweeromstuitopwegzijnnaar
eenkosmopolitischesamenleving.naareensamenlevingdieineendoor-
lopendekritischereflectienaaroplossingenzoektvoordeproblemendie
enkelopmondiaalniveauzijnoptelossen.625

Risikogesellschaft wordtin1992vertaald.Weereenjaarlater,in1993,
schrijftdeDuitseessayistHansMagnusEnzensbergerzijnAussichten auf 
den Bürgerkrieg.Hetiseenvandeeerstepubliekeeruptiesvandeomzich
heengrijpendeangst,dieopdatmomentnogmaarweinigintellectuelen
lijktoptevallen.Enzensberger–volgensJürgenHabermaseenvande
meestgevoeligewaarnemersvanmaatschappelijkeontwikkelingen626en
volgensMarioVargasLlosa‘eenwaarzeggendeprins’,deessayistmethet
scherpstegevoelvoor‘waarhetomgaat,voordewerkelijkeproblematiek
vandeactualiteit’627–dezeEnzensbergerdus,bespeurteenwereldwijde
chaos.Enhijsitueertdievooraldáárwaarmenzichhetveiligstacht:
in West-Europa. Enzensberger ziet oprukkende terroristen en slinkse
maffiosi.Hijwijstzijnlezersopmeedogenlozeskinheads,drugsbendes,
vandalenendoodseskaders.

Endiekomen,zoblijkt,vooralvanbuiten.UitOost-Europa,uithet

623 HansBoutellier(etal.),Leven in de risicosamenleving,Amsterdam:AmsterdamUniversityPress
2006,p.44.

624 UlrichBeck,Weltrisikogesellschaft,FrankfurtamMain:suhrkamp2007.
625 Enmeerdandat.Beckskosmopolitischevisieconcentreertzichnietalleenopdeangst,opde

zorgomhetzelf.Beckspreektookdehoopuitdateenoude‘Europese’vormvankosmopolitisme
weertotlevenkomt.Eenwereldburgerschapdatzichmeerdanooitbekommertomdeander,om
deimmigrantendevreemdeling,diewemetrespectengevoelvoordiens‘andersheid’dienente
bejegenen.DitiseenstellingdiealsneldekritiekopriepdatBeckzichdoorzijnkosmopolitische
verlangenopsleeptouwlietnemen.DatBeckinzijn‘desire to establish a globalist outlook’zijn
kritischeanalysevanderisicosamenlevingleektevergeten.ZieLukeMartell,‘Beck’sCosmo-
politanPolitics’,Contemporary Politics14(2juni2008),p.129-143.

626 JürgenHabermas,‘DerGolf-KriegalsKatalysatoreinerneuendeutschennormalität?’,in:Jürgen
Habermas&MichaelHaller,Vergangenheit als Zukunft? Das alte Deutschland im neuen Europa,
München:Piper1993,p.25.

627 MarioVargasLlosa,De taal van de hartstocht,Amsterdam:Meulenhoff2002,p.64.
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VerenigdKoninkrijk,uitLatijns-Amerika.Enzensbergerzietnietalleen
hoeDuitse‘autonomen’inkraakpandenhunatavistischevrijheidvieren.
HijhoortookPoolseautodievendoorparkeergaragessluipen.Hijziet
ColombiaansecocaïnekartelshundrugsbinnendragenenleesthoeBritse
kantoorklerkeninhetweekendverwordentothooligans.628

HetalsmaarmondialiserendeEuropastaatvolgensEnzensbergervol-
strekthulpeloostegenoverdit‘pandemoniumvanzinloosgeweld,drugs-
toerisme, voetbalsupporters, drankzucht, kinderporno, wapenhandel,
injectienaalden,kapottebierflessen,kunstpenissenenpistolen’,zoalszijn
nederlandsenavolgerJaffeVinkhetlaterzalomschrijven.629Vinkgaat
zelfsnogeenstapverder.Hijherinnertaandenazitijdenaandepassivi-
teitvandeDuitsersdieuiteindelijkdeheerschappijvanHitlermogelijk
maakt.VinkmeentzelfsdathetEuropavan1993infeiteweerlozeris
dandatvan1933.Wantdemisdadenvandenazi’svoltrokkenzichnog
inhetgeniep.Wienietwilde,hoefdeniettewetenwatzichindejoodse
buurten,zigeunerwijken,psychiatrischeinrichtingen,kampen,martel-
keldersenstrafgevangenissenafspeelde.nuwordtdiemogelijkheidom
teontsnappenonsdoordealomtegenwoordigemedianietmeergegund.

WatVinkdoetvoornederlandenEnzensbergervoorEuropa,presteert
deAmerikaansejournalistRobertKaplanvoordeVerenigdestaten.Voor
zijnartikelenlatereboekThe Coming Anarchy(1994)trektKaplannaar
West-Afrikaenvoorspeltdatwatzichdaar,inLiberiaensierraLeone
afspeelt,ookhetAmerikaanselotzalzijn.

‘West-Afrikawordtsteedsmeerhetsymboolvanwereldwijdedemo-
grafische,ecologischeenmaatschappelijkespanningenwaarincriminele
anarchieuitnaarvorenkomtalshetechte,strategische,gevaar.Opdit
momentlijkenziekte,overbevolking,misdaad,schaarsteaangrondstof-
fen,vluchtelingen,migratie,detoenemendeerosievannatiestatenenin-
ternationalegrenzen,deopkomstvanprive-legers,beveiligingsbedrijven
eninternationaledrugskartelszichtotWest-Afrikatebeperken.Maar
binnenkort wordt ook onze beschaving hiermee geconfronteerd. Wat
zichnuinWest-Afrikavoltrekt,iseeninleidinginonzegemeenschap-
pelijketoekomst,hoeonaangenaamonsdatookindeorenzalklinken.
Wanneerikdewereldwijdepolitiekewerkelijkheidinbeeldwilbrengen
(...)danmoetikbeginneninWest-Afrika.’630

Endaarmeelijkenwe,zestigjaarná1933,verderdanterugbijaf.In

628 HansMagnusEnzensberger,Aussichten auf den Bürgerkrieg,FrankfurtamMain:suhrkamp
1993.

629 JaffeVink,Brief aan mijn dochter,Amsterdam:Meulenhoff2001.
630 RobertKaplan,‘TheComingAnarchy’,The Atlantic Monthly,February1994.Zie:theatlantic.

com/doc/199402/anarchy/2(geraadpleegd20augustus2008).
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eenmondialewereldlijktookhetgeweldmondiaal.Wanneererwordt
gemoord,tonendemediazichtrotsdatzeerbijmogenzijn.Moordenaars
zijnbereidomzichoverhundadentelateninterviewen.Bombardemen-
ten,slachtpartijenenburgeroorlogverschijnenalstelevisiefeuilleton.Wij
zijntoeschouwers.Wezienalles,wewetenallesenstaanermachteloos
tegenover.631

nuhetverhaalvandeRisk Societytotindeverstehoekenvandewereld
zo’n onbarmhartige invulling krijgt, groeit onmiskenbaar de behoefte
aaneennieuwveiligheidsperspectief.OfEnzensbergerenKaplangelijk
hebben,ofonveiligheidineensteedsmondialerwordendesamenleving
ookwerkelijktoeneemt,hetdoetermaarampertoe.Indeloopvande
jaren ‘90groeitBecksmondialerisicosamenlevinguit toteenpolitiek
gegeven,waargeenenkeleregeringmeeronderuitkan.632

Omdatdedreigingnietlangerkomtvanbuitenlandseengoedgeor-
ganiseerdelegerszoalsindetijdvandeKoudeOorlog,maarvanprivate 
armies, security firms, and international drug cartels(Kaplan),vanskin-
heads,vandalenendoodseskaders(Enzensberger),voldoetterugtrekking
opdenationalestaatnietmeer.Temeeromdatnugeenstatelijkekrijgers
indefrontlijnstrijden,maargewoneburgersdiezichopstraat,tijdens
hetwerkofinhunvrijetijdgeconfronteerdzienmetpistolen,drugsen
kinderporno.Deveiligheidvanmachtsblokkenofnationalestaten –State 
Security –blijktsteedsmindereengarantievoordeveiligheidvanconcrete
individuen,waarterwerelddezezichookbevinden.Voorheteerstin
demodernegeschiedenisachtenintellectuelendegrenzenvandestaat –
heiligsindsdeVredevanWestfalenin1648 –vangeringerbelangdande
veiligheidvandeburgersindiestaat.Defocuslijktteverschuiven.Van
State SecuritynaarHuman Security.Vaneengegarandeerdeveiligheid
vandestaat,naardeveiligheidvanmenseníndestaat.

Human Security,zobetoogteenvanzijnbelangrijkstevoorvechters,de
CanadeseministervanBuitenlandsezakenLloydAxworthy,‘isinessentie
eenpogingomeenwereldsamenlevingteontwerpendiedeveiligheidvan
hetindividucentraalsteltendiensveiligheidbeschouwdalsmotiverende
krachtvoorinternationaleactie.’633

631 RalfBodelier,Tegen de Angst. Optimisme als opdracht voor de 21e eeuw,Wormer:Inmerc2005.
632 Hetisopmerkelijkdatwesprekenvanderisicosamenleving,terwijlweerbeteraanzouden

doentesprekenvandeveiligheidssamenleving,meentfilosoofRüdigersafranski.Opgrond
vangezondheids-,welvaarts-enzelfscriminaliteitsstatistiekenvaltafteleidendatnooiteerder
indegeschiedeniszoveelmensenzolangduriggenotenvaneenveiligbestaan.Datdemondi-
alerisicosamenlevingdesondanksuitgroeidetoteenpolitiekgegeven,verklaartsafranskiop
dialectischewijze.‘Hoehogerdegraadvanveiligheid,hoegroterhetgevoelbedreigdtezijn
(...)Omdatweinrelatieveveiligheidleven,zijnwemindergewendaanexistentiëledreigingen.’
safranskiin:Boutellier,a.w.,p.28.

633 Lloyd Axworthy talks to Canada World View.Zie:dfait-maeci.gc.ca/canada-magazine/special/
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Zorg voor de Ander
Maarnietalleendeangstvoordeanderblijkteenorganiserendprincipe
ineentijdvanmondialisering.Ookdesympathie,hetmedelevenmet
deanderneemttoe.634Diekomtaanhetlichttijdensdegolfvanliefda-
digheiddienadetsunamivan26december2004overdewereldspoelt.
Meerdan230duizendmensenkomenomhetleven,eenmiljoenmensen
blijftontredderdachter.Hunlotroepteeneerderongekendebehoeftetot
helpeninhetleven,metnameindatdeelvandewereldwaarmensen
toeganghebbentotmondialemedianetwerkenalsCnnofBBC.Hetdeel,
dateconomisch,technologischencultureelmetelkaarisverweven.Het
gemondialiseerdedeel.Ditschenktmaarliefst13miljarddollaraande
slachtoffersvandezeebeving.635Velenvertrekkentijdenshunkerstva-
kantienaarAziëomzélfdehandenuitdemouwentesteken.

scepticiwijzenermeteenopdatdetsunamislachtoffersdezemiljarden
ondermeerdankenaanderozigekerstsfeer,deoverweldigendebeelden
vandevloedgolfenhetfeitdatvelendevakantieparadijzenvanThailand
ensriLankakenden.Daarinhebbenzegeenongelijk.Tochwijstdeze
goedgeefsheidervooralopdatnietalleenonzebezorgdheid,maarook
onzezorgbehoeftemondialetrekkenkrijgt.Ineenveelgeciteerdopinie-
stukdatniet langnadetsunamiverschijnt,muntdeBritsehistoricus
TimothyGartonAshditverschijnsel‘morelemondialisering’.636Volgens
Ashvoelenweonsintoenemendematebetrokkenbijmensenvoorwie
hetlevenerbeduidendminderrooskleuriguitziet,ongeachtdeplaats
waardezemensenzichbevinden.

Ash’gelijkwordtsnellerbevestigddanhijongetwijfeldhadgehoopt.
Op8oktober2005beeftdeaardeinhetPakistaansedeelvanKasjmir.
Tachtigduizendmensenkomenom.Eenmaandlater,innovember,iser
albijnazesmiljardaanhulptoegezegd.637Ennugaathetgeldnietnaar
vakantieregio’s, getroffen tijdens het kerstdiner. nu beschikken Cnn

se1t3-en.asp(geraadpleegd14augustus2008).
634 InzijnFilosofisch WoordenboekdefinieertRudolfEislersympathieals‘sympatheia:Mit-Leiden,

MiterlebenvonGefühlenundAffektenandererdurchunwillkürlichenachahmung,unddurch
‘Einfühlen’indenGemütszustandanderer,wasumsoleichtermöglich,jeverwandterwirmit
jenensind.DerAnblickoderGedankefremdenLeidenserwecktunmittelbaranalogeGefühle,
wiediedesLeidenden.DazukommtnochunterUmständendieTrauerüberdasLeidendes
andern,bezw.DieFreudeüberdasGlückdesandern(Mitfreude,Mitleid).sympathieistauch
die allgemeine, oft nicht klar motivierte Zuneigung zu jemand (Gegenteil: Antipathie). Die
sympathiealsMitgefühlmitverwandtenWesenisteinGrundfactorinderEntwicklungder
sittlichkeit.’Zie:zeno.org/Eisler-1904/A/sympathie(geraadpleegd22februari2010).

635 InternationalFederationofRedCrossandRedCrescentsocietes,Tsunami five-year progress 
report 2004-2009,Geneve2009,p.2.

636 TimothyGartonAsh,‘Whatwillbeleft?Thiswaveofglobalsolidaritymustnotendinadetrius
ofbrokenpromises’,The Guardian6januari2005.

637 ‘Pakistankrijgt5,8miljarddollar’,De Standaard19november2005.
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endeBBCnietoverspectaculairbeeldmateriaal.nugaathetnietom
blanketoeristen.nugaathetombaardige,orthodoxemoslimsineen
ruigberglandschapwaartoeristenzichmaarzeldenvertonen.638

Ashconstateert,enwaarschijnlijkterecht,dat‘burgersuitderijkewe-
reldzichintoenemendemateidentificerenmetmensenvanverwegen
menendatzetegenoverheneenmoreleverantwoordelijkheidhebben.’

nietalleenmondialezorgomhetzelfmaarookmondialezorgomde
anderblijktonlosmakelijkverbondenmethetmondialiseringsproces.
MensenuithetZuidenenmensenuithetWestentrekkenonvermijdelijk
elkaarslevenssfeerbinnenenscheppendoorhunloutereaanwezigheid
devoorwaardeomelkaaralsmedemensentelerenkennen.

Zoudeangst,debehoefteaanveiligheidjegensdeander,weleensnauw
aan kunnen sluiten bij het intellectuele concept van Human Security;
daarentegenlijkensympathie,medeleven,altruïsmeendebehoefteom
voordeandertezorgennauwaantesluitenbijHuman Development.
Bijdemoreleidee –hetparadigma,hetbeleidsvoornemen–datweons
wereldwijdmoeteninzettenvoorhetscheppenvaneenomgeving‘waarin
mensenzichvolledigkunnenontplooien.Waarinzeopproductieveen
creatievewijzehunlevenvormkunnengevenenhunbehoefteneninte-
ressesnakunnenstreven.’639

sociologenhebbendetermnognietgemunt.Maarhetlijkteropdat
wenietalleenlevenineenglobal risk society,maarookineenglobal care 
society.HetmondialiseringsprocesleidtnietalleentotGlobal Concern.
HetleidtooktotGlobal Commitment.

Van Seneca tot Muller. Emoties als probleem
Hetzijnlangeendiscutabeleroutesdiestartenbijemoties.Hetisderoute
dievandeemotieangstenviaglobal concernlooptnaarhumansecurity;
enhetisderoutedievandeemotiesympathieenviaglobal commitment
looptnaarhumandevelopment.

Hetzijnroutesvan‘socialeemoties’via‘attitudes’naar‘kosmopolitische
programma’s’diegrootschaligempirischonderzoekverdienen,maardie
ikenkelbewandelindevormvanessayistischeoverwegingen.Hetzijn
routes die onder sommige intellectuelen op weerstand stuiten. Want

638 Ophetmomentdatikaanditdeelvandezetekstwerk,13januari2010,beeftdeaardeinHaïti.
schattingenvanhetaantaldodenlopenoptotbovende200duizend.Vijfdagennadeaard-
beving,op18januari2010,hebbendelandenvandeEuropeseUnieal420miljoeneurovoor
Haïtitoegezegd.Degrotedonoractiesmoetendannogkomen.Zie:nos.nl/artikel/129888-eu-
helpt-Haïti-met-420-miljoen-euro.html(geraadpleegd20februari2010).

639 ‘Mensenzijndewerkelijkerijkdomdernaties.Ontwikkelingdraaitdanookomhetuitbreiden
vandekansenvanmensenomhetleventeleidendatzebelangrijkvinden.’UnDp.hdr.undp.
org/en/humandev/(geraadpleegd30mei2009).
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binnenhetintellectuelediscoursdienenintellectueleanalysestestarten
bijintellectueleinzichtenennietbijmaatschappelijkeemoties.Emoties
wordensterkgewantrouwd,alszealnietwordengenegeerd–althans
volgens de methodologische standaarden die sinds jaar en dag in de
wetenschapoverheersen.640

WanneerdenederlandsefilosoofF.A.Mullerindenogjonge21eeeuw
ervoorpleithetdenkenenkelnogtelatenaansluitenbijdenatuurweten-
schappelijkediscipline,inplaatsvanhetbewandelenvan‘essayistische
paadjesindejunglevanschijn&wezen’641danishijbepaalddeeerste
niet.Aanvang20eeeuwbepleitdeBritseanalytischfilosoofAlfredAyer
nietalleenhetnegerenvanemotiesmaarookvande,volgenshemdaar
directuitvolgende,morele,theologischeenmetafysischeuitspraken.niet
alleendragendergelijkeuitsprakenvolgenshemalsnelhetkaraktervan
hetbevel,ookvallenzeempirischniettecontrolerenenzijnzeineen
filosofischbetoogzinloos.642

Dezevisie,vanAyertotMuller,gaatopzijnbeurtweerterugtotde
17eeeuw.TotRenéDescartes,diederedesuperieurverklaartaanzijn
omgeving,deres extensa,waaronderhetlichaammetalhaaremoties.
Doorderedetevereenzelvigenmethetdenken,proclameertDescartes
detwijfelenderedezelf,deres cogitanstotenigezekerheid.MetDescartes
rakendebuitenwereld,hetlichaamendemenselijkeemotiegeïsoleerden
ondergeschiktaandebinnenwereldvanhetdenken,hetcogito.643Maar
ookDescartesisnietmeerdaneentussenstationopdelangeroutedie
eenzichzelfsuperieurverklarenderedeaflegtdoordehogegolvenvan
deemoties.

Programmatischblijken,achteraf,deafkeurendewoordendieseneca
inde1eeeuwaanemotieswijdt.senecakeertzichtegenAristoteleswan-
neerdezestelt‘datbepaaldeemotiesalswapenenzijn,indienmenzegoed

640 PaulFeyerabend:‘Hetophemelenvandebewijsvoeringneemtalsvanzelfsprekendaandatde
listenvandeRedebetereresultatengevendanhetongehinderdespelvanonzeemoties.Der-
gelijkevooronderstellingenzoudenvolstrektaannemelijkenzelfswaarkunnenzijn.Tochzou
mendieafentoemoetentoetsen.Toetsenbetekentdatwijnietlangergebruikmakenvande
methodologiediedaarmeeisverbonden,maardatwebeginnenmethetbedrijvenvanwetenschap
opeenanderemanierendanzienwatergebeurt.Gevalsanalyses(...)latenziendatdergelijke
toetsensteedsweerplaatsvindenendatzijdeuniverselegeldigheidvanelkeregelweerspreken.
Elkemethodologieheefthaarbeperkingenendeenige‘regel’dieoverblijftis‘allesgaatzoalshet
gaat.’PaulFeyerabend,Against Method,London/newYork:Verso1993,p.230.

641 Muller,a.w.,
642 A.J.Ayer, Language, Truth and Logic,newYork:DoverPublications1936.
643 Descarteswordtopditpuntsterkbekritiseerddoorvertegenwoordigersvandemoderneneu-

rologie.ZosteltAntonioDamasiodatemotieenredelijkheidnietkunnenwordenlosgedacht.
Hersenactiviteitenhebbeneenlichamelijkstatus.Deredekannietvandeemotiewordenlos
gedacht,hetdenkenisgeëntopdeemotie.Enfeitelijkgeldtdezeconstateringuitneurologische
hoekvoorelkargumentdatredeenemotietegenelkaaruitspeelt.AntinioDamasio,Descartes’ 
Error: Emotion, Reason, and the Human Brain,London:Vintage2006.
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gebruikt.’‘Datzouwaarzijn’,reageertseneca,‘alsdegenediezichervan
bedientzeinderdaadnaareigenbelievenalswapentuigkonopnemenen
neerleggen.Maardezewapens,dieAristotelesdedeugdinhandengeeft,
strijdenechtergeheeleigenerbewegingenwachtenniettotiemandze
opneemtomzetebezitten.Emotieszijngeenbezit’.644

Emoties, zomenenseneca,Descartes,Ayer,F.A.Mullerenzovelen
anderen, verwarren de ziel en beletten de rede om juiste besluiten te
nemen.Alleenderededientdemenseenlevenlangteonderwijzenen
datbetekentfeitelijkookeenlevenslangestrijdtegendeemotiesdiede
redekeeropkeerdreigenteoverwoekeren.Wantemoties,aldusseneca,
zijn‘zichvandefeillozeredeafkerendepsychischeactiviteitendiestrijdig
zijnmetdenatuur’.645seneca’sverzettegendeemotiesismoreelgekleurd.
Moreelgoedishetvolgenvanderededieeenafspiegelingvormtvande
redelijkeordeningvandewereld.Enmoreelfout,isdenkenendoendat
zichnietaandezeredelijkewereldordeconformeert.

Hettoestaanvaneenemotiealsangst,isvolgenssenecaeen‘ernstige
morelefout’omdatzedemensinbezitneemtomvervolgensmethem
opdelooptegaan.Wanneerwebangzijn,voorsmadelijkeopmerkingen
bijvoorbeeld,danzullenwe‘noodzakelijketakenlatenliggenofopenbare
functiesnochpersoonlijkeverplichtingenoponsnemen,terwijldatsoms
heelgoedvooronszalzouzijn’.646

Zelfseenemotiealsmedelijdenisvoorsenecaeenmorelefout,ookal
noemthijmedelijden,netalsliefdeenverlegenheid,een‘vriendelijker
gebrek’.647Maaktangsteenmenstehardomnogeenjuistoordeeltevellen,
medelijdenmaakthemweertezacht.senecanoemthetvoorbeeldvan
demisdadiger,vandemandiedebekervandeslechtheidtotdelaatste
druppelleegdronk,enzijnorganenzometslechtheiddoordrenkte,dat
deze alleen nog maar gelijk daarmee zijn lichaam kon verlaten. Deze
man,zostelthij,zochtfeitelijkdedood.Enwanneerwehemdiezouden
onthoudenuitmedelijden,danonthoudenwehem feitelijkhet enige
goededathemnogrest:eenverlossinguitdeslechtheid.648

Bijstoïcijnenalssenecaenhunvele‘rationalistische’opvolgersinde
westersegeschiedenis,draaithetomhetzuiveredenken,ompuurintel-
lectuelearbeid,omheldereargumenten,omproductenvanderede.649

644 LuciusAnnaeusseneca,Dialogen,Amsterdam:Boom2001,p.97.
645 seneca,a.w.,p.19.
646 seneca,a.w.,p.75.
647 seneca,a.w.,p.120.
648 seneca,a.w.,p.95.
649 Derationalistis,volgenseendefinitieuit1539(!)iemand‘der dem reinen Denken größere Bedeutung 

für die Erkenntnis beimißt als der Erfahrung’.AldushetHistorisches Wörterbuch der Philosophie.
Zie:de.wikipedia.org/wiki/Rationalismus#cite_note-0(geraadpleegd4september2010).
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Enhetisnatuurlijkdevraagofzijdaarmeedekrachtvanemotiesbínnen
hetdomeinvanderedenietonderschatten.

Van Hume tot Nussbaum. Emoties als rationaliteit
DavidHumekeertzichinde18eeeuwtegendeleerlingenvanDescartes
wanneerhijhetverbandtussenemotiesenerzijdsenderedeanderzijds
nietnegeertenbovendiendenadruk,invaakpositievezin,bijdege-
voelenslegt.650nietalleendeethiek,maarookhetwijsgerigeenweten-
schappelijkedenkenbegintvolgensHumebijeenmoral senseendeze
bestaatvooreenbelangrijkdeeluitonzeemotionelebetrokkenheidop
dewereld.Laterpasontstaanredelijkeinzichtenals‘medemenselijkheid’
of‘rechtvaardigheid’.Maardezezijngeenoorspronkelijkeconstructies
vanderede,hetzijnafgeleidenvanonzeemoties.

Hume:‘Onzemorelebetrokkenheidwekthartstochtenopenveroor-
zaaktofverhindertacties.Opditterreinisderedezelfvolkomenmach-
teloos.Daaromzijndevoorschriftenvandeethiekgeenuitdrukkingen
vanonzeredelijkheid’.651‘Deredeisslechtsslaafvandepassiesenhoort
dat ook te zijn’.652 De emoties moeten niet aan de rede onderworpen
worden.Derededientdeemotiestevolgen.

Hetisdanookverrassendwanneereenhedendaagseintellectueelals
Marthanussbaumschrijftdatdemeerderheidvanfilosofenhetbelang
van emoties wel degelijk inziet, ook al besteden ze er relatief weinig
woordenaan.Veelintellectuelen,endanmetnamedegenendieemoties
het meest krachtig afwijzen, blijken het belang ervan wel degelijk te
onderkennen.

VooraldeGriekseenRomeinsestoïcijnen,diezichhetminstwillen
latenleidendoordemenselijkehartstochten,formulerenvolgensnuss-
baumeenmooieaanzettoteentheorievanemoties.Omdátzeemoties
zokrachtigaf-wijzen,moestendestoïcijnenzeimmerseerstaan-wijzen.

Wantdóórhetexplicietafwijzenvanemoties,zosteltnussbaum,erken-
nenstoïcijnenalssenecaalevenexplicietdekrachtenhetbelangervan.
Juisthetfeitdatdestoïcijnenzichzofeltegenemotiesverzetten,toont
datzijmaaraltegoedbeseffendatmensenindedagelijksepraktijkop
grondvandezeemotiesdoorlopendbeslissingennemen.Beslissingenop
grondvanangstenmedelijden,opgrondvanverdriet,liefde,vreugde,
hoop,woede,dankbaarheid,haat,afgunst,jaloezieenschuldgevoel.

Door deze impliciete erkenning, zo meent nussbaum, komen de

650 DavidHume,Enquiry concerning the principles of morals,1751.
651 DavidHume,A Treatise of Human Nature,1739/40.P.325.Via:http://ebooks.adelaide.edu.au/h/

hume/david/h92t/introduction.html(geraadpleegd4september2010).
652 Hume,A Treatise,a.w.,p.295.
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denkersvandestoaaleenheeleindindebuurtvanverklaringenáchter
hetgebruikvanemoties.Emotieszijninelkgevalgéénblindekrachten,
verstokenvanelkeintelligentie.Integendeel.Voordestoïcijnenvellen
emotiesfeitelijk‘waardeoordelenoverdebuitenwereld’,zoalsookderede
waardeoordelenoverdebuitenwereldvelt.653Wanneerwedezestoïcijnse
theorieweernaarvorenwetentehalen,danishetvolgensnussbaum
ook mogelijk om emoties weer een belangrijke plaats te geven in het
intellectuelediscours.

Latere rationalisten als René Descartes worden door nussbaum al
evennauwkeuriggelezen.Zoblijktdesoepvanderedebijiemandals
Descartesveelminderheetgegetendandoorgaansopgediend,alwas
hetmaaromdatDescartesvolopblijktteworstelenmeteenemotieals
mededogenvoorhetleedvandeander.654nussbaumlaatookziendat
denkersalsDescarteszélfdefinitiesvanemotiesopstellen,waardoordeze,
aldannietbewust,wordenvoorzienvaneencognitievelading.Ookbij
Descartes,kortom,liggenemotieenredewellichtdichterbijelkaardan
wedoorgaansmenen.655

Emoties,zegtnussbaum,hebbenvandestoatotHumeeen‘cognitief-
intentionele inhoud’. Ze bevatten een intentie: ze willen iets bewerk-
stelligen.Enzebevatteneencognitievestrategie:zewillenietsopeen
specifieke manierbewerkstelligen.Wantnietalleendeintentie,nietalleen
wátemotieswillenbereiken–inzet,verbondendheid,strijd,aandacht,
liefde,eer –blijkenweheelspecifiektekunnenomschrijven.Datgeldt
ookvoordecognitievewijzewaaropweonzeemotiesinzetten,richten,
afzwakkenenbijsturen.Wezullenonzewoedeeerderrichttenopiemand
diezwakkerisdanopeensterkeriemand.Weplengeneerdertranenbij
iemandwaarvanwetroostverwachtendaniemanddiezichdoorgaans
koelenafstandelijkopstelt.Hoeangstigweookzijn,geconfronteerdmet
eengevaarlijketegenstanderzettenweeenhogeborstopenverbergen
onzeangst.Hoeoorspronkelijkemotieslijkentezijn,weblijkenzewel
degelijkstrategischintezetten.Emotieszijn,kortom,meerverwantmet
hetdenkendanweveronderstellen.Emotieszijnoplevingenvandenken.
HetzijnUpheavals of Thought.

Datneemtnatuurlijknietwegdater talvanverschillenzijn tussen
redelijkeenemotioneleoordelen.Hetbelangrijksteverschilechter,zo
vermoedtnussbaum,isdatemotieszichrichtenopkwestiesdiemensen
minder,ofzelfsníetindehandhebben.Emotieshechtenbijvoorbeeld

653 Marthanussbaum,Oplevingen van het denken. Over de menselijke emoties,Amsterdam:Ambo
2001,p.116.

654 nussbaum,a.w.,p.659.
655 nussbaum,a.w.,p.42.
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waardeaanhetverwervenvanveiligheid,rijkdom,erkenning,liefdeof
eenlangleven.Endatzijndoorgaanszakendiejeminofmeertoevallen
endusmaaramperviaeenredelijkparcourszijnaftedwingen.656Een
fietstochtjenaardestadisprimateoverzienengaatmaarzeldenmet
emotiesgepaard.EenfietstochtnaarMoskouismaaramperteoverzien
enteplannenengaatvergezeldmetemotiesalsstressenvrees.Eenaf-
spraakbijdefysiotherapeutomeenverzwikteenkelroeptgeenemoties
opomdatdebehandelingsimpel isenhettijdspadconcreetvalt inte
schatten.Eenafspraakmeteenoncoloogomeenrecentontdektetumor
indehersensvanjekind,wektdaarentegengroteverwarringenimmens
verdrietomdatdetoekomstvanhetkindhoogstonzekeris.

Het is kortom, de haalbaarheid van onze verlangens die bepaalt of
weonzeemoties,danwelonzeredeinzetten.Zekerwieverliggendeen
enigszinsdiffuseverlangensalseenzorgzameofveiligewereldsamen-
levingserieuswensttenemen,verlangensdienietonmiddellijkviade
redetebevredigenzijn,kannietomemotiesheen.Dehunkeringnaar
eenbeterewereldgaatonvermijdelijkgepaardmetacceptatieenafgunst,
angstenanticipatie,haatenhoop,minachtingenmedeleven,verdrieten
verveling,wanhoopenwoede.

Emoties en handelen
Emoties doen nog iets. Anders dan redelijke overtuigingen zetten ze,
zoalsookHumealconstateerde,directaantothandelen,alvaltnietgoed
tevoorspellenhoediehandelingeneruitzullenzien.Zokanwoedehet
verlangenoproepenomwraaktenemen,maarwoedekanookaanzetten
totweglopen.

Liefderoeptzowelhetverlangenopomhetobjectvandieliefdetebe-
schermenenerbijindebuurttezijn,maarliefdekanzichookvertalen
inverlegenheidenhetluisterennaareenliedvanChiColtraneofeen
vioolconcertvanAntonínDvořák.

Angstkanleidentoteenovermoedigevluchtnaarvoren,ineenpoging
omdeoorzaakvandeangstteoverweldigen,maarangstkanookleiden
totontkenningsgedragofineensterkverlangenomdeoorzaakvande
angstuitdewegtegaan.657

Medeleven, of ‘inleving’ zoals nussbaum het noemt, leidt meestal
totmededogenenzorg.Alkanmedelevenmethet leedvananderen,
ook leiden tot tevredenheid en genot. Zelfs een beul die doelbewust
leedtoevoegt,kanditalleenmaardoenomdáthijzichhetleedvanzijn

656 nussbaum,a.w.,p.31-84.
657 nussbaum,a.w.,p.124.
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slachtoffersmaaraltegoedkanvoorstellen.658

Zokrachtigalsdestoaenhunopvolgersemotiesafwezen,zogoed
beseftenzeookhoerelevantemotieszijn.‘Emotiesdoenertoe’,steltde
Franse‘geopolitieke’denkerDominiqueMoïsidiein2009eennieuwe
wereldkaartpresenteerde,gebaseerdopcontinentaleemoties:De geopoli-
tiek van emotie.659

Moïsi’sbenaderingisverfrissend.Wantdemeestegeopolitiekeanalyses
stoelenoploutereconomische,militaireenpolitiekefeitenuitderegio’s
waaroverzehandelen,ookalbeseffendeschrijversvaakdatzedaarmee
dewerkelijkheidtekortdoen.ZobaseertdeinvloedrijkepublicistRobert
Kaganzijngeopolitiekeanalysesvooralopuitsprakenvanrelevantepo-
liticienopvooriedergoedwaarneembarepolitiekeontwikkelingenin
delandendiehijbeschrijft.Maardan,halverwegezijninvloedrijkeessay
De terugkeer van de geschiedenis,verzuchtKaganplots:‘natieszijngeen
rekenmachines.Zehebbendekenmerkenvandemensendieervormaan
gevenendieerwonen,deongrijpbareenonmeetbaretrekkenvanliefde,
haat,ambitie,angst,eer,schaamte,patriottisme,ideologieenreligie–de
dingenwaarvoormensenvechtenensterven,zowelinhethedenalsin
devoorbijemillennia.’660

Het zijn dergelijke emoties die Dominique Moïsi nu centraal stelt.
Drieemotiesidentificeerthij:hoop,angstenvernedering.De‘cultuur
vandehoop’ervaartMoïsiinAzië,‘decultuurvandevernedering’in
hetMidden-Oosten,en‘decultuurvandeangst’inzowelEuropaalsin
deVerenigdestaten.Eenamalgaamvandezeemotiestenslotte,bepaalt
hethumeurvanAfrikaenLatijns-Amerika.661

Moïsi erkent de ‘reusachtige moeilijkheden’ die met een dergelijke
indelinggepaardgaan,maarmeentookdatderolvanemoties inhet
denkennogvolstrektonderbelichtis.Datiseenimmensgemis.Emoties
weerspiegelenondermeerdematevanzelfvertrouwenvaneensamenle-
ving.‘Enhetisdiematevanvertrouwendiebepaaltofeensamenleving
instaatisomopteverennaeencrisis,omuitdagingenaantegaan,zich
tevoegennaarveranderendeomstandigheden’.

EmotiesbeïnvloedenvolgensMoïsidehoudingvanvolkeren,derelaties

658 nussbaum,a.w.,p.281-288.
659 DominiqueMoïsi,De Geopolitiek van emotie. Hoe culturen van angst, vernedering en hoop de 

wereld veranderen, Amsterdam: nieuwAmsterdam2009.
660 RobertKagan,Deterugkeervandegeschiedenis.Deliberaledemocratieendeopkomstvanhet

nationalisme,Amsterdam2008,p.92.
661 Hoop,angstenvernedering.Zijnhetwelemoties?Psychologenonderscheidendoorgaanszes

primaireemoties:vrees,verbazing,vreugde,verdriet,woedeenweerzin.DedoorDominique
Moïsigenoemdeemoties‘hoop’en‘vernedering’komenindatrijtjenietvoor,terwijl‘angst’min
ofmeerovereenkomstmet‘vrees’.Moïsilijdternietonder.
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tussenculturenenhetgedragvannatiestaten. ‘Depogingemotionele
patroneninonzewereldinkaarttebrengenismisschieneenriskante
onderneming.Maardoenalsofdiepatronennietbestaanzounogveel
gevaarlijkerzijn.’662

Van Martha nussbaum krijgt Moïsi in elk geval geen ongelijk. ‘Bij
eenethischensociaal-politiekschepselzijnookdeemotiesethischen
sociaal-politiek.Zezijneendeelvaneenantwoordopdevraag:‘Watishet
waardommoeitevoortedoen?’enopdevraag‘Hoemoetikleven?’.’663

Twee emoties, zeven observaties
Wanneerik,indevolgendeessays,twééemotiescentraalstel,namelijk
medelevenenangst,danzijndat ‘sociale emoties’.664Het zijnemoties
diewordenopgewektdoordegedachten,gevoelensofhandelingenvan
anderen.665Enhetzijnemotiesdiewordenomgezetinattitudes,gevolgd
doorhandelingen.Zokaneenemotiealsangstuitmondenineenattitude
alsegocentrisme,gevolgddoordezorgvoorheteigenwelzijn.Eenemotie
alsmedelevenkandaarentegenuitmondenineenattitudealsaltruïsme,
gevolgddoordezorgvoorandermanswelzijn.

Endandoemendezelfde‘reusachtigemoeilijkheden’opalsbijMoïsi.
Endebelangrijksteis:waaromkiesiknetdezetweeemoties,enwaarom
nietdedriedieMoïsizelfbehandelt?OfdevieremotiesdieDanielGo-
lemanuitwerkt inzijnboekEmotionele Intelligentie?666Ofdeveertien
dieAristotelesonderscheidtinhettweededeelvanzijnRetorica?667Dan
weldeachttienemotiesuitdenederlandstaligeWikipedia?Ofde46uit
deEngelstalige?668

662 Moïsi,a.w.,p.54-56.
663 nussbaum,Oplevingen van het denken. a.w.,p.135
664 Angstvaltbovendienindecategorieprimaire emoties.Eenprimaireemotie is instinctiefen

wordtopgewektdoordirecteprikkels,zonderdatonsbewustedenkeneraantepaskomt.so-
cialeemoties,zoalsmedeleven,schaamte,schuldgevoelenontroering,zijnsecondaire emoties.
secundaireemotiesvloeienvoortuitprimaireemotiesenzijnveelalcomplexer.Angstkanzowel
wordenervarenalseenprimaire,danalseensecundaireemotie.

665 socialeemoties,schrijvenHarelienParkinson,zijn‘sociaal’omdatzijafhankelijkzijnvande
gedachten,gevoelensenhandelingenvananderemensen.Dezegedachten,gevoelensenhande-
lingenvananderenzijnmogelijkerwijzeaandenlijveondervonden,maarkunnenookuittweede
handzijn.Zeliggenindelijnderverwachtingen,ofzezijneenproductvandeverbeelding.Hoe
danook:socialeemotiesverdienendezetermomdatzeintrinsiekverbondenzijnmetsociale
zorgen,metzorgengerelateerdaandegedachten,gevoelensofhandelingenvananderen.shlomo
Hareli&BrianParkinson,‘What’ssocialAboutsocialEmotions?’,in:Journal for the Theory of 
Social Behavior,vol.38,2008,p.133.

666 Vreugde,verdriet,woedeenangst.DanielGoleman,Emotional Intelligence,newYork:Bantam
Books1995.

667 Woede→kalmte/Liefde→haat/Vrees→vertrouwen/schaamte→schaamteloosheid/Vrien-
delijkheid → onvriendelijkheid / Medelijden → Leedvermaak / Verontwaardiging / Afgunst.
Aristoteles,Retorica,Groningen:HistorischeUitgeverij2004,p.98-132.

668 Zie:en.wikipedia.org/wiki/Emotion.
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Ikhebgeenafdoendantwoordopdezevraag.Daarmeebevindikme
overigensinhetgoedegezelschapvanMoïsi,Goleman,Aristotelesofde
Wikipedia’sdieookalgeenantwoordgevenopdevraagwaaromzijdrie,
vier,veertien,achttienof46emotiesopvoeren.Demeesteauteursdoen
zelfsgeenpogingomhunkeuzeteverdedigen,enikvermoeddatzedit
doenvanuitdegedachtedatuiteindelijkegeenenkelekeuzeafdoendete
verdedigenvalt.669

Kiesikvoordezetweeemoties,omdatangstenmedeleven –gedefini-
eerdalsmedelijden–volgensAristoteleswordengewektdoordezelfde
feiten?Omdatangst,aldusAristoteles‘eengevoelisvanpijnenonrust,
voortvloeienduitdevoorstellingvaneennaderendonheildatverwoesting
ofleedveroorzaakt’?670Omdatmedelijden,wederomvolgensAristoteles,
‘eengevoel isvanpijnbijhetzienvanonheildatverwoestingof leed
veroorzaakt,datiemandtreftdieditnietverdientenwaarvanjekunt
verwachtendatookjijzelfofeenvanjedierbarenerhetslachtoffervan
wordt,enditalleswanneerhetonheilzichinjenabijheidvoordoet’?671
Ishetenigeverschiltussenemotiesalsangstenmedelevennietdatwe
angstigzijnvoorwatonszelfbedreigt,terwijlwemedelijdendzijnomwille
vanwateenanderoverkomt?Wellicht.Tochwordtmijnkeuzevoorde
combinatieangstenmedeleven,voornamelijkbepaalddoorhetfeitdat
beideemotiessterkinhetoogspringenenhetduidelijklijkensamente
hangenmethetmondialiseringsproces.

Inzevenobservatiesvanangstenbezorgdheidhoopikaannemelijkte
makendatweangstenbezorgdheiddienenoptevattenalsbelangrijke
factorenonderhetdenkenovermondialisering.Ineenverkenningvan
hetdenkenoverangsthoopikdezenotieverderuittewerken.

Inzevenobservatiesvanmedelevenenzorghoopikaannemelijktema-
kendatwemedelevenenzorgeveneenskunnenopvattenalsbelangrijke
factorenonderhetdenkenovermondialisering.Ineenverkenningvan
hetdenkenovermedelevenhoopikookdezenotieverderuittewerken.

In intellectuele beschouwingen doen emoties er doorgaans niet toe, althans, ze 
hóren er niet toe te doen. Emoties verwarren de ziel en vertroebelen de rede. Toch 
is het verdedigbaar dat emoties en rede dichter bij elkaar staan dan veelal wordt 

669 De veertien gevoelens –pathè– die Aristoteles in deel II van zijn Retorica behandelt, staan
vollediginhettekenvanderetorica.Eensprekerdieeentoespraakhoudt,moeternietalleen
optoeziendatzijnteksthelderenovertuigendis,hijmoetzijntoehoordersookdoordringen
vanzijnvriendschapenzijngoedewil.Ditgebeurtdoorhetopwekkenvangevoelens,zostelt
Aristotelesenbegintzonderomhaalmetdebeschrijvingvandeeersteemotie–woede–van
wateruiteindelijkdusveertienzullenworden.Aristoteles,Retorica,p.101.

670 Aristoteles,a.w.,p.113.
671 Ibid.

sOCIALEEMOTIEsALsOPLEVInGEnVAnDEnKEn
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verondersteld. Voor een analyse van het kosmopolitisme lijken twee sociale emo-
ties van belang. Dat zijn angst en empathie, deze laatste in de zin van medeleven, 
ook al kan niet afdoende worden verdedigd waarom juist deze emoties zo voor 
de hand liggen. Wel kan het vermoeden aannemelijk worden gemaakt dat een 
sociale emotie als angst leidt tot concern, terwijl een sociale emotie als empathie 
leidt tot commitment.
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16 Observatiesrondom
angstenbezorgdheid

Wijzen observaties van mondiale bezorgdheid op een trend? Op ‘mondiale 
angst’ overlopend in ‘Global Concern’? Uit zeven concrete voorbeelden, van 
‘bewaakte identiteiten’ tot ‘immigratiebeperkingen’, lijkt het verlangen naar 
veiligheid inderdaad opgang te doen. Roept de rusteloze dynamiek van de 
mondialisering soms angst voor de ander op? 

Mensenzijnmorelewezens,geneigdtotzorgvooranderen.Maarmensen
zijnookbangewezens,geneigdtotzorg voorzichzelf.Ennietalleenonze
behoefteomtezorgenmaarookonzehangnaarveiligheidlijktsterktoe
tenemen.Mensen,concretemensen,wordennietalleengedrevendoor
commitment.Wijlijkenookgedrevendoorconcern.

Inzevenobservaties672verkenikhetRijkvandeAngst.Hetzijnob-
servaties van ongelijksoortig formaat, van verschillende spelers, met
verschillende reikwijdtes en op verschillende niveaus. Reacties die
uiteenlopenvan‘bewaakteidentiteiten’vanconcreteindividuentot‘im-
migratiebeperkingen’voormensenvanbuitenaf.

Observatie 1
Bewaakte identiteiten
In1979klimteenliedjevansupertramphoogindehitlijsten.Won’t you 
please, please tell me what we’ve learned / I know it sounds absurd / But 
please tell me who I am.673 Opdatmoment,alsachttienjarige,begrijp

672 Het zijn observaties met een journalistieke inslag, waarbij ik journalistiek in algemene zin
definieeralsonderzoeknaarenhetrapporterenvangebeurtenissen,onderwerpenentrends
vooreenbreedpubliek.Wat journalistiekonderscheidtvanwetenschapenessayistiek, isde
opmerkzaamheidvandejournalist.Hijsignaleertiets‘nieuws’,brengthetaanhetlicht,pleegt
eeneersteanalyseenmaakthettoegankelijkvooreengroterpubliek.Daarnáishetaandeweten-
schapofessayistiekomditnieuwsintebeddeninstructureleontwikkelingen.Het7een8egebod
uitKovachsenRosenstielsjournalistenbijbelluidendanook:‘Itmuststrivetomakethenews
significant,interesting,andrelevant.Itmustkeepthenewscomprehensiveandproportional.’
BillKovach&TomRosenstiel,The Elements of Journalism. What Newspeople Should Know and 
the Public Should Expect, New York: ThreeRiversPress2001,pag.12.

673 WhenIwasyoung,itseemedthatlifewassowonderful,/amiracle,ohitwasbeautiful,magical.
/Andallthebirdsinthetrees,wellthey’dbesingingsohappily,/ohjoyfully,ohplayfullywat-
chingme./Butthentheysentmeawaytoteachmehowtobesensible,logical,ohresponsible,
practical./AndthentheyshowedmeaworldwhereIcouldbesodependable/ohclinical,oh
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ikhetliedjealshetrelaasvaneenpuberopzoeknaarzijnidentiteit.In
aanvankelijkeonschuldengeworpenineenvoorafgegevenwereld,on-
dergaathetkinddeknechtendemachtenvanopvoedingenonderwijs,
om als puber gedesillusioneerd en ontdaan van elke spontaniteit zijn
volwassenheidtebetreden.

Meerdandertigjaarlaterhoorikietsanders.nureflecteertdeLogical 
Songeenaanhoudendestroomdebattenwaarinhetverliesvanonzeiden-
titeitcentraalstaat.Inaanvankelijkeonschuldengeworpenineenvooraf
gegevennationaleentiteit,ondergaatdevolwasseneplotsdeknechtende
machtenvaneenveranderendecultuuromgedesillusioneerdenontdaan
vanelkezekerheidineenpostmodernesamenlevingterechttekomen.

Hetzijnidentiteitsdiscussieswaarintelkensweeréénvraagcentraal
staat:please tell me who I am. Innederlandobserveer ik in2007het
debatdatzichontspintnadekortetoespraakvanprinsesMáximabij
deWRR,deWetenschappelijkeRaadvoorhetRegeringsbeleid.Detoe-
spraakwaarindeprinsesspreektoverhaar identificatie met Nederland
enhaarschoonvaderciteert,diezichjarenvoorzijndoodidentificeerde
alswereldburger,Europeaanénnederlander.674

Eenschokkendetoespraakwashetallerminst.Dezinnenwareneerder
vanzelfsprekenddanonthullend.Tochvieleindseptember2007eenscha-
reaanopiniemakersoverprinsesMáximaheen.675DeOranjeverenigingen
endeVVD.neoconservatieveintellectuelenalsBart-Janspruyt,Leonde
WinterofAdVerbruggeensociaaldemocratischegemeenschapsdenkers
alsRenéCuperusenPaulscheffer.VanvrijzinnigenalsWimCouwenberg
totpopulistenalsGeertWildersenRitaVerdonk,directeerfgenamenvan
PimFortuyn.AllenplaatstenzijdeuitsprakenvanMáxima:‘Ikweetniet
hoehetisomnederlandertezijn’en‘omdeidentiteitenloyaliteitvan
eenmenszijngeenhekkenteplaatsen’tegenovereennauwomschreven
nederlandseidentiteitdiedemeestenederlanderszoudenomarmen.

Máxima’swereldburgerschap,zoschrijftbijvoorbeelddestaatsrechtge-
leerdeCouwenberg,lijkt‘alleenoptegaanvoorhendieniettothetvolk
behoren.Vooreenkleinemaatschappelijkebovenlaag.Voordemeeste

intellectual,cynical.supertramp,The Logical Song1979.
674 PrinsesMáxima:‘Mijnschoonvader,PrinsClaus,zeihetvolgende:“Eénvraagdieheelmoeilijk

tebeantwoordenisendiemijherhaaldelijkwerdgesteld,ishoehetvoeltomnederlanderte
zijn.Mijnantwoord is: ikweetniethoehet isomnederlander tezijn. Ikhebverschillende
loyaliteitenen ikbenwereldburgerenEuropeaanennederlander.”Hetzijnwoordendie ik
nooitbenvergeten.Omdeidentiteitenloyaliteitvaneenmenszijngeenhekkenteplaatsen.
Ikdenkdatveelmensenhetzovoelen.’RalfBodelier,‘Diogenes,seneca&Máxima.Overhet
wereldburgerschapvaneenprinses’,in:s.W.Couwenberg,Burgerschapsproblematiek opnieuw 
ter discussie, Civis Mundi,jaargang48,april2009,p.97-101.

675 UitgewerktinRalfBodelier,‘Diogenes,seneca&Maxima’,a.w.,p.97-101.
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mensenbeginthetidentiteitsbesefnogaltijdvanonderop,dichtbijhuis’.676
InCouwenbergsogenisMáxima’swereldburgerschapdanookkunstmatig
enonthecht.‘Voordieelitesiswereldburgerschapveeleereenrationele
categoriedaneenreëleemotioneleidentificatiemetdewereldsamenle-
vingalsgeheel.’Metdezelfdeboodschap,maaropeenheelanderetoon,
reageertPaulscheffer.Hijmeentdatdeprinseszichhooghartigopstelt
doortebewerendatiedereeneenwereldburgeris.‘Daarmeezetzemensen
diehechtenaaneenlandwaarzewonenwegalskleinburgers.Daarmee
gaatzevoorbijaandegevoelensvanheelveelmensen.DatMáximazich
thuisvoeltinBuenosAires,newYorkenAmsterdam,wilnietzeggendat
zijzichookverantwoordelijkvoeltvooraldezeplekken.’677

DecommentarenvanschefferenCouwenbergveronderstellenniet
alleeneenafgebakende identiteit.Ze transformereneeniederdie zich
wereldburgernoemttotpotentiëleverrader.Hetpolitiekeeffectvaneen
dergelijkemanoeuvreisonmiskenbaar.ZemaaktvanMáxima,envan
iedereendiedenktzoalszij,eenvijfdecolonne.Zesuggereertnietalleen
datMáximadehandbijtdiehaarvoedt,maarookdatzenietbereidisom
voornederlandoptekomen.OokalbenadruktMáximadatzezielsveel
vannederlandhoudt,hethaaltallemaalnietsuit.Indeogenvanhaar
criticiiszijafzijdig,recalcitrantennegatief.

IntellectuelenalsWillKymlickaensamuelHuntingtonbegrijpenhet
verzettegenprinsesMáximamaaraltegoed.Zijstellendateentijdvan
mondialisering leidt tot een toename van uniforme identiteiten. Veel
pogingen,aldusHuntington,omdeidentiteitvanmensenopterekken,
zorgenvoorverwarringenhetzoekennaareentegenstanderomdeeigen
identiteitweeraantescherpen.Omzichzelftedefiniërenhebbenmensen
vaakeenvijandnodig.678

WillKymlickawijsteropdatheteentaakvanoverhedenisomder-
gelijkevijandschappenvóórtezijn.‘Doormodernisering,economische
ontwikkelingen, verstedelijking en mondialisering hebben mensen
hunidentiteitenkleinerzienwordenenzeopnieuwgedefinieerdinde
beperktereenintiemeretermenvanhungemeenschap’,aldusHunting-
ton.679Mensenidentificerenzichnueenmaalhetmeestmetdegenendie
ookhetmeestophenlijken.Endatzijndegenenmetdezelfdeetniciteit,
godsdienst,tradities,mythes,afstammingengeschiedenis.

KymlickaenHuntingtonberoepenzichopfeitelijkeontwikkelingen.Zij

676 s.W.Couwenberg,a.w.,p.94.
677 ‘scheffer:Máximadoethooghartig’,Nederlands Dagblad3oktober2007.
678 samuelHuntington,Wie zijn wij? Over de Amerikaanse identiteit,Amsterdam:Ambo2005,p.

40.
679 Huntington,a.w.,p.25.
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verwijzennaardedebattenoverdeLeitkulturenhetKopftuch inDuitsland
rond2002en2003.naardenieuwewetopdeLaïcité inFrankrijkuit
2004,diehetdragenvanhoofddoekjesopmiddelbarescholenverbiedt.
Enopdeverplichte invulling inhetVerenigdKoninkrijkvanhetvak
Burgerschapskundemet‘diversiteitenidentiteit’.680

Identiteitsvormingmoetdanookwordenafgedwongen,meentWill
Kymlicka,diehiereenbelangrijketaakzietweggelegdvooroverheden.
Viahetonderwijsmoetenoverhedenmeereenduidigenationaleidenti-
teitenscheppen.681VolgensKymlickaiseenbeslotenidentiteitzelfseen
voorwaardevoorgoedburgerschapendaaruitvoortvloeiendesociale
harmoniebinnendegemeenschap.682Kymlickaverwijtde‘linkse’pleit-
bezorgersvaneenpluriformeidentiteitdatdezenietméérinhanden
hebbendanhetdefiniërenvanburgerschapalseenbewustekeuzevoor
eenaantalmaatschappelijkeenpolitiekeprincipes: ‘rechtvaardigheid,
tolerantieenbeleefdheid’.socialesamenhangechter,meentKymlicka,
komtbinneneenlandloutertotstanddoorhet‘gevoel’bijdezelfdege-
meenschaptehorenplushet‘verlangen’omooksamenteblijvenleven.
‘socialeeenheidvereistdatburgerszichidentificerenmethunmedebur-
gers,datzehenzienals‘eenvanons’.Hijwijsterookopdatnationale
overhedenditsteedsmeerbeginnentebeseffenendatzij‘throughout
theWest’steedsvakergeneigdzijnomdieeenheiddaadwerkelijkafte
dwingen.683

DeCanadesejournalistenfilosoofMichaelIgnatiefftwijfelternietaan
datsteedsmeeroverhedensocialesamenhangproberentescheppendoor
denationaleidentiteittebenadrukken.scherpwijstIgnatieffophetgevaar
datmetdezeidentiteitsvormingverbondenis.Indejarennegentigvande
vorigeeeuwmaaktIgnatieffvoordeBBCeentelevisieserieoveretnische
conflicteninJoegoslavië,inKoerdistan,noord-Ierland,Quebec,Duits-
landendevoormaligesovjet-Unie.DeseriekrijgteenvervolginWaar 

680 Een overzicht van identiteits-bevestigende maatregelen in Europa levert het WRR-rapport
Identificatie met Nederland,Amsterdam2007,p.98-104.

681 WillKymlicka,Politics in the vernacular: nationalism, multiculturalism, and citizenship,Oxford/
newYork:OxfordUniversityPress2001,p.218.

682 Kymlicka,a.w.,p.311-312.
683 DeCanadeesKymlicka,wiensverhaaldespanningenrepresenteerttussenhetFrans-enEn-

gelstaligedeelvanCanada,krijgtinnederlandvollesteunvandeopiniemakerPaulscheffer,
hamerendopdetegenstellingentussenoudeennieuwenederlanders.Ineenrecensievanzijn
boekHet land van aankomst(2007)vatBaukjePrinsscheffersideeënsamenals‘deverdediging
vaneenopensamenleving,dieduidelijkegrenzensteltaande(sic!)cultureleveelvoud’.‘Pikant
detail’, schrijftPrins, ‘isweldathijdezevisie toenpresenteerdealseenverdedigingvanhet
multiculturalisme, terwijldezelfdevisienuwordtopgevoerdalskritischalternatiefvoorhet
multiculturalisme.’BaukjePrins,Bruggenbouwer of onheilsprofeet? Het ‘wij’ van Paul Scheffer;
zie:waterland.nl(geraadpleegd22mei2010).
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het bloed kruipt.684IgnatieffvraagtzichafwaaromserviërsenKroaten,
mensendieenkelejareneerdernooitoverserviëenKroatiënadachten,
elkaarnunaarhetlevenstaan.

IgnatieffsantwoordblijktuiteindelijkdatvanHuntington:wanneer
mensenleveninvreesenonzekerheid,danzoekenzeveiligheidbinnen
deidentiteitvanhungroep.Daaraanvalt,ineenwereldvolangsten,soms
niet teontkomen.Maardegevolgenkunnenbijzonderonaangenaam
zijn.Wantwanneerhetzovereenmaalis,meentIgnatieff,danmoeten
we ernstig rekening gaan houden met zuiveringen, martelkampen en
verkrachtingen.Etnischezuiveringenhorenbijhetnationalisme.Alsje
erheiligvanovertuigdbentdatjealleenjeeigenvolkkuntvertrouwen,
isiederandereenpotentiëlevijand,eengevaar.Endatgevaarisalleente
bestrijdendoordieanderentedodenofteverdrijven.685

Observatie 2
Voedselveiligheid 
Elkekeerdatkoffie,pindakaasenvruchtensapuitdesupermarktarrive-
ren,haalikmijngereedschaptevoorschijn.Dekoffiezitvacuümgetrok-
kenintweelagenverpakkingsmateriaaldatenkelvaltopenteknippen
meteenstevigeschaar.Onderdedekselvandepindakaasziteenvlies
datalleenmeteenaardappelmesjekanwordenverwijderd.Enonderhet
lipjevanhetpakvruchtensapziteentweedesluitingdatloutermeteen
boterhammeskanwordenlosgepeuterd.

Wantookdenadrukoponzevoedselveiligheidgroeit.Zijspiegeltde
bezorgdheidomdeeigenboterham,belegdmetgeitenkaasdieniet is
besmetmetCoxiella burnetii,veroorzakervandeQ-koorts.

Wanneerálleconsumerenmoreleimplicatiesheeft,zoalsJohnMcMur-
trystelt,686dangeldtdatzekerookvoordeconsumentdiezichexpliciet
laatleidendoorzorgoverdeveiligheidvanzijneigenvoedsel.Dankun-
nenweonsdenadrukopvoedselveiligheidvanconsumentenconcreet
voorstellenalsdeweigeringomjezelfschadetoetebrengen.

Opnationaalniveaukennenallewesterselandenuitgebreidewetgeving
omdeveiligheidvanhunvoedseltewaarborgen.Eenlandalsneder-
landkentondermeerdeWarenwet,deWarenwetregelingHygiënevan
levensmiddelenendeWarenwetregelingBereidingenbehandelingvan
levensmiddelen.Bijdezedriewettenblijfhetniet.Overdeveiligheidvan
onsvoedselwakenookdeLandbouwkwaliteitswet,deVleeskeuringswet,

684 Ignatieff,a.w.,
685 HansAchterhuis,‘Identiteitengeweld’,VPRO Gids44,3november2007.
686 JohnMcMurtry,Unequal Freedoms: The Global Markets As An Ethical System,Toronto:Garamond

Press1998.
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deBestrijdingsmiddelenwet,deDestructiewet,deGezondheids-enwel-
zijnswetvoordieren,deDiergeneesmiddelenwetendeGezondheidswet.
Enditzijndannogslechtsdewetten.Daaronderhangennogeenimmens
aantaluitvoeringsbesluitenenministeriëleregelingen.

nadeauto-enchemischeindustrie,isdevoedselsectordemeestge-
reguleerdemarktvanEuropa.Wekelijkskomenertweetotdrienieuwe
wetteksten of wijzigingen bij. Voedselstandaarden worden niet alleen
ontwikkeldentoegepastopnationaalvlak,datgebeurtookopEuropees
en mondiaal niveau. ‘Door de World Health Organization, de World 
Trade Organization,deFood and Agriculture OrganizationendeCodex 
Alimentarius–eeninternationaalforumwaaraan182landenenéénorga-
nisatie(EuropeseCommissie)deelnemen,endatstandaardenontwikkelt
voorvoedselveiligheid,voedselkwaliteit,consumentenbeschermingen
consumentenvoorlichting.’687

Isditvoldoende?Vanenigeafstandbezienkanhetantwoordnietanders
luidendanja.Hetnederlandsevoedselwasnooitzoveiligalsvandaag.
Inzijnalgemeenheidvindenconsumentendatoverigensook.Demeer-
derheidvanallenederlandseconsumenten–71procent–geeftaanzich
geenzorgentemakenovervoedingofdeproductievanvoedingsmid-
delen.688HetvertrouweninlandenalsGroot-Brittannië,noorwegenen
Denemarkenblijkthetnederlandseoverigensnogteovertreffen,689alligt
hetEuropesegemiddeldeietslager,opzestigprocent.690

Hetvertrouwenishoogtótophetmomentdateenaffaireaanhetlicht
komt,variërendvandedioxinecrisis,deQ-koorts,devogelpest,deont-
dekkingvankoeienmetBsE(wellichtveroorzakervanCreutzfeldt-Jakob)
ofdevarkenspest.Inhetlichtvanwereldwijdeangstenaandachtdiedeze
affairesoproepen,richtenzerelatiefbeperkteschadeaan:dewaarschijnlijk
doorBsEveroorzaaktevariantvandeziekteCreutzfeldt-Jakobkosttetot
2009wereldwijdaan213mensenhetleven.691Aandegevaarlijkstevariant
vandevogelpest–H5n1–stiervensinds2003wereldwijd287mensen.692
En aan met varkenspest besmet vlees is nog niemand overleden. Dit
vleeskanzonderproblemendoormensenwordengegeten.693Vergeleken

687 Michel Knapen, Exotisch recht. Van adelsrecht tot Zuidpoolrecht, Tilburg: Celsus juridische
uitgeverij2011,p.90.

688 Zie:foodconsult.nl/downloads/Voedselveiligheid.pdf.
689 Unii Kjaernes et al., Trust in Food: A Comparative and Institutional Analysis, Basingstoke:

Houndsmill2007.
690 AhmedElAmin,Consumers concerned about food safety,8februari2006;zie:foodproductiondaily.

com/supply-Chain/Consumers-concerned-about-food-safety.
691 Zie: nl.wikipedia.org/wiki/Boviene_spongiforme_encefalopathie#variant_Creutzfeldt-Jakob_

Disease_.28vCJD.29(geraadpleegd9september2010).
692 Zie:en.wikipedia.org/wiki/Human_mortality_from_H5n1(geraadpleegd9september2010).
693 Zie:voedingscentrum.nl.
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met,bijvoorbeeld,hetjaarlijkseaantalverkeersdodenwereldwijd–1,27
miljoenin2004–zijnditgeenschokkendecijfers.694

Op het moment echter dat een affaire opdoemt, slaat de angst toe.
Danblijkthetvertrouwenvanconsumenteninhunvoedselbijzonder
wankel.695slagerszienhunomzetscherpdalen,overhedenvoelenzich
gedwongentotgrootschaligruimenvanveelalgezondedierenenluid
klinktderoepomdeproductievanvoedselbetertebeschermen.super-
marktenhalenproductenvanhunschappenenterugvandeconsumen-
ten,terwijldeheleketeneengevoeligeimagoschadelijdt.Uitangstvoor
deMexicaanseGriep–hetH1n1-influenzavirus–werdeninEgypte
inhetvoorjaarvan2010opgruwelijkewijzeeenkwartmiljoenvarkens
gedood.696Tochwasergeenenkeleaanwijzingdatdezediereneenrol
speeldenindeverspreidingvandezeziektedieinnederlandpervergis-
sing‘varkensgriep’wasgedoopt.697

Deangstvoorslechtvoedselisdisproportioneelgroterdandedaad-
werkelijkerisico’sdieconsumentenlopen.Ergaaptdanookeendiepe
kloof tussendeperceptievanconsumentenendewetenschappelijk
feiten rondomvoedselveiligheid.Dezekloof, zo constaterenonder-
zoekers,wordtvooreenbelangrijkdeelgecreëerddoordemedia.698
‘Consumentendieveelvuldigwordenblootgesteldaanberichteninde
mediaoverdeconsumptievanvlees,latenwetendatzeinhetverle-
denvakervleeslietenstaanengevenbovendienaandatzeditookin
toekomstzullendoen.’699

Dezeangstonderconsumentenjaagtoverhedendoorlopendopom
nogstrengeremaatregelentenemen,omdewetgevingnogsluitenderte
makenenhettoezichtnogkrachtiger.Ofdeangstdiedaarmeebestreden
moetwordenookafneemt,isnogmaardevraag.Doorhetcreërenvan
eenomvangrijkveiligheidssysteemwordenmogelijkegebrekenoflacunes
indatsysteemonmiddellijkvertaaldalsbedreigingen.‘Onslotwachtons
nietalleenopinbesmetvlees.Hetloertvooralookachterhethaperende
systeemvankeurmerkeneninspectiediensten’,observeertfilosofeMar-
joleinDrenthvonFebruar.‘Wehebbensteedsvakertemakenmeteen
tenonrechtegeschapengevoelvanveiligheid.Keurmerkeniso-systemen,
kwaliteitssystemen,verzekeringenenrechtsbeschermingzijningesteld
omonstebeschermentegenhetlot.Deugendiebeschermingssystemen

694 Zie:who.int/mediacentre/factsheets/fs310/en/index.html(geraadpleegd9september2010).
695 ‘Consumentenvertrouweniswankelevenwicht’,VWS-bulletin 12augustus2000.
696 Zie:en.wikipedia.org/wiki/Pandemic_H1n1/09_virus(geraadpleegd9september2010).
697 Zie:morungexpress.com/analysis/27870.html(geraadpleegd9september2010).
698 Wim Verbeke, ‘Consumer perception of food safety: role and influencing factors’, in A.G.J.

Velthuis(eds.),New approaches to food safety economics,Dordrecht:Kluwer2002.
699 Verbeke,a.w.,p.32.
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niet,danversterktdatonsgevoelvanonveiligheidveelmeerdandekans
opdeindividueleongevallenzelf.’700

Observatie 3
Protectionisme 
Jaarlijksbetaalikviamijnbelastingenmeerdan300euroaanhetEuro-
peeslandbouwbeleid.Datismeerdande250eurodieikkwijtbenaan
mijnbelastingafdrachtvoorontwikkelingssamenwerking.nukomteen
deelvandeze300euroweernaarnederlandterugalslandbouwsubsidie,
ondermeervoorhetzuivelbedrijfCampina(655miljoeneuroperjaar)
enFrieslandFoods(393miljoeneuroperjaar).701

HetbeschermenvandeeigenmarktenisinEuropaendeVerenigde
staten nog steeds de norm. sinds 1958 spendeert de Europese Unie
jaarlijks48procentvanhaarbudget(48miljardeuroin2005)aanhet
explicietprotectionistischeGemeenschappelijkLandbouwBeleid.702De
Verenigdestatensubsidiërenhaarboerenmet(23miljarddollarin2005)
farm income stabilization.703

Ditprotectionismelijkteerdertoe-danaftenemen.Eenbelangrijk
signaalindezerichtingisdevastgelopenDoha-ronde.Datiseendoor
deWereldhandelsorganisatiegeorganiseerdeonderhandelingsprocedure,
metalsdoelprotectionismewereldwijdopteheffenomzodeinterna-
tionalehandeltebevorderen.DezeDoha-ronde,diein2001begon,zou
in 2006 worden afgerond. Maar in 2010 zitten de onderhandelingen
muurvast.704

Een ander signaal is het breken van afspraken, gemaakt door de
leidersvandeG20innovember2008overhetnietinvoerenvanhan-
delsbeperkingen.EenrapportvandeWereldbankuitmaart2009toont
aandatzeventienvandetwintiglandenindetussenliggendemaanden
nietminderdan47protectionistischemaatregelenhebbengenomen.705
HetmeestexplicietwarendeVerenigdestatendiein2008groteonrust
veroorzaaktenmeteenuitgewerktplanomdeimportvanbuitenlandse

700 MarjoleinDrenthvonFebruar,‘Devoorsentegensvanhetlot’,in:Boutellier,a.w.,p.21.
701 OlavVelthuis,‘Campinagrootsteontvangervansubsidies’,de Volkskrant25januari2006.
702 KymAnderson&TimJosling,‘TheEU’sCommonAgriculturalPolicyatfifty:aninternational

perspective’,CEPR Policy Insight13,12november2007.
703 ‘FarmsubsidiesOverTime.Inrecentyears,farmsubsidieshaveremainedhigheveninyearsof

near-recordprofits’,The Washington Post2juli2006.
704 IanF.Fergusson,World Trade Organization Negotiations: The Doha Development Agenda, Con-

gressionalResearchservice18januari2008;zie:fpc.state.gov/documents/organization/69477.
pdf(geraadpleegd15september2010).

705 ElisaGamberoni&Richardnewfarmer,‘TradeProtection:IncipientbutWorrisomeTrends’,in:
Trade Notesno.37,TheWorldBank2maart2009.Zie:siteresources.worldbank.org/nEWs/.../
Trade_note_37.pdf(geraadpleegd15september2010).
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goederenaanbandente leggen.Eenplandatvolgenscommentatoren
sterkdeeddenkenaanBuy Americanuit1933.Toen,middenindegrote
depressie,verbooddeoverheidhetgebruikvanbuitenlandsijzerenstaal
voornieuweinfrastructureleprojecten.706

OntwikkelingseconoomJagdishBhagwatihamerterdoorlopendop:
meerontwikkelingshulpiswaternaarzeedragen,zolangrijkeénarme
landenhungrenzennietopenenvoorelkaarsproducten.Bhagwati:‘Wan-
neerjullie,rijkelanden,protectionistischemaatregelennemen,hoeklein
ook(...)danondermijnenjullieinspanningenvanarmelandendiede
laatstejaren,stapjevoorstapje,hunmarktenhebbenvrijgegeven.(...)Het
isextreemmoeilijkvoorarmelandenhunprotectionistischemaatregelen
opteheffen,zolangrijkelanden,diedoorgaansvrijhandelprediken,zelf
weerinvoerrechtengaanheffen.’707

Zoalsveelmacro-economen–vanAdamsmithenDavidRicardotot
MiltonFriedman–isJagdishBhagwatieengroottegenstandervanhan-
delsbelemmerendemaatregelen.Datishijnaareigenzeggennietomrijke
landenviavrijhandelnogrijkertemaken,maaromarmelandenaanslui-
tingtelatenvindenbijdewereldeconomie.IndevisievanBhagwatiis
vrijhandeldekrachtigsteimpulsinhetuitroeienvanextremearmoede.708

Deargumentenvandezemacro-economenzijnveelalterugtevoeren
toteenweerleggingvanhet‘nulsomspel’datdetegenstandersvanvrijhan-
delveronderstellen.Volgensdezezero sum gamehebbendeopbrengsten
vantransactieseenconstantewaarde.Wanneeréénspelerietsverdient,
moetendeanderespelersevenveelverliezen.Erismaarééntaarttever-
delen.Hetvoordeeldatrijkelandenhebbenvanvrijhandel,moetduswel
tenkostegaanvanarmelanden.Enprofiterenarmelandenvanvrijhandel,
dangaatdattenkostevandewinstgevendheidvoorrijkelanden.

Voorstandersvanvrijhandelechtermenendatélketransactievoorde-
lenoplevert.Zoudatniethetgevalzijn,danzoudekoperimmersniet
kopenendeverkopernietverkopen.Elkecommerciëlehandelingisdan
ookeennon-zero-sum activity, gebaseerdophet feitdat erweliswaar
maarééntaartteverdelenvalt,maardatdietaartweldoorlopendgroeit.
Hetisditgroeienvandetaart,diehetgeen-nulsomspeldathandelheet
mogelijkmaakt.709

Terechtofniet,voorpoliticizijneraltijdwelredenenomvrijhandelaan

706 DPAnewsagency,Brussels Warns US on Protectionism,30januari2009;zie:dw-world.de/dw/
article/0,,3988551,00.html(geraadpleegd15september2010).

707 Jaddishn.Bhagwati,‘ThePoor’sBestHope-TradingforDevelopment’,The Economist22juni
2002.

708 Bhagwati,In Defense of Globalization,a.w.
709 RobertReichetal.,‘WhyEconomicsIsn’tAZero-sumGame’,Newsweek 8september2008.
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bandenteleggen,omtariefmurenteinstalleren,importquota’svasttestel-
len,administratievebarrièresoptewerpen,douaneregelsaantescherpen,
viaanti-dumping-wetgevingdeimporttebeperken,deeigenindustriete
subsidiëren,exportsubsidiesteverstrekkenofwisselkoersenaantepas-
sen.Veelvandezepolitiekeoverwegingenkunnenwordenteruggevoerd
opeenconcreteenaltemenselijkeemotiealsangst.Protectionismelijkt
eenrationeeldebatondereconomen.Maarinfeiteisheteendebatonder
politicidiewillenantwoordenopderoeponderdeeigenbevolkingom
beschermingtegendewoeligegolvenvandeinternationalemarkt.

Endezeelectoraledrukneemttoe,steltDominiqueMoïsiinzijnGeo-
politiek van Emotie.InEuropagroeidevolgensMoïsiindejaren‘90de
angstvoor‘Anderen’diedebanenvanautochtoneEuropeaneninpikten,
gevolgddoorhartstochtelijkepleidooienomeigenmarktentebescher-
men.Inhetcrisisjaar2008kreegdezeeconomischebezorgdheidzelfsde
overhand.710MoïsiwijsteropdatinFrankrijk,veertigjaarnamei‘68,niet
minderdan75procentvanallejongerenervandroomtomambtenaar
wordenomzoeenvoorhetlevengegarandeerdebaantehebben.Franse
jongerenverteldenoptelevisie,aldusMoïsi,datzenietwildenworden‘als
deChinezenofdeIndiërs’.Zeeisten,kortom,protectietegendemarkt.
Wildedegeneratievan‘68dewereldveranderen,dievan2008wiltegen
dewereldwordenbeschermd.

nietalleenMoïsiconstateertdatangstdeterugkeervanhetprotecti-
onismebevordert.IneenvanzijneerstetoesprakenalsVoorzittervan
de Europese Raad constateert Herman Van Rompuy dat Europeanen
steedsvakerbeschermingeisentegenlandenalsChina,IndiaenBrazilië.
Landendiehuneconomischekrachtgaandewegomzetteninpolitieke
macht.Ineentijddatdemondialiseringnogveelalabstractecontouren
had,dachtendeEuropeanendatiedereenerzijnvoordeelmeekondoen.
Maarnunieuwegrootmachtendaadwerkelijkvoordedeurstaan,vrezen
deEuropeanendatzehunbanenzullenkwijtrakenendathunlevens-
standaardwordtondermijnd.‘MenseninEuropazijnbezorgd’,steldeVan
Rompuy.Doordemondialeconcurrentie,vrezenzeniethetverliesvan
politiekemachtmaarvanhunwelvaart.’711

InAmerikaishetnietanders.Overalinhetland‘voelje’een‘reactie
tegendemondialisering’en‘deterugkeervaneenkrachtigprotectionisme’,
meentDominiqueMoïsi.712OokThomasFriedmantrektdezeconclusie.

710 Moïsi,a.w.,p.152.
711 HermanVanRompuy,The Challenges for Europe in a Changing World,Collèged’Europe,Brugge,

25 februari 2010. Zie: consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/.../113067.pdf
(geraadpleegd24maart2010).

712 Moïsi,a.w.,p.175.
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OpdelaatstepaginavanThe World is Flat713vathijzijninvloedrijkeboek
samenintwee‘gevarenwaarmeeAmerikanenvandaagdedagworden
geconfronteerd’. Dat zijn een ‘overdaad aan bescherming’ (tegen een
herhalingvan11-9-2001)eneen‘overdrevenzorgoveronzerolineen
competitievewereld’(dewereldvanna9-11-1989)‘waardoorweonszelf,
opzoeknaareconomischezekerheid,gaanommuren’. VolgensFriedman,
netalsBhagwatienMoïsieenverklaardtegenstandervanprotectionisme,
istoegevenaandezegevaren‘rampzaligvoorAmerikaenvoordewereld’.
ZijnThe World is Flatis,netalszijngrotevoorgangerThe Lexus and the 
Olive Tree,danookééngrootpleidooitégendeangstenvóórmeeropen-
heid.714Tegendeangstvoormigranten,tegendeangstvoortechnologie,
tegendeangstvoornieuwecultureleervaringen,tegendeangstvoorhet
uitbestedenvanwerkenhetinvoerenvanbuitenlandsegoederen.‘Het
isvanwezenlijkbelangdatwezoopenenflexibelmogelijkblijven’.715

AlanGreenspantenslotte,alsvoorzittervanhetstelselvanAmerikaanse
banken(FED)tot2006wellichtdemachtigstemanindewereldeconomie,
maaktzichevenzeerernstigzorgenoverhetopwerpenvanhandelsbar-
rièresinwesterselandenterbeschermingvandenationaleeconomieën.
‘Protectionismeiseenvormvanpopulisme’,steltGreenspanin2007tij-
denseenafscheidsinterview.Wievoorhetopwerpenvanhandelsbarrières
is,kanvolgensGreenspanniettegendestressdiedevrijeconcurrentie
metzichmeebrengt.716

Hoeangstonmiddellijkprotectionismeaanwakkert,toontdemaatregel
diedeAmerikaansepresidentBarackObamainseptember2009wilne-
menomdeinvoervanChineseautobandenafteremmen.naberichten
van Amerikaanse vakbonden dat de invoer van goedkopere Chinese
bandenzal leidentothetverliesvanzevenduizendarbeidsplaatsen in
deVsenhet‘slachtofferenvanAmerikaansearbeiders’,keurtdeAmeri-
kaansepresidenteenverhoginggoedvan35procentimportbelasting.De
maatregelleidtterstondtoteenwoordenwisselingmetChina,datdreigt
omAmerikaanseimportproductenmeteenzelfdetarieftegaanbelasten.
AnalistenvrezendatdedoorObamaaangekondigdemaatregelen,die
overigensnietwordendoorgezet,eeneerstestapzullenzijnineenspiraal
vanprotectionismeenuitmondenineenhandelsoorlog.717

713 Friedman,De aarde is plat,a.w.,p.584.
714 Friedman.Het Gouden Keurslijf,a.w.,p.233-241.
715 Friedman,De aarde is plat,a.w.,p.328.
716 Maartenschinkel&Freekstaps,‘Ikbenindeverkeerdeeeuwgeboren.CentralebankierAlan

GreenspanteleurgesteldinpresidentBush’, NRC Handelsblad17september2007.
717 ‘Thetyrewars.Playingwithfire.Bysuccumbingtodomesticpressures,Americahasstartedan

alarmingtraderowwithChina’,The Economist17september2009.ZieookEliClifton,‘Tyre
War’strainsU.s.-ChinaRelations’,IPS Newsnet15september2009.
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Dankzijdepubliekedrukomprotectionistischemaatregelentenemen,
zalouderwetsprotectionismezoalsvóórdeTweedeWereldoorlogniet
terugkeren,denktMoïsi:‘Wehebbenteveelgeleerdvandeprotectionis-
tischemaatregelenin1929.’Maarzekerishijernietvan.‘Deverleiding
omdeeigen,klagendebevolkinggerusttestellenmetpopulistischeen
uiteindelijkegoïstischemaatregelen,zouweleenskunnengroeienwan-
neerdecrisisdoorzet.’718

Observatie 4
Preventieve oorlog 
niet langnadeaanvallenopnewYorkenWashington in2001,ont-
brandt, eerst inAmerikaeneven laterwereldwijd, eendebatoverde
wenselijkheidvanpreventieveoorlog.InzetisdeAmerikaanseaanvalin
Afghanistan,gerichtophetvoorkomenvannieuweactiesdoorAlQaida,
devermoedelijkeorganisatieachterdeaanslagenvan9/11.Vervolgens
richtdediscussiezichopIrak,verdachtvanhetsteunenvanterrorisme
enproducerenvanmassavernietigingswapens.

Injuni2002formuleertdeAmerikaansepresidentG.W.Bushdeaanzet
totwatdoorgaansdepre-emptive warwordtgenoemd.Eenvormvan
gewelddiewaarschijnlijkbeteralspreventive warkanwordengedefi-
nieerd.719Bush:‘WekunnenAmerikaendevriendenvanAmerikaniet
verdedigendoorermaarhetbestevantehopen.Wekunnenhetons
nietpermitterenomgeloof tehechtenaantirannendieplechtignon-
proliferatieverdragenondertekenenomzevervolgenstebreken.Wanneer
we wachten tot dreigingen werkelijkheid worden, dan wachten we te
lang.(...)Onzeoorlogmethetterrorismewordtnietopdefensievewijze
gewonnen.Wemoetendevijandopzoeken,zijnplannenverstorenen
degevaarlijkstedreigingenaanpakkenvoordatzewerkelijkheidworden.
(...)Onzeveiligheidvereistomvormingvanhetmilitaireapparaat–een
apparaatdat,indiennoodzakelijk,kantoeslaaninelkdonkerhoekjevan
dewereld.OnzeveiligheidvereistdatalleAmerikanenvooruitzienden
vastberadenzijn,klaarvoorpreventievemaatregelenwanneerhetnodig
isomonzevrijheidenonzelevensteverdedigen.’720Later,indenational

718 DominiqueMoïsi,‘Obama’sEurope.TheproblemstheUswillfaceunderitsseeminglymulti-
lateralnewpresidentwilltestoldEuropetoo’, The Guardian27december2008.

719 HetWitteHuisspreektveelalvan‘pre-emptivestrikes’,maaromdatonmiddellijkedreiging,zoals
bijvoorbeelddeArabischedreigingrichtingIsraelaandevooravondvandeZesdaagseOorlogont-
breekt,ishetbeteromtesprekenvanpreventieveoorlogen.Datzijnoorlogendietotdoelhebben
mogelijkeaanvallenopvoorhandonmogelijktemaken.Zie:Miriamsapiro,‘Theshiftingsandsof
Preemptiveself-Defense’,American Society of International Law,vol.97,no.3,2003,p.599.

720 WitteHuis1juni2002,President Bush Delivers Graduation Speech at West Point.Zie:georgew-
bush-whitehouse.archives.gov/news/releases/2002/06/20020601-3.html(geraadpleegd29maart
2010).



335

securitystrategyzalhetWitteHuisBush’gedachteinderdaadomzetten
inconcreetbeleid.721Hetiseenbeleiddatleidttotfeldebat.

AanvankelijkstaatvooraldejuridischelegitimatievandeoorloginIrak
terdiscussie.FormeelberoeptdeAmerikaanseregeringzichopResolutie
678vandeVeiligheidsraadvandeVerenigdenaties,722terwijlvoorma-
ligVn-secretaris-generaalKofiAnnansteltdatdeinvasieinIrakníet
plaatsvondconformhetVn-verdrag.‘From our point of view and from the 
Charter point of view (the war) was illegal.’723Vervolgensdraaithetdebat
omdealgemenerevraagofdeinvalwelnodigwasomdeAmerikaanse,
cq.westerseveiligheidtegaranderen.Wanneerhetantwoordontkennend
luidt,724endaarisveelvoortezeggen,danishetmeerdaninteressantom
tevragenwaardesteunvoordezevormvanoorlogvandaankwam?Te
meeromdatdesteunookvolopaanwezigwasinlandendiedoorgaans
bijzonderhuiverigzijnomdergelijkepreventieveaanvallenuittevoeren
ofgoedtekeuren.725

nieuwisdediscussierondompreventieveaanvallenofoorlogenniet.In
1967vielIsraëlpreventiefenmetsuccesArabischestrijdkrachtenaantij-
densdeZesdaagseOorlog,nadatdeEgyptischepresidentnassernamens
Egypte,Jordanië,syriëenLibanonbeloofdeIsraëldeMiddellandsezeein
tedrijven.Maarookdeaanvalvanhetjaloerseengefrustreerdesparta,op
hetalsmaarmachtigerwordendeAthenein431voorChristus,waarover
ThucydidesberichtinzijnverslagvandePelopponesischeoorlogen,is
eenklassiekevormvaneenpreventieveoorlog.726

nuwashetvooreenbelangrijkdeeldeangstvandeIsraëli’somdoor
Arabische legers te worden uitgemoord, die leidde tot de Zesdaagse
Oorlog.Enwaarschijnlijkwashetookdeangstvanspartavoorhetim-

721 WhiteHouse2002,zie:whitehouse.gov/nsc/nss.html(geraadpleegd1februari2008).
722 AlfredB.Prados&KennethKatzman,CRS Issue Brief for Congress. ‘Iraq – U.S. Confrontation’(fe-

bruari2002).Zie:fpc.state.gov/documents/organization/9043.pdf(geraadpleegd1februari2008).
723 ‘Annan interview’, Experts, BBC 16 september 2004. Zie: news.bbc.co.uk/2/hi/middle_

east/3661640.stm(geraadpleegd29maart2010).
724 The Washington Postpubliceerdein2006onderzoeksgegevensdieuitwezenwatvelen,vooraf-

gaandaandeinvalin2003alponeerden:datergeenspoorvanmassavernietigingswapensinIrak
tevindenwas.Katherineshrader,‘newIntelReportReignitesIraqArmsFight’,The Washington 
Post22juni2006.

725 ‘Whiletheoverwhelmingmajorityofstatesdonotpracticeanticipatoryself-defence,believing
thatitwouldcreateadangerousprecedent,itisironicthatmanywriterssupporttheidea.After
september11,therehavebeenloudervoicesthatadvocatethelegalityofanticipatoryself-defence.
Whatmakesthematterworstisthepronouncementofapreventivestyleofself-defenceinthe
nationalsecuritystrategyoftheUnitedstates,whichgoesfarbeyondthetraditionalconcept
of‘anticipatory’self-defence.’AbdulGhafurHamid.‘TheLegalityofAnticipatoryself-Defense
inthe21stCenturyWorldOrder:ARe-appraisal’,Netherlands International Law Review,Den
Haag,vol.54,issue3,2007,p.442.

726 Thomasspeckmann,‘Präventivkriege.Washingtonistdasneuesparta’, Süddeutsche Zeitung2
oktober2007.
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perialeAthenediede‘Grieksewereldoorlog’veroorzaakte.Maarwashet
nuookangstindeVerenigdestatendiein2001leiddetotdepreventieve
oorlogeninAfghanistanenin2003inIrak?Inderdaadlijktangsteen
plausibeleverklaring,geziendemassalesteunvoorbeideoorlogenonder
Amerikanenenniet-Amerikanen,waaronderzelfsveelpolitiekeleiders
inhetVerreOosten.727

Ongetwijfeld valt de angst in de nadagen van 9/11 maar amper te
onderschatten. Eén meesterterrorist te Kandahar verwoest samen met 
negentien kompanen zowel de commerciële motor van het mondialise-
ringsproces – het WTC –, brengt zware schade toe aan het belangrijkste 
militaire centrum van de wereld – het Pentagon – en mist ternauwernood 
het politieke hoofdkwartier van het machtigste land op aarde – het Witte 
Huis.HaddenAlistairMacLeanofJohnleCarréhetscenarioverzonnen,
danwarenzeweggelachenalsonrealistisch.

HetwasnietenkeldeAmerikáánseangstomlijfenleden.728Hetwas
eenexistentiëleangstdieheeldewestersewereldtrof.En,daaropvolgend,
eengrootdeelvandeislamitischewereld,bevreesdomdeAmerikaanse
reactieopdeaanslagen.

Tot 9/11 ervoeren de Amerikanen en tallozen buiten de Verenigde
statenhetWestenalsdebestmogelijkevanallewerelden,alseensafe 
heaven.Op11septemberklonkplotsdeverbijsterdeuitroepWhy do 
they hate us?.DeaanvalvanOsamabinLadenwasnietminderdan‘een
verwoestendeaanvaloponsgeloof ’,schrijftAdamGopnikinThe New 
Yorker. ‘Dezeaanvalschokteons,zoalsdeachttiendeeeuwerwerdge-
schoktdoordeaardbevingvanLissabon.Hetbesefdatonzewereldvoor
velenhelemaalnietdebestevanallewereldenis,datreligieusfanatisme
en tribale intolerantie wel eens de overhand kunnen krijgen op onze
liberaleorde,datisdeaardbevingvanonzetijd.’729

De aanslagen van 9/11, kortom, confronteerden de bewoners van
eenvanderijksteenmeestveiligedelenterwereldmetdeplotsmaar
altereëlemogelijkheidomterugtevallenineenanarchistischeBellum 
omnium contra omnes. Ineenoorlogvanallentegenallen,zoalsin1651
doorThomasHobbesbeschreveninzijnLeviathan. Ineenvooralsnog
hypothetischemaardaaromnietminderangstaanjagendenatuurstaat.

727 MelvinGurtov(etal.), Confronting the Bush Doctrine: Critical Views from the Asia-Pacific:London:
Routlegde2005.Zieook:MichaelC.Desch,‘DeclaringForeverWar.Giulianihassurrounded
himselfwithadvisorswhothinktheBushDoctrinedidn’tgonearlyfarenough’,The American 
Conservative14januari2008.

728 ‘Itistruethatthereweremorevoicesbywritersinfavourofanticipatoryself-defenceinthe
aftermathofseptember11apparentlyduetofearofthemega-destructivecapabilityofterrorism
andweaponsofmassdestruction.’Hamid,a.w.,p.190.

729 AdamGopnik,‘Voltaire’sGarden’,The New Yorker7maart2005.
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Ineentijdvanoorlogwordtiedereenelkaarsvijand,wetenwevanHob-
bes. Hetiseenlevenzonderenigezekerheid.Deenigezekerheiddieje
bezit,isjedrangtotoverleven.Ineendergelijkesituatieisergeenplaats
voorde industrie,omdatdeopbrengstonzeker is,watookgeldtvoor
delandbouw,voordehandel,voordearchitectuur,voordekunst,voor
hetwisselenvanbrieven,voordesamenlevinginzijngeheel.‘Maarhet
ergstevanallesisdevoortdurendeangstvooreengewelddadigedood.’730

Hobbes,diezijnLeviathancomponeertindelaatstejarenvandeEngelse
Burgeroorlog(1639-1651,tussenEngeland,schotlandenIerland)lijktzich
deoorlogstaferelenheldervoordegeesttehalenwanneerhijconstateert
dathetleven‘erzo(wreed)uitzietwanneerergeengemeenschappelijke
machtbestaatdiedooriedereenwordtgevreesd.Ofwanneereenregering
zomachtelooswordtdateeneerderzovredelievendesamenlevingafglijdt
ineenburgeroorlog.’731HetisvolgensHobbesdanookbegrijpelijkdatde
angstomhetvegelijftereddentoteengewelddadigeaanvalleidt.Wiedreigt
tewordenaangevallen,wiededoodonderogenziet, zal zijnmogelijke
aanvallerproberenteverwonden.Wanneerhijhemdaarbijomhetleven
brengt,danisdatgeenmisdaad.Wantjekuntvangeenmensverwachten
dathijafzietvanhetverdedigenvanlijfenleden,wanneerhetgevestigde
gezagnietoptijdarriveertomhemtegendeaanvallerteverdedigen.732

DatdezeHobbesiaanseangstomlijfenledengeenrelictisuitde17e
eeuw,beweertdeinvloedrijkeAmerikaansecolumnistenhistoricusRo-
bertKagan.HijhaaltHobbesexplicietaanomdeaanvalvandeVerenigde
statenophetIrakvansaddamHoesseinin2003terechtvaardigen.733Te
rechtvaardigentegenoverEuropa,welteverstaan.WantEuropa,meent
Kagan,leeftooknadeaanslagenvan9/11‘ineenposthistorischparadijs
vanvredeenrelatievewelvaart,deverwezenlijkingvande‘eeuwigdurende
vrede’vanImmanuelKant’.DeVerenigdestatendaarentegen‘zittennog
altijd vast in het moeras van de historische realiteit. Ze oefenen hun
machtuitindeanarchistischewereldvanHobbes,waarinternationale
wettenenregelsonbetrouwbaarzijn,enwaarwerkelijkeveiligheiden
deverdedigingenbevorderingvaneen liberalewereldordenogaltijd
afhankelijkzijnvanhetbezitenhetgebruikvanmilitairemacht.’734De
indrukbestaatvolgensKagandanookdatdeAmerikanenafkomstigzijn
vanMarsendeEuropeanenvanVenus.735

730 Hobbes,a.w.,chapterXIII.
731 Idem.
732 ThomasHobbes,a.w.,chapterXXVII.
733 RobertKagan,Balans van de macht. De kloof tussen Amerika en Europa,Amsterdam:DeBezige

Bij2003.
734 Kagan,a.w.,p.7
735 DedoorKagangeschetstetegenstellingtussenhetHobbesiaanseAmerikaansedenkenenhet
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OpiniepeilingeninEuropaendeVerenigdestatenlijkenhemgelijk
tegeven.IndeaanloopnaardeoorloginIrakopenbaartzicheendiepe
klooftussendeAmerikaanseendeEuropesepubliekeopinie.Terwijleen
meerderheidvanalleAmerikanenbereidisomookmilitairemachtte
gebruikenzóndertoestemmingvaninternationaleinstantiesalsdeVer-
enigdenatieswanneer‘vitaleAmerikaansebelangen’ophetspelstaan,
wensteenmeerderheidvanalleEuropeanenzichteconformerenaande
beslissingenvandeVeiligheidsraad.736

Kagansverhaalvindtin2003enormeweerklank.Tienwekenlangvoert
Of Paradise and PowerdeboekentoptienaanvanTheNew York Times.
Hetboekwordtvertaald in25talenengroeituit toteenwereldwijde
bestseller.737

Vanzelfsprekendondervindthetookmassievetegenspraak.HoewelOf 
Paradise and Powerprikkelendisomtelezen,maakthetookwoedend,
schrijftMarkLeonardinThe New Statesman.738‘Elkepaginavraagtom
eenreactie,mijneigenexemplaarvanhetboekhadalsnelmeerwoorden
inrodeinkt,danopdepagina’sstondengedrukt’.Opmerkelijkgenoeg
delenveelintellectuelendieKaganslegitimatievandeIrakoorlogafwijzen,
weldegelijkzijnschetsvandefeitelijkegangvanzakenindeVerenigde
staten.EénvanhenisBenjaminBarber,verklaardtegenstandervande
IrakoorlogénvanderegeringvanGeorgeBush.TochschurktBarber
dichttegenKaganenHobbesaanwanneerhijsteltdatinhetRijkvande
Angst,waarindewereldna11septemberterechtkwam,Vn-verdragen
ofhetinternationalerechthunbetekenisverliezen.

‘Indergelijkeomstandigheden’,schrijftBarber,voelenweonssoms‘ge-
noodzaaktomdewetaftezwerenenuitsluitendtevertrouwenopgeweld
enbedrog;ombondgenootschappenteverbrekenentevertrouwenop
onszelf;omdeburgerlijkeenwettelijkevrijheiddiewedoordemocratisch
burgerschap hebben verkregen, in te ruilen voor die kale ‘natuurlijke

KantiaanseEuropesedenken,issterkovertrokken.DatlijktKaganzelfooktoetegeven,wanneer
hijzijnschetseenkarikatuurnoemt.WantKantenHobbeszijnveelminderelkaarstegenpolen
danhijsuggereert.Hoewelgevleugeldezinnenvanbeidedenkersdaaroplijkentewijzen–A war 
of every man against every man versus Zum ewigen Frieden–miskentKagandeverschillende
inzettenvanbeidefilosofen.ZowelvoorKantalsvoorHobbesisvredegeennatuurtoestandmaar
eengeconstrueerdewerkelijkheid.Inde17eeeuwvraagtHobbeszichafhoejeopnationaalvlak
eenoorlogvanallentegenallenkuntvermijden,terwijlKantzicheind18eeeuwdievraagook
steltopinternationaalvlak.EnhoewelHobbeszichmeerconcentreertopderolvandemacht,
enKantopderolvanhetrecht,lijkendezevisieselkaareerderaantevullendandatzeelkaar
uitsluiten.Zie:GerritManenschijn,ZumewigenFrieden’,Trouw13april2003.

736 ZiedeopiniepeilingenvanTransatlantic Trends 2003op:gmfus.org/trends/doc/2003_english_key.
pdf(geraadpleegd10april2010).

737 Zie:carnegieendowment.org/experts/index.cfm?fa=expert_view&expert_id=16(geraadpleegd
10april2010).

738 Zie:markleonard.net/journalism/kagan/(geraadpleegd10april2010).
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vrijheid’dieonshetrechtgeefttedoenwatwekunnen,iederanderte
dodenuitnaamvanonszelfbehoud’.739

Observatie 5
Paranoid Parenting
Benikangstigerommijnkinderendanmijnouderswarenommij?Vol-
gensFrankFuredikanhetantwoordnietandersdanbevestigendluiden.
Albeniknietzoangstigalsdemoedersmetwieikinhetvoorjaarvan
2010spreekinhettelevisieprogrammaRondom 10.740Opdatmoment
isnederlandindebanvandemoordophetmeisjeMillyBoeleendeze
moederszijnletterlijkdoodsbang.Zehoudenhunkinderendoorlopend
inhetoogenlatenhennietmeeropstraatspelen.

InzijnessayParanoid ParentingbetoogtFuredidatouderssindsdejaren
‘90overdrevenangstigzijnomhunkinderen.741Hetisdeangstdathun
kinderenverdwalenenverongelukken.Deangstdatzewordenontvoerd,
verkrachtoferger,slaatveeloudersinmiddelszoomhethart,datzijde
vrijheidvanhunkinderenvolledigrondomdezeangstorganiseren.

Daarmee, zo betoogt Furedi, hopen ze hun kinderen voor erger te
behoeden.Maaruiteindelijkproducerenze‘watjes’,schrijftHaraEstroff
MaranosinhaaralevenalarmerendeboekA Nation of Wimps.742Furedi
signaleertvooralsnogeenconcreterprobleem.nuinGroot-Brittannië
nogmaaréénopdetienkinderentevoetnaarschoolmaggaan,omdat
hunoudersvrezendatzijwordenaangeredenofontvoerd,dreigtvoor-
aleersteenuitbarstingvanobesitas.

LegiovoorbeeldenillustrerenParanoidParenting.Telefonieonderne-
merAlcatelbiedtsinds2002eenserviceaan,waarmeeoudersviahun
mobieletelefoonkunnenvolgenwaarzichhetmobieltjevanhunkinde-
renbevindtendaarmee,hopelijk,dekinderenzélf.743Eentelecomchip,
implanteerbaaronderhetjukbeenvankinderen,iszomogelijknogef-
ficiënter.744Alwashetmaaromhetlijkvanhetverkrachteenvermoorde
kindweerterugtevinden.Wantangstvoormoordzuchtigepedofielen

739 BenjaminBarberHet rijk van de angst: oorlog, terrorisme en democratie,Amsterdam:Ambo/
Manteau2003,p.79

740 UitzendingDe angst regeert,bijnCRV,Rondom 10,20maart2010.
741 FrankFuredi,Paranoid Parenting. Why Ignoring the Experts May Be Best for Your Child,Chicago:

ChicagoReviewPress2002.
742 HaraEstroffMarano,A Nation of Wimps: The High Cost of Invasive Parenting,newYork:Broadway

Books2008.
743 DeBBCberichtovernieuwsteservicevanAlcatel:news.bbc.co.uk/2/hi/technology/2869337.

stm(geraadpleegd12februari2010)
744 ‘Underyourskincomputerchiphasnowarrived’,USA Today27februari2002;zie:articles.

mercola.com/sites/articles/archive/2002/03/13/computer-chip.aspx(geraadpleegd12 februari
2010).
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staat volgens Furedi bovenaan het lijstje van angsten waar moderne
oudersmeeworstelen.

Groot-BrittanniëiskoploperinParanoid Parenting,gevolgddoorde
restvandeAngelsaksischelanden.IneenvoorstadvanLondenmogen
oudersnietmeerzondervergunningmethunkinderennaardespeeltuin.
Ookouderskunnenimmerspedofielzijn.Voor64BritsePoundmoeten
volwassenenbijdegemeenteeenniet-pedofielverklaringhalen.Doenze
datniet,danmoetenvaders,moeders,opa’senoma’svanachtereenstalen
hekkijkenhoehunkroost,tot15jaar,zichindespeeltuinamuseert.745

DezeontwikkelingvanGroot-BrittanniëtotSuper Nanny State ismet
namezoboeiendomdatzevolledigsteuntopdeverlangensvanconcrete
ouders.‘Uitonderzoekblijkt(...)datdehelftvanalleBritsekinderennooit
opstraatspeelt.Teriskant,vindenhunouders.Jeweetnooitoferniet
toevalligeenpedofiellangskomt,ofeenwildechauffeur.Tweegeneraties
geledenspeeldennegenvandetienkinderengeregeldopstraat.Vande
huidigeBritseoudersvindt43procenthetnietvertrouwdomkinderen
vanonderdeveertienalleendestraatoptelatengaan.’746

nuishetdenkbaardatverkrachtingvan,enmoordopkindereninhet
VerenigdKoninkrijkaandeordevandedagzijn.Maardatisnietzo,ook
alwerdhetlandin1993opgeschriktdoordegruwelijkemoordopde
tweejarigepeuterJamieBulger.747In2005/’06werdeninGroot-Brittannië
766mensenvermoord.Daarvanwarener55 jongerdan16 jaar.Van
dezekinderenwerdener24doorhuneigenoudersomgebracht.Twaalf
kinderenblekenuiteindelijkvermoorddoordevreemdelingwaarvoor
deBritseouderszobangblijkentezijn.748

FrankFuredi,dechroniqueurvanParanoid Parenting,verklaarthetfeit
datouderszichzoangstiggedragenondermeervanuitdeafnemende
solidariteitondervolwassenen.Ouderswordenbang,omdatzeelkáár
nietmeervertrouwen.Deanderissteedsvakerde‘engevreemde’.Furedi
verwijstnaaronderzoekuit1998waarinnietalleen89,5procentvanalle
Britseoudersblekentevrezenvoorhunkinderen,maar76procentook
zegt ‘erg bezorgd te zijn’ wanneer hun kinderen met ‘andere mensen’
omgaan.749Furedigebruiktde termStranger Dangeromaan tegeven
datiederevolwasseneperdefinitieeenstrangerisenelkestrangerper

745 Florisvanstraaten,‘64pondvooreencertificaatjedatjenietpedofielbent’,NRC Next,17no-
vember2009.

746 Florisvanstraaten,idem.
747 Zie:nl.wikipedia.org/wiki/Moord_op_James_Bulger(geraadpleegd18november2009).
748 KathrynColemanetal.,Homicides, Firearm Offences and Intimate Violence 2005/2006. Sup-

plementary Volume 1 to Crime in England and Wales.2005/2006.Zie:homeoffice.gov.uk/rds
(geraadpleegd12februari2010).

749 Furedi,Paranoid Parenting, p.15.
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definitiedangerous.
TochsteltFuredidathijhetdeouderszélfmaaramperkwalijkneemt.

Hetzijndedeskundigen,depsychologen,pedagogen,onderwijskundigen
diedeoudersdoorlopenddestuipenophet lijf jagen. ‘Zeherinneren
onservoortdurendaanhoekwetsbaarkinderenzijn.Inplaatsdaarvan
zoudenzeeropmoetenwijzenhoetaai,inschikkelijk,veelzijdigkinderen
zijn.’Kinderenmoetenlerenmetrisico’somtegaan.‘Hetstrevennaareen
risicovrijeomgevingbrengtweereigengevarenvoort.Kinderenmoeten
enkunnenzelfhunbeslissingenlerennemenendatisietswatnooitlukt
onderhet toeziendoogvanouders.Hetbewakenenafschermenvan
kinderenkanhungezondheidernstigschaden.Hetgrootsteslachtoffer
vandittotalitaireveiligheidsregimeiswaarschijnlijkdeontplooiingvan
hetkind.’750

HaraMaranodenkteralnietandersover.Dezehoofdredacteurvan
Psychology Todaybeschrijfthoehothouse parentsnietverderzullenkomen
danhetproducerenvanteacup children:brosenbreekbaar,inplaatsvan
sterkenveerkrachtig.Endat,zowaarschuwtMarano,bedreigtuitein-
delijkdestructuurvanonzedemocratieeneconomie.Zonderleidersen
durfallenkomenwenergensmeer.

Observatie 6
Gated Communities
Wanneer elke vreemdeling daadwerkelijk gevaar uitstraalt, dan is het
zaakhemineigenlandzoveelmogelijkopafstandtehouden.Wanneer
ikvanuitmijnhuisnaarhetcentrumvandestadloop,merkiktotmijn
verbazingdatnietéénnieuwbouwcomplexnogvrijtoegankelijkis.Wat
twintigjaargeledenineenprovinciestadalsTilburgnogopmerkelijkwas,
isvandaaggemeengoed:eenpoortmetintercomdiedetoegangafsluit.
HetzijnnederlandsevariantenvandeGated Community.

Vóór1980was‘hetafgeschermdewooncomplex’ookindeVerenigde
statennogvrijwelonbekend.Van2000beschermdewooncomplexenin
1980ginghetsnelnaar20duizendin1997.751

OverigensisdebehoeftevanAmerikanenomzichterugtetrekkenin
hunGatedCommunitiesnietéén-op-éénterugtevoerentoteentoene-
mendgevoelvanonveiligheid.Wonenbinneneenomheiningbetekent
voorveelAmerikanenookwonenineennatuurlijkeomgeving,ineen
buurtmetgoedescholen,beschermingtegenafwijkendgedragenwan-
delendoorschonestraten.HoeouderveelGatedCommunitiesechter

750 FrankFuredi,‘Moderneouderszijnparanoïde’,De Groene Amsterdammer19januari2002.
751 EdwardJamesBlakely&MaryGailsnyder,Fortress America: Gated Communities in the United 

states,Washington:BrookingsInstitutionPress1999,p.6.
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worden,hoemeerzijgaanlijkenopdewereldbuitendemuren,inclusief
vandalisme,kleinecriminaliteitenverloedering.752

Voorveelbewonersvandemeestvoorkomendebeschermdewoon-
complexenisveiligheidmaaréénaspectomdeopenbinnenstedente
verlaten.Datgeldtnietvoordebewonersvaneenspecifiekevormvande
afgeschermdewooncomplexen:datzijndeSecurity Zone Communities,
ookwelomschrevenalsEnclaves of Fear.AndersdandemeesteGated
Communitieszijndezenietontworpendoorprojectontwikkelaarsmaar
door de bewoners zelf. Bevangen door angst sluiten zij met hekken,
muren, slagbomen en security guards zoveel mogelijk toegangswegen
tothunwijkafenbelandenzozelfachterdetraliesdiezehunmogelijke
vijandentoewensen.Hetlijktermaarampertoetedoenhoegrootde
dreigingis.Watteltisdeangstendeangstalleen.

‘DeAmerikaansemediabereikeninmiddelselkeuithoekvandeVer-
enigde staten. Door hun niet te verzadigen honger naar dramatische
human-interestverhalen,dringenbeeldenvaneenmisdaadineenstadje
indePacificnorthwestdirectdoortotseattleenMiami.Dezedynamiek
voedtdeangstvoordemisdaadendeverbetenwijsheiddatdemisdaad
alsmaartoeneemt–zelfsinperiodes(...)waarindemisdaadcijfersflink
blijken te zakken.’753 Tijdens de snelle opkomst van de Gated Com-
munities,tussen1981en1989,meendemaarliefst90procentvanalle
Amerikanendathetaantalgeweldsmisdrijvensteeg.Maarfeitelijkzakte
hetgeweldindestedenmet25procent.754

TerwijlallevormenvanGatedCommunitieslijkentoetenemen,springt
detoenamevandesecurityZoneshetmeestinhetoog.Behalverijken
engepensioneerdenzijnhetsteedsvakergezinnenmetkinderendiehier
hun toevluchtzoeken.Hoewelangstvoorgeweldsmisdrijvendoorde
bewonersalsbelangrijksteredenwordtopgegeven,menenonderzoekers
datdeangstdieperzit.Veelbewonersindezeangst-enclaveslijkenzich
inhuneerderewoonomgevingnietmeer‘geborgen’tevoelen.Zijlijden
ondera loss of place.Doorzichintekopenineenbeschermderuimte,
kopenzeinfeiteookeenplaatsonderdezonwaarzeeindelijkhetthuis-
gevoelvindenwaarnaarzezohartstochtelijkverlangden.755

Amerikaisallangnietmeerhetenigelandwaarindebewonerszich
terugtrekkenachterhekkenenhogemuren.Hetverschijnseldoetzich
alomterwereldvoor,metnameinopkomendeeconomieënalsMexico,

752 Blakely&snyder,a.w.,p.15.
753 Blakely&snyder.a.w.,p.100.
754 Ibid.
755 sethaM.Low,‘TheEdgeandtheCenter:GatedCommunitiesandtheDiscourseofUrbanFear’,

American Anthropologist,vol.103,issue1,March2001,p.45-58.
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Brazilië,ChinaenZuid-Afrika.Ookinnederlandkenteentoenemend
aantalgatedcommunities.Enookdeze‘beslotenwooncomplexen’bestaan
bijdegratievandebehoefteaangeborgenheidensocialehomogeniteit.756

Buitendewooncomplexenlopenteveel‘vreemden’rondwaardoormen-
sendecontroleophunwoonomgevinglijkenkwijtteraken.Maarook
hiergeldtdatdedroomwordtingehaalddoorderealiteit.Hoebangvelen
ookzijn, ‘mensenzijnookgeïnteresseerdinelkaar.Zewillennietopge-
slotenzitten,zezoekenspannendedingenop.Eriseensterkverlangen
naarbuiten.DeeerstehekkenbijdegatedcommunitiesindeVerenigde
statenzijnalweerweggehaald.Indatopzichtstaanangstenverlangen
niettegenoverelkaar,maarzittenzeheeldichtbijelkaar’.757

Observatie 7
Immigratiebeperkingen
Wanneervreemdelingengevaaruitstralenenhetnietmogelijkblijktom
henineigenlandopafstandtehouden,ishetzaakhenterugtewijzen
aandegrens.

Wievandaagschrijftovermigratie,doetergoedaaneerstteluisteren
naarstefanZweig,wanneerhij,ineenvandemooisteautobiografieën
dieeenEuropeaanooitcomponeerde,758berichtoverdeverlorengegane
vrijheidvanmensenomzichindewereldteverplaatsen.Eenteloorgang
diedoorZweiglouterenalleenwordttoegeschrevenaanonzeangstvoor
vreemden.

‘Misschien maakt niets de enorme terugval die de wereld sinds de
EersteWereldoorlogheeftdoorgemaaktduidelijker,dande inperking
vandebewegingsvrijheidvandemensenenvanhunvrijheidsrechten.
Voor1914wasdeaardevanallemensen.Iedereengingwaarhijwildeen
bleefzolangalshijwilde.Erbestondengeenverblijfsvergunningen,geen
reispapierenenikgenietnogsteedsvandeverbazingvanjongemensen,
alsikzeverteldatikvoor1914naarIndiaenAmerikareisdezondereen
pastebezittenoferzelfsooitmaarééngezientehebben.Jestaptein,
jestapteuit,zonderietstevragenofvragentebeantwoorden.Vande
honderdformulierenvantegenwoordighoefdejeernieteenintevullen.

Erbestondengeenpermits,geenvisa,geenverplichtingen;dezelfde
grenzendienudoormiddelvandouaniers,politie,marechausseeendank

756 DavidHamersetal.,Afgeschermde Woondomeinen in Nederland,Bilthoven:RIVM2007.
757 ArnoldReijndorpStadswijk. Stedenbouw en dagelijks leven,Rotterdam:nAIUitgevers2004.

Zieook:AlexdeJong&Marcschuilenburg,‘Eencultuurvancontrole.InterviewmetArnold
Reijndorp’,Gonzo76,2006.

758 stefanZweig,Die Welt von Gestern. Erinnerungen eines Europäers,FrankfurtamMain:s.Fischer
1970.
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zijhetpathologischewantrouwenvanallentegenalleninprikkeldraad-
versperringen zijn veranderd, waren toen niet meer dan symbolische
lijnendiejeevenzorgeloosoverstakalsdeGreenwichmeridiaan.

PasnadeEersteWereldoorlogbegondevernietigingvandewerelddoor
hetnationaalsocialisme.Enalseerstefenomeenbrachtdezegeestelijke
epidemievandexenofobievoort,devreemdelingenhaatofinelkgeval
deangstvoorvreemdelingen.Overalgingmenzichverdedigentegen
debuitenlander,overalwerdhijbuitengesloten.Aldevernederingendie
vroegeralleenvoormisdadigerswarenuitgevondenwerdennuvooren
tijdenshetreizenopgelegdaandereiziger.’759

Wieschrijftovermigratie,doeterookgoedaannaarGeorgesteinerte
luisteren,wanneerdezeindeFrankfurter Allgemeine Zeitungherinnerin-
genophaaltaanzijnvader,eenOostenrijksejooduitdezelfdegeneratie
alsstefanZweig.‘Mijnvader,eenjongestudentinWenen,hadgeenrooie
centenreisdealsvanzelfsprekendzonderpaspoort.nooitvroegiemand
hemomeenwerkvergunning’,schrijftsteiner.‘Erwasmaaréénenkel,zeer
exotischlanddateenvisumverlangde:hetRuslandvandetsaar.Iedereen
lachtedaarover.Envandaag?Alslijfeigenenzijnwe,indeslavernijvan
debureaucratie.Toenwarendemensennogvrij.’

netalsZweigsitueertooksteinerdebronvanallekwaadbijdeangst.
‘Bijdedoorsneemens,demassamensmetzijnpaniekerigeangstvooralles
watafwijktvanzijndagelijkselevensaard’.‘Apartheid,dewensomalleen
onderdezijnentewillenleven,iseenwalgelijke,maarhelaasorganische
inertheidvandeziel.’760

Deangstvoordeanderalsdedrijvendekrachtachterhetoptrekken
vanbelemmeringentegenimmigrantenisdusouderdandeafgelopen
decenniavanmondialisering.Hetiseenangstdietenminsteterugvoert
tot 1914, tot de start van Hobsbawns ‘korte 20e eeuw.’ Een angst die
kortstondigleekteverdwijnenindenadagenvannovember1989,maar
dieenkelejarenlaterweerterugkeerdeensindsdientoteenconstante
aanscherpingvanmigratiebeperkingenleidt.

‘Elkjaar’,schrijftdeAmerikaanseconservatieveauteurJeromeRobert
Corsi–beruchtomtweebestselling booksgerichttegenrespectievelijk
John Kerry en Barack Obama761 – ’komen 300 duizend migranten
AmerikabinnenviadegrenzenmetCanada,eenlanddatweigertom

759 Zweig,a.w.,p.463-464.
760 Georgesteiner,‘WirallesindGästedesLebensundderWahrheit’,Frankfurter Allgemeine Zeitung

8mei2003.
761 JeromeR.Corsi,The Obama Nation: Leftist Politics and the Cult of Personality,newYork:Thres-

holdEditions2008.Zieook:JeromeR.Corsi,Unfit for Command:Swift Boat Veterans Speak Out 
Against John Kerry,Washington:RegneryPublishing2004.
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asielzoekers indetentie tenemen.Uitdezegroepverdwijnen jaarlijks
zo’n10.000immigrantenmeteentwijfelachtigeachtergrondinetnische
gemeenschappen. De Amerikaanse autoriteiten schatten dat tussen 9
miljoen en 12 miljoen illegale vreemdelingen in de Verenigde staten
verblijven (...). Zij twijfelen er geen moment aan dat zich onder hen
slapendeterroristischecellenbevinden.In2002constateerdedeFBIdat
tussende50en100agentenvanHamasenHezbollahactiefinAmerika
zijngeïnfiltreerd.(...)Zijontvingeneenterroristischeenmilitaireoplei-
dinginLibanonenanderelandeninhetMidden-Oosten.Hetzijndeze
illegalevreemdelingendieHamasenHezbollahdegelegenheidgeven
omterroristischeaanslagenteplegen.’762

Doorgaans worden Corsi’s beweringen met kracht van argumenten
weerlegd,endatgebeurdeookinditgeval.763Maarhetgegevendatzijn
boeken wekenlang de bestsellerslijsten aanvoeren – van Corsi’s boek
tegenObamawerden1,2miljoenexemplarenverkocht–wijsteropdat
hetspelmetdeangstweldegelijkeffectheeft.764

Hoegevoeligdepubliekeopinieisvoordecombinatieangstenmigratie,
blijktuitAmerikaanseopiniepeilingenvanGallupvlakvoorenvlakna
deaanslagenvan11september.Gevraagdofimmigratie‘goed’of‘slecht’
is,765noemtinjuni200162procentvanalleAmerikanenimmigratiegoed
en31procentslecht.Eenjaarlater,enruimeenhalfjaarnadeaanslagen
(injuni2002)meentnogmaar52procentvandeAmerikanendatim-
migratiegoedis,ennoemt42procenthetslecht.Vervolgenstrekkende
cijfersweernaarhetniveauvoorafgaandaan11september2001.Inhet
voorjaarvan2008keurtzelfs64procentvandeAmerikanenimmigratie
goed,tegen30procentdieimmigratieafwijst.

Danbreekt,indezomervan2008deeconomischecrisisuit.Hijver-
spreidtzichsnelvanWall StreetnaarMain Streetenpromptkeerteen
meerderheidvanalleAmerikanenzichweertegenimmigratie.In2009
zakthetaantalAmerikanendatimmigratie‘goed’vindtvan64naar58

762 JeromeR.Corsi, Atomic Iran: How the Terrorist Regime Bought the Bomb and American Politicians;
zie:911review.org/Wget/worldnetdaily.com/sleeper_cells_in_America.html(geraadpleegd10
april2010).

763 De‘feiten’dieCorsiaandraagtinzijnboekThe Obama Nation(Obamazoubandenhebbenmet
militantemoslims,drugsgebruiken,etcetera)wordenweerlegddoorFactcheck;zie:factcheck.
org/elections-2008/corsis_dull_hatchet.htmlendewebsitefightthesmears.com/.Corsi’sboek
Unfit for CommandoverJohnKerrywerdonderanderegefileerdentegengesprokendoorThe 
Washington Post;zie:washingtonpost.com/wp-dyn/articles/A40224-2004Aug27.html(geraad-
pleegd15februari2010).

764 scottswett&TimZiegler,To Set The Record Straight How Swift Boat Veterans, POWs and the 
New Media Defeated John Kerry, New York: newAmericanMediaPublishing2008.

765 ‘Onthewhole,doyouthinkimmigrationisagoodthingorabadthingforthiscountrytoday?’;
zie:pollingreport.com/immigration.htm(geraadpleegd15februari2010).
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procent,enhetaantalAmerikanendatimmigratie‘slecht’noemtstijgt
van30naar36procent.‘DeharderehoudingvanAmerikanentegenover
immigranten,reflecteertwaarschijnlijkdeeconomischesituatieinhet
land.Inmoeilijkeeconomischetijden,zijnAmerikanenmeestalminder
pro-immigratie’,constateertGallup.766

InEuropaligthetnietveelanders.OokinEuropalijktdeangstvoorde
anderhetdenkenovermigratietebepalen.Hoewelhetnietondenkbaar
isdat afkeervanmigrantenvooreendeelkanworden toegeschreven
aan daadwerkelijke economische gevolgen van massamigratie,767 lijkt
eendieperliggendeangstvoordeanderdedoorslagtegeven.‘Eenscala
aanangstendoemtopindepopulairemedia,inpolitiekedebattenen
opinieonderzoeken’,constateertmigratieonderzoekerChristinaBoswell.
Europeanenzijnbangvoorgettoïseringvanetnischeminderheden in
vervallenstadscentraendaarmeesamenhangendeinteretnischespan-
ningenengeweld.Maarerisookangstvoormogelijkeslechteprestaties
vanmigranteninhetonderwijsenopdearbeidsmarkt.Erisangstvoor
criminaliteitenterrorisme,voorhetuiteenvallenvansocialesamenhang
enhetverdwijnenvandegemeenschappelijkeidentiteit.

Boswell: ‘Het isuitputtendbeargumenteerddatveelvandezeangst
voortvloeit uit een veel bredere maatschappelijke verandering sinds
dejaren‘70,danmigratiealleen.(...)Hetzijnveranderingendiezowel
onzekerheid veroorzaakten over de sociale status en de identiteit van
mensen,alsoverhuntoegangtotwerkenwelvaart.’768

EneentypischAmerikaansofEuropeesverschijnselisdezedefensieve
houding tenopzichtevanmigrantenniet.MeernogdanEuropeanen
enAmerikanen,blijkteenmeerderheidvan,bijvoorbeeld,alleRussen
‘bijzonderbezorgd’overdeimmigratienaarhunland.Zevenvandetien
Russenpleitenvoorhardeimmigratiewetten,ofvoorhetloutertoelaten
vanmensenvanRussischeafkomstofvanhendieooiteerderinRusland
woonden.769

InBlood and BelongingprobeertMichaelIgnatieff,diezichzelfexpli-
cieteenkosmopolietnoemt,tebegrijpenwaardezeangstvoordeander

766 LymariMorales,Americans Return to Tougher Immigration Stance. More want immigration decre-
ased than kept the same or increased,5augustus2009;zie:gallup.com/poll/122057/Americans-
Return-Tougher-Immigration-stance.aspx(geraadpleegd31maart2010).

767 Budgettaire effecten van immigratie van niet-westerse allochtonen,Utrecht:nYFER2010.
768 ChristinaBoswell,MigrationinEurope.ApaperpreparedforthePolicyAnalysisandResearch

Programmeof the Global Commission on International Migration,Hamburg:MigrationResearch
Group2005,p.6.Zie: iom.int/jahia/.../policy...research/.../Rs4.pdf - (geraadpleegd31maart
2010).

769 Franknewport&neliEsipova, Russians Very Worried About Immigration. More than 7 out 
of 10 say immigration into Russia should be decreased,Gallup21april2006.Zie:gallup.com/
poll/22495/Russians-Very-Worried-About-Immigration.aspx(geraadpleegd31maart2010).
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vandaankomt.Inzijnantwoordverwijsthijnaardeveiligheiddiehet
nationalismebiedt.‘Waarjethuishoort,benjeveiligenwaarjeveiligbent,
hoor je thuis (...).Hetnationalismeovertuigtomdathetbescherming
biedt’.‘Maarergensbijhoren,betekentookerkendenbegrepenworden.
(...)Jehoortergensbijalsjedestilleregelsbegrijptvandemensentussen
wiejeleeft;alsjeweetdatjebegrepenzultwordenzonderdatjeietsuit
hoeftteleggen.Kortgezegd:‘Mensensprekenjetaal’.‘Hetnationalisme
steltdatéchtergensthuiszijn,datwarmegevoeldatmensennietalleen
begrijpenwatjezegt,maarookwatjebedoelt,zichslechtsvoordoetals
jejebevindtonderjeeigenvolk,injeeigenvaderland’.770

Zijn we bang? Het lijkt er wel op. Zeven losse observaties, van ‘bewaakte iden-
titeiten’ en voedselveiligheid tot Gated Communities en immigratiebeperking, 
wekken sterk de indruk dat onze angsten toenemen. En meer dan dat. Ze wekken 
bovendien de indruk dat steeds meer mensen het niet bij angst laten. Ze lijken er 
ook naar te handelen. Je kunt het een toenemende hang naar de eigen veiligheid 
noemen, maar er ook een toename in bespeuren van agressie en buitensluiting 
van anderen. Want niet alleen medeleven, ook angst is productief. Zoals ons me-
deleven mét de ander iets bewerkstelligt, doet dat ook onze angst vóór de ander. 
Wie angstig is, trekt zich terug op vertrouwd terrein. Angst leidt tot het vergaren 
van veiligheid, angst leidt tot defensief en afwerend gedrag dat doorlopend de 
mogelijkheid in zich draagt van offensief geweld. ‘Het bewieroken van de veilig-
heid beïnvloedt alle beslissingen die we vandaag nemen’, meent de Britse socioloog 
Frank Furedi. ‘Zij stimuleert het constante benoemen van mogelijke gevaren die 
onze samenleving bedreigen, terwijl zij ons al even doorlopend aanmoedigt om 
angstig en op onze hoede te zijn’.771

770 Ignatieff.a.w.,p.15.
771 Frank Furedi, Culture of Fear: Risk Taking and the Morality of Low Expectation, new York:

Continuum2002,p.147.
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17 Eentijdvanangst

Observaties van mondiale bezorgdheid suggereren een trend. Ze suggereren 
‘mondiale angst’, overlopend in ‘Global Concern’. Hoe kunnen we deze angst 
begrijpen? Is zij een vanzelfsprekende reactie op concrete dreigingen die door 
de mondialisering worden gegenereerd? Of is de angst op een andere wijze 
inherent aan het mondialiseringsproces dat ze reflecteert? Zijn er remedies 
denkbaar tegen deze mondiale angst? Welke remedies worden voorgesteld 
door intellectuelen die zich op de angst concentreren?

Zevenlosseobservatieswekkensterkdeindrukdatonzeangstentoene-
men.Datwemeerverlangennaarveiligheideneerdergeneigdzijntot
exclusief,buitensluitendgedrag.Wordtdegroeiendeangstookwaarge-
nomendoorintellectuelen?Enzoja,hoeduidenzehemdan?

Datangstenuitsluitingsterksamenhangen,ontwaartevolutiebioloog
FransdeWaalalbeginjaren‘80onderchimpanseesinBurgersDieren-
park.OpdatmomentspreektDeWaalnogmaaramperoveremotiesals
empathie.Alevenminheefthijhetoveraltruïsmeenzorg–overthema’s
dieinzijnlaterewerkcentraalzullenstaan.

Beginjaren‘80gaathetbijDeWaalnogvoluitoveragressieenalfa-
mannetjes,overdominantieendriftaanvallen,overhiërarchieenimpo-
neergedrag.Andersdaninzijnlatereboekenconcentreerthijzichals
jongeonderzoekeropvormenvangezagenautoriteit,omdatdeze,naar
zijnidee,constituerendzijnvoordeheleapengemeenschapénvoorde
gemeenschapvanmensen.ZoalshetlatereThe Age of Empathyeenboek
isoverhetontstaanvandemoraal,zoisChimpanzee Politicseenboek
overdeoorsprongvandepolitiek.

nietzonderredenschrijftdeinvloedrijkeAmerikaansejournalisten
business consultantJimCollinsdatChimpanzee Politicshemmeerleert
overmachtdanDe Vorst vanniccolòMachiavelli.‘Ditboek(...)steltdat
machtspolitiekeenonderdeelisvaneenevolutionaireerfenisdiewedelen
metonzeniet-menselijkeverwanten.Ikzaldepolitiekemachinatiesop
universiteitenofinbedrijvennooitmeermetdezelfdeogenzienalsvoor
hetlezenvanditboek.Andersdanmensen,verpakkenchimpanseeshun
politiekevoorwendselennietinretoriek,zodatweveelduidelijkerkunnen
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zienhoepolitiekwerktendaardoorveeloveronszelfkunnenleren.’772
Geenwonderook,datnewtGingrich,deRepublikeinsevoorzittervan
het Huis van Afgevaardigden en Republikeins presidentskandidaat in
2012, Chimpanzee Politics aanbeveelt als verplichte lectuur voor alle
nieuwkomersindepolitiek.773

Anders dan macht wordt angst in Chimpanzee Politics774 nergens
geëxpliciteerd.Dat isopvallend,want inde tekstduiktde termangst
doorlopendop.Angstlijktzowelonderapenalsondermensentefunge-
renalseenvandebelangrijksteaanjagersvanmacht,agressieensociale
dominantie. Het is de angst van de oudere krachtige mannetjes voor
dominantenieuwkomers.775Hetisdeangstvoorconcurrentendieermet
devrouwtjesvandoorgaan.776Enhetisdeangstvanoudemannetjesvoor
fellevrouwtjesduo’sals‘Mama’en‘Gorilla’.Hetisangstdieuiteindelijk
lijkttebepalenofiemanddaadwerkelijkzijnpositieverliest,behoudtof
verwerft.Ofiemandwordttoegelatenofbuitengesloten.En:ofiemand
indesituatieverkeertomanderenin-ofuittesluiten.

‘Hetwaswinterenbijgevolgleefdendeapenindegrotezaal.Dedrie
mannenwerdenelkeochtendalseerstenbinnengelaten.Eénvanhen,
Yeroen,rendedanaltijdloeiendenmetdeharenovereindnaardegrote
tonnen.Hijwerdopdevoetgevolgddoordeanderetweedieangstig
krijstenentelkensachteromkeken.(...)Opdehoogstetonkropenze
bovenop elkaar, terwijl de vrouwen hen van onderaf aanvielen. Dat
gebeurde onder aanvoering van Mama en haar vriendin Gorilla. (...)
Demannenverweerdenzichwel,maardatversterktedeagressievande
anderenalleenmaar.Hungroteangstvoorderazendevrouwenbleekuit
intensgekrijs,diarreeenbraken’.777

Voor Frans de Waal spreekt de expressie van de dieren boekdelen.
‘Angstigegezichtsuitdrukkingengaandikwijlsmetstemgeluidgepaard’,
schrijfthij.‘Hetluidsteishetkrijsen.IndeperiodewaarinYeroen,de
oudsteman,werdonttroond,waszijngekrijs indeheledierentuinte
horen.(...)Krijsenkaneenvormvanangstigprotestwordengenoemd.
Vaakgaathetoveringejank,datzachteriseneerderzeurendenteleur-

772 JimCollins,Book Value(januari1996).Zie:jimcollins.com/article_topics/articles/book-value.
html(geraadpleegd20januari2010).

773 AldusdekorteautobiografieinhettijdschriftTimedatFransdeWaalin2007uitrieptoteenvan
dehonderdmeestinvloedrijkemensenterwereld.Zie:CocoMasters,‘scientists&Thinkers:
FransdeWaal’,Time3mei2007.

774 Frans de Waal, Chimpanzee politics: power and sex among apes, Baltomore: Johns Hopkins
UniversityPress1982.

775 FransdeWaal,Chimpanseepolitiek. Macht en seks onder mensapen,Amsterdam:Becht1982,p.82.
776 DeWaal,Chimpanseepolitiek,a.w.,p.128.
777 DeWaal,Chimpanseepolitiek,a.w.,p.69
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gesteldklinkt.’778
nietalleenisdeangstdoorlopendonderdeapenaanwezig,volgensDe

Waalblijktangstookeenvandekrachtigsteimpulsenindestrijdomde
macht.Ennietalleenindestrijdomdemachtonderapen,maarookin
demachtsstrijdondermensen.779

DeWaal thematiseertdeangstdanwelniet,maaruitzijnvroege
studiesvaltoptemakendatangst,netalsempathieinzijnlaterewerk,
inhetmenselijkbestaaneenbelangrijkevolutionairgegevenis.780Ook
DeWaalsgroteinspiratorCharlesDarwinwijdtinzijnberoemdeboek
overemotiesHet uitdrukken van emoties bij mens en diereen lange
paragraafaandeangst.stapsgewijsverkenthijdeverschillendestadia
waarindeangstzichuitdruktinhetgelaatvanmensenendieren:ver-
rassing,verbazing,vreesenontzetting–surprise, astonishment, fear and 
horror.781 EnookbijDarwinlijkenangstengewelddadiggedragnauw
metelkaarverwant.‘Eendoorpanischeangsttotwanhoopgedreven
mensofdierheeftwonderbaarlijkveelkrachteniszondermeeruiterst
gevaarlijk’.782

Kierkegaard: in de angst toont zich onze vrijheid
Moderneintellectuelendienadenkenoverhetverschijnselangst,starten
doorgaansbijdeDeensedenkersørenKierkegaardendiensstudieHet 
begrip angstuit1844.783Ditiseenstandaardwerk–vaneenduizelingwek-
kendemoeilijkheidsgraad784–waarinKierkegaarddeangstalevenmin
opvatalseengeïsoleerd,psychologischverschijnsel.

778 DeWaal,Chimpanseepolitiek,a.w.,p.35.
779 Zonderteaarzelentrektdeprimatoloogdirecte lijnenvanBurgersZooinArnhemnaarde

slagveldenvanhetAntiekeGriekenland.DeWaal,Chimpanseepolitiek,a.w.,p.218.
780 ArneOhman&susanMineka,‘Fears,Phobias,andPreparedness:TowardanEvolvedModule

ofFearandFearLearning’,Psychological Review,vol.108,no.3,2001,p.483-522.Angstlijkt
bijDarwinechternietalleenverbondenmetgeweld.Hijsuggereertdaterookverbindingen
liggentussenangstenempathie.‘Vrijweliedereenzaldezelfdeemotieinhevigemateondergaan
wanneerhijzouzienhoeiemandgefolterdwordtofzalworden.Indergelijkegevallenisergeen
gevaarvooronszelf,maardoordekrachtvandeverbeeldingenhetmedelevenverplaatsenwe
onsindepositievanhetslachtofferenvoelenietsdatverwantisaanvrees.’CharlesDarwin,
Het uitdrukken van emoties bij mens en dier(1872),Amsterdam:Uitgeverijnieuwezijds1998,
p.315.

781 Darwin,Het uitdrukken van emoties bij mens en dier,a.w.,p.288-318.
782 Darwin,Het uitdrukken van emoties bij mens en dier,a.w.,p.89.
783 VigiliusHaufniensis(sørenKierkegaard),Het begrip angst,Budel:Damon2009.
784 CommentatorenopKierkegaardswerknoemenHet Begrip Angst‘maddeningly difficult’.Feitelijk

hadhetstevigmoetenwordenherschreven,meentKierkegaard-biograafMarino,dieronduit
toegeeftdatertalvanpassagesinhetboekzijndiehem‘compleetontgaan’.Mijontgaatnogveel
meerdanMarinoenvertrouwopmijnweergavevanKierkegaarddanookvooreengrootdeelop
Marino’swerkindezeenopverderesecundaireliteratuuroverKierkegaard.Zie:AlastairHannay
&GordonDanielMarino,The Cambridge companion to Kierkegaard,Cambridge:Cambridge
UniversityPress1998,p.308.
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VanmeetafaanmaaktKierkegaardeenbelangrijkonderscheid:tus-
senangstenvrees.‘Ikmoeteropwijzendatangstvolstrektverschiltvan
vreesengelijkaardigebegrippen’,schrijfthij.Vreesverwijst‘altijdnaariets
bepaalds,terwijlangstdewerkelijkheidvandevrijheidalsmogelijkheid
totdemogelijkheidis’.785

HetiseenvandetallozezinneninHet Begrip Angstomoptekauwen.
Vrezen,lijktKierkegaardtebedoelen,doejevoorietsconcreets.Voor

ontslagenliefdesverdriet,ruzie,ijzelenvoedselvergiftiging,ziekteofoor-
log.Vreesverwijstdusnaarietsinderealiteit,naartastbareverschijnselen.

Angstisdaarentegennietconcreet.Typerendvoorangstisdatzijgeen
objectheeft.sterkernog:angstverwijstbijuitsteknaarietswatnietis,
ofwatnogniet is.Angstverwijstnaar ‘leegte’,naar ‘afwezigheid’naar
volledigeonverbondenheid.Angstishetverschrikkelijkegevoeldatalles
openligt,datnietsnogzinheeftofgerichtisopeendoel.

Hetklinkttegenstrijdig,maardaarmeeontspringtangstperdefinitieaan
eensituatievanvolheid.Hetstartpuntvandeangstiseensituatiewaarin
demenszichmetduizend-en-een-dradenmethetbestaanverslingerd
weet.786Paswiegehechtisaanheteigenlichaam,aandeeigenfamilie,
aanvriendenenpassanten,aanhetverledenenaandetoekomst,aanzijn
huis,zijnstadenzijnland,isookinstaatomangstigtezijn.Paswanneer
jejezoinnigmetdewerkelijkheidverbondenvoelt,kanlevensgroothet
besefopdoemendatjedezewerkelijkheidookkwijtkuntraken.Endat
specifiekemomentvanultiembewustzijn,noemenweangst.Hierligt
eenvandebelangrijksteinzichtenuitKierkegaardsboek:hoe‘innerlijk’
hetangstgevoelbijdemensookis,zoevidentishijinzijnmomentvan
angstverbondenmetzijnomgeving.787/788

Angstishetplotselingevermoedenvanvolledigeonverbondenheid.
Hetvermoedendatmijnvertrouwdeomgevingvanmij losraaktof ik
vanmijnomgeving.Angstishetvermoedendatveel,zonietallesophet
spelwordtgezet.

OpnieuwklinkthettegenstrijdigwanneerKierkegaardvervolgensstelt
datangsteenhelderegewaarwordingisvanvrijheid.Wanthetmoment
waaropdeervaringvandeangsthetkrachtigstis,valtsamenmethet
momentdatjewéétwatjeteverliezenhebt,endatjewéétwatjewilt

785 Haufniensis,Het begrip angst,a.w.,p.47.
786 FritsFlorin,NawoordbijHaufniensis,Het begrip angst,a.w.
787 ArneGrøn,The Concept of Anxiety in Søren Kierkegaard,Macon:MercerUniversityPress2008.

p.XIV.
788 Angstisdanookenkelonbekendvoordemenszonderinlevingsvermogen,voordepsychopaat,

voordemenszonderschuldenwroeging,voorwienietkanmeevoelenmetdeander.Mitchell
D.G.Blaire.a.,‘Turningadeafeartofear:impairedrecognitionofvocalaffectinpsychopathic
individuals’,Journal of abnormal psychology4,2002,p.682–686.
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behoudenofwatermogelijknogtewinnenis.Danisangst‘demogelijk-
heidtotdemogelijkheid’.

Hetstandaardvoorbeeldisdatvandemensopeenhooggebouwof
een overhangende rots. Wanneer hij in de diepte kijkt, overvalt hem
deconcrete‘vrees’omnaarbenedentevallen.Hetiseenvreesdiehij
eenvoudigkanbezwerendooreenstapjeterugtezetten.Maarhetisook
eenvreesdiekanovervloeienineenduizelingwekkende‘angst’.Wanthij
beseftdathijookkanbesluitenomeenkleinstapjenaarvorentezet-
tenendaarmeeállesophetspeltezetten.Watzichhieropenbaartisde
meestintenseervaringvanvrijheid:demogelijkheidomverbondente
blijvenmethetvollelevenofommetéénstapaandezeverbondenheid
eeneindetemaken.

Hetlouterefeitdatjekeuzeshebt,loktalangstenuit.Wantdekeuze
voorhetene,betekentaltijdhetverliesvanhetandere.Hetfeitdatjede
keuzehebttussenlevenendood,loktimmenseangstuit.Angstmaakt
volgensKierkegaardeenonmiskenbaaronderdeeluitvanhetmenselijke
bestaan.OphetmomentdatvolgensKierkegaarddemensménswerd,dat
wilzeggen,ophetmomentdatGodaanAdamdevrijheidschonkomte
kiezentussengoedenkwaad,deedookdeangstzijnintrede.Wantopdat
momentbesefteAdamdatdezekeuzesconsequentieszoudenhebben.789
Angstenvrijheidhorendanookonverbiddelijksamen.Wieafwilvan
zijnangst,zalookzijnvrijheidmoeteninleveren.

Doordeangstzodichtindenabijheidteplaatsenvandevrijheid,krijgt
hetbegripeenpositieveconnotatie.TochiservolgensKierkegaardgeen
twijfelovermogelijkdatdeervaringvanangsteenvandemeestingrij-
pendeervaringen isdie erbestaat. ‘Geengrootinquisiteurheeftzulke
ontzettendemartelingen tot zijnbeschikkingalsdeangst.Geenspion
weetdeverdachtezosluwopzijnzwakstemomentteovervallen(...)alsde
angst.Engeenscherpzinnigerrechterweetdeaangeklaagdezoteverhoren
–ja,uittehoren!–alsdeangstdiehemnooitloslaat.nietindeafleiding,
nietinhetrumoer,niettijdensdearbeid,nietbijdagennietbijnacht.’790

Zoisdeangsteenvoorwaardeomtelevenen,vanzelfsprekend,omte
overleven.Deangstopenbaartdemogelijkhedenvandevrijheid,deangst
zetaantotzelfreflectie.Doordevrijheidconstanttebegeleiden,weetde
angstonstebehoedenvoorhetmakenvanslechtoverwogenkeuzes.De
angst,kortom,laatonsnietalleenbeseffenhoezeerweverwevenzijnmet
onzewereldenonzemedemensen.Deangstmaakthetookmogelijkom
dezeverwevenheidinvrijheidtebehouden.

789 Grøn,a.w.,p.27.
790 Haufniensis,Het begrip angst,a.w.,p.168.
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Heidegger: de angst attendeert ons op ons ‘Sein zum Tode’ 
DriekwarteeuwnasørenKierkegaardgeeftdeDuitsefilosoofMartin
Heideggerdiensanalyseeennieuweimpuls.Ineensamenvattingdieons
vooralsnogvoorraadselenzalstellen,beweertHeideggerhetvolgende.

Deangstlaatonskennismakenmetdehorizonvanonsdenken:met
de horizon waartegen alles oplicht, contouren krijgt en aan ons ver-
schijnt:datishet‘zijn’.Dezehorizon,dit‘zijn’,isvolgensHeideggerwat
overblijftwanneerhetonszoulukkenomalleconcrete‘zijnden’wegte
denken:demensen,dedieren,dedingen,deomgeving.Het‘zijn’datna
ditdenkprocesoverblijft,is‘hetniets’.Enhetnietsisdedood.Angstis
danooknietmeerofminderdanonzekennismakingmetdedood.Al
isdaarmeenietallesgezegd.

netalsbijKierkegaard,isdeangstdusmeerdaneenbescheidenemotie,
meerdaneenvrees,meerdaneenantwoordopeenconcretedreiging.
Wanneerdeangstbestaatuiteenaldannietkortstondigcontactmethet
‘zijn’,meteen‘zijn’alsdevolledigeafwezigheidvanalle‘zijnden’,methet
nietsendusmetdedood,ontdekkenwijinhetmomentvanonzeangst
ookietswatweeerdernietkenden.EndatisvoorHeidegger,netalsvoor
Kierkegaardhonderdjaareerder:onzevrijheid.

Ditallesvereistuitleg.Eenuitlegdiemoetstartenmethetgegevendat
hetHeideggeruiteindelijknietomdeangstistedoen.Deangstisniet
meerdanéénuitmeerdereervaringen–stemmingen–waaraandemens
nueenmaalisonderworpen.WaarhetHeideggerwelomgaat,enzeker
inzijnhoofdwerkSein und Zeituit1927,ishet‘zijn’,isdehorizonvan
onsdenken.Dit‘zijn’isdekwestiediedeDuitsedenkereenlevenlang
blijftfascineren.Heideggersbelangstellingvoorhet‘zijn’,isbelangstelling
voordevraaghoewede‘hele’werkelijkheidkunnendenken.Wantde
werkelijkheid,zoalsdiezichaanonsvoordoet,isimmersgefragmenteerd.
Daarom lijkenweditgeheel inonsdagelijksebestaanmaaramper te
beseffen.Opdemomentenwaarophettochmogelijkisomachterdie
fragmenten,achterdeze‘zijnden’,eenhorizonteontwarendiealdeze
‘zijnden’omvat,enwaartegenaldeze‘zijnden’huncontourenkrijgen,
ontwarenweeenfundamentelelaagindewerkelijkheid.Eendimensie
diedehelewerkelijkheidhaarzinenbetekenisgeeft.791

Helaaswordtdezehorizonvanhetdenken,dezediepstelaagachterde
‘zijnden’,maaramperopgemerkt.OokfilosofenzijndaarvolgensHeideg-
germaarampertoeinstaat.netalsdemeestemensenzijnookfilosofen
doorlopendbezigomdeelgebiedenindewerkelijkheidteidentificeren

791 Zievooreenknappesamenvatting:ArnoldHeumakers,‘MartinHeideggervertaald.Desprong
vanhetdenken,NRC Handelsblad28november1997.
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en tekoloniseren.Bijvoorbeeldomdezewetenschappelijkvruchtbaar
maken,omertroostofhouvastaanteontlenenofomerietspraktisch
mee tedoen.Enomdatwijonsdoorlopendrichtenopdeze ‘zijnden’,
verliezenwehet ‘zijn’datalevendoorlopenduithetoog.Devraagis
zelfsofwijhet‘zijn’überhauptwelkúnnendenken.Telkenswanneerde
mensuitsprakendoetoverhet‘zijn’, lijkthijimmersweertebelanden
bijeenvande‘zijnden’.Diekanhijinelkgevalaanwijzenenbevatten.

Devraagisnatuurlijkhoejehet‘zijn’danwélinhetvizierkrijgt.Want
probeermaareensniettedenken.Alleenaldepogingomniettedenken
isaleenvormvandenken.Enisniet-denkenaleenheleopgavevoor
degewonemens,voordefilosoof,dievanhetdenkenzijnberoepheeft
gemaakt,isniet-denkenwelhaasteenonmogelijkeopgave.

InSein und Zeitdat,netalsKierkegaardsHet Begrip Angst,toteenvan
demeestoorspronkelijkeenmoeilijksteboekenuitdefilosofiewordt
gerekend,constateertHeideggerdanookdathetfeitelijkonmogelijkis
omwetenschappelijkeuitsprakentedoenoverhet‘zijn’alszodanig.792
Tochisereenuitweg.Endezenubrengtonseindelijkbijdeangst,bij
datgenewaarhetmijindezetekstomgaat.

Wanneerwehet‘zijn’ophetspoorwillenkomen,danzijnwevolgens
Heideggeraangewezenoponze‘stemmingen’.Zoalseenpianopasmuziek
kanlatenklinkennadathijisgestemddoordepianostemmer,zokande
mensmogelijkerwijsietsgewaarwordennadathijisgestemddoorhet
‘zijn’.Mijnstemmingbepaaltmijnervaring.Benikvrolijkgestemd,dan
ervaarikdewerkelijkheidandersdanwanneeriksomberbengestemd.
Ikontdekzowelmijzelfalsmijnwereldinmijnstemmingen.Dezestem-
minggaatdanookaanmijvoorafenvindthaaroorspronginhet‘zijn’.

Demeest fundamentele stemmingopenbaartzich inonzeangst.793 
DaarommaaktHeidegger,netalsKierkegaard,eenonderscheidtussen
vreesenangst.OokbijHeideggerrichtdevreeszichaltijdópeenbepaald
‘zijnde’(hetmesvandechirurg,dedief,deontslagbrief).Bovendienis
hetdevreesaltijdómeenbepaald‘zijnde’tedoen(mijngezondheid,mijn
bezit,mijnwerk).Daaromisdevreesvanmeetafaaningekaderddoor
andere‘zijnden’.(Doorhetgeruststellendepraatjevandechirurg,door
hetslotopdevoordeur,doorhetuitzichtopeenanderebaan.)

Datisfundamenteelandersbijdeangst.Wanneerwebevangenworden

792 HaraldvanVeghel,Op goddelijke grond. Heidegger over de theologische fundering van de filosofie
(diss.Tlburg),Budel:Damon1999,p.255.

793 HeideggerwerktdestemmingdoordeangstaluitinSein und Zeit.Zie:ThomasRentsch(red.),
Martin Heidegger.Martin Heidegger, Sein und Zeit,Berlin2007,p.63-65.Maarikvolghierde
uitwerkingineenlaterboek,enwelinderedediehijuitspreektbijdeaanvaardingvanzijnambt
alshoogleraarinFreiburgin1929,getiteld:Was ist Metaphysik?
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doordeangst,ietswatdoorgaansmaarzeerzeldenenbovendienzeer
kortstondigvoorkomt,danontbrekendeze‘zijnden’.Angstzouweleens
eenintenseervaringkunnenzijnvanhetontbrekenvanálle ‘zijnden’.
Bevangendoordeangstvoelenweonsplotsunheimisch.‘Alledingenen
ookwijzelfzinkenweginonverschilligheid.’794Datbetekentnietdatde
‘zijnden’erplotsnietmeerzijn.Hetbetekentdatzeevengeenhouvast
meergeven.Kortstondigblijkenzevolstrektzinloosenbetekenisloos.
Voormíjdoenzeernietmeertoe.Objecten,ideeën,verschijnselenen
mensen,inclusiefhet‘ik’,dieeventevorennogzinvolenbetekenisgeladen
waren,verschaffenmijgeensteun,troostofvastigheidmeer.‘Indeangst
‘zweven’wij.(...)Doorditzwevengeschokt(...)iseralleennoghetnaakte
bestaan,alleendat’.795Kortstondigstaikincontactmetdedood.Plots
besefikdatdedooddehorizonisvanmijnbestaan.Ikbesefdatmijn
bestaan,mijnDasein,tendiepsteeenSein zum Todeis.

Wanneerdeangstwegtrekt,endatgebeurtsomsevenabruptalsdat
deangstarriveert,danherstellenweonsenzeggennaarwaarheid‘met
eenheldereblikendeherinneringnogversinhetgeheugen’:‘Hetwas
eigenlijkniets’.Inderdaad,zegtHeidegger.‘Hetwasinderdaadniets.Het
nietsalszodanigspeeldeevenop’.

DítisduswatwevolgensHeideggerindeangstophetspoorkomen:
hetgeheeldatbestaatuithetniets,uitdedood.DedoodisdeVerständ-
nishorizont,waartegende‘zijnden’,inclusiefdemens,eerstalssilhouetten
opdoemenenvervolgensherkenbaarwordenalslouter‘zijnden’.Geen
wonderdaterineenmomentvanangstsprakeisvaneenintenseerva-
ringvanonsDasein.Deervaringwatinhethierennuonsleven,onze
speelruimteendusonzevrijheidis.796

MetdezenotiekomtHeideggeropnieuwdichtindebuurtvanKier-
kegaard.797Eengevangeneweetpasdathijeengevangeneis(énwathet
dusbetekentomvrijtezijn)wanneerhij,alwashetmaaréénkeer,het
vrijebestaanbuitendegevangenisheeftgeproefd.Zowetenwijwatwe
‘zelf ’zijn,enwat‘vrijheid’iswanneerde‘zijnden’,alwashetmaarvoor
éénkeer,hunzinenbetekenisverliezen.Enhetisdeangstdieonsdeze
mogelijkheidtottranscendentieverschaft.Zelfsalzoudeangstzichmaar
éénkeerineenmensenlevenopenbaren,danbetekentdatnognietdatzij
verderafwezigis.Integendeel,zoschrijftHeidegger.‘Dezeoorspronkelijke

794 Heidegger,Wat is metafysica?,Budel:Damon2009,p.58.
795 Heidegger, Wat is metafysica?,a.w.,p.59.
796 Heidegger, Wat is metafysica?,a.w.,p.62.
797 Heidegger,jezouhetbijnavergeten,ishetnietomdemenstedoen,enalevenminomdevrijheid

ofomdemenselijkeangst.Heideggergaathetomhet‘zijn’enbeschrijftinWat is metafysica
demogelijkheidomhet‘zijn’telatenspreken,eenmogelijkheiddiehijvervolgensvindtinde
stemmingvandeangst.
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angstwordtinhetbestaanmeestalonderdrukt.Maardeangstiser.Ze
slaaptslechts.Haarademsiddertvoortdurenddoorhetbestaan’.798/799

Angst groeit met de moderniteit
WanneerweietsvanKierkegaardenHeideggermogenaannemen,danis
hetdathetondervindenvandeangsteenbijzonderingrijpendeervaring
is.Angstiseenemotiewaaroverwenietlichtzinningkunnenspreken.
DaarbijishetonderscheiddatKierkegaardenHeideggermakentussen
angstenvrees,zowelbelangrijkalsactueel.Waarmensenvrezen,valt
actieteondernemen.Hetobjectvandevreeskanwordengeïdentificeerd
enuiteindelijkweggenomen.Deschuldigewordtaangewezen,deruzie
vermedenofbijgelegd,depijnopgelost,demisdadigeropgepakt.

Maar bij angst ontbreekt deze mogelijkheid. Waar mensen angstig
zijn,kanmaarampereendaadwordengesteld.Wantwatdedeangst
veroorzaaktkanmaaramperwordengeïdentificeerdendaaromookniet
wordenweggenomen.VolgensKierkegaardverwijstdeangstnaarniet
minderdandevrijheid.OokbijHeideggertoontdeangstuiteindelijk
devrijheid,alopenbaartdezevrijheidzichvooraleerstviaeenstemming
doorhetzijn.Eenzijndatwemoetenopvattenalshetnietsendedood.

Omdat de angst mijn vrijheid laat oplichten, werkt de angst zowel
stimulerendalsverlammend.Wieplots,bevangendoordeangst,voor
deafgrondvandevrijheidstaat,kanzowelzijnverantwoordelijkheid
nemen,maarookvoorzijnvrijheidterugdeinzenenzijnverantwoorde-
lijkheidweigeren.Eenvoordehandliggendewijzeomdeangsttijdelijk
intedammen,isdoorhaartetransformereninvrees,omdatalleenbij
devreesconcreteoplossingenvoorhandenzijn.Welatenonzeangsten
manipuleren richting vrees door de ‘ellendelingen’, zoals Kierkegaard
ergensschrijft.Weverschuilenonsoponwaarachtigewijzeachterhet
‘men’,zoalsHeideggerconstateert.

Dezebewegingen,waarinwehopenonzeangstomtezetteninvreesen
onzeverantwoordelijkheidpogenteweigeren,zijnvolgensKierkegaard
‘leugenachtigebedenksels’vanpraatziekemensen.800Heideggerschrijftin
Sein und Zeitoverhetslappegeleuter–Gerede –vanhet‘men’.Wiezich
inslaaplaatsussendoorhetmen,laatzichverleidenom‘oneigenlijk’te

798 Heidegger, Wat is metafysica?,a.w.,p.65.
799 Datdeangstnietdoorlopendtoeslaat,komtvolgensHeideggeromdatdeoorspronkelijkheidvan

hetnietsdoorgaanswordtgemaskeerd.Hetniets,het‘zijn’,wordtgemaskeerdomdatwijonsop
eenbepaaldemaniervolledigaande‘zijnden’verliezen.Hoemeerweonsinonzebedrijvigheid
totde‘zijnden’keren,‘destemeerkerenweonsafvanhetniets.Enjuistdaardoorzakkenwe
steedsverderafnaarhetniveauvandepubliekeoppervlakkigheidvanhetbestaan’;Heidegger, 
Wat is metafysica?, a.w.,p.63.

800 Haufniensis,Het begrip angst,a.w.,p.168.
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levenenaftezienvandemogelijkheiddiedeangstonsinfeiteschenkt:
demogelijkheidvandevrijheid.

Dezeheimelijkeuitweg,waarinweonzeexistentiëleangstenoverhe-
velennaarhetdomeinvandevrees,roepteenvraagopdieinhetvorige
essayalsluimerde.IshetmogelijkdatwesindsheteindevandeKoude
Oorlogangstigerzijnterwijler,wellicht,veelmindertevrezenis?Ishet
mogelijkdathetinveelgevreesdebedreigingen–verliesvanidentiteit,
onveiligvoedsel,concurrentieverlies,terrorisme,gevaarvooronzekin-
deren,openstedenenmassa-immigratie–feitelijkdraaitomeeneven
onbestemdealsexistentiëleangst?Wanneerwedezevraagbevestigend
kunnenbeantwoorden,endaarlijkthetop,waarmoetenwedetoename
van deze angst dán situeren? Kunnen we uit deze toenemende angst,
bijvoorbeeld, afleiden of onze vrijheid (Kierkegaard) is toegenomen?
Ofdatonsbesefvan‘hetzijn’isgegroeid(Heidegger)?Openbaartonze
vreeseenscherperbegripvandezijnden,inclusiefeenscherperbegrip
vanhetikendeander?

En,vooruitlopendopdevolgendeessays:kunnenwedeangstindat
gevalopvattenalshetdiapositiefvanhetmedelevenomdathetikende
andermeerenmeeropelkaarbetrokkenraken?Moetenwe,zometeen,
angstenmedelevenweltegenoverelkaarzetten?Zijnwellichtbéidemo-
mentenmanifestatiesvanherkenningvanhetikendeander?

Ishet,kortom,aannemelijkdatdemondialisering–opengrenzen,
internetenhetgroeiendeaantalcontactenbuitenonzetraditioneleleef-
wereld–nietalleendeangstlaattoenemen,maardaarmeeookonsbesef
vanvrijheidenonsbegripvandemenselijkeconditie?Ishetaanneme-
lijkdatmetdetoenemendeangstookonsbegripvandewerkelijkheid
toeneemt?Eenbesefdatgepaardgaatmeteenbesefvanonzegroeiende
vrijheidomkeuzestemaken,inclusiefdekeuzeomdeanderbuitente
sluitenenopnieuwdegeborgenheidtezoekenvandeeigengroep?

Wanneeropdezevragenmetjakanwordengeantwoord,danhoort
angstnogonlosmakelijkerbijde21eeeuwmethaaralsmaartoenemende
scalaaanmogelijkhedendanbijde19eeeuwvanKierkegaard.

Eentoonaangevendegroepintellectuelenwijsteropdatwedezevragen
inderdaadmet‘ja’kunnenbeantwoorden.Angstmaaktonverbiddelijk
deeluitvandemoderniteit.Eenmoderniteitdiezichinhetnajaarvan
2001vaneenbijzondergruwelijkekantlaatzien.Indenadagenvan11
septemberloeitdeangst.Aanvankelijkoverheerstvooralde‘vrees’,omin
delijnvanKierkegaardenHeideggertedenken.Wantdebedreigingen
schijnenmaaralteconcreet:indewekendieop11septembervolgen,
lijkennieuweaanslagenloutereenkwestievanurenendagen.

Omdat deze aanslagen maar amper plaatsvinden, luwt de concrete
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vreesengroeitdeabstracteangst.Isernogweleentoekomstvoorons
en onze kinderen? Wie kunnen we nog geloven? Kan onze moderne
wereldinéénklapwordtweggevaagd,zoalsookhetWTCinéénklap
instofveranderde?Isdemodernewestersewereldwelzosuperieuren
onkwetsbaaralsweeerderveronderstelden?

Tot2001isdemondialiseringvooralnoghetdomeinvanliberaleeco-
nomen,dieveelalwijzenopdezegeningenvande‘plattewereld’.801Totdat
momentismondialiseringookhetdomeinvandeanti-enanders-globa-
listendiewijzenopdeveletekortkomingenvandiezelfdeverplatting.802
Maarmetdeaanslagenvan2001(newYork),Madrid(2004)enLonden
(2005)kantelthetdebat.Onderdebeschuldigingdatdehegemonievan
hetliberaleWestenbijdraagtaandeopkomstvandeJihad,verdwijnen
deeconomischeanalysesnaardeachtergrond.Ookderadicalekritiek
opdemondialiseringlijktaftezwakken.Deanti-globalistenwetenzich
indenabijheidgeplaatstvanAlQaidaenlatenhunprotestenverstom-
men.VervolgensnemenintellectuelenalsRüdigersafranski,Benjamin
Barber,AnthonyGiddensenRalfDahrendorfhetdebatover.Enhetis
deangstdiezecentraalstelleninhunsociologischeenpsychologische
verhalenisdeangst.803

Allengevenwoordenaanhetvermoedendaterméérspeeltdanlouter
de vrees voor nieuwe aanslagen. De boeken, essays, columns en opi-
niestukkenvansafranski,Barber,GiddensenDahrendorfgrijpenveel
verderdandeconcretevreesvoorAlQaidaenhetislamitischterrorisme.
nietalleendemeestebeschouwingenoverhettoenemendemedeleven
zulleningaanopdemondialiseringdieditmedelevenmogelijkmaakt.
Ookdemeestebeschouwingenoverdeangststellenscherpopdemon-
dialisering.804

Safranski: globalisme en ‘innere immigration’
EeneerstepositieinhetangstdebatneemtRüdigersafranskiin.Ineen

801 BehalveThomasFriedman(The Lexus and the Olive Tree a.w.,& The earth is flata.w.,) enJagdish
Bhagwati(In Defense of Globalizationa.w.,)isdatzekerookMartinWolf,Why Globalization 
Works,Yale:YaleUniversityPress2004.

802 Ziemetname:JohnGray,False Dawn: The Delusions of Global Capitalism,London:Thenew
Press1998.BenjaminBarber,‘JihadvsMcWorld’,The Atlantic Monthly,maart1992.Michael
Hardt&Antonionegri,Empire,Cambridge,MA:HarvardUniversityPress2000.

803 niet zonder reden, meent Domique Moïsi, want wanneer we de wereld in de nog zo jonge
21e eeuwzoudenopdelennaardeoverheersendeemoties,danoverheerst inhetWesten, in
deVerenigdestatenenEuropaevidentdeangst.DatisvolgensMoïsiandersinAzië,waarde
hoopoverheerst,eninhetMidden-Oostenwaardevernederingdebestepapierenheeft;Moïsi,
Geopolitiek van de emotie, a.w.

804 Zelfpeil ik inTegen de angstdeaandemondialiseringgerelateerdeangstondereenaantal
fenomenen–onderwijshervormingen,mensenhandel,groenradicalisme,Euroscepsis–sinds
dejaren‘90.Zie:Bodelier,Tegen de angst,a.w.
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invloedrijk en veelgelezen boekje Wieviel Globalisierung verträgt der 
Mensch?805behandelthijder Globalismus,het‘globalisme’,datweinfeite
kunnenvertalenals‘kosmopolitisme’.

Maareerstrichtsafranskizichopdemensdiezichineenmondiali-
serendesamenlevingstaandemoetzientehoudenenzichviademedia
onophoudelijk geconfronteerd weet met een overdosis aan narigheid.
Hoofdschuldigeinditdramavandeangstisdetelevisie.Hoewel‘tele-
visie’letterlijkbetekentdatweindevertekijken,ladenwijviahettoestel
veeleerdeellendevandemondialiseringoponzedriezitsbank.Hetweg-
smeltenvanhetpoolijs,genetischemanipulatie,denucleaireoverkill,de
wereldwijdeverspreidingvanaids,hetgatindeozonlaagendetoekomst
vanonzepensioenverzekering,belegdinIJslandseenArabischeaandelen.
Plotselinghorenzebijhethuiskamermeubilair.

Hetfeitdatwereal timewétenwatereldersgebeurt,legteenenorme
lastoponzeschouders.Wantelkerampenelkesomberevoorspelling
doetóóknogeenseenforsberoepoponzebehoefteomtezorgen.‘Jij
daar’, persifleert safranski sarcastisch, ‘wat doe jij tegen het gat in de
ozonlaag,watdoejijtegenhetwereldwijdeterrorisme,watdoejijtegen
dekinderarbeidinIndia?’

Weinig,zoblijkt.Wantdemondialiseringgaatdekrachtenvandenor-
malemensenverteboven.Enhetwordterbepaaldnietbeteroponderde
overheersendeinvloedvanhet‘globalisme’,deidealistischebovenbouw
vanhetmondialiseringsproces.

Volgenssafranskiis‘globalisme’eenideologiediedewereldwijdever-
knopingvaninformatie,politiekeneconomietoejuichtennogveelverder
wilbevorderen.Globalisten,datzijnzoweldeneo-liberaleeconomen
inWashington,alsdepost-nationaleintellectuelendiedromenvaneen
wereldstaat,maarookdewereldverbeteraarsdiemenendatwedegrote
problemenvandeze tijdalleenopmondiaalvlakkunnenaanpakken.
Feitelijkisglobalismevoorsafranskisynoniemmetkosmopolitisme.

Globalisme, alias kosmopolitisme, zo meent safranski, is een vorm
vanvalsbewustzijn.Enhetvaltdeverkondigersvanditglobalisme,cq.
kosmopolitisme,aanterekenendatzeditnietwilleninzien.Hetgloba-
lismeverondersteltdatdemondialiseringwordtgeschraagddooreen
actiefhandelendsubject,genoemd‘demensheid’.Dezemoetdenieuwe,
mondialewerkelijkheiddragenenvormgeven.Dezemensheidechter,
die bestaat volgens safranski helemaal niet. Er zijn enkel ménsen. In
meervoud. Mensen, verweven met hun eigen kleine geschiedenissen,
huneigenvriendenenfamilieenhuneigentraditie.Mensendienuook

805 Rüdigersafranski,Wieviel Globalisierung verträgt der Mensch?München/Wien:Hanser2003.
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nogeensalleellendeopwereldschaalteverwerkenkrijgenendaarook
nogeensweloverwogenopmoetenzientereageren.

safranskispreektdewoordennietuit,maarelkeDuitseintellectueel
weet wat nu moet volgen. Dat zijn de gevleugelde woorden van Carl
schmitt:Wer Menschheit sagt, will betrügen.806Kosmopolieten,behept
meteenglobalistischeblik,diezeggentesprekeninnaamvandemens-
heidofdiewensenoptekomenvooreenvaagbegripalsde‘menselijke
waardigheid’,kunnenvolgensschmittmaarééndoelvoorogenhebben:
hetveiligstellenvanhuneigenbelangen.Endatzijnnietdebelangen
vandedoorsneeburger.

safranskibepleitdanookeenniet-globalistische,anti-kosmopolitische
uitweguitdeangst.Endatisterugtrekkinguithetrijkvandemondi-
alisering.Eenrijkdatuiteindelijknooitméérkanzijndaneenrijkvan
overspannenverwachtingenenduseenrijkvanvertwijfeling,teleurstel-
lingenangst.safranskineemthetopvoorheteenzameindividuenroept
hemtoezijnlevenweerineigenhandtenemen.

Enditprojectvanindividuelezingeving,tégendeovermachtvande
mondialisering, start bij de afstandsbediening van de televisie en de
escape-knopvanhetinternet.safranskibepleitdevertraging,deliefde
voorhuisendorp,hetonbereikbaarzijn.Hijgeefthetnietalleenopom
noglangernatedenkenoverdevelevoordelendiedemondialiseringook
biedt,maarookovermogelijkhedenomdemondialiseringsprocessenop
politiekniveaubijtesturen.Bijsafranskiwordthetindividuopzichzelf
teruggeworpenom‘inzichzelfenvoorzichzelfeennieuwuniversumte
scheppen’.

Eeninteressantevraagisdanook:isdatwelmogelijk?Kaneenmens
zichzelf opnieuw vormgeven, dwars tegen de Zeitgeist in? Moet je je
uiteindelijk toch niet op het terrein van de economie, het recht, de
technologie en de politiek begeven om iets te veranderen, al was het
maar om de mogelijkheidsvoorwaarden te scheppen je daadwerkelijk
tekunnenterugtrekken?807ZowelBenjaminBarber,AnthonyGiddens
alsRalfDahrendorfkiezendanookeenandereroute.Deroutevanhet
kosmopolitisme.

Barber: niet-mondiale mondialisering
EentweedesteminhetangstdiscoursisdievandeAmerikaansepolitico-
loogBenjaminBarber.Hijdoetwatsafranskiweigerttedoenenvertaalt

806 schmitt,Der Begriff des Politischen,a.w.,p.55.
807 RüdigerGörner,‘WosindwirinderWelt?KosmopolitismuskontraGlobalisierung-DieIntel-

lektuellenmüsseneineneueFormderWeltläufigkeitentwickeln’,Die Zeit28oktober2000.
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zijnanalysevandeangstmeteendoorineenpolitiekestrategie.808

Al in1995schrijftBarbereenbestselleroverdemogelijkegevolgen
vandemondialisering:Jihad vs McWorld.809Daarinbetoogthijdatde
economischemondialisering tweewereldenopelkaar laatbotsen:die
vandewestersemarkten–McWorld–endievanlokale,tribale,culturele
enreligieuzekrachteneldersterwereld–Jihad.Hetiseenconfrontatie
dievolgensBarbernietzondergevolgenkanblijven.Detribalekrachten
voelenzichdoorMcWorldinhetdefensiefgedrongenenslaanterug.
Wantandersdandetermsuggereert,ishetmondialiseringsprocesvolgens
Barberallesbehalvemondiaal.Hetisdoor-en-doorAmerikaans.Wasde
mondialiseringwerkelijk‘mondiaal’geweest,danhaddenMcWorldnoch
Jihadzichzoduidelijkkunnenprofileren.Omdatdemondialiseringde
factoAmerikaniseringisenalleanderereligies,culturen,economische
enpolitiekevariëteiteninhetdefensiefdrukt,roeptzijnietalleenvrees
opmaarookangst.

Hetisdezeangstdietotopstandleidt.‘Toteencontrarevolutievaneen
diepovertuigdeJihad.’810WantJihadis‘inzijnmeestelementairenega-
tievevormeensoortdierlijkeangst,aangedrevendooreenondraaglijke
onzekerheid’.811

Angstiszoweldedrijvendekrachtónderditverzetalseenonmiddel-
lijkgevólgervan,zekerwanneerdeangstgepaardgaatmetterrorisme.
ZesjaarnaBarberswaarschuwing,op11september2001,slaatdeJihad
inderdaadhardtoe.OverdeHudson,overhetbetonvanJerseyCity,drijft
eerstdevreesBarbersstudeerkamerinnewJerseybinnen.Enterwijlhij
doorzijnramendetorenszietbranden,hangendekrantenalaandelijn.
‘PlotszijnBenjaminBarbersideeënoverkapitalismeenconflictlangzo
academischnietmeer’,constateertThe Washington Post.812

808 BenjaminBarber(1939)wasbehalvepoliticoloogenschrijverookadviseurvanpresidentClinton
‘inzakenationaleveiligheidenbuitenlandsepolitiek’.In2004vroegik,tijdenseengesprekin
Amsterdam,BenjaminBarbernaarderedenenachteronzeangst.Barberbenadruktedatwebang,
doodsbangzijn.Maarvoordie‘overweldigendeangstismaarheelweinigreden.’Hetmaakte
weinigindrukopBarberdaterinnewYork,(september2001),opBali(september2002)ofin
Casablanca(april2003)ookweinigredenwasombangtezijn.‘Latenwealsjeblieftreëelblijven.
Umaaktvelemalenmeerkansomvandaagondereenautotekomendantesneuvelendooreen
terroristischeaanval.’natuurlijk,erkendeBarber,kanermorgeneendirty bombopAmsterdam
neerkomen.Dewareoverwinningvandeterroristenisechternietdebomzelf,maarhetfeit
datwedaarnúzobangvoorzijn.Terroristenwillendesamenlevingverlammendoorangstte
verspreiden.EnhetWestenismassaalindievalgetrapt,terwijlernogsteedsweinigtevrezen
valt.’Zie:RalfBodelier,‘BenjaminBarber:‘IkwildeozograaginClintonsoorfluisteren’’,Filosofie 
Magazine2,2004.

809 BenjaminBarber,Jihad versus McWorld,Amsterdam:Ambo/Anthos1996.
810 Barber,Jihad versus McWorld,a.w.,p.339.
811 Barber,Jihad versus McWorld,a.w.,p.257/240.
812 Megan Rosenfeld, ‘Global Thinker Benjamin Barber’s Ideas on Capitalism and Conflict no

LongerseemsoAcademic’,The Washington Post6november2001.
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Degebeurtenissenvan11septembervormendeaanleiding toteen
tweedebestseller:Fears Empire uit2004.813Verrassendgenoegishetin
ditboeknietzozeerdeterroristischereactievanJihaddiehetrijkvande
angstvestigt.DatdoenvolgensBarberook,envooral,demaatregelen
vandeAmerikaansepresidentGeorgeW.Bush.Enhetisdeze,doorde
Bush-regeringopgewekteangstwaarhetinhetFears Empireomdraait.
MinderdanOsamabinLadenishetdeAmerikaanseregeringdiedoor-
lopenddewanhoopvoedtvanzowelmiljoenenAmerikanenalsmensen
buitendeVerenigdestaten.

‘Geefdestadiavangevaareencode!Arresteerelkekleineboefennoem
hemterrorist!Publiceervagedreigementen!noemdestrijdtegenter-
rorisme‘eenstrijdzondereinde’!Deterroristzitineengrotindebergen
ofineensloppenwijkinKarachienziettoehoezijnvijandenzichzelfte
gronderichtenalsgevolgvandeangstdiehijheeftgezaaidmetzijneen-
maligeterroristischedaadenmeteenpaargoedgekozendreigementen
alsvervolgdaarop’.814

HetiseenheldereanalysedieBarbermaakt.Hetisookeenanalysedie
rond2003volopsteunkrijgtvanopinieonderzoekersinEuropaende
VerenigdestatenwanneerdezewijzenopdeangstdiedeAmerikaanse
regeringverspreidt.815Maarhetisookeenanalysedieuitblinktineen-
zijdigheid.Depoliticolooglegtzosterkdenadrukophetfalenvande
regeringvanGeorgeW.Bushdathijfeitelijkbreektmetzijnveelbredere
enmeerdiepgaandeanalyseuitJihad vs McWorld,eenanalysewaarin
de mondialisering als belangrijkste probleem wordt geïdentificeerd.
Bovendien waren het niet Bush en McWorld die in september 2001
wereldwijdangstenvreesaanjoegen.DatwasweldegelijkdeJihad.Ter-
reurbewegingenalsAl Qaida, Hamas,deAl Ansar Moedjahedienofde
Jemma IslamiyahmanifesteerdenzichaltoenClintonenzelfsReagan
noginhetWitteHuiszaten.AlleenhadhetWesteneropdatmoment
geenbelangstellingvoor.

813 EenboekdatwerdvertaaldalsHet rijk van de angst.OpgrondvanKierkegaardsonderscheid
inangstenvreeswas‘Hetrijkvandevrees’beteropzijnplaatsgeweest.BenjaminBarber,Het 
rijk van de angst: oorlog, terrorisme en democratie,Amsterdam:Ambo/Anthos2003.

814 Barber, Het rijk van de angst,a.w.,p.29.
815 BarbersstandpuntsluitnauwaanbijinternationaleopinieonderzoekenvanhetPEW Research 

Center.Daaruitblijktrond2003,hetjaarwaarinBarbersboekverschijnt,datEuropeanende
VerenigdestatenvanBush–naasthetIsraëlvansharon–alshetgrootstegevaarzien.Eengroter
gevaardusdanAlQaida.DeonversluierdewijzewaaropBushingrijptinhetMidden-Oosten
lijktalleenmaarmeerverzetvanfundamentalistischemoslimsopteroepen.ZieThe Pew Global 
Attitudes Project. Views of a Changing World,juni2003.Indejarenvolgendop2001lijkthet
pessimismealleennogmaartestijgen.nuwordthettrouwensbrederentegendejaarwisseling
2008/2009isdeeconomischecrisiseenbelangrijkereredentotbezorgdheiddanhetterrorisme.
ZieGallup International. Voice of the People. End of the Year Survey,december2008;zie:people-
press.org/reports/pdf/185.pdf(geraadpleegd20januari2010).
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DaaromblijftBarbersaanvankelijkeanalyseinJihad vs McWorldhet
meestrelevant.Hetiseenanalysedienietdeconcretepolitiekvanéén
concreteregeringaanwijstalsbelangrijksteoorzaakvandemoderneangst,
maarhetspecifiekekaraktervandemondialisering.Wildesamenleving
– zowel die onder de reclamevlaggen van McWorld als die onder de
strijdbanierenvanJihad–wordenverlostvandezeallesbepalendeangst
envrees,danmoetzijzichvolgensBarberinzettenvooreenwerkelijk
mondialiserendewereld.Vooreenwereldwaarin iedereenzichdaad-
werkelijkburgerweet.Eenwereldwaarinwenietlangersupporterzijn
vanMcWorldnochvanJihad.InFears EmpirekomtBarberzelfsmeteen
heelconcreetplan:‘DenieuweVerklaringvanWederzijdseAfhankelijk-
heid’.MetdezeverklaringdientdeAmerikaanseoverheid‘eindelijkeens
werktemakenvaneenveelzijdige,opontwikkelingenstabiliteitgerichte
mondialisering’.816

Hetisnietgering,watBarbermetzijnverklaringvoorogenstaat.Dat
iseen‘gemeenschappelijk,mondiaalrechtssysteembovenhethandha-
venvanindividuele,nationalesoevereiniteit’.Hetiseenkosmopolitisch
visioen,‘eenwaredemocratischewereld,metmannenenvrouwendie
samendoorhunbetrokkenburgerschapeenwaredemocratiehebben
gevormd’.817

VerrassendgenoeglijktdedoorBarbervoorgesteldekosmopolisechter
alstweedruppelswateropdeVerenigdestatenzelf.Enhetisdanook
maardevraagofdezeAmerikaansekosmopolisdoorderestvandewereld
inderdaadalsprototypevaneenwerkelijkkosmopolitischesamenleving
wordterkendenomarmd.Barberseigenanalysesindachtig,zalderestvan
dewerelddeVerenigdestatenvoorlopignogwelevenblijvenassociëren
metdeSturm und DrangvanMcWorldendeerfenisvanGeorgeW.Bush.

TerwijlRüdigersafranskideangstwijtaandereal-timemediaenhet
ongebreidelde optimisme van de globalisten, relateert Barber de angst
aandeVerenigdestaten.AlthansaanderoldiedeVsspeeltinhetmon-
dialiseringsproces.EerstindegedaantevanMcWorldenlaterindievan
deregeringBush.PasdesociaaldemocratischeBritsesocioloogAnthony
GiddensendiensliberaleBrits-DuitsecollegaRalfDahrendorfanalyseren
demondialiseringzélfalsdebelangrijkstemotoronderdeangst.netals
Barberzienookzijeenkosmopolitischeoriëntatiealsoplossing.Maaranders
danbijBarber,isvoordeVerenigdestateneenbescheidenerrolweggelegd.

816 Dekosmopolitische‘Verklaringvanwederzijdseafhankelijkheid’moetdoordeAmerikaanse
regeringwordenvoorgesteldaanderestvandewereld,alseenprogrammadatmensen,we-
reldwijd,burgermaaktvanCivWorld.WaarbijCivzowelstaatvoorcivic–bestuurlijk,voor
civil–fatsoenlijk,alsvoorcivilized–geciviliseerd.Barber, Het rijk van de angst,a.w.,p.224.

817 Barber, Het rijk van de angst,a.w.,p.235.
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Giddens: Runaway World
VoorAnthonyGiddensversterktendeaanslagenvan11septemberalleen
nogmaarwatvelenallangerervoeren:datdewereldinzo’nhoogtempo
verandertdatdezebijnanietmeervaltbijtehouden.In1999introdu-
ceerdeGiddensdetermRunaway World.Eentermdie‘hetgevoelvangt
datvelenvanonsbekruiptindezetijdvansnelleveranderingen’.Terwijl
wehetgevoelzoudenmoetenkoesterendatweonslevenmetbehulp
vanmodernetechnologieondercontrolehebben,lijkthetlevenvanons
wegtelopenenraakthetout of control.Giddensclaimtoverigensnietde
termRunaway Worldzelftehebbenuitgevonden.Datwasdeverdienste
vandeantropoloogEdmundLeachin1968.MaarLeach,aldusGiddens,
plaatsteernogeenvraagtekenachter.EenvraagtekendatvolgensGiddens
nuwelmagwordenuitgegumd.

In het razende tempo van veranderingen in een steeds mondialer
wordendesamenleving,komentraditiesentraditioneleovertuigingen
opdetochttestaan.‘Eenaantalontwikkelingenwaarvanweooitveron-
dersteldendatzeonslevenzekerderenvoorspelbaarderzoudenmaken,
waaronderdevooruitgangindewetenschapendetechniek,lijkenzelfs
eentegenovergesteldeffecttesorteren.Mondialeklimaatveranderingen
dedaaruitvloeienderisico’s,zijnwaarschijnlijkhetdirecteresultaatvan
onsingrijpeninhetmilieu.’818

Dergelijkecrisesstellenonsdagelijksleventendiepsteterdiscussie.
Moetenwenuwelofgeenautorijden,geenofmindervleeseten,met
hetvliegtuigofperfietsopvakantie?Isdemenszélf,veroordeeldtoteen
energie-,voedsel-enfrisseluchtslurpendevoetafdruk,nietschuldigaan
zijneigenondergang?Eerderalzettedeintroductievanvoorbehoeds-
middelen een eeuwenoude vanzelfsprekendheid overboord. Plots was
het grote gezin niet langer de norm. De technologische mogelijkheid
omzelf tekiezenhoeveelkinderen jewilt, leekweliswaardecontrole
overonsleventeverhogen,maarmaakteonsookinhogemateonzeker.
numoestenwezélfbeslissenofenhoeveelkinderenwezoudennemen.

Inplaatsvanrustenoverzicht,vereistdeRunaway Worldeendoorlo-
pendereflectieophetdagelijksebestaan,inclusiefonsideevanhet‘goede
leven’.Invoor-ofvroeg-modernetijdenwerdookditnoggedefinieerd
vanuitdetraditie.Vandaagwordthetgoedeleventijdenseendoorlopend
proces van zelfreflectie telkens weer uitgevonden, gedeconstrueerd of
gereconstrueerd.GeenwonderdatdeRunawayWorld,hetmondiali-
seringsproces in de laat-moderne samenleving, alom onzekerheid en

818 AnthonyGiddens,Runaway World: How Globalization is Reshaping Our Lives, London: Routlegde
2000,p.2.
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angstoproept.
In deze ‘reflexieve moderniteit’819 beseffen we maar al te goed dat

gevestigdeideeën,theorieënenconceptennietlangerfunctionerenom
mogelijke risico’s te ontdekken, te begrijpen en te neutraliseren. niet
alleenderisico’s,ookderisicoanalysezelfisonderwerpvanconstante
reflectieenherziening.Endatgeldtalevenzeervooronsvermogentot
reflecteren.Wordenwenietdoorlopendmeegezogen indemodesen
hypesvanhetmondialiseringsproces? Ineenneue Unübersichtlichkeit
waardoorhetnietlangermogelijkisomnogzelfstandignatedenken?820
Weervarenonsnietlangergeworpenineentraditionele,voorgegeven
orde,waarinbehalvedefeitelijkhedenookhetdenkenentheoretiseren
overdezefeitelijkhedendoorvoorgegevenkanalenstroomt.Wewillen
onsdoorlopendineenordevoegendiealevendoorlopendvanonsweg
blijkttelopen.

Bestaatereenremedie tegendeangst,wanneerdezezo inherent is
aandeRunawayWorld?Giddensdenktvanwel.Eeneerstekernwoord
iswaarschijnlijktrust,vertrouwen.Ditvertrouwenisechter,zoalsalles
ineenlaat-modernesamenleving,nietvoorgegeven.Vertrouwen,inhet
zelf,inanderenofininstituties,zalactiefmoetenwordenvormgegeven.
Enditvormgevingsproceskanalleenontstaanineenmaatschappelijk
enpolitiekprocesdatwordtvlotgetrokkendoorpragmatische,‘slimme
mensen’. Dat zijn volgens Giddens niet langer de orthodoxe politieke
ideologenvanlinksofrechtsuitdevoor-reflexievemoderniteit.Datzijn
depoliticivandeDerdeWeg,dievindingrijkomgaanmetdeonzeker-
hedenvanhetlaat-moderneleven.Datwareninhetlaatstedecennium
vande20eeeuwpoliticialsWimKok,BillClintonenTonyBlair.Wat
nietwegneemt,steltGiddens,datangstenonzekerheid,inherentaaneen
steedsmondialerwordendelaat-modernesamenleving,nooitmeervan
hetpodiumzullenverdwijnen.Zelfsallukthetonsomhetvertrouwen
weertelatengroeien.821

Een tweede kernwoord is kosmopolitisme. De de-traditionalisering
dieplaatsvindtonderhet regimevandemondialisering isniet louter
angstaanjagend, ze vormt ook de ‘kern van een zich ontwikkelende
kosmopolitischesamenleving’. Inzo’nopkomendekosmopoliskomen

819 UlrichBeck,AnthonyGiddens&scottLash,Reflexive Modernization: Politics, Tradition and 
Aesthetics in the Modern Social Order,Cambridge:Polity1994.

820 Alin1987hekeltAlainFinkielkrautdeconclusiedievelenuitdeonoverzichtelijkheidlijkente
trekken.Deconclusiedatdereflectiemoetstoppen,dathetdenkenzichmoetlatengezeggen
doordeVolksgeist.Zie:AlainFinkielkraut,De ondergang van het denken,Amsterdam:Contact
1988.

821 AnthonyGiddens,Beyond Left and Right. The Future of Radical Politics,Oxford:Polity1994,p.
93–97.



367

mensensteedsvakerincontactmetmensendievanhenverschillen.Het
isditcontactdathendoorlopenddwingthunideeënenopvattingente
rechtvaardigen,explicietmaarvooralookimpliciet,zoweltegenoverdie
vananderenmaarooktegenoverdievanzichzelf.Waartraditiessteeds
vakeronderdrukstaan,wordenwegedwongenomopenenreflexiefte
handelen.Autonomieenvrijheid,demachtvandiscussieendialoog,
nemendeplaatsinvandeverborgenmachtvandetradities.Endaar-
mee,zomagjealthansaannemen,leidtkosmopolitismealsvanzelftot
terughoudendheid,begripentolerantie.822

DekosmopolietisinGiddens’opvattingnietdeclichématigewereld-
burger,losgezongenvanzijnverledenenzijndirecteleefomgeving.Voor
Giddensvaltkosmopolitismeinhogematesamenmetreflectie,zelfkritiek,
jametdeopgavevanhetdenkenzelf.Kosmopolitismekandanookheel
goedsamengaanmeteenzekerbehoudvantraditionelewaarden,zijhet
datdezewaardenonderdeelzijnvanhetkosmopolitischdiscours.Kos-
mopolitismemoetdanookvooralwordenbegrepentegenovervormen
vanfundamentalisme,waarindetraditieexplicietnietterdiscussiemag
enkanwordengesteld.823

Dahrendorf: Welt ohne Halt
nietalleenAnthonyGiddens,ookdeBrits-DuitsesocioloogRalfDahren-
dorfintroduceertnieuwetermenomdenieuwemondialeverhoudingen
tetyperen.EnandersdansafranskiroeptDahrendorf,netalsGiddens,
opomdemondialiseringalsgegevenheidteaccepteren.staatGiddensin
eensociaaldemocratischetraditie,Dahrendorfbevindtzichinhetden-
kendehartvanhetliberalisme.824MaarhoezeerDahrendorfdevrijheid

822 AnthonyGiddens,Runaway World,opBBC Reith Lectures,week3,HongKong1999.Zie:news.
bbc.co.uk/hi/english/static/events/reith_99/week3/week3.htm(gehoord8maart2010).

823 UlrichBeck&AnthonyGiddens,‘nationalismhasnowbecometheenemyofEurope’snations’,
The Guardian4oktober2005.

824 DesocioloogenpoliticusRalfDahrendorf(1929-2009)wasstaatssecretarisindeBondsrepubliek,
eurocommissarisinBrusseleninzijnlaatstejarenlidvanhetBritseHogerhuis.Bovendienwas
DahrendorfeenvandebelangrijksteliberaledenkersinEuropaeneenonvermoeibaarpublicist.
In2004steldeikLordRalfDahrendorf,ineentelefoongesprek,devraagnaarderedenenachter
onzeangst.Datwasenkeledagennadat inMadrideentreinwasontploftwaarbijmeerdan
honderdnegentigmensenhetlevenverloren.Dahrendorfsoordeelwasafgewogen.‘Terrorisme
ofniet,deontwikkeldewereldginghetnognooitzógoedalsnu.Indehelewestersewereld
gingenweerinallesenormopvooruit.nietalleenwatonderwijs,inkomenenlevensverwachting
betreft.Ookalshetgaatomgelijkberechtigingvanvrouwen,rechtenvoorarbeiders,aandacht
voorhetmilieu,deinfrastructuur,noemmaarop.nooittevorenhaddenzoveelmensenzoveel
kansenomhunlevenzelfvormtegeven.’Zeldenook,meendeDahrendorf,washetlevenvande
modalewesterlingzoveiligalsvandaag.Dekansopeenouderwetseoorlogisuiterstklein,we
zijnoveraltegenverzekerd,dekwaliteitvanvoedselisbetergegarandeerddanooittevoren.Zelfs
métdedreigingvanterrorismeishetlevenindewestersewereldveiligerdanooit.Dewerkelijke
gevarendieonslevenbedreigenliggenelders,indeapathieenhetautoritairedenken,opeen
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ookalsleidraadneemtvoorzijndenken,tochmeenthijdatdevrijheid
intijdenvanmondialiseringveelmensenoverweldigt.Ineenalsmaar
mondialerwordendewereldzietDahrendorfhoede ‘anomie’oprukt.
Hetiseenanomiediekandoorslaanineenverlangenomdevrijheid
ondergeschikttemakenaantotalitaireconcepten,zekerwanneerdeze
belovendeanomieweeropteheffen.825

VoorDahrendorfisonzevroeg-21e-eeuwsesamenlevingEine Welt ohne 
Halt.Hijmuntdezeomschrijvingeind2001indeFrankfurter Allgemeine 
Zeitung.‘Meteine Welt ohne Halt wilikzoweluitdrukkendaterniemand
meerisdiedesnelleontwikkelingenkantegenhouden,maarookdatwe
indezewereldgeenhouvastmeerkunnenvinden.’826nietveellaterzal
hijaanEineWelt ohne HalteenverwijzingtoevoegennaarGiddens’Ru-
naway World.DatisEine entfesselte Welt, eenuithaarboeienbevrijdde,
losgeslagenwereld.827

Allesindemondialiseringlijktweernieuwenonbegrepen:denieuwe
technologie,depragmatischepolitiekvandeDerdeWeg,defluïdecul-
tuur,hetsnelveranderendemilieu.Datmaaktmensenonzekerenbang,
schrijft Dahrendorf. Het verlangen groeit naar autoritaire leiders met
autoritaireoplossingen.Wantniets,steltDahrendorf,isbeangstigender
dande‘willekeurvaneenwerelddiegeenhouvastmeerbiedt’.

netalsBenBarberenAnthonyGiddens,zietookDahrendorfdeaansla-
genvan11september2001nietalsdebronvandehuidigeangstgevoelens.
Dewerkelijkebroniseenuitdehandgelopenmondialisering.nietdat

vlakkortom,waardegewoneburgerzichmaaramperzorgenovermaakt.AldusDahrendorf.
Zie:RalfBodelier,‘Hetrijkvandeangst’,Vrij Nederland20maart2004.

825 RalfDahrendorf,Auf der Suche nach einer neuen Ordnung,München:C.H.Beck2003,p.48-55.
AnomieiseenverschijnselwaarÉmileDurkheimin1897overschrijftinzijnstudieSuicide.
VolgensDurkheimishetbestaanindemoderneindustriëlewereldafstandelijkengeïndividu-
aliseerdenlooptomdieredenvoortdurendhetgevaarteontaardeninanomie.Eneenlevenin
anomie–eenleveninextreemindividualisme,zondervastestructuur,zondergebondenheid,is
eenlevendatopenstaatvoordemogelijkheidvanzelfmoord.Voorde‘anomischezelfmoord’.Dit
anomischeleven,ditbestaanzonder‘thuistezijnbijjezelf ’enin‘onverbondenheidmetanderen’,
ishetlevenvandezwerversVladimirenEstragoninsamuelBeckett’s‘Wachten op Godot’uit
1949.Hetiseenlevenineendoelloosuniversum,gespeendvanelkevormvancompassieof
empathieenvervuldvanhetdenkenaanzelfmoord.VladimirenEstragonmakenerenkelgeen
eindeaanomdatzenietwetenhoezedatmoetenaanleggen,ofomdatzevrezendatdeander
hetwellichttochnietzaldoen.Hetanomischebestaanisookeenbestaanindeschaduwvan
deguillotine.Zoalshet levenvanMeursault,devreemdelinginAlbertCamus’korteroman
L’Étranger(1942),wachtendopdebeulnahetdoelloosvermoordenvaneenArabier.L’Étranger
isderomandieopentmetdeanomischezinbijuitstek:‘Vandaagismoederoverleden.Hetzou
ookgisterenkunnenzijn,ikweethetniet.’Zieook:BruceP.Dohrenwend,‘Egoism,Altruism,
Anomie,andFatalism:AConceptualAnalysisofDurkheim’sTypes’,in:PeterHamilton(eds.),
Emile Durkheim: critical assessments (vol. 1),London:Routlegde1990,p.23.

826 RalfDahrendorf,‘RechtundOrdnung.WenigesistschlimmeralsdieBeliebigkeiteinerWelt
ohneHalt’,Frankfurter Allgemeinen Zeitung21november2001.

827 Dahrendorf,Auf der Suche...,a.w.,p.36.
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Dahrendorftégenopenmarktenofvrijhandelis,integendeelzelfs.Het
is‘thogetémpovandemondialiseringdatnietmeerisbijtehouden.
Dewereldijltervandoorenwijblijvenontheemdachter.Infeiteisde
huidigeangsteenvandevelereactiesopdemondialiseringdiezichveel
tesnelvoltrekt.Wewordengedwongenomvrijtezijnenineenmondiale
wereldteleven,maarwerealiserenonssteedsmeerdatweinzo’nwereld
helemaalnietkúnnenleven.Levendoejedaarwaarjethuisbent.We
voelenonsontworteldenbedreigdinhetmondialeenzijnverwikkeldin
eenwanhopigezoektochtnaareenthuis,kleinenintiem.naareenplek
dieeralléénisvoorons,alleenvoormij.

Hetklinktvreemduitdemondvaneenliberaal,verontschuldigtDah-
rendorfzich,‘maarookvrijheidkanontaarden’.HijverwijstnaarÉmile
Durkheim:mensenkunnenzovrijworden,datzelosrakenvanalleswat
henmetdesamenlevingverbindt.Danslaatvrijheidominanomie,dan
lossenallevertrouwdestructurenop.828Danisangsthetgevolgvaneen
situatiewaaruitdevanzelfsprekendeordelijkttezijnverdwenen.Dan
betekentangstdatjejeblootgesteldvoeltaaneenonbeperktehoeveelheid
mogelijkheden,aanhetgevoeldatállesjekanoverkomen.Waarhetom
gaat,isdateenwereldzóndergrenzenuiteindelijktoteensituatieleidt
waarinonzewereldwijdeenvrijwelabsolutevrijheid,demondialisering,
omslaatinzijntegendeel.

TochpleitookDahrendorfernietvooromhetmondialiseringsproces
aan de ketting te leggen. Want het tegendeel van deRunaway World,
isnatuurlijkdeStagnant World,eenwereldwaarinwevastgekluisterd
zittenaantradities,waarinwewordenbeperktdoorinbetongegoten
conventies.Eenwereldwaaringeentoekomstmeerbestaat.Enevenals
Giddens presenteert ook Dahrendorf een remedie tegen de angst. Al
noemthijeenkosmopolitischesamenleving,dieontstaatomdatmensen
doorlopendopelkaarenzichzelfreflecteren,eenutopie.829Eengeruststel-
lendekosmopolitischesamenlevingisnietmogelijk.Eengeruststellend
kosmopolitisme al evenmin. Dahrendorf bepleit een ongemakkelijk
wereldburgerschap,datzichdoorlopendbewustisvanhetfeitdathet
onvolmaaktenvolconflictenis.830

DeremediediedeliberaleDahrendorfvoorogenheeft,staatonder
hetverlossende lichtvaneenvrijheiddienietontaardt inanomie,en
diebovenaleen‘vrijheidvoorallen’is.Vrijheidalsregulerendpolitiek
enmondiaalidee.

828 Dahrendorf,Auf der Suche...,a.w.,p.37,45.
829 Dahrendorf,Auf der Suche...,a.w.,p.133.
830 Ich redeeinemunbequemenWeltbürgertumdasWort,dasKonflikte immermitdenkt.Zie:

Dahrendorf,Auf der Suche...,a.w.,p.145.
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Opdeeersteplaats,betoogtDahrendorf,moetenweweerinstituties
bouwen.‘Wantvrijheidverwerkelijktzichalleenbinneneengrondwet-
telijkkaderdatdezevrijheidwaarborgt.De‘onmaatschappelijkemaat-
schappelijkheid’– Ungesellige Geselligkeit –vanmensen(zoalsKantde
Hobbesiaansenatuurtoestandwatminderstrijdlustigomschreef)verlangt
nueenmaalnaarinstitutiesdieantagonismenvruchtbaarmakendoor
dezetekanaliseren’.831

ConcreetdenktDahrendorfbijvoorbeeldaanhetafdwingenvanZero 
Toleranceopstraat,aanpolitiekemaatregelendiesolidariteittussenbur-
gerslaatvoorgaanopongeremdemarktwerkingenaanmeerpolitieke
ruimte voor het maatschappelijk middenveld waar nieuwe ligaturen,
‘verbindingen’tussenmensenontstaan.Bovendiendenkthijaannieuwe,
formele,aandachtvoormannenenvrouwendierespectafdwingen.‘Ir-
gendjemand muss den Ton angeben’.832

OpdetweedeplaatsbepleitookDahrendorfeenkosmopolitischproject
omhetmondialiseringsprocesinoptevangen.AndersdanbijGiddens
isditechtergeenprojectdatalreflecterendvanzelfontstaat:‘Erisgeen
Weltgeistdiedegeschiedenisongehinderdtotheteenofandereeinde
voert’.833Hetzijnconcretemensendiehetprojectopzichmoetennemen
enweldooreen‘GrondwetvoordeWereld’natestreven.Dezegrondwet,
steltDahrendorf,hoeftgeenwereldstaatofwerelddemocratiemogelijk
temaken,wantdat iseenutopischeenzelfs tiranniekegedachte.Een
GrondwetvoordeWereldmoetechter ‘eenwereldvandemocratieën’
de ruimte geven om het mondialiseringsproces weer terug te voeren
binnendepolitiekeenvooraljuridischekaderswaaraanhetnulijktte
zijnontsnapt.834

Institutionelesuprematieisdaarbijnietzijnultiemedoel.Datdoelis,
zobekentDahrendorfbijnaschroomvallig ‘eenbeterewereld’,waarbij
hijmeteenaantekentdathij,netalsImmanuelKant,het‘betere’altijd
opvat‘alseeninperkingvandemachtdoorhetrecht’.Tochbeperkthij
zichopdelaatstepagina’svanzijnbeschouwingniettotdezeformele
opvatting.UiteindelijkkomtdeliberaleDahrendorftochweerdichtbij
hetkosmopolitischeprojectvandesociaaldemocraatGiddenswanneer
hijdezebeterewereldinhoudelijkomschrijftalseenwereldmet‘meer
vrijheidomhetlevenvormtegeven,voormeermensen.’835

Endatisdaneenwereld,geregeerddoorhetrecht,vanhetprivaat-en

831 Dahrendorf,Auf der Suche...,a.w.,p.49.
832 Dahrendorf,Auf der Suche...,a.w.,p.54.
833 Dahrendorf,Auf der Suche...,a.w.,p.134.
834 Dahrendorf,Auf der Suche...,a.w.,p.145.
835 Dahrendorf,Auf der Suche...,a.w.,p.147.
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strafrecht,tothetvolkerenrecht.‘DeoprichtingvandeVerenigdenaties
in1945waseenuniekmoment,datzichvoltroktoendemachtsstructu-
renvandehelewereldinpuinlagenenookderelatiefmachtigstende
voordelenzagenvanmultilateraalhandelen.(...)Eenwerelddemocratie
ligtdanooknietinhetvoorruitzicht,maareenwereldheerschappijvan
hetrechtisechterwéldenkbaar.Alzijnwedaarnogvervanverwijderd.
(...)Ineenkosmopolitischewereldordewordenconflictenzondermeer
erkendomzevervolgens,naarovereengekomen,geinstitutionaliseerde
regels,tebehandelen’.836

Concern en Commitment
Deangstindewestersewereldiseenonbestemdeangst,vooreenbe-
langrijkdeelopgewektdooreenoncontroleerbaredynamiekvandemon-
dialisering.Hetiseenangstdiemaaramperontspringtaaneenwereld
volconcretebedreigingen.Wanthoeuiteenlopendhunverdereanalyse
ookis,GiddensenDahrendorf,Barberénsafranskiwarenenzijnervan
overtuigddatdeangsttoeneemt,terwijlzijdedwingenderedenenmist
diedoorgaansverscholengaanachterdevrees.

Zo staan deze vier auteurs, hoezeer ze uiteindelijk ook van elkaar
verschillen,indetraditievanKierkegaardenHeideggerdatwedeangst
moetensituerenopeenfundamentelerniveaudandevrees.Zijstaanin
eentraditievandenkenwaarindeangstisverwevenmetvrijheid.Een
traditiedieleertdatweviadeangstdoordringentotdewerkelijkheid
achterdeconcreteverschijnselen.Eenwerkelijkheiddieweopditmoment
kunnenomschrijvenalsdemondialisering,alseenRunaway World,als
Eine Welt ohne Halt.

Hetiseenangstdienietzondergevolgenblijft.Empirischonderzoek,
ondermeervandeAmerikaansepsychologeJeanM.Twenge,verschaft
verontrustendecijfers.In2000vergeleekTwengedeangstenvanenkele
duizendenjongepsychiatrischepatiëntenuit1952metdeangstenvan
doorsnee jonge Amerikanen uit 1993.837 De conclusies van haar on-
derzoekwarenonthutsend.Deangstbleekinveertigjaartijdzosterk
toegenomen,datdedoorsneeAmerikaansejongereinmiddelsbangeris
dandedoorsneepsychiatrischepatiëntvandezelfdeleeftijdvierdecennia
eerder.Datisvooraldiejongerennietalleenbijzonderonaangenaam,
steltTwenge.Angstisookgevaarlijk.Wantnietalleenglijdenzeerbange
menseneerderwegindepressies,zegebruikenookrelatiefmeeralcohol

836 Dahrendorf,Auf der Suche...,a.w.,p.145-146.
837 JeanM.Twenge,‘TheAgeofAnxiety?BirthCohortChangeinAnxietyandneuroticism,1952-

1993’,Journal of Personality and Social Psychology,vol.79,no.6,december2000.Zie:apa.org/
pubs/journals/releases/psp7961007.pdf(geraadpleegd16januari2010).
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endrugs.Bovendiengaanangstigemenseneerderdood,ondermeeraan
hart-envaatziekten,kankerenastma.

TwengesstudielijktmetnamedeanalysevanDahrendorftebevestigen
wanneerzeconstateertdateenvandebelangrijksteoorzakenonderde
angstmoetenwordengezochtindeanomie,ineen‘lagesocialeverbon-
denheid’metanderemensen.838Twengemaaktheternietvrolijkerop
wanneerzelaatwetendatdecijfersdiezenupresenteertwellichtvéél
te optimistisch zijn omdat nogal wat jongeren antidepressiva slikken.
Daardoorklinkenhunantwoordenminderangstigdanzezonderdeze
medicijnenzoudenklinken.Hetishierwaarzeexplicietverbandlegt
tussen enerzijds de angst en anderzijds het toegenomen besef onder
jongerendatzevrijzijnomkeuzestemaken.

Het is verwonderlijk hoe de analyses van Giddens en Dahrendorf,
BarberénsafranskizijnvoorafgegaandooreenberoemdboekvanErich
Frommuit1941.IndiensEscape from Freedom ontrafelthijaldeparadox
datindemodernetijdvrijheidhandinhandgaatmethetverlangennaar
autoritairgezag.839

In1941isdieontwikkelingmaaral teevident.Fromm,die in1934
nazi-DuitslandinruiltvoordeVerenigdestaten,vermoedtdatdemens
behalve een aangeboren drang tot vrijheid, een al even aangeboren
verlangennaaronderwerpingbezit.Indemodernebeschavingworden
beideinstinctensterkerdanooitaangesproken.Ondanksdetoegenomen
welvaart en individuelevrijheid, roeptdemodernewereldeen intens
gevoelvanvervreemdingendesoriëntatieop.Hetzijngevoelenswaaraan
wehopenteontsnappen,dooronzevrijheidoptegeven.Doorlopend
liggenautoritarisme,vernietigingsdrangenconformismeopdeloer.‘De
vrijheidheeftthanseenkritiekpuntbereikt,waarzij,gedrevendoorde
logicavanhaareigenontwikkelingsgang,inhaartegendeeldreigtomte
slaan’.840Wezittenklemtussenonzehangnaarvrijheidenonsverlangen
naargeborgenheid.841Hetzijnoverigensnietalleenautoritarismenals

838 ‘Whatsocialforceshaveledtotheincreaseinanxiety?Thetwomostimportantarelowsocial
connectednessandhighenvironmentalthreat.Theseresultsdemonstratethesingularimportance
ofsocialbondsandattachmenttootherhumanbeings(...)societieswithlowlevelsofsocial
integrationproduceadultspronetoanxiety.societieswithhighlevelsofenvironmentalthreat
havemuchthesameeffect.’Zie:Twenge,‘TheAgeofAnxiety?’,p.1017.

839 ErichFromm,Escape from Freedom,newYork:Rinehart1941.
840 ErichFromm,De angst voor de vrijheid,Utrecht:Bijleveld2007,p.233.
841 Dathetnationaal-socialismezoveelsucceshadinhetDuitslandvandejaren’30,verklaartFromm

alsvolgt.‘Erwerdeenhiërarchiegeschapenwaariniedereenweliemandbóvenzichheeftom
zichaanteonderwerpen,éniemandónderzichomzichheerserovertevoelen.Zelfsdeman
aandetop,deabsoluteleider,heeftnoghetonontkoombarelot,deonstuitbarekrachtender
geschiedenisendeonoverwinnelijkenatuurbovenzichalsmachtwaarinhijzichkanverliezen’.
Zie:Fromm,a.w.,p.204.
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het fascismeofcommunismewaarweonsaanonderwerpen.Fromm
benadruktdatweonsmaaral tegraagonderwerpenaan ‘depublieke
opinie’,‘demeerderheid’of‘hetgezondeverstand’.

Het isnietalleendeanalysevanFrommdiezijn lichtvooruitwerpt
naardejaren’90,hijpreludeertookopdeoplossingendiedenkersals
DahrendorfenGiddensaandragenomdevrijheiddragelijktemakenen
daardoorovereindtehouden.Frommbepleiteen‘democratischsocia-
lisme’waarinmensendekansmoetenkrijgenomweeroverhuneigen
leven tebeschikken.Zowel ineconomischopzicht (socialisme)als in
politiekopzicht(democratie).‘Hedentendagebezitdegrotemeerder-
heidvanhetgehelevolknietalleengeenenkelecontroleopdetotaliteit
vandeeconomischemachine,bovendienheeftzeweinigkansominde
arbeiddiemenverrichtechtinitiatiefenspontaniteitteontwikkelen.(...)
Waarhetomgaat,isdathetindividudegelegenheidtotechthandelen
terugkrijgt,datdedoeleindenvansamenlevingenindividunietslechts
ideologischmaarookinwerkelijkheidsamenvallen.(...)Hetenigecri-
teriumvoordeverwerkelijkingvandevrijheidisofhetindividuwelof
nietdaadwerkelijkdeelneemtaanhetbepalenvanzijneigenlevenendat
vandesamenleving.’842


Angst lijkteencumulatiefproces.Demoderne tijdzethetmes inde
bandendieonstraditioneelmetalleseniedereenverbinden.Demon-
dialiseringdringtdoorhetzwakgewordenpantsermeteenteveelaan
informatie en een teveel aan (keuze)mogelijkheden. De wereld wordt
vloeiend.Enop11september2001explodeertwaterinaldiejarenaan
onderhuidseangstwerdopgebouwd.

sindsdierampzaligedagopManhattanlijktállesmogelijk:eenatoom-
rampnadatvliegtuigenzichinkerncentralesboren,deverspreidingvan
dodelijkevirusseninhetdrinkwaternetvangrotestedenofhetopblazen
vande tunnelsondervaarwegen.Endanbetrefthetalleennogmaar
deangstvoormogelijketerroristischeacties.Dangaathetnognietom
de(vermeende)veroveringsdriftvanAmerikaansemultinationals,het
instorten van natiestaten en het allesverwoestende flitskapitaal. noch
om economische en financiële crises, om georganiseerde misdaad en
‘zinloosgeweld’ofommysterieuzeziektenalsaids,Kreuzfeld-Jacob,sars,
InfluenzaAofdemenselijkevariantvandevogelgriep.Hetrepertoire
aanrampscenario’slijktonuitputtelijk.

Welevenina culture of fear,ineen‘angstcultuur’.Deangstblijktdiep
verankerdinhetmenselijkbestaan.Enmeerdandat.Deangstneemt

842 Fromm,a.w.,p.235-236.
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toeendezetoenamevalt,innavolgingvansafranski,Barber,Giddens,
Dahrendorf en anderen,843 te situeren in een samenleving die zo snel
verandertdatonzevermogenstotinterpreterenhetnietlangerbijhouden.

Angstisnietpassief.Deangstcultuurisproductief.Enerzijdsleidtze
ertoedatweonsterugtrekkenopvertrouwdterrein.Zostimuleertzij
vormenvanpolitiekdenkenenhandelenwaarindezorgomhetzelfeen
centrale rol vervult. De mondiale activiteiten die door een mondiale
angstwordengeproduceerd,zijndanookgerichtophetvergarenvan
deeigenveiligheid,metnameophetniveauvandenationalestaat.Tot
defensiefenafwerendgedragdatmogelijkkanomslaanineenoffensieve
variant.844‘Hetbewierokenvanveiligheidbeïnvloedtallebeslissingendie
wevandaagnemen.Zijstimuleerthetconstantebenoemenvanmogelijke
gevarendieonzesamenlevingbedreigen,terwijlzijonsalevendoorlo-
pendaanmoedigtomangstigenoponzehoedetezijn.845

Entochisangstnietdeenigeemotiedieonzeverhoudingtotdewerke-
lijkheidbepaalt.Terwijlmondialeangstmijnzorgvoorhetzelfvormgeeft,
lijkteenevenmondiaaltoenemendinlevingsvermogendezorgvoorde
anderteproduceren.IkzalmijnschetsvanA Culture of Fear danook
aanvullenmeteenschetsvanAn Age of Empathy. Wezullenonzegroei-
endebezorgdheidjegenselkaar,concern,moetencomplementerenmet
onzegroeiendezorgvoorelkaar,commitment.

Op het eerste gezicht bestaat de angst in de westerse wereld uit vrees. De vrees 
voor aanslagen, voor een aftakelend milieu en een afnemende welvaart. Op grond 
van Kierkegaard en Heidegger rijst het vermoeden dat het in de angst om meer, 
om iets ánders kan gaan. Dat zich in de angst iets toont van onze toenemende 
vrijheid. Een vrijheid die ons ‘vrij maakt’ van vertrouwen, van steun en houvast. 
Het kan een angst zijn, die vandaag wordt opgewekt in de oncontroleerbare dyna-
miek van de mondialisering. Dat constateren althans sociologen van uiteenlopend 
gezindte als de sociaaldemocraat Anthony Giddens, de liberaal Ralf Dahrendorf, 
de linkse anti-globalist Benjamin Barber én de romantisch-conservatieve Rüdiger 
Safranski. Hoe gevarieerd hun verdere analyses ook zijn, allen zijn zij ervan over-
tuigd dat de angst toeneemt, terwijl zij de dwingende redenen mist die doorgaans 
verscholen gaan achter de vrees. Op dit punt sluiten zij aan bij de analyse die Erich 
Fromm al gaf in zijn beroemde Escape from Freedom uit 1941. 

843 ZygmundBauman,Liquid Times Living in an Age of Uncertainty. Polity,Cambridge, 2005.&
Bauman,Zygmund Liquid Fear,Cambridge:Polity2006.Zieook:Furedi,Culture of Fear,a.w.

844 ZakiLaïdi,‘EuropeasaRiskAversePower.Ahypothesis’,Garnet Policy Brief,February,2010.
Zie: laidi.com/sitedp/default/files/file/GARnET11-COR-WEB.pdf (geraadpleegd 20 januari
2010).

845 Furedi,Culture of Fear,a.w.,p.147.
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Desondanks is de samenleving vandaag fundamenteel veranderd. We leven nu 
in een Runaway World, in Eine Welt ohne Halt en in een Empire of Fear. In een 
‘vloeiende wereld’ waarin we op een ander stoten die we beginnen te vrezen als 
een bedreiging voor ons leven en welzijn.
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18 Observatiesrondom
medelevenenzorg

Is angst de enige, dan wel belangrijkste sociale emotie in een tijd van mon-
dialisering? Observaties wijzen ook in een andere richting. Op ‘mondiaal 
medeleven, overlopend in ‘Global Commitment’. Uit zeven observaties, van 
‘meervoudige identiteiten’ tot ‘maatschappelijk verantwoord ondernemen’ 
blijkt ook het verlangen naar zorg voor wie arm is en onveilig. Roept de in-
timiteit van de mondialisering soms empathie met de ander op? En verdient 
de rol van medeleven in onze sociale verhoudingen forse herwaardering?

Wie de kwetsbaarheid van anderen tot zich door laat dringen – ook
wanneerdezeanderenzichaandeanderekantvandewereldbevinden
–looptgeredekanszichvoorhentegaaninzetten.Medeleven,gevolgd
dooraltruïsme,isgeenuitzonderingopderegel,maarmaaktdeeluitvan
hetmenselijkpakketaanemotiesendaaruitvoortkomendehandelingen.

Inveelwetenschappelijkedisciplinesblijktdezeoverwegingvanzeer
recentedatum,wanneerzeerüberhauptalinisdoorgedrongen.846Tot
zeerrecentgoldinelkgevaldegedachtedatzorgeninzetvooranderen
nooitméérkondenzijndaneenbreekbareschildiedepijnlijkewaarheid
vanhetegoïsmebeteugeldeofverhulde.Opzijnbestwasaltruïsmeeen
vormvansocialedrukdieeenvulkaanaanmenselijkeagressieonder
controlehoudt.

Demensisdeelvandenatuur.DenatuurisRed in tooth and claw,
aldus Lord Alfred Tennyson. Eigenbelang en agressie zit in onze ge-
nen.847Scratch an altruïst, and watch a hypocrite bleed,steltdebioloog
MichaelGhiselinenverwoordtdaarmeeeenomvangrijkmisantropisch
programma.848

niet alleenvertegenwoordigersvande (bio-)wetenschappenblijken
doordrongenvandegedachtedatdemenslouteruitisopzijneigenbe-

846 DaleT.Miller,‘Thenormofself-Interest’,American Psychologist,vol.54,no.12,december1999,
p.1053-1060.

847 InvloedrijkwasmetnamehetwerkvanKonradLorenz,ondermeerzijnberoemdeboekenDie 
acht Todsünden der zivilisierten Menschheit(München1973)entienjaareerder:Das sogenannte 
Böse. Zur Naturgeschichte der Aggression(Wien1963).

848 ThomasJayOord,The Altruism Reader: Selections from Writings on Love, Religion, and Science,
WestConchohocken:TempletonPress2007,p.266.
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lang.Ditwasenisookeenbreedgedragenuitgangspuntonderintellec-
tuelen.Wanneerzijverwijzennaardeslavenhandel,hetkolonialisme,de
napoleontische,deEersteendeTweedeWereldoorlogenhetmoderne
kapitalisme,constaterenzijnogaleensdatde(westerse)beschavingzich
nietalleentoontalsuitzonderlijkwreed,maarookalsweinigontvankelijk
voorhumanewaarden.

Bovendien: wanneer zelfs het land dat Goethe en schiller, Bach en
Brahmsvoortbracht,zichverlaagdetotconcentratiekampenengaska-
mers,hoemoethetdanwelnietzijngesteldmetlandenenvolkerendie
den Prozess der Zivilisation(norbertElias)niethebbendoorlopen?Onder
intellectuelenmoestdeovertuigingdatallesdraaitomzelfbelang,datalles
isterugtevoerenoponversnedenegoïsme,welleidentotcultuurpessi-
misme.ToteenbreedgedeeldUnbehagen in der Kultur.Hetvermoeden
isbovendiengerechtvaardigddatdealtruïsme-is-egoïsme-theorieniet
alleendebasisfilosofieisvanveelwetenschappersenintellectuelen,maar
ookvanveelgewoneburgers.

Alishetoverigensnogmaardevraagisofzijookwerkelijkconform
dezetheorielevenenhandelen.Daaromzetikinzevenobservatiesvraag-
tekensbijdegedachtedatdemenslouteruitisopdezorgvoorzijnzelf.
Ikwerphetvermoedenopdathetbelangvandeandereenveelgrotere
rolspeeltinonsdagelijkshandelingendanwedoorgaansbeweren.Het
zijnobservatiesdieopgedachtenbrengen,dieaanzettentotonderzoek
enverderdenken.

Dezevenobservatieszijnvanongelijksoortigformaatenvanverschil-
lendespelers,metverschillendereikwijdtesenopverschillendeniveaus.
Hetzijnobservatiesdieuiteenlopenvan‘meervormigeidentiteiten’bin-
nenconcreteindividuentot‘MaatschappelijkVerantwoordOndernemen’
vaninternationalebedrijven.

Zijwijzenerinelkgevalopdatde‘allesisegoïsme’-theorieaanherzie-
ningtoeis.Wiedergelijketheorieënstugblijftvolgen,lijktbelangrijke
ontwikkelingen in het mondialiseringsproces over het hoofd te zien.
Mensen, concrete mensen, zijn geen zelfzuchtige rational fools, maar
moreelbetrokkenwezens.849

Observatie 1
Meervoudige identiteiten
Ikziehetbijanderen,ikziehetintoenemendematebijmezelf.BijGrace
inndirande,inHongkong,aandeoeversvandeMississippi,inhetTil-

849 Amartyasen, ‘RationalFools, a critiqueof thebehavioral foundationsof economic theory’,
Philosophy and Public Affairs,vol.6,no.4,zomer1977,p.317-344.



379

burgseGroeseindoftijdenseeninterviewaandeAmsterdamseZuidas
–telkensneemikverschillendehoudingenaan.Iklachmeerofiklach
minder,ikinformeerexplicietwélofexplicietníetnaarhetwelbevinden
vandegenedietegenovermestaatenikdraagverschillendekleding.Ten
deledoeikditbewust,steedsvakerhandelikonbewust.Bijnederlanders
gedraagikmealsnederlander,ondergeborenTilburgersalsTilburger,in
BerlijnalskleinzoonvaneenDuitsegrootmoeder,indeVerenigdesta-
tenalsEuropeaan-die-zijn-Alexis-de-Tocqueville-heeft-gelezen.Onder
vriendenvoelikmethuisalsatheïst,onderfamilieledenalsagnostenin
ndirandealskatholiekvangeboorte.

Engeenenkeleidentiteitvoeltalsonoprecht.Opdeschoolvanmijn
kinderenbenikeenweinigbetrokkenmaarwelwillendevader,inMalawi
eenlachendedoo-gooder,inAmsterdameenonnozeleLimburger.Tegen-
overmijnkinderenprofileerikmealsopvoederenbijmijngeliefdeals
minnaar.IndeconcertzaalbenikeenbewonderaarvanIgorstravinsky
enindepoptempeleenfanvanAlquin.Maarindekerstnachtvergeet
ikstrawinskyenAlquin.Danlaatikmeontroerendoorhetpuer natus 
estindeGregoriaanseliturgie.Mijnidentiteitisvanelastiek.Zekleurt
keeropkeerandersenzoalsalleanderemensenommeheen,benikin
deverstevertegeenvensterlooswezenmeteennaarbinnengerichteblik
eneendimensionaleidentiteit.Integendeel.Mijn,onze,socialeemoties
endanmetnameonzeempathischevermogens–neurologenspreken
overdewerkingvanspiegelneuronen850–stellenonsinstaatomonsin
anderenteverplaatsen.Hetiseenmechanismewaaroverikinhetvol-
gendeessaymeerhooptezeggen.

Inverschillendeomgevingen,incontactmetanderen,delenweblijkbaar
meerindeidentiteitvananderendanwesomsbeseffen.Wekopiëren
aspectenvanhundenkenendoen,verruimenzoonzeidentiteitentonen
begripvoordeanderwiensidentiteitwedeelstotdeonzemaken.Ineen
steeds mondialer wordende wereld, waarin het aantal ontmoetingen
tussenmensensterktoeneemt,blijkenidentiteitenpluriformensteeds
vakerlosgeweektvantraditionelesjablonen.

Concreetempirischonderzoektoontaandat identiteiten inderdaad
in ‘veelvormigheid’ kunnen groeien. Concreet, empirisch onderzoek
naarmeervoudigeidentiteitenisverrichtdoorGloriaAnzaldúaonder
Mestiza’s.Datzijnmigranten,openneerpendelendvanMexiconaarde

850 Hetspiegelneuronwerdin1992ontdektenbinnendeneurowetenschappenwordtaangenomen
datheteenbelangrijkerolspeeltbijhetbegrijpeneninterpreterenvandeactiesvanandere
dierenenmensen.Ookspelenspiegelneuroneneenrolbijhetlerenvannieuwevaardigheden
opgrondvanimitatie.Bovendienspelenspiegelsystemeneenbelangijkerolbijhetinzichthoe
weonsinandereninleven.

OBsERVATIEsROnDOMMEDELEVEnEnZORG
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Verenigdestaten.Anzaldúaontdekteeennieuw‘mestiezenbewustzijn’
–mestiza consciousness –enditbewustzijnlaatvolgenshaarziendatde
Mexicaansemigrantentalvan–aldannietconflictueuze–relatieson-
derhoudenmetmensenuitanderesubculturen,socialeklassen,etnische
groepen,rassen,seksen,nationaliteiten,religiesentaalgemeenschappen.
Doorhunaanwezigheidinmultiple lifeworldsverwervenMestiezenin-
derdaadmultiple identities’.851

Hoewel de mogelijkheid om in een pluriforme omgeving ook een
pluriformeidentiteitaantenemenalin1897werdvastgestelddoorde
socioloog en burgerrechtenactivist W.E.B. Du Bois,852 vormt zij meer
daneeneeuwlaternogsteedseendispuutonderintellectuelen.DuBois
beweerdedatnegerszoalshij zicheenplaatswildenverwerven inde
Verenigdestaten,maardatzijhun‘negerbloed’nietwenstentebleken
enhetwitteAmerikaalevenminwenstente‘Afrikaniseren’.Opdegrens
vande19een20eeeuwverwierfdenegerzichvolgensDuBoiseen‘dubbel
bewustzijn’.DeAmerikaansenegervielnietlangerprobleemloossamen
metzichzelf,maarbeseftedathijzowelnegerwasálsAmerikaan.

DuBoissprakin1897nogovertweeidentiteiten.Vandaaggaathet
debatoverzoweldemogelijkheidalsdewenselijkheidvaneenveelvoud
aanidentiteiten.Hetiseenpolemiektussenenerzijdsdepleitbezorgers
vandeuniformeidentiteitalssamuelHuntingtonenWillKymlicka,en
anderzijdsdeadvocatenvaneenpluriformeidentiteitalsAmartyasen
enMarioVargasLlosa.Waarschijnlijkzijnbeidepositiesarticulatiesvan
bestaande ontwikkelingen, want zowel de nadruk opuniforme alsde
nadrukoppluriformeidentiteitenlijkttoetenemen.Voorditmoment
negeerikHuntingtonenKymlickaenvolgnobelprijswinnaarssenen
VargasLlosa.

VandaagkaneenzelfdepersoonprobleemlooseenAmerikaansestaats-
burgerzijnvanCaribischeoorsprongmetAfrikaansevoorouders,een
christen,eenliberaal,eenvrouw,eenvegetariër,eenlange-afstandloper,
eenhistoricus,eenonderwijzeres,eenromanschrijver,eenfeministe,een
heteroseksueel,eengelovigeingelijkerechtenvoorhomo’senlesbiennes,
eentheaterminnaar,eenmilieuactivist,eentennisfan,eenjazz-muzikant
‘ennogveelmeer’,schrijftAmartyaseninzijnfraaieIdentity and violen-
ce.853EnMarioVargasLlosameentinDe taal van de hartstocht854datsteeds

851 GloriaAnzaldúa,Borderlands/La Frontera: The New Mestiza,sanFrancisco:AuntLuteBooks
1987/1999.

852 W.E.B.DuBois,‘strivingsofthenegroPeople’,Atlantic Monthly1897.Zie:en.wikipedia.org/
wiki/Double_consciousness.

853 sen,Identity and violence,a.w.,p.24.
854 VargasLlosa,a.w.,p.82.
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meermenseninhuncontactmetanderenooksteedsmeeridentiteiten
aannemen.VargasLlosaontkent‘natuurlijkniet’datgroepenmensendie
dezelfdetaalspreken,dieindezelfdelandstreekzijngeborenofdezelfde
godsdienst belijden, gemeenschappelijke kenmerken hebben. Vargas
Llosaontkentwéldatdezegemeenschappelijkenoemerhunidentiteit
vollediginbeslagneemt.

Alleenaluitsartresstudievanéénogenschijnlijkroutineuzeenstati-
sche19e-eeuwseschrijver(deschrijverFlaubertinL’idiot de la famille,
1971)blijktvolgensVargasLlosadatdemenseenbodemlozeputis,een
‘duizelingwekkendeafgrondvaningewikkelde,culturele,psychologische,
socialeenfamilialegenealogieën,eenkluwenvanpersoonlijkekeuzesdie
aanelkegeneriekeclassificatieontsnapt’.‘Alsdatprocesvanindividualisti-
schedifferentiatietentijdevanFlaubertalleiddetoteenzogeavanceerde
menselijkeeigenschap,zaldezelfgekozenwerkelijkheiddiehetindividu
vormtsindsdienwaarschijnlijkveelmeerzijntoegenomendanindehele
voorgaandegeschiedenisvandemens.’855

Terwijldepleitbezorgersvanhomogeneidentiteitendezeveelalontdek-
kenbinnendegrenzenvanafgebakendegemeenschappen,steltVargas
Llosadatwesteedsminderinstaatzullenzijnomverdertereikendande
grenzenvanhetindividuzelf.Viazijn‘totaalaankenmerken’onderscheidt
hijzichperdefinitievanderest,zelfsalbestaatdezerestuitledenvan
zijneigengemeenschap.

OokvolgensAmartyasen,dieeenaanVargasLlosaverwantepositie
inneemt,zijnpluriformeidentiteitenineenalsmaarmondialerwordende
samenlevingonvermijdelijk.De ideedatdeveelvormigheidvanonze
identiteitnogkanwordenteruggevoerdtotéénbron–ofdatzijleidttot
éénbestemming–isvolgenssensteedsvakereenillusie,wanneerdeze
ideealnietleidttotgeweld.Wantdemogelijkheidvangeweld,aldussen,
neemtsterktoezodraweonzeidentiteitwensenterugtebrengentoteen-
vormigheid.‘HetisgoeddenkbaardateenHutu-arbeideruitKigalionder
drukwordtgezetomzichzelfalleennogtedefiniërenalsHutuwaarna
hijwordtaangezettothetvermoordenvanTutsi.Maarhijisnietalleen
eenHutu,hijookeeninwonervanKigali,eenRwandees,eenAfrikaan,
eenwerkmaneneenmens.’856

EnAmartyasenzelf?Bezitookhijeenpluriformeidentiteit?Weldege-
lijk.senis‘tegelijkeenAziaat,eenburgeruitIndia,eenBengaal,eenBritse
resident,eeneconoom,een liefhebbervanfilosofie,eenschrijver,een
sanskriet,eenovertuigdesecularistendemocraat,eenman,eenfeminist,

855 VargasLlosa,a.w.,p.84.
856 sen,Identityandviolence,a.w.,p.4.
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eenheteroseksueel,eenverdedigervanderechtenvanhomo’senlesbien-
nes,meteennietreligieuzelevensstijl,meteenhindoe-achtergrond,een
niet-Brahmaan,eniemanddienietgelooftineenhiernamaals.’857Wanneer
hijalsBritalzouwordenaangezetomniet-Brittentehaten,isergeluk-
kignogdeanderinhem-deIndiërendeBengaal,plusdeschrijver,de
democraatendeatheïst-omdezehaathethoofdtebieden.

Observatie 2
Ethisch consumeren 
sindsjaarendagkoopikMaxHavelaar-koffie.sindskortkoopikook
scharrelvlees,of,metlangetanden,vleesvervangersuitsoyaenpapier-
maché.Ookletiksteedsvakeropdeherkomstvanmijnkleding.Alleidt
ditnogmaarampertotveranderingvanmijnkoopgedrag,omdatjeuit
hetlandvanherkomstnietkuntafleidenofdekledingisgeproduceerd
ineenreguliernaaiatelierofeenmensonterendesweatshop.Enikben
deenigenietdiezohandelt.Warenfair-tradeproductentotdejaren‘90
alleentekoopinspeciaalzaken,vandaagliggenzeookindeschappen
bijdeLidlendeAldi.Enwaarhetaanbodgroeit,groeitookdevraag.

Vandaaggeefteenkleine,maarsnelgroeiendeminderheidvanconsu-
mentenzichrekenschapvandegevolgenvanhundagelijksekoopgedrag.
Zijgeeftzichzowelrekenschapvannadeligegevolgenvoorhetmilieu
alsvandesocialeomstandighedenwaarinproducteneldersterwereld
wordengefabriceerd.

In1969werdinBreukelendeeersteWereldwinkelvanEuropageopend.
Wereldwinkels specialiseren zich met name in cadeauartikelen uit de
Derde Wereld. De winst die op deze artikelen wordt gemaakt, moet
volgensdeidealenvanhetethischconsumerenvooraltengoedekomen
aanveelalarmeproducenten.In2009,veertigjaarnadeeerstevestiging
inBreukelen,teltnederland400wereldwinkels.InderestvanEuropa
bevindenzichnogeensrondde2800wereldwinkels.858

Wereldwinkeleniseenvormvan‘eerlijkehandel’enwellichtdemeest
inhetoogspringendevormvanethical consumerism.859Maar ‘eerlijke
producten’wordenallangnietmeerlouterviaWereldwinkelsverkocht.
OrganisatiesrondomFair Trademeldenjaarin,jaaruitimposantegroei-
cijfersinproductenalshoutsnijwerk,koffie,cacao,suiker,thee,bananen,

857 sen,Identity and violence,a.w.,p.19.
858 Zie:nieuw.wereldwinkels.nl/nl/menu/40_jaar_Wereldwinkels.
859 Waarbijhetbegrip‘eerlijkehandel’alleenkanbestaanvanafhetmomentdathandelnietlanger

wordtbegrepenalseenvanzelfsprekendfenomeendatgoednochslechtisenverandertineen
normatiefbegripdatonderscheidin‘eerlijk’en‘oneerlijk’.Eerlijkishandelzodradeverhouding
tussenaankoopenverkoopbinnenzekeremargesblijfteniederedeelnemerindeketeninstaat
wordtgesteldomeengoedeboterhamteverdienen.
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honing,katoen,wijn, fruit, chocoladeenbloemen. In2008zetteFair
Tradewereldwijdrondde4,1miljarddollarom.DeverkoopvanFair
Trade-productenstijgt jaarlijksmetrondde22procent. In58 landen
worden inmiddels Fair Trade-producten gemaakt en verdienen rond
deéénmiljoenboerenenarbeidershunbroodmetFairTrade.Omdat
zijgemiddeldvijfpersonenonderhouden,hebbenronddevijfmiljoen
mensendirectvoordeelbijdezevormvanethischconsumeren.860

Hoewel‘ethischeconsumenten’nogveruitindeminderheidzijn,blijkt
hetbesefvanmoreleverantwoordelijkheidveelbredergedragen.Wan-
neereenonderzoeksbureauinvijfgrotelandenonderzoekdoetnaarde
steun–ofhetontbrekendaarvan–voorethischconsumeren,danblijkt
eenverrassendgrotegroepmensendaarinprincipetoebereid.861Meer
dandehelftvanallerespondentenmeentdatdemorelestandaardenvan
grotebedrijvennunogtewensenoverlaten.Enookaldoenzehetnu
niet,meerdaneenderdezegtbereidtezijnomtottienprocentmeerte
betalenvoorhunproducten,mitsdezewordengeproduceerdmetoog
voormensenmilieu.

Demoreleinzetvanvanethical consumerismkunnenweonsbijzonder
basaalenconcreetvoorstellen:hetisdeweigeringomiemandalsGrace,
aandeanderekantvandewereldschadetoetebrengen.Consumeren,zo
stellenverdedigersvanhetethischconsumerenalsdeCanadesefilosoof
JohnMcMurtry,heeftaltijdmoreleimplicaties.862Iederdiezichopde
(mondiale)marktbegeeft,maaktmorelekeuzes.Daaromishetrationeel
datkopersenverkoperszichrekenschapgevenvanwatdegevolgenzijn
vanhunhandelenvoormensendiebijdetotstandkomingvanhetpro-
ductbetrokkenzijnendiezichsteedsvakerbinnenhunonmiddellijke
gezichtsveld bevinden. Want boeren in Mexico, arbeiders in Chinese
naaiateliersenkindereninCongolesegoudmijnen:viatelevisie,internet
enstationspostersvanfair trade-organisatieskomenzesteedsvakerop
onsnetvlies.Vervolgensisheteenkwestievansocialeemotiesenspiegel-
neuronendatweonspersoonlijkverantwoordelijkvoelenvoorhunlot.

Ethischconsumerenisinfeitenietmeerofminderdanhetdoortrekken
vanhetdagelijksemorelehandelennaarhetmeerabstractevlakvande
mondialemarkt.Ethischconsumerenbetekentdatdeconsumentdoor-
lopendrekenschapaflegtvanwathijviazijnaankoopdeanderaandoet,
ookalbevindtdezeanderzichopduizendkilometersafstand.‘Consu-

860 Zie:fairtrade.net/facts_and_figures.html.
861 CarlosGrande,‘Ethicalconsumptionmakesmarkonbranding’,Financial Times20februari2007.

Zie: ft.com/cms/s/2/d54c45ec-c086-11db-995a-000b5df10621.html (geraadpleegd 16 maart
2010).

862 McMurtry,a.w.
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mentensoevereiniteit’, zoalsverdedigddoor tegenstandersvanethisch
consumeren,isvolgensMcMurtrydanooknietmeerdanhet‘toegeven
aanhetkinderlijkverlangenomtehebbenzondernatedenken’inplaats
vanmoreelverantwoordtehandelen.863

Observatie 3
Ontwikkelingshulp
Indewestersemedia,denederlandsevoorop,klinktvaakenveelkritiek
opontwikkelingshulp.Datwasbeginjaren‘90anders.Indeoptimistische
periodenadeValvandeMuurwasontwikkelingssamenwerkingamper
onderwerpvandiscussie.naarmijninschattinggroeitdekritieksinds
de millenniumwisseling. En een constante factor in de kritiek is het
vermeendegebrekaaneffectiviteitvandehulp.864Desondankskande
officiëleontwikkelingshulpindehelewestersewereldnogsteedsrekenen
opruimepubliekesteun.‘Publiekesteunindedonerendelandenvoor
dehulpaanarme landen issinds tweedecenniaonverminderdhoog.
Anders dan vaak voorspeld, lijkt van hulpmoeheid geen sprake. Een
indicatieisdatpubliekegiftenaanorganisatiesvoornood-enontwik-
kelingshulponafgebrokenzijntoegenomen,zijhetmeestalinreactieop
natuurrampenenconcretenoodsituatiesinontwikkelingslanden.Eris
danwelgroeiendebezorgdheidonderhetwestersepubliekoverdeeffec-
tiviteitvanhulp,maarvooralsnoglijktdiebezorgdheiddedoorlopende
enkrachtigesteunaanontwikkelingshulpopzichniettebelemmeren.’865

Datgeldtzelfsvooreenlandalsnederlandwaaralsindsdemillen-
niumwisseling een uiterst felle discussie woedt over ontwikkelingssa-
menwerking.UitonderzoekvanhetnCDOblijktdat60procentvande
nederlandershetin2009‘belangrijktotzeerbelangrijk’vindtommensen
alsGracePhiritehelpenzichteontwikkelen.23procentvandeneder-
landerssteltzichneutraalopenslechts17procentnoemthethelpenvan
menseninarmelandennietbelangrijk.Opmerkelijkishetantwoordop
devraagofderespondentenookzélfdeelnemenaanactiviteitenophet
gebiedvaninternationalesamenwerking.nietminderdan72procent
van alle nederlanders zegt in de afgelopen twaalf maanden ‘iets’ aan
‘internationalesamenwerking’tehebbengedaan.866

863 McMurtry,a.w.,p.166.
864 Ondermeerdoor:WilliamEasterly,The White Man’s Burden: Why the West’s Efforts to Aid the 

Rest Have Done So Much Ill and So Little Good,newYork:Penguin2006.Endoor:Dambisa
Moyo, Dead Aid: Why Aid is Not Working and How There is a Better Way For Africa,newYork:
Farrar,strausandGiroux2009.

865 Henri-Bernard solignac Lecomte et al.,Public Opinion and the Fight against Poverty: Paris:
OECD2003.

866 Barometer Internationale samenwerking 2009, nCDO. Zie: ncdo.nl/Ons_kenniscentrum/
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Onderzoekinde27landenvandeEuropeseUnievertoonteenzelfde
beeld.DeovergrotemeerderheidvandeEuropesebevolkingvindtdat
zedebevolkingvandearmelandenviaontwikkelingshulpmoethelpen.
Eind2004stond91procentvanalleEuropeanenachterditdoelenbij
eenpeilingmiddenindeeconomischecrisisvan2008-2009bleekdat
percentagemaar lichtgedaald tot88.Europageeft tussendedrie en
viercentvanelketieneurodiehetverdientaanofficiëlehulp.Hetaan-
talEuropeanendatditteweinigvindtschommeltrondde30procent.
Ronddezevenprocentvindthetteveelen36procentstemtinmethet
huidigebedrag.867

Ook veruit de meeste Amerikanen staan achter ontwikkelingshulp:
79 procent van de Amerikanen vindt dat het land zijn rijkdom moet
delenmetdeDerdeWereld.In2005werddeAmerikaansebevolkingde
vraagvoorgelegdofdeVerenigdestateninplaatsvande0,2procentaan
ontwikkelingssamenwerkingdiehetlandindepraktijkovermaakt,net
alsalleandererijkelanden0,7zoudenmoetengeven.Tweederdevan
derespondenten(65procent)meendevanwel,tegen29procentdiede
normvan0,7procentafwees.868

Bijlippendienstbleefhetniet.Ononderbrokengroeidentussen1997en
2009debudgettenvoor‘internationalesamenwerking’.Dezetoenemende
ODA–Official Development Assistance –iseenbelangrijkeindicatievan
debetrokkenheidvanhetWestenbijhetZuiden.Inabsolutegetallenging
volgensdeOECDin2007bijna104miljarddollaraanofficiëleontwik-
kelingshulpvanhetrijkenaarhetarmedeel.869Datiseenforsestijging
sindshetmagere1997toenderijkelanden44miljarddollarovermaakten.
VolgensschattingenvandeOECD–overigensgedaanvóórhetuitbreken
vandefinanciëlecrisisin2008–stijgtdewereldwijdehulpin2010tot
bovende130miljard.870

DatdebevolkingvanrijkelandenGracePhiriwilhelpen,staatbuiten
kijf.Eeninteressantekwestieiswaarómdeburgersvanrijkelandendat
willendoen.Hunantwoordenlopensterkuiteen.Hulp,zoconstateertde
Eurobarometer,maaktvoorEuropeanendewereldstabieler(29procent),

Barometer_Internationale_samenwerking(geraadpleegd16.03.2010).
867 Attitudes toward Development Aid. Europese Commissie,EurobarometerspecialReports,februari

2005 & Development Aid in times of economic turmoil,oktober2009.Beidedocumentenop
ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm(geraadpleegd8april2010).

868 ThePipa/KnowledgenetworksPoll.TheAmericanPubliconInternationalIssues.Americans on 
Addressing World Poverty,30juni2005.Zie:pipa.org/archives/us_opinion.php(geraadpleegd8
april2010).

869 Zie: oberon.sourceoecd.org/vl=6357666/cl=34/nw=1/rpsv/dac09/index.htm (geraadpleegd 8
april2010).

870 Debt Relief is down: Other ODA rises slightly,OECD4april2008.Zie:oecd.org/document/8/0,
3343,en_2649_34447_40381960_1_1_1_1,00.html(geraadpleegd22september2008).
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scheptafzetgebiedenvoorEuropeseproducten(29procent)ofvoorkomt
deintochtvanarmemigranten(22procent).

nietmeerdan16procentvanalleondervraagdenzegthulptewillen
gevenomgeenandereredendandatmensenhulpnodighebben.Maardit
percentageiswelhetsnelststijgende,in2007vondnogmaar11procent
vanalleEuropeanenditdebelangrijksteredenomhulptegeven.871De
vraagisoverigensofdezeEuropeanenhunwerkelijkemotievenopgeven.
Daarovermeerinhetvolgendehoofdstuk.

Observatie 4
Humanitaire politionele interventies
OpBNR-radiohoorikjongesoldatensprekenoverhunwerken,vooral,
overdemotievenwaaromzekozenvoorhetleger.Wellichtzijnhunant-
woordeningegevendoorpolitiekcorrecteoverwegingen,maardemees-
tensprekenoverhethelpenvanmenseninoorlogsgebieden.Hetterzijde
staanvandeAfghaneninhunstrijdmetdeTalibanofhetbeschermen
vanIraki’stegenbomaanslagenvanextremisten.niemandheefthetnog
overdeverdedigingvan‘onsland’ofoverVolkenVaderland.

Hunantwoordenspiegelenderealiteit.Dekansdatdezejongesoldaten
wordenuitgezondeninhumanitairemissiesisflinkgegroeid.sindshet
eindevandeKoudeOorlogbemoeiendelegersvan‘deinternationale
gemeenschap’zichsteedsexplicietermetsituatieswaarinmensendoor
de bodem van het bestaan dreigen te zakken.872 In 1990 stuurden de
Verenigdenatiesnogéénpreventive diplomacy missionnaarlandenwaar
oorlogdreigde.In2000warendatzesmissies.OokmilitairgetintePeace 
keeping operationsnamensterktoe,vanvijfin1990naartwintigin2000.

Hetwestersepubliekleeftmetdezeoperatiesmee,spreekterveelalhaar
steunvooruitenaccepteerteventueleslachtoffers ineigengelederen.
Politioneleinterventieinlandenvanoorlogenmethetdoelomontwik-
kelingweermogelijktemaken,hadin2005bijvoorbeelddesteunvan
bijnadriekwartvanallenederlanders.873 IndeVerenigdestaten isde
steunvoordezevredesoperatiesnetzohoog.Bijna70procentvanalle
AmerikanenstaatpositieftegenoverhetsturenvanAmerikaansetroepen
naarAfrikaomintijdenvanmassamoordhumanitarian military inter-
ventions mogelijktemaken.Meerdan70procentvanalleAmerikanen

871 Development Aid in times of economic turmoil,EurobarometerspecialReports,oktober2009.
872 CijfersgebaseerdopgegevensuithetHuman Security Report 2005, War and Peace in the 21st 

Century,Oxford:OxfordUniversityPress2005,p.153-154.
873 Burgers over de ontwikkeling in de wereld en het Nederlandse buitenlandbeleid. Participatie ncdo 

in Mentality meting,nCDO2005.Zie:ncdo.nl/docs/uploads/onderzoekssamenvatting%2013.
pdf(geraadpleegd10april2010).
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meentookdatdeVerenigdestaten,samenmetdeVerenigdenaties,de
genocideinDarfurmoetbeëindigen.

TerugblikkendvindentweeopdedrieAmerikanenheteenschandedat
hunlandnietingreeptijdensdegenocideinRwanda.Bijna70procent
onderschrijftdestelling: ‘DeVerenigdenaties, inclusiefdeVerenigde
staten,haddenRwandameteengrotemilitaireovermachtmoetenbin-
nentrekken,het landmoetenbezettenenaanhetmoordeneeneinde
moetenmaken’.DemeesteAmerikanenvindenalevenmindatdeinvasie
insomaliëfoutwas,ookalliepdiein1993uitopeendramatischeafgang
voordeAmerikaansetroepen.874

Datbetekentnietdatburgerspolitionelemissieskritiekloosvolgen.
Telkensweerlijkenzijdeafwegingtemakenofdemissienietmeerna-
delendanvoordelenoplevert,zowelvoordeeigenmilitairenalsvoorde
bewonersvandeoorlogsgebiedenzelf.

nederlandneemtindezediscussieeenbijzonderepositiein.Tweekeer
binnenééndecenniumtradeennederlandseregeringafwegensgebrek-
kigoptredenrondomeenhumanitairemissie.

Infebruari2002tradhettweedekabinet-Kokafomwillevandemas-
samoordinsrebrenicain1995.Enkelewekenvoorhetaftredenpubli-
ceerdehetnederlandsInstituutvoorOorlogsdocumentatie(nIOD)een
rapportoverhetbloedbadbijsrebrenica.InditrapportzettehetnIODde
gebeurtenissenuiteendieinjuli1995leiddentotdemoorddoorserviërs
opzevenduizendBosnischemannen.DaarbijginghetnIODvooralinop
derolvanhetnederlandseVn-bataljon(Dutchbat)datdebevolkinghad
moetenbeschermen.Minister-presidentKokendeoverigebewindslieden
aanvaarddenmethunontslagdepolitieke(mede)verantwoordelijkheid
voorhet feitdatdenederlandsemilitairenhetbloedbadniethadden
kunnenvoorkomen.875

Infebruari2010vielopnieuweenregeringovereenhumanitairepoli-
tionelemissie,nutradhetvierdekabinet-Balkenendeaf.Dezekeerwas
deformeleaanleidingdevraagofnederlandhaar‘opbouwmissie’inde
Afghaanse provincie Uruzgan moest voortzetten, een missie waaraan
nederlandin2006begon.Volgenseenkabinetsbesluituit2007zoudeze
missie‘hoedanook’inaugustus2010eindigen.Deministersvanéén
partij,dePartijvandeArbeid,wenstennegatiefteantwoordenopeen
nAVO-verzoekvoorverdereactiviteitenna2010.Toendemeerderheid
vanhetkabinetdemissiewelwildenverlengen,kondigdendePvdA-

874 Humanitarian Military Intervention in Africa. Opiniepoll op Americans-world.org/digest/
regional_issues/africa/africa4.cfm(geraadpleegd10april2010).

875 ReconstructiesvandevalvandekabinettenKokenBalkenende;zie:parlement.com(geraadpleegd
10april2010).
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ministershunontslagaan.
DepubliekeopiniesteundedePartijvandeArbeidindezekeuze.Al

langerbleekdeanimoominAfghanistanteblijventanende.Bijdestart
vandeoperatie,inaugustus2006,bleek36procentuitgesprokenvoor-
standervandemissieen26procentuitgesprokentegenstander.Vierjaar
later,inmaart2010blekendeverhoudingenomgedraaid.nuwasnog
maar31procentuitgesprokenvoorstanderen44procentuitgesproken
tegenstander.876

Tochlijktdezeommezwaainietteduidenopafnemendeinteressein
hetlotvandeAfghanen.Wantwatbijdewegzakkendesteungeengrote
rolleektespelen,ishetnederlandseeigenbelang,aangenomendatdit
eigenbelangzouzijningegevendoordeangstvoornieuweaanslagenvanaf
Afghaansebodem.Zomeendein2006nietmeerdanzesprocentdatde
missiededreigingvanterroristischeaanslageninnederlandkleinerzou
maken,terwijlhetpercentageookin2010niethogerwasdanelfprocent.
Interessantisbovendienhetpercentagenederlandersdathetsneuvelen
vandenederlandsemilitairencruciaalachtvooreenbesluitomwelof
nietinAfghanistanteblijven.In2006gaf30procentaandatdedood
vannederlandsemilitairenaanleidingzoumoetenzijnomdemissie
tebeëindigen,terwijlditpercentagein2010wasopgelopentot44.Op
grondvandezecijfersishetaannemelijkdateenmeerderheidvanalle
nederlandersbereidblijftom(grote)offerstebrengenvooronbekende
menseninbenardeomstandighedenineenlandaandeanderekantvan
dewereldbol.

Hoeweleensluidendempirischonderzoekopditmoment(maart2011)
ontbreekt,ishetaannemelijkdatdezeommezwaaiindepubliekeopinie
isgerelateerdaanhetvertrouwendatdenederlandsemilitaireninAfgha-
nistandaadwerkelijkhunhumanitairemissiekunnenvervullen.In2006
meendenog55procentvandenederlandersdatdeAfghanistanmissie
zoubijdragenaandewederopbouwvanhetland,terwijlditpercentage
in2010wasgedaaldtot44.

Veelnederlandersdelen inde Development Meets Results-gedachte.
Alleenwanneereenpolitioneleoperatiehaarmissiemetsuccesuitvoert,
zijnnederlandersbereidomofferstebrengen.Wanneersuccessenuit-
blijven,iselkslachtofferaannederlandsezijdeereenteveelenwordt
hettijdomdemissietebeëindigen.Infebruari2010hadderegerende
PartijvandeArbeiddezeboodschapgoedbegrepen.

876 ZievoorhetpubliekedraagvlakonderdeopbouwmissieinAfghanistandeMonitor Steun en 
Draagvlak Publieke Opinie Missie Uruzgan2006en2010,zoalsuitgevoerddoorhetnederlandse
MinisterievanDefensie.Zie:defensie.nl/missies/afghanistan/actueel/monitor_publieke_opinie
(geraadpleegd10april2010).
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Observatie 5
Mongo’s / Filantropie 
Opfeestjesenpartijenzijnzenietmeerwegtedenken:altijdiserweleen
oomoftante,eenvriendofkennisdieinAfrika,AziëofLatijns-Amerika
dehandenuitdemouwensteekt.Zesteunenbuitenlandsestudenten,ze
financierendebouwvaneenziekenhuisofzenemenvakantieopomer
zelfeentijdjetegaanwerken.BetrokkenheidbijmensenalsGracePhiri
isallangnietmeerhetmonopolievanbedrijven,groteInGO’s,nationale
overhedeneninternationaleinstellingen.Ookopgrassrootsniveauspuiten
deinitiatievenuitdegrond.

Alleeneenkleinlandalsnederlandteltaltussendezes-entienduizend
geregistreerdekleinschaligeontwikkelingsorganisaties,dezogenaamde
ParticuliereInitiatieven(PI),indewandelgangenookweldedoe-het-
zelversindehulpgenoemd.877

Het merendeel van de doe-het-zelvers startte minder dan tien jaar
geleden,enhetlijkteropdathunaantalnogsteedsgroeit.Veeldoe-het-
zelversbeginnenhunMonGO–My own NGO–naeenvakantieineen
ontwikkelingsland.VolgensrecentonderzoeknaarPIvormdevoorde
grootstegroep,zo’n35procent,eenverblijfineenontwikkelingslandde
belangrijkste aanleiding omactief teworden.878Deonderzoekers leg-
genzelfseenonmiddellijkverbandtussendetoenamevanhetaantalPI
enhetaantalreizennaararmelanden.‘Cijferslatenziendathetaantal
nederlandersdateenverrereismaaktdelaatstejarensterktoeneemt.
Waarin2002nog750.000verrereizenwerdengeboekt,stonddeteller
in2007op1,27miljoen(...).Zozienwedegroeivanhetaantalbezoeken
aanGambiateruginhetgroeiendeaantalPIdatindelaatstejarenactief
isgewordeninditWestAfrikaanseland.’879Blijkbaarisdeontmoeting
vangezichttotgezichtmetmensendiearmenonveiligzijneendirecte
aanleidingomtotactieovertegaan.

nietiedereendieactiefwordtineenMongowordtdaartoeaangezet
door een reis. Ook televisiebeelden of krantenberichten kunnen een
aanleidingzijn.Metkerst2004warendeeerstefilmpjesvandetsunami
nogmaaramperuitgezonden,ofdeeerstevluchtennaarIndonesiëof
sriLankawerdenalgeboekt.880Geconfronteerdmethogenoodaande
anderekantvandewereldbol,besluitensteedsmeermensenom‘iets’te

877 AnnemiekvanVoorst,Draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking binnen Nederland en de rol van 
NCDO,Amsterdam2005.Zie:ncdo.nl/docs/uploads/rapport%20draagvlak.pdf(geraadpleegd
12april2010).

878 saraKinsbergen&Lauschulpen,De anatomie van het PI. Resultaten van vijf jaar onderzoek 
naar Particuliere Initiatieven op het terrein van ontwikkelingssamenwerking,nijmegen2010.

879 Ibid.
880 MirjamVossen,Eerste Hulp bij Ontwikkelingswerk,Tilburg:UitgeverijWereldpodium2007.
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doen,alishetmaardoorroyaaltegeven.

Filantropie
Ditroyalegeven,zovermoedenonderzoekers,iseenonstuimigegroei-
markt,zekerindeVerenigdestaten.In2006gafparticulierAmerika34,8
miljarddollaraangoededoelenindeDerdeWereld,tegen23,5miljard
dollar aan Official Development Aid van de Amerikaanse regering.881
HoewelinEuropamaaramperonderzoekwordtgedaannaarfilantro-
pischgeven,iserredenomaantenemendatdevooruitzichteninde
oudewereldalevenpositiefzijn.Terwijlhetruimhartigefilantropisch
gevenaan‘internationalehulp’innederlandtussen1995en2007niet
noemenswaardigveranderde,staatderestvanEuropawaarschijnlijkaan
devooravondvaneen‘GoudenEeuwvandeFilantropie’.882

Filantropie-onderzoeker Carol Adelman wantrouwt cijfers van de
OECDwaaruitzoublijkendatfilantropieinEuropaverachterblijftbijhet
geefgedragvanAmerikanen.Opgrondvanonderzoekvoorhaareigen
Index of Global PhilanthropyconstateertAdelmandatEuropeanenjaarlijks
rondde49miljarddollaraandegoededoelenschenken,tegen18miljard
diedeOECDinhaarjaarcijfersnoemt.883Wanneerdezecijferskloppen,
dankloptwaarschijnlijkookAdelmansconclusiedat‘hettoenemende
geveninEuropaeennieuweaanwijzingisinhetinternationaleverhaal
vantoenemendefilantropie’.

De door Adelman samengestelde filantropie-index toont ‘nieuwe
ontwikkelingeninEuropeselanden,inclusiefdegroeivanphilanthro-
capitalism,internet-geveneneengroeiendebemoeienisvanreligieuze
organisatiesinhethelpenvanarmemenseninlandenverweg’.884naar
verwachtingvanAdelmanenanderenkunnenmenseninontwikkelings-
landenindetoekomstopveelmeeraandacht,geldenbeschermingvan
particuliereninEuropaendeVerenigdestatenrekenen.885

881 Index of Global Philanthropy 2008,HudsonInstitute.En:Index of Global Philanthropy shows in-
novative private giving transforming aid to developing countries(pressrelease12mei2008).Zie:
hudson.org/files/documents/gpr%20release%20for%20mailing.pdf(geraadpleegd2september
2008).

882 Theo n.M. schuyt et al., Geven in Nederland 2009. Giften, Nalatenschappen, Sponsoring en 
Vrijwilligerswerk,Amsterdam:ReedBusiness2009,p.120.

883 The Index of Global Philanthropy and Remittances, 2009,Washington:HudsonInstituteCenter
forGlobalProsperity2009.Zieinteraction.org/article/index-global-philanthropy-and-remit-
tances-2009.

884 Philantro-capitalismofVenture Philanthropy,zijnvormenvanliefdadigheiddiezichorganiseren
volgensbedrijfsmatigeprincipes.Determwerdin1969gemuntdoorJohnD.RockefellerIII.De
filantroop-ondernemerzetzijneigenkapitaalinomsociale,ecologischeofandererisicovolle
doelstellingentebereiken.

885 John J. Havens & Paul G. schervish, Millionaires and the Millennium: New Estimates of the 
Forthcoming Wealth Transfer and the Prospects for a Golden Age of Philanthropy,Boston:Boston
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Observatie 6
Steun aan Internationale NGO’s
Wekelijksvallenzeopmijndeurmat.Endiematisdeenigenietwaarop
debedelbrievenvanhetRodeKruis,vanOxfam-novib,vanAmnesty
InternationalenFreeVoiceterechtkomen.HetzijnbrievenvanInGO’s.
BrievenuithetimmenseconglomeraatvanInternational Non-Govern-
mental Organisations,variërendvanAbolition 2000totdeWorld Fede-
ration of Trade Unions.

De Union of International Associations(UIA),diehetaantalInGO’s
en IGO’s sinds 1910 bijhoudt, bevestigt dat het aantal InGO’s alleen
maar toeneemt. Volgens de UIA waren in 2008 ongeveer 60 duizend
internationaleorganisatiesactief.In1985teldedeUIAnog20duizend
organisaties.In1910warenheter200.886

De InGO’s, volledig opgetrokken uit publieke steun, vormen een
machtsfactordienogmaaramperwordtonderkend.‘Dezeinternationale
niet-gouvernementeleorganisatieskerentegenwoordigmeergelduitdan
deVerenigdenaties(exclusiefdeWereldbankenhetIMF).Meerdan
tweederdevanhethulpbudgetvandeEuropeseUniewordtviadeze
InGO’sverspreid.’Greenpeace,meteenbudgetvan196miljoeneuroin
2009,887enhetWereldnatuurFondsmet224miljoendollarin2010,888
‘zijnmachtigerdanhetmilieuprogrammavandeVerenigdenatiesende
meestenationaleoverhedenwaarzemeesamenwerken.’889

InGO’szijnkortomglobal playersdiehunwerkveldallangnietmeer
definiërenbinnendegrenzenvandenatiestaat.nGO’szettenmaatschap-
pelijke thema’sop internationaleagenda’s,dagennationaleoverheden
uitomeroptereageren,leggenkrachtigeverbandenmetbedrijvenen
filantropischeinstellingen.‘Zevechtenzichomhoogindehoogstepoli-
tiekeforaendwingenaandachtafvoorwapenbeheersingsprogramma’s,
controleopbankeneninternationalehandel,opthema’skortom,dietot
voorkortnoghetdomeinwarenvannationalestaten.Inalgemenetermen:
internationalenGO’sbeïnvloedennationaleregeringen,multilateralein-
stellingenennationaleeninternationaleondernemingenopvierniveaus.
Zebepalenhunagenda’s,zeonderhandelenmeeoverderesultaten,ze

CollegesocialWelfareResearchInstitute1999.Zie:bc.edu/content/dam/files/research_sites/
cwp/pdf/m_m.pdf(geraadpleegd23augustus2011).

886 Zie:uia.be/en/yearbook
887 Greenpeace Annual Report 2009.Zie:greenpeace.org/international/Global/international/publi-

cations/greenpeace/2010/Annual_Report_2009/AR2009.pdf(geraadpleegd23augustus2011).
888 WNF Annual Report 2010 Zie: worldwildlife.org/who/financialinfo/2010AR/WWFBinaryi-

tem18606.pdf(geraadpleegd23augustus2011).
889 JohnKeane, ‘GlobalCivilsociety’, in:MaryKaldor(eds.),Global Civil Society 2001,Oxford:

OxfordUniversityPress2001,p.26.
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verschaffenhenlegitimiteitenzevoerenhunbesluitenuit.’890

Hetmoetgezegd:hetzijnnietlouterdo-goodersdietotdezeInGO’s
wordengerekend.niet alleenhumanitairebelangengroepen strijdend
omhetgelukvanGracePhiri.Ookextremistischebewegingenenradi-
calepolitiekepressiegroepenmakendeeluitvanhetpakket.Maar,zoals
MaryKaldoropmerkt, ‘denormatieveinhoudvanhetconceptvande
‘global civil society’wordtnietvastgestelddoordeorganisatiesdiedeze
globalcivilsociety’concreetvormgeven,maardoorhetfeitdátereen
wereldwijdpubliekdebat,dater‘wereldwijdcommunicatiefhandelen’
plaatsvindt’.Eneenwereld,waarbeslissingendooreendergelijkdebat
wordenbeïnvloed,is,zomogenwevolgensKaldorwelaannemen,een
beteresamenlevingdaneenwerelddiewordtsamengesmeeddoor‘Blut 
und Eisen’,zoalsBismarckooitvoorstelde.891

Observatie 7
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
InvestigingenvanAmerikaansewinkelketensalsWalgreensofWallMart
zijnzenietmeerwegtedenken:debuttonsvanhetwinkelpersoneeldie
vertellendathunonderneminghongerprojectensteuntofeendeelvan
dewinstovermaaktnaarliefdadigheidsinstellingen.OokAmerikaanse
producten,zovaltmeop,dragensteedsvakeroproepenomgeldoverte
makennaarinstellingendiedeallerarmstenterzijdestaaninhunstrijd
omhetbestaan.ZomeldtmijnfavorieteAmerikaansepindakaas,Peter 
Pan Peanut ButterophaarwikkeldatdeproducentisDonating over 1 
million meals, Feeding America.

In2006schreefikvanuitAfrikastukjesvoorhetCorporate Magazine
vanTnT.HetwarenkleineverhaaltjesoverTnT-medewerkersdiedoor
hunbedrijfvoordriemaandenindegelegenheidwerdengesteldzich
verdienstelijktemakeninontwikkelingsprojecten.Dezemogelijkheiddie
TnTbiedt,iswellichtdemeestexplicietebijdragevaneeninternationaal
bedrijfaandemorelemondialisering.

OnderMVO,Maatschappelijk Verantwoord Ondernemenwordtdoor-
gaansverstaan‘dateenbedrijfnaasthetstrevennaarwinst– Profit –ook
rekeninghoudtmetheteffectvanzijnactiviteitenophetmilieu–Plane 
–endathetoogheeftvoordemenselijkeaspectenbinnenenbuitenhet
bedrijf–People.’Wanneerdezedefinitiewordtvoorgelegdaanneder-
landsebedrijven,danvoert52procenteenexplicietMVO-beleid,terwijl

890 P.J.simmons,‘LearningtoLivewithnGO’s’,Foreign Policy,Autumn1999.
891 MaryKaldor,Human Security. Reflections on Globalization and Intervention,Cambridge:Polity

2007,p.149.
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48procentdatnietdoet.892

Vanbelangisnatuurlijkwaarombedrijven‘aanMVOdoen’.Degang-
baretheorieluidtdatMVObedrijvenvoordeeloplevert.Alwashetmaar
omdatzedoorfatsoenlijkteondernemennietwordenblootgesteldaan
openlijkekritiekvanmilieu-enmensenrechtenorganisaties.Kritiekvan
dezeorganisatieswordtdoordeeerdergenoemdeethical consumersvia
internetenmondialemediasteedssnelleropgepiktenkaneenonder-
nemingforseimagoschadetoebrengen.AchterdefaçadevanhetMVO
bloeithetwinstbejag.893

Hoeaannemelijkook,dezeverklaringgaatmaartendeleop.Wanneer
nederlandseondernemerswordtgevraagdnaardemogelijkeconsequen-
tiesvanMVOvoorhunbedrijfsresultaten,meenteenmeerderheiddat
óókmaatschappelijkmoetwordenondernomen,wanneerdattenkoste
gaatvandeondernemingswinst.nietalleenmeent76procentvande
nederlandse ondernemers dat bedrijven altijd hun maatschappelijke
verantwoordelijkheidmoetennemen,65procentverwerptookdestelling
datMVO‘gelijkstaataandiefstalalshetdeopbrengstvooraandeelhou-
dersvermindert’.894

ErisblijkbaarietsfundamenteelsveranderdsindsMVOindejaren
‘70opkwam.Voeldenondernemerszichaanvankelijkgedwongendoor
risicomijdendeaandeelhouders en sociaal betrokken stakeholders, aan
heteindevande20eeeuwwerdMVOnietalleenvanzelfsprekendmaar
zelfsaantrekkelijk.From Obligation to OpportunitynoemtstuartHart
dezeomwenteling,diehetvoorondernemingeninteressantmaaktom
zichintezettenvoorondermeermilieuenmensenrechten.895

VandaagwerktUnilevernauwsamenmetontwikkelingsorganisatie
snV. shell nam in zijn bedrijfsregels mensenrechten op. Coca-Cola
distribueerthiv-remmersinAfrika.EnpostbedrijfTnT,demondiale
trendsetterinMVO,verschafthaarmedewerkersnietalleendemoge-
lijkheidomvoor langere tijdalsvrijwilliger inditontwikkelingsland
tegaanwerken,hetbedrijfsponsortmetkennis,tijdengeldookhet
Wereldvoedselprogramma in Malawi. Voormalig TnT-CEO Peter
Bakkerbeschrijfttrotshoezijnbedrijferdoorindetoptienkwamvan
hetAmerikaansezakenbladFortune. Ja:hetMVO-beleidvandene-
derlandse multinational maakte TnT tot een van de aantrekkelijkste
bedrijveninEuropaomvoortewerken.Maarvooral,zobleek,‘omdat

892 schuyt,a.w.,p.79.
893 MichaelRoux,‘Climateconducivetocorporateaction’,The Australian,Canberra2007.
894 schuyt,a.w.,p.81.
895 stuartHart,Capitalism at the Crossroads. The unlimited business opportunities in solving the most 

difficult problems,newJersey:Whartonschool2005.
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hetpersoneelextramotivatieontleentaanhetanti-hongerprogramma
vandeonderneming.’896

Ditenthousiasmevanwerknemersvoorhetmaatschappelijkverant-
woordondernemenvanhunbedrijf,wijstopeentoenemendemorele
betrokkenheiddievoorbijgaataandegangbareverklaringendatviaMVO
enkelrisico’swordenafgedektenstakeholdersgerustgesteld.

Groeit het belang van de sociale emotie die we kunnen omschrijven als ‘medele-
ven’? Reageren we steeds vaker empathisch met mensen aan de andere kant van 
de wereld? Het lijkt er wel op. Zeven losse observaties, van ‘verruimde identiteiten’ 
en ‘ethisch consumeren’ tot ‘steun aan INGO’s’ en ‘Maatschappelijk Verantwoord 
Ondernemen’, wekken sterk de indruk dat ons inlevingsvermogen groeit. En meer: 
ze wekken bovendien de indruk dat steeds meer mensen het niet bij inleven laten. 
Ze lijken er ook naar te handelen. Je zou het een toename van beschaving, van 
civilisatie, ja van filantropie (van ὁ φιλος ὁ ὰντροπος – mensenvriend) in haar meest 
ruime variant kunnen noemen. Het zijn observaties die vragen om intellectuele 
verdieping. Om een verdieping die uiteindelijk moet leiden tot een antwoord op 
de vraag of kosmopolitische programma’s als Human Development in westerse 
landen kunnen rekenen op een emotioneel draagvlak.

896 FolkertJensma,‘DestellingvanPeterBakker:eengoeddoelsteunenstimuleertdebedrijfspres-
taties’,NRC Handelsblad21februari2004.
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19 Eentijdvanmedeleven

Zeven observaties van mondiale zorg lijken inderdaad te wijzen op een 
trend. Het is verdedigbaar dat ons medeleven met de ander, waar ter 
wereld deze zich ook bevindt, een onlosmakelijk deel van ons dagelijkse 
leven is geworden. Hoe valt deze ontwikkeling te verklaren? Kunnen wij 
inderdaad spreken van een mondiale circle of empathy? En wat betekent 
ons ‘mondiaal medeleven’ voor intellectuelen, gevangen in een sceptisch 
mens- en wereldbeeld? 

Zevenlosseobservatieswekkensterkdeindrukdatonsinlevingsvermo-
gengroeit.Ofdezeconclusieookwordtgetrokkendoorveelintellectuelen,
isnogmaardevraag.Intellectuelenzijnnogaleenscultuurpessimisten.
Ditcultuurpessimismegaatterugtotdevroege20eeeuw.VanOswald
spenglersDer Untergang des Abendlandes uit1918/22,viaJoséOrtegay
GassetsLa rebelión de las masasuit1930,enJohnGraysBlack Massuit
2007ofRobRiemensAdel van de Geestuit2009,concluderendenkersdat
de‘beschaving’nooitmeerzalzijndaneenlokkendperspectiefofvoorbe-
houdenaaneenkleinegroepuitverkorenen,wonendineenboekenkast.

Wanneereenvandemeestinvloedrijkehedendaagsecultuurpessimis-
ten, TheodoreDalrymple,eenverhaalschrijftonderdetitelDe filantroop, 
danishetnietverwonderlijkdatdezemensenvriendinwerkelijkheideen
seriemoordenaarisdiezijnslachtoffersverleidtmetfraaiewoordenuit
hetfilantropische,links-liberaledenken.897Inderdaad:Scratch an altruïst, 
and watch a hypocrite bleed.

‘Wanneerhetlouterenastrevenvanheteigenbelang,ongehinderddoor
deplichtomtegemoettekomenaandebelangenvananderen,functi-
oneertalssocialenorm,watiserdannogoveromtevoorkomendat
dezesocialenormzichtotheteindedertijdenzalreproduceren?’Aldus
historicus Oliver Bennett wanneer hij de cultuurpessimistische stem-
mingonderintellectuelensamenvat.‘Erisgeenmoreelgebod,afgeleid
uitdekrachtderrede,datdecycluskandoorbreken;socialewaarden

897 TheodoreDalrymple,De filantroop, testament van een seriemoordenaar,Amsterdam:nieuw
Amsterdam2007.
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reflecterennueenmaaldesamenlevingdiehenproduceert;enwanneer
samenlevingendoorgaanmetzichteoriënterenopdelogicavandemarkt,
danishetzogoedalsuitgeslotendatalternatievewaardenooiteenkans
zullenkrijgen’.898Demodernecultuurisnueenmaaldoortrokkenvan
‘ongeremdindividualisme’en‘puuregoïsme’.899

Hoealgemeengeaccepteerddezeideeookis,herendergroeitdetwijfel.
Isdemenslievendheid,dieDalrymplenietandersweetteinterpreteren
danalshetverleidingsjargonvanseriemoordenaars,daadwerkelijkniet
meerdaneenvermommingvanonversnedenegoïsme?Of ishetook
denkbaardataltruïsmeweldegelijkbestaatalseenvanegoïsmeonaf-
hankelijkverschijnsel?

IshetzelfsdenkbaardatwedegedachtevanbioloogMichaelGhiselin
–Scratch an altruist, and watch a hypocrite bleed – omkunnendraaien
enstellen:Scratch an egoist, and watch an altruist breathe?

Miller: altruïsme in vermomming
Datiszekerdenkbaar.DatconcluderendeAmerikaansepsycholoogDale
T.Miller,deAustralischeethicusPetersinger,denederlandsebioloog
FransdeWaalendeCanadesejournalistMichaelIgnatieff.

Ineenbijzonderprikkelendessay900probeertDaleT.Millerdegedachte
dataltruïsmenooitméérkanzijndanegoism in disguisetereconstrueren,
omhemvervolgensstapjevoorstapjeteontkrachten.

‘Egoïsmeinvermomming’iseengedachtedieMillerterugvoertopde
LeviathanvanThomasHobbesuit1651waarhetegoïstischeindividu
voorheteerst–enmeteenpontificaal–opdetroonwordtgezet.Hobbes,
dieonmiskenbaarreflecteerdeopdegruwelenvandeEngelseBurger-
oorlog,wasdeeerstemodernedenkerdiehetmisantropischescenario
krachtigonderwoordenbracht.naverloopvantijdwordtvolgensMil-
lereenmajeureroltoebedeeldaandeideevanhetindividudatlouter
handeltomwillevanzichzelf.Telkensweerwerdonbaatzuchtighandelen
herleidbaartotanderemotieven.VandaagvindjevolgensMillerdeze
vanzelfsprekendeachterdochtjegensaltruïstischhandelenteruginhet
hartvandemeestinvloedrijketheorieënovermenselijkgedrag,inclu-
siefdeevolutiebiologie,deneo-klassiekeeconomie,despeltheorie,het
behaviorismeendepsychoanalyse.901

898 OliverBennett,Cultural pessimism: narratives of decline in the postmodern world,Edinburgh:
EdinburghUniversityPress2001,p.162.

899 Bennett,a.w.,p.89.
900 Miller,a.w.
901 Waarbijhetoverigensmaardevraagisofbijvoorbeelddespeltheorienietinstaatzouzijnom

altruïsmeblootteleggen.Datblijktweldegelijkzotezijn.Ziebijvoorbeeld:ElineC.M.vander
Heijden,‘AltruismandFairnessinaPublicPensionsystem’,Journal of Economic Behavior & 
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VolgensMillergroeidedealtruïsme-is-egoïsme-theorieindeloopvan
de20eeeuwuitvaneenabstracttheoretischconcepttoteengemeenschap-
pelijkgedeeldecultureleideologie.Zoheeftzenietalleeneen(weten-
schappelijk)be-schrijvendefunctie,zedraagtookeen(normatief)voor-
schrijvendkarakter.VolgensMillerzienmenseneigenbelanginmiddels
alseenonverbiddelijkenatuurwet.Demensísnietalleenegocentrisch,
hijdíentookegocentrischtezijn.DeDonQuichotdieweigertomopte
komenvoorzijnbelangen,gedraagtzichnietalleenalsGekkeHenkie
maarhandeltooktegendemenselijkenatuur.

Geenwonderdatmensenvandaageerdergeneigdzijnomvoltrotste
vertellenwatzeuiteigenbelanghebbengedaan,dandatzeietsprijsge-
venvanhunaltruïstischemotieven.Omdatmensengeennatuurwetten
willenovertreden,proberenzedezewettennietalleentegehoorzamen,
maarverzwijgenzehetookwanneerzehenaanhunlaarzenlappen.902

Hoebreedgedeeldonderwetenschappers,intellectuelenengewonebur-
gersdealtruïsme-is-egoïsme-ideologieookis,onproblematischiszijniet.
MillerhaaltonderzoekvanRobertWuthnowaanwaarinaanAmerikanen
werdgevraagdhoezijoveregoïsme–eigenbelang,self-interest –denken.903
Degegevenszijnopmerkelijk.HoewelAmerikanenhoogopgevenvan
alles dat hun eigenbelang bevordert, noemt niet minder dan tachtig
procentheteenprobleemdatAmerikanenhuneigenbelangdoorlopend
vooropstellen.TweederdevanalleAmerikanenmeentdatAmerikanen
helaasmeerbezigzijnmethuneigenbelangendanmethethelpenvan
mensendiehetmindergetroffenhebben.Tenslottebetreurttweederde
vanalleAmerikanenhetdatsteedsminderAmerikanenbezigzijnmet
hethelpenvanelkaar.Endatzijnnietlouterobjectieveconstateringen,
schrijft Miller. Het zijn normatief geladen oordelen. Amerikanen, zo
zeggenAmerikanen,zijnegoïstischmaarzezoudendatnietmoetenzijn.

MillerwijstookopdeparadoxdatdemeesteindividueleAmerikanen
weliswaarpronkenmethunactiviteitenterbevorderingvanheteigenbe-

Organization,vol.32,issue4,april1997,p.505-518.
902 Jerome Kagan, Unstable ideas: Temperament, cognition, and self, Cambridge, MA: Harvard

UniversityPress1989,p.238
903 RobertWuthnowmerktopdatdemanierwaaropmensendenkenensprekenoverzichzelfende

anderennietovereenkomtmetwatzevoorzichzelfenvoordeanderendoen.Inconcreto:mensen
denkennietalleendatallesdraaitomegoïsme,zehandelendoorgaansveelminderegoïstischdan
huntaalgebruikdoetvermoeden.MillervatWutnowalsvolgtsamen.‘Peopleengageinmany
actsofgenuinecompassion,buttheirvocabularyfortalkingabouttheirmotivesinthesecases
isextremelyimpoverished.Thelanguagepeopleseemmostcomfortablewithinexplainingtheir
actsofcompassionisonethatemphasisesself-interest.People’saccountsforgivingtocharity
generallyemphasizepragmaticofinstrumentalreasons.‘Itgavemesomethingtodo.’‘Ilikedthe
othervolunteers.’‘Itgotmeoutofthehouse.’’RobertWuthnow,Acts of compassion,Princeton:
PrincetonUniversityPress1991.
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lang,maardatzijdesgevraagdóókerkennendatzeanderenweldegelijk
terzijdestaan.Ditlaatsteechterwordteerderbesmuikttoegevenenmaar
zeldenaandegroteklokgehangen.Omdatniemandhetaandurftomzijn
altruïsmeuittedragen,kunnenAmerikanendanooknietandersdan
constaterendathunlandgenotenzichnietaandegreepvanhetegoïsme
wetenteontworstelen.

De overtuiging dat alle menselijk handelen per definitie egoïstisch
handelenis,wordtnietzozeeropgedaanindedagelijkseervaring,maar
is verworven, wanneer ze al niet doelbewust is aangebracht. In oude
marxistischetermen,dieMilleroverigensnietgebruikt,zoujekunnen
sprekenvaneen‘valsbewustzijn’.Vanafvadersknietotopdeuniversiteit
krijgenjongemensenkeeropkeertehorendatopkomenvoorheteigen
belangnietmeerdan logisch is.Vanzelfsprekendmogenook fatsoen,
beleefdheidenhulpvaardigheidnietontbreken.Envanzelfsprekendmoet
iedereenookrekeninghoudenmetdebelangenvananderen.Maaronder
destreepzijnhettochdeeigenschoolprestaties,deeigencarrière,de
eigenveroveringenindeliefdeenheteigeninkomendattelt.Gaatdeze
‘directeinstructie’vooraleerstnogviaverhalen,anekdotesengoederaad,
oplatereleeftijdwordterwetenschappelijkonderzoekbijgeleverdenhet
egoïstischehandelenalsnatuurlijkgepresenteerd.

Enhet isvooralditwetenschappelijkonderzoek,zosteltMiller,dat
weverantwoordelijkdienentehoudenvooronzeopvattingendatalles
draaitomegoïsme. ‘Wetenschapscheptconcepten,verbeeldingenvan
onswereldbeeld,inclusiefonzepositiedaarin,enheefteenreusachtig
effectoponsdenkenenhandelen’.904Wanneerjongemensenkeeropkeer
tehorenkrijgendatonderzoekuitdeevolutiebiologie,deneo-klassieke
economie,despeltheorieofhetbehaviorismeaantoontdatallesdraaitom
heteigenbelang,danwordenconcretedagelijkseervaringen,dievolstrekt
deanderekantopwijzen,genegeerd,alsniet-relevantterzijdegeschoven
ofopkrampachtigewijzetothuntegendeelgereduceerd.

Maarishetdannietdeessentievanwetenschappelijkonderzoekom
‘waarheid’overonzebeweegredenenteproducerenende‘werkelijkheid’
blootteleggen?Enisdewetenschappelijkerepresentatievandewerkelijk-
heidnietsuperieuraanconcretewaarnemingenvansolitaireindividuen?

nee,zegtDaleMiller.Wetenschappelijkonderzoeklevertdoorgaansdie
uitkomstenopdieindeparadigma’svandatonderzoekbeslotenliggen.
Wetenschappelijketheorieën‘brengennietsimpelfeitenaanhetlicht,ze
scheppenookfeiten’.Eneenwetenschappelijketheoriediewordtopge-

904 Berryschwartz,‘Psychology,Ideatechnology,andIdeology’,Psychological Science8,1997,p.
21-27.
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trokkenvanuitdeveronderstellingdatelkmenselijkhandelenegoïstisch
is,zalnietsnelaltruïstischhandelenalsuitkomstleveren.Wetenschappe-
lijketheorieëndragenaltijdhetgevaarinzichomself-fulfillingteworden.
‘Ennergens lijktditgevaargroterdan indetheoriedatelkmenselijk
gedragterugtevoerenvaltoponversnedeneigenbelang,alwashetmaar
omdat het beeld van de mens, als een voornamelijk uit eigenbelang
handelendwezen,tegrondslagligtaandemeestinvloedrijketheorieën
overhetmenselijkgedrag,vanevolutiebiologietot(...)psychoanalyse.’905

Singer: Darwin is verkeerd begrepen
LigtvolgensMillerThomasHobbes’boekLeviathanaandebasisvan
ditconglomeraatvanvanzelfsprekendegoïsmeenbiowetenschappelijk
realisme,volgensdeethicusPetersingerkomtdieeertoeaanCharles
Darwin,ookalisdateen‘verkeerdbegrependarwinisme’.WantDarwin,
aldussinger,isvanmeetafaaningepaktdoor‘rechtseideologen’alsde
sociaal-darwinist Herbert spencer, uitvinder van de term ‘survival of
thefittest’.

Het inpakproces, schrijft singer, begint al na de publicatie van The 
Origin of Species,(1859)wanneerDarwintotzijnverrassingopmerktdat
menzijnevolutietheorieinzetomhetmachtsmisbruikvannapoleonte
legitimeren.906nietveellatergebruikenondernemersalsAndrewCarne-
gieenJohnD.RockefellerDarwinsvermeendeideeënomeenkeiharde
concurrentiestrijd terechtvaardigen inhetvergarenvaneconomische
macht.

Enzokrijgt‘links’(waarmeesingerdepleitbezorgersvanbetrokken-
heidenmededogenbedoelt)doordesociaal-darwinistenzandindeogen
gestrooid.KnarsetandendeninnavolgingvanAlfredLordTennysonlaten
zijzichverleidenintestemmenmetdeideedatNature, red in tooth and 
claw,eenvijandisvandemedemenselijkheid.Altruïsmeenrechtvaar-
digheid,zodenkenlinkseideologen,zalineenmoeizaamprocestelkens
weeropdenatuurmoetenwordenveroverd.

905 EenvergelijkbarekritiekalsdievanDaleMiller,levertAmartyaseninzijninvloedrijkeartikel
Rational Fools, a critique of the behavioral foundations of economic theory.Inditartikelanalyseert
sendeinkringenvaneconomenpopulaire‘rationelekeuzetheorie’dieonkritischveronderstelt
datmensenaltijdhandelenopbasisvanrationeleoverwegingen.Datzijninfeiteoverwegingen
waarinalleenhetweloverwogeneigenbelangvooropstaat.Daartegenoversteltsendatmensen
evenzeerhandelenopbasisvanmoraliteit.Zijhoudenveelmeerrekeningmetdebelangenvan
anderendanderationelekeuzetheorieveronderstelt.‘Itcanbearguedthatbehaviourbasedon
sympathyisinanimportantsenseegoistic,foroneisoneselfpleasedatothers’pleasureand
painedatothers’pain,andthepursuitofone’sownutilitymaythusbehelpedbysympathetic
action.Itisactionbasedoncommitment,ratherthensympathythatwouldbenon-egoisticin
thissense’.Zie:sen,Rational Fools, a.w.

906 Petersinger,Darwin voor links,Amsterdam:Boom2001,p.15.
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GeenwonderdatKarlMarxindezeaanDarwintoegeschreventheorie
zondermeerdeEngelsesamenlevingherkentmet‘haararbeidsdeling,
concurrentie,toegangtotnieuweafzetgebieden,uitvindingenendeMal-
thusiaanse‘strijdomhetbestaan’’.907nogtotverinde20eeeuwblijkt‘links’
opdezewijzeschatplichtigaanhet‘rechtse’Darwinisme.908Zonoemtde
beroemdedarwinistRichardDawkins,auteurvanThe Selfish Gene, de
fraseNature, Red in Tooth and Clawvandaagnogeenbewonderenswaar-
digesamenvattingvanhetmodernebegrip‘natuurlijkeselectie’.909Maar
Darwinendeevolutietheorie,zomeentsinger,staanallesbehalvevijandig
tegenoveraltruïsmeenmedemenselijkheid.Integendeel,dezeemoties
maken,netalsegoïsmeenwreedheid,deeluitvanhettotaalpakketaan
evolutionairemechanismenwaarmeehetlevennueenmaalisuitgerust.

Verandering lijkt op komst. In het moderne darwinistische denken
groeitsindsdejaren‘70deaandachtvoor‘wederkerigaltruïsme’.Con-
currentenhoevenelkaarnietpersenaarhetleventestaan.Zekunnen
ookeengemeenschappelijkbelanghebbenenindatbelangelkaar,waar
mogelijk,eenhandjehelpen.If you scratch my back I’ll scratch yours.910
Volgenssingermoetenweeigenbelangdanookveel ruimeropvatten
danderechtsesociaal-darwinistendoen.Dankunnenwenaastdein-
dividualistischeencompetitievekant,waar‘rechts’zosterkdenadruk
oplegt,ookvertrouwenopdesocialeencoöperatievekantdie‘links’zo
belangrijkvindt.911

nu veronderstelt dit wederkerige altruïsme echter nog steeds een
rechts-darwinistischestrijdomhetbestaan.Alleenwordtdezeenigszins
afgezwaktdoorhetTit for Tatwaarindeconcurrentenbeseffendatze
samensterkerstaan.Datbeseftsingernatuurlijkook.Volgenshemkun
jeevolutietheoretischnogveelverdergaan.Hetvaltgoedteverdedigen
datmensenbijtijdenwijlebereidzijnhuneigenbelangopteofferen

907 singer,a.w.,p.25.
908 Alkunnenwehetlinksmaaramper‘kwalijknemendatzijdedarwinistischestrijdomhetbestaan

zomeedogenloosheeftopgevat.Totdejarenzestigvandetwintigsteeeuwhebbenevolutiethe-
oreticizelfhetbelangverwaarloosddatsamenwerkingkanhebbenvoordeoverlevingskansen
endekansenopsuccesvollevoortplantingvanhetorganisme’,aldussingerdielinksblijkbaar
nietstaatachtomDarwinzelftelezen.Zie:singer,a.w.,p.23.

909 Richard Dawkins, The Selfish Gene, Oxford: Oxford University Press 1976/2009, p. 2. Ook
Dawkinserkent,geheelindetraditievanlinks,dataltruïsmeweldegelijkmogelijkis.Demens,
hoewelgebouwdalseen‘genenmachine’,isookinstaatomtegenzijnnatuurlijkegedragopte
staan.We alone on earth, can rebel against the tyranny of the selfish replicators(p.201en331).
MaarookhiersitueertDawkinshetaltruïsmenietínonzenatuurmaarindecultuurdiezich
tegendenatuurverzet.Feitelijksluithijzichaanbijdecriticivanlinksdiedenatuuropvatten
alsvijandigtenopzichtevaneenhumanesamenleving.

910 RobertTrivers,‘Theevolutionofreciprocalaltruism’,The Quarterly Review of Biology,vol.46,
no.1,1971,p.35-57.

911 singer,a.w.,p.45.
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voormensenomhenheen.‘Altruïsme–nietalleenaltruïsmetegenover
verwantenofwederkerigaltruïsme,maardaadwerkelijkaltruïsmetegen-
overvreemden–bestaatecht’.912singerwijstdaarbijnietalleenoponze
vanzelfsprekende morele reflexen wanneer iemand in onze nabijheid
innoodverkeert,maarookopgeïnstitutionaliseerdeverschijnselenals
bloedbankenwaarmensenzonderenigevormvanbeloninghuneigen
bloedafstaanaanvolstrektvreemden.913

De Waal: groeiende empathie
‘Eriseenheleliteratuurwaarinwijwordenafgeschilderdalsbewoners
van(...)eenautistischuniversumdatzichuitsluitendrichtopdemeedo-
genlozekantvandeevolutie.’‘Onswordtvertelddatvriendelijkheidietsis
waarmensenalleenonderdruktoeovergaan,endatmoraalweinigmeer
isdaneenvernisje,eendunlaagjedatonzezelfzuchtigeaardaanhetoog
onttrekt.Maarwieleefterdaadwerkelijkinzo’nwereld?’914

DatvraagtdeprimatoloogFransdeWaalopgrondvaneenlevenslang
onderzoeknaaragressieénempathieonderapen.VandaagisDeWaal
eenvandemeestspraakmakendecriticivande‘altruïsme-is-egoïsme-
ideologie’,eneenvandemeestwarmepleitbezorgersvandegedachtedat
‘empathieeenvandekrachtigstereactiesisdieerzijn,infeitenogsterker
danhetspreekwoordelijkeverlangenvaneenmensaapnaarbananen’.915
Opgrondvanveelrecentpsychologischenneurologischonderzoek916
onderschrijftDeWaalzelfsdeuitspraakvandeklassiek-Chineseauteur
Mencius‘datmensenevenvanzelfsprekendgeneigdzijntothetgoedeals
waterheuvelafwaartsloopt’.917

nuisditinzichtookrelatiefnieuwvoorDeWaalzelf.Zijnberoemdste
boekoverprimaten(Chimpanzee Politics,1982)handeltvoornamelijknog
overde‘machiavellistischemachtsstrijd’diehijwaarneemtonderapen
indeArnhemsedierentuinBurgersZoo.Maarookdanmerkthijalop
datdedoorhembestudeerdechimpanseeshetnaeenruzie,hoehard

912 singer,a.w.,p.56.
913 singerhadookkunnenverwijzennaarbijzonderinteressantonderzoekvanOlinerenMonroe

naarhetbuitengewonealtruïsmetijdensdeTweedeWereldoorlogwaarniet-jodenmetgevaar
vooreigen leven jodenbeschermdentegendenazi’s.ZiesamuelP.Oliner,Do Unto Others. 
Extraordinary Acts of Ordinary People, Boulder, Colorado: Westview Press 2003 en Kristen
RenwickMonroeetal., ‘IfMoralActionFlowsnaturallyfromIdentityandPerspective.Isit
MeaningfultospeakofMoralChoice?VirtueEthicsandRescuersofJewsduringtheHolocaust’,
in:Altruismus und Supererogation. Jahrbuch für Recht und Ethik,Band6,1999,p.231-249.

914 FransdeWaal,De aap in ons. Waarom we zijn wie we zijn, Amsterdam: Contact2007,p.183.
915 FransdeWaal,De aap in ons,a.w.,p.172.
916 stephanieD.Preston&FransB.M.deWaal,‘Empathy:Itsultimateandproximatebases’, Beha-

vioral and Brain Sciences,Cambridge,February2002,vol.25,nr.1,p.1-72.
917 FransdeWaal,De aap in ons,a.w.,p.186.
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enbloedigook,hettelkensweergoedproberentemaken.Ditritueelzet
hemaantotverderonderzoek.

Voortbouwendopdeneurologischeverklaringdiesteltdatmensenen
dieren–apen,dolfijnenenolifanten–spiegelneuronenbezitten,lijkthet
eropdatmensendiemetanderemensenincontactkomen,instaatzijn
omdegrenstussenhetzelfendieanderuittewissen.918spiegelneuronen
stellenmensen indegelegenheidomhungedragopanderente laten
aansluiten,omvervolgensinandermansverdrietenvreugdetedelen.
spiegelneuronenwordengeactiveerddoorhetcontacttussenmensen.
Contactmaaktempathiemogelijk.919

Hetresultaat,nameerdantwintigjaarobservatieeninterpretatie,is
datdemachiavellistischemachtsstrijdhetvoorDeWaalblijktafteleg-
gentegenverschijnselenalsinlevingsvermogenensamenwerking.Ineen
recentebestseller920vultDeWaalzijnapenonderzoekaanmetdatauittal
vananderedisciplines,ondermeeruitdepolemologie.

Zoblijktbijvoorbeelddatinoorlogssituatiesdeovergrotemeerderheid
vanmilitairennooitiemanddoodt.921TijdensdeTweedeWereldoorlog
schootmaaréénopdevijfAmerikaansemilitairendaadwerkelijkophun
tegenstanders.slechtseenàtweeprocentvanallemilitaireniswerkelijk
moordzuchtig.Zijzijnverantwoordelijkvoormeerdanvijftigprocent
vanalledoden.Enditzijndan,zovermoedtDeWaal,figurenmeteen
psychopathische aandoening. normale mensen voelen mee met hun
medemensenenwillenhennietvermoorden.922

Medeleven leidt tot altruïsme, een hypothese
DeWaalondersteuntDaleT.MillerenPetersingerwanneerdezeschrijft
datditinzichtnietalleeninhetwestersewétenmaarookinhetwesterse
dénkenzogoedalsverlorenisgegaan.OpzijnbeurtwijtDeWaaldataan
denadrukdiemodernefilosofenlegdenophetbelangvanderedealsmid-
delomeengewelddadigenatuurondercontroletehouden.VolgensDe

918 stephanieD.Preston&FransB.M.deWaal,Empathy.a.w.
919 DeWaalgebruiktdoorlopendhetwoordempathie,datfeitelijkverwijstnaarnietmeerdande

voorwaardevoormedeleven,inplaatsvannaarhetmedelevenzélf.Feitelijkisempathieafge-
leidvanhetGriekseἐμπάθεια(empatheia)‘invoelen’.MaarookalgebruikDeWaalhetwoord
empathie,feitelijkschakelthijhetvermogentotinlevenalgelijkmethetin-ofmedelevenzelf.
Enmeerdandat:hijschakeltzelfsdoorvanempathienaardeuiteindelijkehandelingdieuit
empathieenmedelevenvoortkanvloeien:metgeven.Datblijktaluitdefameuzeeerstezinvan
zijngroteboekoverhetverschijnsel:‘Greedisout,empathyisin’,in:FransdeWaal,The Age of 
Empathy; Nature’s Lessons for a Kinder society,newYork:Crown2009.p.ix.

920 FransdeWaal,The Age of Empathy,a.w.
921 DavidGrossman,On Killing. The Psychological Cost of Learning to Kill in War and Society,new

York:BackBayBooks1995.
922 FransdeWaal,The Age of Empathy,a.w.,p.243.
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Waalechtergaanempathie,altruïsmeenhetverlangenomvoorelkaarop
tekomenaanderedevooraf,wanneerzijalnietaanderedevoorbijzijn.

Hetiseeninzichtwaarmeedeprimatoloogondermeeraansluitbijde
Amerikaansesociaal-psycholoogC.DanielBatson.Batsonformuleertde
hypothesedatempathie,hetvermogenomjeiniemandandersinteleven,
ookhetverlangenwektomdieanderterzijdetestaan.Batsonnoemtzijn
theoriede‘empathie-altruïsme-hypothese’.923Mensendiezicheenmaal
betrokkenvoelenbijanderemensen,ervarenookdebehoefteomhen
tehelpen,metnamewanneerzijhenookdaadwerkelijkkúnnenhelpen.
Datgeldtookvoormensendiegeenpersoonlijkebandonderhielden
metdegenediehulpnodigheeft.Wanneerzijviaempathieovergaantot
altruïstischgedrag,nemenzezelfsdeeventuelenadelenvandathelpen
opdekooptoe.

‘Wemoetenonzeopvattingoverdemenselijkemotivatieaanpassen’,
schrijftBatson.‘Degedachtedatmensenloutergemotiveerdwordenvan-
uithuneigenbelang,isachterhaald.Hoesterkermensenzichiniemand
inleven,desteeerderzijnzegeneigdhemofhaarteterzijdetestaan.’924

OokDanielBatsonenFransdeWaalzijnroependenindewoestijn.
Tochwordthunroepintoenemendemategehoord.Ookbuitendeweten-
schap,bijvoorbeeldindezakenwereld,erkentmenvandaaghetbelang
vanempathieinclusiefhetdaaruitvoortvloeiendealtruïsme.

ZoconstateertbusinessgoeroeDevPatnaikdatdegrotebedrijvendie
hijadviseert-waaronderHewlettPackard,nikeenTarget-zichdanig
tekortdoenwanneerzijgeenrekeninghoudenmethetempathischver-
mogenvanhunwerknemerszowelbinnenhetbedrijfalsincontactmet
klanten.Bedrijvendiehetluktomdatvermogenmeerruimtetegeven,
zieneerdercommerciëleuitdagingenenvoerengemakkelijkerverande-
ringendoor.Ookwetenzijhunwerknemersbetertemotiverenvoorde
missievanhetbedrijfdanbedrijvendiedatnietdoen.Patnaiklegtook
uitwaarom,naarzijnidee,empathiezobelangrijkis:‘Empathieiseen
tegengifineenwereldvolabstracties.Wiewordtgeconfronteerdmeteen
stortvloedaaninformatie,isalsneldedraadkwijt.Hijofzijlooptdan
ookhetgevaaromslechtebesluitentenemen,gebaseerdopincomplete
ofverdraaideinformatie.’925

923 C.DanielBatson,Not All is Self-Interest After All’. Economics of Empathy-Induced Altruism,
voordrachtKelloggschoolofManagement,17oktober2004.Opgenomenin:D.de.Cremer,M.
Zeelenberg&J.K.Murnighan(eds.),Social psychology and Economics,Mahwah2006,p.281-299.

924 C.DanielBatsonetal.,‘Isempathicemotionasourceofaltruïsticmotivation?’,Journal of Perso-
nality and Social Psychology40,1981,p.290-302;en:M.Toietal.,‘Moreevidencethatempathy
is a sourceofaltruïsticmotivation’, Journal of Personality and Social Psychology 43,1982,p.
281-292.

925 DevPatnaik,Wired to Care: How Companies Prosper When They Create Widespread Empathy,
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Hierkrijgthetempathischvermogeneenfunctietoebedeelddieniet
strijdigismetderede.Watniet,ofnietmeer,luktopgrondvanrationele
vermogens –het ordenen en schiften van relevante informatie – lukt
blijkbaarwelopgrondvanhetinlevingsvermogen.

Bijzonderinteressantmateriaal,tenslotte,levertdeBritseneurofysio-
loogJonathanCole.926OokvoorColestaathetbelangvanempathievast.
Enookhijlegteenonmiddellijkverbandtussenempathieenzorg.Maar
Coleconstateertnogiets.Hijsteltdatjealléénempathischmetiemand
kuntzijnopgrondvandiensgezicht.Zondereengelaatishetmaaramper
mogelijkompersoonlijkecontactenteleggen,laatstaanommetiemand
meetevoelen.‘Eriswelbetoogddathetgezichtisontstaanalsresultaat
van verschillende evolutionaire processen. Maar ook dat het gezicht
bijzondertreffendisgeplaatstomeenroltespelenalsvertegenwoordi-
gervanhetlichaam,alsvertegenwoordigervangemoedstoestandendie
zich steeds meer verfijnden toen primaten in moreel opzicht socialer
werden,enalsgevolgdaarvanweereencomplexesocialeintelligentie
ontwikkelden.’927Paswanneeriemandeengelaatheeft,schrijftCole,pas
wanneeriemand,letterlijk,‘zijngezichtlaatzien’ishetmogelijkommet
diegeneempathischtezijn.

PrimatoloogFransdeWaaltrektuitzijnbestuderingvanapendezelfde
conclusie.Meernogdanmetwoorden,méérnogzelfsdanviaiemands
lichaamshouding,leggenmensendirecteverbindingenmetelkaarviahun
gezichten.Medelevenheeftgezichtennodig.Gezichtenvormen‘emoti-
onelesnelwegen’tussendemensen.928WanneerPinkFloyd,in1971,op
hunonvolprezenalbumMeddlezingtI am you and what I see is me,929
geeftdebandpreciesaanwaarhetvolgensColeenDeWaalomdraait:
incontactmetanderenkomenweonszelftegeninonzemenselijkheid.

nuishetvoorstelbaardatdoordeletterlijketoenamevanhetaantal
gezichtenineensteedsmondialerwordendewereld,ookonzeempathi-
schevermogensgroeien.Enweljegensdemensenaanwiedezegezichten
toebehoren.930Datisalmogelijkwanneereengelaatzichtotjerichtvanaf

newJersey:FTPress2009,p.19.
926 JonathanCole,About Face,Cambridge,MA:TheMITPress1999.
927 JonathanCole,‘Empathyneedsaface’,Journal of Consciousness Studies8,(5-7),2001,p.51.
928 FransdeWaal,Een tijd voor empathie. Wat de natuur ons leert over een betere samenleving,

Amsterdam:Contact2009,p.93-99.
929 ‘Strangers passing in the street. By chance two separate glances meet. And I am you and what I see 

is me..’Uit:Echoes,vanhetPinkFloydalbumMeddleuit1971.
930 Vanzelfsprekend,zoerkentookFransdeWaal,kunnenwijnietempatischzijnmetállemensenter

wereld,zelfsnietmetallemensenineenlandofineenstraat.Mensenperkenhunemphatische
vermogensdanookbewustin.Datdoenzemeestaldoorletterlijk‘wegtekijken’.Doormensen,
dievragenomempathie,nietinhetgezichttezien.Ofdoorexpliciethetfeitteontkennendát
andereneenmenselijkgezichthebben.FransdeWaal,Tijd voor Empathie,a.w.,p.237.
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Facebookofeenfotoinzwart-wit,eenfotovanThe Family of Manuit
1955.Maarhetiszogoedalsonvermijdelijkwanneerdatgelaatoprijst
uithetstofopndirandemarket.

Dankzijhungelaat,dankzijdedoorlopendedisseminatievangezichten,
infoto’s,infilms,opinternet,viavakantiekiekjesendirecteontmoetin-
gentijdensvakantiesofzakenreizenishetaannemelijkdatGracePhiri
endemeerdaneenmiljardanderearmenwereldwijdersteedsminder
alleenvoorstaan.

Onzemoraliteitneemttoe.931Althans,wanneerwedeevolutiebiologen
mogengelovendiebetogendatmensengedurendehetevolutieproces
steedsmeeropelkaarbetrokkenrakenendaarommeergeneigdzijntot
wederzijdseempathie.932Het‘Adamisme’–allemensendelenéénvader
–,doorBarthesinTheFamilyof Mannogzofelaangevallenin1959,
lijktin2009breedgeaccepteerd.Eris A new cosmopolitanism in the air.933
Hetisaannemelijkdatmeermensendanooittevorenelkaaralsmens
herkennen.Hetisaannemelijkdatineentijdvanmondialiseringmeer
mensendanooittevorenbetrokkenzijnopelkaar,inclusiefdegenendie
extreemarmenonveiligzijninhetZuiden.

Op weg naar een cultuur van mensenrechten
DeCanadesejournalistenfilosoofMichaelIgnatieffplaatstdezeontwik-
kelingenineenhistorischperspectiefwanneerhijschrijft:‘Degedachte
datweverantwoordelijkheidzoudendragenvoormensendiebuitenonze
grenzenwonen,eenvoudigomdatzetothetmenselijkrasbehoren,iseen
moderneuitvinding.(...)Wezijnonsernauwelijksvanbewusthoezeer
onsethischbesefsinds1945veranderde.Enweldoordetoenamevan
eenbeledenenbeoefendethischuniversalisme,datzichinhetbijzonder
uit in eengemeenschappelijkemensenrechtencultuur’.934Elderswordt
de toenemendemondialebetrokkenheidbenoemdalsGlobal Citizens 

931 Moraliteit,moraal,definieerikdanalseenintentionelehandeling,gerichtophetharmonieus
samenlevenmetmensen.Of,ommeerpreciestezijn,intentiesgerichtophethelpenvanmensen,
danwelhetvoorkomenvanhetbeschadigenvanmensen.Ethiekisdandewetenschapvande
moraal,dereflectieopvraagstukkenoverintentionelehandelingengerichtophethelpenvan
mensen,danwelhetvoorkomenvanhetbeschadigenvanmensen.

932 ZiebehalveDeWaalsboekenGood Natureden The Age of Empathyook:LeonardD.Katz(ed.),
Evolutionairy Origins of Morality,BowlingGreen:ImprintAcademic2000;MarkRidley,The 
Rational Optimist,London:FourthEstate2010;shelleyE.Taylor,The Tending Instinct,new
York:Times2002;DouglasP.Fry,The Human Potential for Peace,Oxford:OxfordUniversity
Press2005.

933 A new cosmopolitanism is in the air. Sociologist Ulrich Beck presents seven theses to combat the 
global power of capital. Zie: signandsight.com/features/1603.html (geraadpleegd 12 oktober
2009).

934 Ignatieff,a.w.,p.45.Zieook:susanneiman,Morele Helderheid. Goed en Kwaad in de 21e eeuw,
Amsterdam:Ambo2008,p.12.
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Movement, Ethical Globalisation, Moral Cosmopolitanism, Cosmopolitan 
morality, Global Civil Society, Moral Globalisation of New Cosmopolitan 
Ethics.

Wellichtisdestellingdatweonsbevindenineen‘gemeenschappelijke
mensenrechtencultuur’nogeenstaptever.Eenblikindejaarlijkserap-
portenvanAmnesty InternationalofHumanRightsWatch,éénoog-
getuigenverslaguitDarfur,Birma,somaliëofPalestina,toontdatteveel
mensenindezeregio’snognietvandezecultuurprofiteren.

Watwelvaltteverdedigen,isdeconstateringdatdegevoeligheidvoor
deandersterkistoegenomen.DatwemetDeWaalzijnaangekomenin
eenAge of Empathy.Endatdezeempathiewordtaangejaagddoorhet
feitdatwesteedsmeerincontactkomenmetmensen,ongeachtdeplaats
waardezezichfysiekbevinden.

Weworden,letterlijk,steedsvakeraandeanderblootgesteld.nietalleen
aanhetgevaardatvanhemuitgaat,maarookaanzijnvraagombijstand
enbescherming.EenblootstellingdievolgensDeWaal,singer,Batson,
PatnaikenColeonvermijdelijkleidttotmedelevenmetdeander,waar
terwerelddezeanderzichookbevindt.

EenbijzonderetoevoegingaanhunconstateringlevertdeIsraëlischeso-
cioloognathansznaider.Ooksznaiderconstateertdatonzekringenvan
medelevenzichvandaaguitbreiden.Endecoördinatievanditmondiale
medelevenvindtvolgenssznaiderplaatsinhetmondialiseringsproces
zelf.Ofmeerprecies:zijwordtaangejaagddoordekapitalistischestruc-
tuurdiedemodernemondialiseringkleurt.

Hoeweleenongeremdmarktdenkenmensenontegenzeggelijkleedkan
toevoegen,vormtdemarktookeenimmensemagneetdiemensenwe-
reldwijdmetelkaarincontactbrengt.Demarktfungeertalsintermediair,
alseennexustussenmensen,enzetzodirectaantotmoreelhandelen.935
Hetmondiaalgewordenkapitalisme,betoogtsznaider,trektsteedsmeer
mensenbinnenonze ‘circle of sympathy’.Enmeerdandat. ‘Demarkt
blijktinstaatomeeninpolitiekopzichtindrukwekkendegroepmensen
ervanteovertuigendatwreedheidengeweldkanwordeningetoomd.
Belangrijkernog:demarktverschaftonsmiddelenomerietsaantedoen.
Demarkttrektnietalleenmenseninonze‘circleofsympathy’maarook
inonze‘circle of effective sympathy’.

netalsDaleMillerenderecenteFransdeWaalbeseftooksznaider
datzijnobservatiecontra-intuïtiefis.‘Wewetenmaaraltegoeddathet
kapitalismeallerleivariantenvanellendekanoproepen.Wewetendatde

935 ‘Andthisisoneofthekeysocialfoundationsofcosmopolitanism.Bymoralcosmopolitanism,
wemeanthebeliefthatourdutytoamelioratethesufferingofindividualsismoreimportant
thananyartificialpoliticalbarrierthatmaystandinourway.’Levy&sznaider,a.w.,p.143-157.
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IndustriëleRevolutiegepaardgingmetverschrikkelijkeomstandigheden
enijskoudeideologieënalshetsociaal-darwinisme.Maardatwasenis
maaréénkantvanhetverhaal.DeIndustriëleRevolutieinhet19e-eeuwse
Engelandwasookdegoudeneeuwvandemorelehervormingen.Ener
zijntalvanredenenomtegelovendathetzelfdegebeurtonderhetmoder-
nekosmopolitisme.Deeconomischemondialiseringvoedtwereldwijde
hervormingsbewegingen,vergelijkbaarmetdehervormingsbewegingen
inhetEngelandvanhonderdvijftigjaargeleden.’936

Op grond van zeven observaties rondom de toename van medeleven en zorg 
in het voorgaande essay, lijkt de stelling inderdaad verdedigbaar dat ‘de morele 
mondialisering’ inmiddels meer is dan een wensdroom of een rallying cry. Mo-
rele mondialisering is een empirisch constateerbare trend en vormt een stevig 
draagvlak onder een praktisch kosmopolitisme waarin de zorg voor de ander een 
belangrijke rol vervult. De apologeten van Nature, Red in Tooth and Claw of van 
de ‘altruïsme-is-egoisme-theorie’, lijken aan speelveld te verliezen.
Voorstanders van een mondiaal actieprogramma als Human Development mogen 
waarschijnlijk uitgaan van toenemende steun voor hun poging om mensen in 
grote armoede en onveiligheid aan een beter bestaan te helpen. Zolang, althans, 
het gelaat van mensen als Grace Phiri duidelijk zichtbaar blijft voor de bewoners 
van het rijke Westen. Waarschijnlijk verschaffen de in het mondialiseringsproces 
gegroeide expanding circles of effective sympathy de Menselijke Ontwikkelings-
programma’s een steviger fundament dan eerder voor mogelijk werd gehouden.

936 Idem.Zieook:Marthanussbaum,For love of country,a.w.,p.9.
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20 Vrijvanarmoede.Over
MenselijkeOntwikkeling

Human Development is een bijzonder invloedrijk en kosmopolitisch ac-
tieprogramma dat een mondiale bemoeienis bepleit van het rijke deel van 
de wereld met het arme. Deze aandacht voor extreme armoede, waar ter 
wereld deze zich ook bevindt, gaat in elk geval terug tot Roosevelts toespraak 
over de Vier Vrijheden uit 1941, waaronder de Freedom from want. Wat 
is het verschil in nationale ontwikkeling en menselijke ontwikkeling? Hoe 
werd de ‘vrijheid van armoede’ sinds 1941 uitgewerkt? En waarom kreeg 
Human Development pas vleugels rond 1990? 

Grace Phiri is absoluut arm. Bovendien is ze absoluut onveilig. Haar
kinderenzijneveneensabsoluutarmenabsoluutonveilig.

Wiespreektoverarmoedemaaktalsnelhetverschil inrelatieveen
absolutearmoede.Zostaatvoormeerdaneenmiljardmensenarmoede
voorgebrekaanalles:aanschoonwater,aangezondheidszorg,aanonder-
wijs,aandekensvoordenachteneennietlekkenddakbovenhethoofd.
Deenigezekerheiddiezehebben,isdezekerheidvaneenuitzichtloos
bestaaneneenvroegedood.Daaromishunarmoedenietalleenextreem,
zeisookabsoluut.Jekuntnietarmerzijndanzijzijn.Deabsoluutarmen
bevindenzichopdebodemvanhetmenselijkebestaan.

DemaatstafvandeWereldbankwaarmeedezeabsoluteof extreme
armoedewordtgemeten,iseenkoopkrachtvanminderdan$1,25per
dag.937Voordatbedragkoopjenietgenoegvoedselomjelichaamgezond
tehouden.Tachtigprocentvandeextreemarmenlijdtdagelijkshonger.
Jaarlijksstervenalleenalzesmiljoenkinderenomdathunoudershet
zichsimpelwegnietkunnenveroorlovenheninleventehouden.938De

937 Dearmoedegrensvan$1,25perpersoonperdagisvastgesteldinaugustus2008,alsopvolger
vande1dollarperdaguit1985.Hetbedragdruktdekoopkrachtvaniemanduit.Enmaaktver-
gelijkingentussendekoopkrachtvanmenseninverschillendelandenmogelijk,dezogenaamde
koopkrachtpariteit.Levenvan1,25dollarperdagbetekentdatjeeendagelijkseconsumptiehebt
dievergelijkbaarismetwatjeinhetlandvandedollar,deVerenigdestaten,voorditconcrete
bedragkuntkopen.Deeigenproductievanmensen,bijvoorbeelddeeigenoogstvanrijstof
maïs,isdaarinmeegerekend.Hetconcreteinkomenvanmensendievan$1,25ofminderrond
moetenkomen,ligtdanookbeduidendlager.

938 VolgenshetkinderfondsvandeVerenigdenaties(UnICEF)stiervenin2008wereldwijddagelijks
18.000kinderenalsgevolgvanhongerenondervoeding.JeanZiegler,speciaalrapporteuraande
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meerdaneenmiljardextreemarmen,geconcentreerdinhetzuidenvan
dewereld,zittenvolledigaandegrond.

Indebovenstehelftvande inkomenspiramide levenmeerdandrie
miljardmensendiewelfatsoenlijkteetenhebben.Hunkinderenbezoeken
debasis-enmiddelbareschool.Zijkunnenrekenenopgezondheidszorg
endriemaaltijdenperdag.Zijbeschikkenoverelektriciteit,stromend
waterenverwarming.Zemakengebruikvanhetopenbaarvervoerof
eeneigenauto.Opgenomenindieruimedriemiljardmogenzo’n800
miljoenzichtotdeabsoluutrijkenrekenen.

Ookonderdezedriemiljardmensenkomtarmoedevoor.Maardeze
armoedeisvaneenandereorde.Zeisnietalleenveelgeringer,zeisook
‘relatief ’.Zeisgerelateerdaanhetgemiddeldeinkomeninhunrijkeland.
VolgensmaatstavenvandeOEsO,deorganisatievandedertigrijkste
landen,isiemandrelatiefarmwanneerhijopminderdan50procent
vanhetgemiddeldeinkomeninzijnlandzit.Opgrondvanditcriterium
schommelthetaantalarmenindeEuropeseUnieronddetienprocent.939
IndeVerenigdestaten,dieoverigenseenandereberekeningsmethode
hanteren,isofficieel13procentvanalleinwonersarm.940Desondanks
bezitookeendoorsneearmAmerikaansgezineenauto,eeneigenwoning,
airconditioning,eenkoelkast,centraleverwarming,eenwasmachine,een
wasdroger,eenmagnetron,tweetelevisiesmetkabel-ofsatellietontvangst,
eenvideorecordereneendvd-speler.941

Roosevelt
lndevroegejaren‘40lijkthetrijkeenopdatmomentmeestveiligedeel
vandewereld–deVerenigdestaten–hetarmeenkwetsbaredeeltehulp
teschieten.In1941muntdeAmerikaansepresidentFranklinRoosevelt
zijnberoemdeviervrijheden:Freedom of speech and expression,Freedom of 
religion,Freedom from wantenFreedom from fear.942 Hetzijnviervrijheden
diemenseneverywhere in the worldtoekomen.DatRooseveltdevrijheid

Vnover‘rechtopvoedsel’stelt:‘elkevijfsecondensterftergenseenkindonderdevijfjaaraan
honger.Datzijnzesmiljoenkinderenperjaar.854miljoenkinderenhebbendagelijkshonger.’
Zie:NRC Handelsblad3mei2008.

939 ZievoordearmoededefinitievandeOECD:MichaelFörster&MarcoMirad’Ercole,‘Tackling
Poverty’, OECD Observer, maart. 2005. Zie: oecdobserver.org/news/fullstory.php/aid/1586/
Tackling_poverty.html(geraadpleegd16september2008).

940 ZievoordearmoededefinitiezoalsgehanteerddoordeVerenigdestaten:U.s.Departmentof
Health&Humanservices,The 2007 HSS Poverty Guidelines.Zie:aspe.hhs.gov/poverty/07poverty.
shtml(geraadpleegd16september2008).

941 ‘Themountainmanandthesurgeon.Reflectionsonrelativepoverty innorthAmericaand
Africa’,The Economist24december2005.

942 AldusFranklinD.Roosevelt,ExcerptedfromthestateoftheUnionAddresstotheCongress,6
januari1941.
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vanmeningsuitingenvangodsdienstproclameert,isnietopzienbarend
wantdezewordenookalbeschermddoorheteersteamendementvande
Amerikaansegrondwet.943nieuwzijnzoweldeafkondigingvandevrij-
heidvanarmoedeendevrijheidvanangst,alsookdereikwijdtevandeze
vrijheden.ZijmoetennietbeperktblijventotdeburgersvandeVerenigde
staten,maarzijnvantoepassingopallemensenoveralterwereld.Met
dezevrijheden,diefeitelijkhetrechtvanmondialebestaanszekerheiden
bestaansveiligheidafkondigenendaarmeeeenzeerinternationalekoers
uitzetten binnen de Amerikaanse buitenlandpolitiek, loopt Roosevelt
vooruitopwatlaterMenselijkeOntwikkeling–Human Development – en
MenselijkeVeiligheid–Human Security – zalgaanheten.944

Vervolgens,vanaf1948,makendeviervrijhedendeeluitvandepre-
amble to the Universal Declaration of Human Rights.Hetiseentekstdie
directherinnertaandeTweedeWereldoorlogwaarindezeviervrijheden
metvoetenwerdengetreden.945Aandeuniversaliteitvanhetstrevenom
GracePhiri’sleventeontdoenvandezeangsten,wordtsinds1948nau-
welijksmeergetwijfeld.Depraktijkpaktechterandersuit.Indejaren
dievolgenkomenRooseveltsviervrijhedenvollediginhettekentestaan
vandeKoudeOorlog.Defocusligtnietophettotstandbréngenvande
viervrijhedeninhetZuiden,maarophetinstandhóudenervaninhet
Westen.946Bovendienblijktonderdedreigingvanhetcommunismede
State SecurityvanveelgroterbelangdanHumansecurity.

statesecurityiseenuitgangspuntwaarvanhetWestenvolopdevruch-
tenplukt.InhetZuidenechterkrijgtdiezelfdeKoudeOorlogeenheet
enbloedigkarakter.DeeffectieveState SecurityinhetWestenkanaliseert
hetgeweldrichtinghetZuiden.DaarwordtdeKoudeOorlogde facto
dan ook uitgevochten. Van het Oost-Afrikaanse Mozambique tot het
West-AfrikaanseAngola.VanIsraëlinhetMidden-OostentotVietnam,
LaosenCambodjainhetVerreOosten.VanCubainMidden-totChili
inZuid-Amerika.947

943 ‘Congressshallmakeno lawrespectinganestablishmentofreligion,orprohibitingthe free
exercisethereof;orabridgingthefreedomofspeech,orofthepress;ortherightofthepeople
peaceablytoassemble,andtopetitiontheGovernmentforaredressofgrievances.’Zie:uscon-
stitution.net/xconst_Am1.html(geraadpleegd3juni2010).

944 s.neillMacFarlane&YuenFoongKhong,Human Security and the UN. A Critical History,
Bloomington:IndianaUniversityPress2006.

945 ‘Whereasdisregardandcontemptforhumanrightshaveresultedinbarbarousactswhichhave
outragedtheconscienceofmankind,andtheadventofaworldinwhichhumanbeingsshall
enjoyfreedomofspeechandbeliefandfreedomfromfearandwanthasbeenproclaimedthe
highestaspirationofthecommonpeople...’.Zie:un.org/en/documents/udhr/.

946 JohnLewisGaddis,Strategies of containment: a critical appraisal of American national Security 
Policy during the Cold War,Oxford:OxfordUniversityPress2005.

947 Gaddis,a.w.,p.285.
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Growth Only
nietalleendevertalingvanFreedom from fearinState Securityvoorhet
Westenblijktonthutsendweinigoogtehebbenvoordeveiligheidvan
concreteburgersinhetZuiden.DevertalingvanFreedom from wantheeft
alevenminoogvoordearmoedevandezeburgers.GedurendedeKoude
OorlogblijktFreedom from wantsynoniemmethetliberalekapitalisme,
metGrowth Only.Indejaren‘50,engestimuleerddoordesuccessenvan
hetEuropeseMarshall-plan,lijkteconomischegroeideenigemanierom
landenalsMalawiuithunarmoedetehelpenenominteressevoorhet
communismebuitendedeurtehouden.948Debelangrijkstenaamachter
ditconceptvandevelopment economics wordtWaltWhitmanRostow,au-
teurvanhet ‘non-communist manifesto’The Stages of Economic Growth.949

RostowiseenkindvanarmeRussischemigrantenenspeeltvan1958
tot1969eennauwelijksteonderschattenrolindeAmerikaansebuiten-
landpolitiek.EerstalsspeechwriteronderEisenhower,lateralsnationale
veiligheidsadviseuronderKennedyennixon.950Indejaren‘50ontwikkelt
Rostoweenvijfstappen-plandatinhetZuidendegroeimoetaanjagen
en,impliciet,aandearmoedeeeneindemoetmaken.Impliciet:wantin
zijn‘niet-communistischemanifest’komthetwoordje‘armoede’maar
amper voor. Volgens Rostow voltrekt ontwikkeling zich in een strikt
lineairprocesviavijfvanelkaarteonderscheidenfases.startendinde
Traditional society,destatischemaatschappij,verstokenvantechnologie,
moethetvooreensamenlevingmogelijkzijnom, invijf stappenvan
twintigjaar,doorteontwikkelennaardemodernewestersesamenleving
vanHigh mass consumption.

InnietmeerdaneenuitgebreidterzijdevraagtRostowzichafwaarom
Afrika,AziëenLatijns-AmerikanietzorijkzijnalsEuropaendeVer-
enigde staten. Zijn antwoord is van een verbluffende eenvoud, wat
allerminstbetekentdathetonzinnigis.Allelandenhebbeneensterke
behoefteaanontwikkeling,poneertRostow.Maarheteerstelanddathet
rond1850lukteomwerkelijkaanarmoedeteontsnappenwasEngeland.
Endatwasniettoevallighetlandmetdemeestekennisenmiddelenom
vooruitgangookmogelijktemaken.Omdatdedrangtotmodernisering
inherentisaanallesamenlevingen,ishetvolgensRostowampermeer
daneenkwestievankennisenhulpomzelfsdearmstelandenophet
juistespoortekrijgen.

948 Gaddis,a.w.,p.216.
949 WaltWhitmanRostow,The Stages of Economic Growth: A non-communist manifesto,Cambridge:

CambridgeUniversityPress1960.
950 ‘WaltRostow,anadvisorintheVietnamwar,diedonFebruary13th,aged86’,The Economist20

februari2003.
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DeopzetvanRostowsboekiswatdatbetreftbijzonderverhelderend.
naeenintroductievandriepagina’swaarinbovenstaandetheoriewordt
uiteengezet,startThe Stages of Economic Growth meteenmeteenexposé
overdeeerstefase,gevolgddooruitgebreidebeschrijvingenvandevol-
gendevier.Terafrondingkomenalsnogfactorentersprakealsgeweld
endekolonialeerfenisvanveelarmelanden.Maardezezijnnooitmeer
danobstakelsenkortstondigevertragersvaneenonverbiddelijkecono-
mischgroeiproces.Endatterwijldergelijkefactorenvolgensmoderne
ontwikkelingsdeskundigeneenbelangrijkdeelvanhetantwoordzijnop
decomplexevraagwaaromhetZuidenzoarmisenhetWestenzorijk.951

Ontwikkelingshulp, meende Rostow, is samen met buitenlandse
investeringenvooralvanbelang indeeerste fases.Doorveelhulpen
investeringenmoetenlandenwordenvoorbereidopeconomischegroei.
Doorlopendspreekthijoverdeaanlegvanspoorlijnen,havensenwegen,
ofoverdeintroductievanbelastingstelsels.Metnameeengoedeeconomi-
scheenfiscaleinfrastructuurisvolgenshemvanbelangomarmelanden
aantezettentoteconomischegroei.Toteengroeidieaaniedereenten
goedezalkomen.Wantdetoenemendewelvaart,zomogenwevanRos-
towwelaannemen,zaltrickling downdoorsijpelennaargewoneburgers.

Omdiegroeimogelijktemakenenzohetcommunismeopafstandte
houden,wordenzuidelijkelandengeachtnauwgezethetontwikkelings-
padtevolgenvanwesterselanden–endanmetnamehetontwikkelings-
padvanhetVerenigdKoninkrijk.ForseleningenuitdatzelfdeWesten
moetenhetmogelijkmakenomdatpaddaadwerkelijktebewandelen.952

Rostowsmodelademthetmaakbaarheidsoptimismevandenaoorlogse
modernisten.Maarsnelleresultatenleverthethelaasnietop.nuheeft
Rostowdatzelfooknietvoorogen.Deovergangvaneentraditionelenaar
eenvolwasseneconomieduurtimmerseeneeuwofzelfslanger.Velen
hopenechteropeenveelhogertempo.Enalklimmensommigelanden,
zoalsBotswanaenZuid-Korea, inderdaadomhoog,demeeste landen
boekengeenofvrijwelgeenvooruitgang.Ontwikkelingblijkteentrager
enmindersimpelteplannenprocesdanverwacht.Indejaren‘70lijktde
armoedezichzelfsteverdiepen.Bovendienzuchttenveellandeninhet
ZuidennusteedszwaarderonderdeenormeschuldenlastaanhetWesten.

Rostowsmodelkrijgtdanookveelkritiek:hijzouteveeluitgaanvaneen
te‘westerse’maniervanmoderniseringenontwikkeling.Bovendien,zo
menendecritici,kanhetcomplexeprocesvaneconomischeontwikkeling
nietinéén,lineairmodelwordengestopt.Anderenconstaterendatde

951 PaulCollier,The Bottom Billion - Why the Poorest Countries Are Failing and What Can Be Done 
About It,Oxford:OxfordUniversityPress2007.

952 Rostow,a.w.,p.27,49,55e.a.
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ontvangendelandenteweinighunbestdoenomdewesterseinvesteringen
daadwerkelijkvruchtbaartelatenzijn.nogalwatDerdeWereld-landen,
zomenenzij,voerendoorlopendoorlog.Hunleidersblijkencorrupt,ze
gevenmeeruitdanzebinnenkrijgen,hunoverheidsbureaucratieëndijen
enormuitenzeopenenhunmarktennietvoorarbeid,kapitaalengeld
vanbuitenaf.Zewerken,kortom,nauwelijksmeeaanhetscheppenvan
demodernewerelddieRostowvoorogenstaat.953

Structural Adjustment
Voordergelijkeproblemenwordtindeloopvandejaren‘70eennieuwe
oplossing,eennieuwgrootplanuitgewerkt.Dezetweedemassievevorm
vandevelopment economicszijndeStructural Adjustment Programmes
(sAP),zoweluitgedachtenbegeleiddoorhetIMFalsdoordeWereld-
bank.numoetenzuidelijkeoverhedennietmeerinzettenopinvesteren
enlenen,maaropprivatiserenendereguleren,watinfeiteneerkomtop
bezuinigenenterugbetalen.Paswanneerdearmelandenhunecono-
mieënstructureeltoesnijdenopdeeisenvandevrijemarkt,mogenze
weerrekenenopwestersehulp.Voordeontvangendelandenbetekent
dat:krachtigsnoeieninhunoverheidsuitgaven(waaronderonderwijsen
gezondheidszorg),afschaffenvansubsidies(bijvoorbeeldopzaaigoeden
kunstmestvoorboeren)enhetopengooienvanmarkten(metnamevoor
productenuithetWesten).Alleenzokunnentraditioneleeconomieën
deeerstestapzettenopdemoderniseringsladder.954

Bovendien,zoconcludeertin1998eenbijzonderinvloedrijkrapport
vandeWereldbank-Assessing Aid-,heefthulphetmeesteeffectinlanden
met‘goedbestuur’.Een‘goedbeleid’isdaaromeenvoorwaardeomhulpte
latenslagen.Dedonorenvoegendanookextraeisentoe.naastdestrenge
economischevoorwaardenindestructureleAanpassingsprogramma’s
formulerenzijnuookpolitiekevoorwaarden:eenlandmagpasrekenen
op(meer)geld,wanneerhetookgoedwordtbestuurd.Hetlandkomt
voorhulpinaanmerkingwanneerhetdemocratischopereert(good go-
vernance ende rule of law),demensenrechtennietschendt,transparant
isencorruptieweettebeteugelen.955

Wederom blijkt de praktijk weerbarstiger dan de theorie. Zijn de
gevolgen van Growth Only al niet hoopgevend, die van de Stuctural 

953 Ricardo Contreras, ‘Competing Theories of Economic Development’, Transnational Law & 
Contemporary Problems,vol.9,1999.

954 JamesH.Weaver,‘WhatisstructuralAdjustment?’,in:DanielM.schydlowsky,Structural ad-
justment: retrospect and prospect,Westport:PraegerPublishers1995.

955 DavidDollar&LantPritchett,Assessing Aid. What works, what doesn’t and why,Washibgton:
WorldBank1998.
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Adjustment Programmes blijken volgens veel critici desastreus. Door
destrengebezuinigingenwordtnietalleenontwikkelingenarmoede-
bestrijding gehinderd, met name de situatie van de meest kwetsbare
mensen inontwikkelingslandenblijkt fors teverslechteren.956Volgens
veelcommentatorenzijndegevolgenvandesAPsdanookrampzalig.
Endatzijnvooraldegevolgenvoorhetonderwijsendegezondheidszorg
opeencontinentwaarzichopdatmomentdeaidsepidemiesnelbegint
uittebreiden.957VeelAfrikaanselandenvoelenzichgedwongenomnog
maardehelftuittegevenaangezondheidszorgenonderwijs.Honder-
denziekenhuizenenkliniekenwordengesloten,andereworstelenmet
gebrekaanpersoneelenmateriaal.TerwijlcriticibinnendeWereldbank
enhetIMFhetdramatischefalenvandesAPinmiddelstoegeven,958zijn
erookonderzoekersdiemenendatdenegatievegevolgenvandesAP
schromelijkwordenovertrokken.959

HoedanookleidendeproblemenvanzowelRostowsGrowth Only-
modelalsdeStructural Adjustment Programmes indelaatstedecennia
vande20eeeuwtoteenderdeontwikkelingsconcept:deintroductievan
Human Development.

Human Development
Hetdenkenintermenvan‘menselijkeontwikkeling’ontstaatinhetbegin
vandejaren‘80enkomttotwasdomindeloopvandejaren‘90.Het
conceptwordtvooreenbelangrijkdeeltoegeschrevenaandePakistaanse
econoomMahbubulHaq.Hetbreektmetdemacro-economischebena-
deringdienietalleenbepalendwasindeprogramma’svanGrowth Only,
maarookindeStructural AdjustmentProgrammes.HumanDevelopment
staatvooreenvelemalenbredereontwikkeling.

OnderhetmottoPeople First stellendeontwerpersdatontwikkelingzich
opdeeersteplaatsmoetrichtenopconcretemensen.Enopdeconcrete
mogelijkhedenvanmensenomzelfietsaanhunsituatieteveranderen.960
HumanDevelopment,meldtdewebsitevanhetUnited Nations Develop-
ment Programme,gaat‘overhetbouwenvaneenomgevingwaarinmensen
hunmogelijkhedenvolledigkunnenontwikkelen.Eenomgevingwaarinzij

956 Josephstiglitz,Globalization and its Discontents, New York: W.W.norton2002.
957 Hazardous to Health: The World Bank and IMF in Africa Africa,Johannesburg:ActionAid2002.

Zie:africaaction.org(geraadpleegd11januari2009).
958 Debelangrijkste‘interne’criticizijnongetwijfeldJosephstiglitzenWilliamEasterly.Zie:stiglitz,

a.w.enWilliamEasterly,The effect of IMF and World Bank programs on poverty,Washington:
WorldBank2000;zie:imf.org/external/pubs/ft/staffp/2000/00-00/e.pdf(geraadpleegd11januari
2009).

959 ElliotBerg,‘FalseAttacksandtruedilemma’s’,in:schydlowsky,a.w.,p.99.
960 MahbubUlHaq,Reflections on Human Development,Oxford/newYork:OxfordUniversityPress

1995,p.14.
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eenproductiefencreatieflevenkunnenleiden,inovereenstemmingmet
hunbelangenenhunverlangens.Mensenzijndewerkelijkerijkdomvan
landen.Daaromisontwikkelinghetuitbreidenvandekeuzemogelijkheden
diemensennodighebbenomeenwaardigleventeleiden’.961

InzijnbenaderingsteuntdeHumanDevelopment-filosofiesterkop
deCapabilities Approach,ontwikkelddoorAmartyasen.962Volgenssen
moetontwikkelingnietlouterzijngerichtopbijvoorbeeldeconomische
groeiofdebestrijdingvanhongerenziektes,maarophetuitbreidenvan
de‘mogelijkheden’vanmensenomzichzelfteontwikkelen.

Mogelijkhedenvanmensen,capabilities,zijnvolgenssen ‘hettotaal
aan dingen die mensen in hun leven kunnen doen of willen zijn. De
meest elementaire mogelijkheden van mensen zijn mogelijkheid om
eenlangengezondleventeleiden,omgeïnformeerdteworden,omeen
fatsoenlijkelevensstandaardtebereikenenomdeeltekunnennemen
aandesamenleving.963

De meest concrete en bekende uitwerking van de mogelijkheden-
benaderingzijndeMillennium Development Goals, MDG’s,uit2000.964
Datzijn1.Hetuitbannenvanextremearmoedeenhonger;2.Hetbereiken
vaneenuniverselebasiseducatie;3.Hetbevorderenvangelijkwaardigheid
vanmannenenvrouwen,enhetversterkenvandepositievanvrouwen;
4.Hetverminderenvankindersterfte;5.Hetverbeterenvangezondheid
vanmoeders;6.HetbestrijdenvanHIV/AIDs,malariaenandereziekten;
7.Debeschermingvaneenduurzaamleefmilieu;en8.Hetontwikkelen
van een wereldwijde samenwerking voor ontwikkeling. Het zijn deze
doelendiemensendemogelijkheidmoetenverschaffenomhunleven
naareigeninzichtenvormtegeven.

Andersdanoudereeconomischeprogramma’s,vormendezeMillen-
niumdoelendoorhunpraktischeendirectebenaderingheteersteont-
wikkelingsplandatnauwaansluitbijwatwenog‘morelemondialisering’
zullengaannoemen.Dataansluitbijdebereidheidvanveleninhetrijke
enveiligeWestenomzichintezettenvoorminderarmoedeenonveilig-
heidinhetZuiden.965

961 ‘HumanDevelopmentisaboutcreatinganenvironmentinwhichpeoplecandeveloptheirfull
potentialandleadproductive,creativelivesinaccordwiththeirneedsandinterests.Peopleare
therealwealthofnations.Developmentisthusaboutexpandingthechoicespeoplehavetolead
livesthattheyvalue.’Zie:hdr.undp.org/en/humandev/(geraadpleegd11januari2009).

962 sen, Development as freedom,a.w.senwerdintellectueelondersteunddoordefilosofeMartha
nussbaum.Zie:MarthaC.nussbaum&Amartyasen(eds.),The Quality of Life,Oxford:Oxford
UniversityPress1993.

963 Zie:hdr.undp.org/en/humandev/(geraadpleegd3januari2009).
964 Human Development Report 2003. Millennium Development Goals: A Compact Among Nations 

to End Human Poverty,Oxford/newYork:OxfordUniversityPress2003.
965 Zo gebruiken veel westerse landen en ontwikkelingsorganisaties de Millenniumdoelen om
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DeMillenniumdoelenzijneenconcreetvoorbeeldvanHuman De-
velopment Meets Results-Based Management.966 Want wat met de acht
doelen–Goals–aanresultatenwordtbereikt,wordtgemetenaandehand
vanachttienstreefcijfers–Targets–en48indicatoren(Indicators),die
overigensnooitofficieeldoordeVerenigdenatieswerdenaangenomen.967

Ofdaadwerkelijk‘menselijkeontwikkeling’plaatsvindt,ofmensenin-
derdaadhunmogelijkhedenverruimen-losvanhetfeitofdezenudoor
deMillenniumdoelenwordtbewerkstelligd-valtophoofdlijnenaftelezen
indeHuman Development Index.DezeHDI,ontwikkeldin1990,com-
bineertdriedatasets–levensverwachting,geletterdheidenkoopkracht
–envertaaltdezevervolgensineenrankingvan187vande204landen
wereldwijd.Dezelandenkunnenvervolgensweerwordenonderverdeeld
indriecategorieën:inlandenmeteenhogehuman development,inlanden
meteengemiddeldehuman developmentenuiteindelijk,inlandenmet
eenlagemenselijkeontwikkeling.De25landendiein2011eindigdenin
dezelaatstecategoriebevondenzichalleophetAfrikaansecontinent.968

Demeestemensenindeze25landenmogengrosso modoaanspraak
makenophetpredicaat ‘absoluut arm’.Alle inspanningenomhuman 
developmenttebevorderen,zostellendepleitbezorgersvanhetconcept,
zoudenzichdanookopdezeabsoluutarmenmoetenrichten.Enníet
ophendielevenindeoverige162landenopdeHDI.

DeopstellersvandeIndexzijnoverigensoptimistischoverdevoor-
uitgang in het onderste kwart. In 1998, twee jaar voordat de MDG’s
daadwerkelijkvankrachtworden,noterenze:‘Ondanksalleproblemen
entegenslagen,liggenversneldevooruitganginmenselijkeontwikkeling
endeuitroeiingvandeergstevormenvanmenselijkeellendebinnenons
bereik.Wewetenwattedoen.Endewereldheeftookdemiddelenomhet
tedoen.succesisnutevindeninhetversterkenvanpartnerschappen,de

prioriteiteninhunontwikkelingsprogrammatestellen.Zokoosbijvoorbeeldnederlandvoor
haarontwikkelingsbeleidthema’salshiv-aids,water,milieuenreproductievegezondheidomdát
deze,naareigenzeggen,bijdragenaanhetbehalenvandeMillenniumdoelen.ZieBeleidsnotitie
Ontwikkelingssamenwerking2007-2011vanhetnederlandseMinisterievanBuitenlandseZaken.
Zie:minbuza.nl/binaries/pdf/os-subsidies/080029_een-zaak-van-iedereen.pdf(geraadpleegd11
januari2009).

966 DavidHulmesteltineenintrigerendeanalysevandetotstandkomingvandeMDG’sdatdezeals
resultaatmoetenwordenbeschouwdvaneenschimmigproceswaarinpolitiekemacht,competitie
tussennGO’senmanagementtheorieënnetzobelangrijkwarenalshetonderliggendeHuman
Development-concept.DavidHulme,The Making of the Millennium Development Goals: Human 
Development Meets Results-Based Management in an Imperfect World,Manchester:BrooksWorld
PovertyInstitute,BWPIWorkingPaper,16december2007.

967 Metnameoverhetenige‘politieke’Millenniumdoel(8:Developaglobalpartnershipfordevelop-
ment)bestondteveelonenigheid.RichardManning,Using Indicators to Encourage Development. 
Lessons from the Millennium Development Goals,DIIsReport2009:01,Copenhagen2009,p.96.

968 Zie:hdr.undp.org/en/statistics/(geraadpleegd31december2011).
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opbouwvanhetpolitiekemomentumvoorhervormingenhetverwerven
vanengagementvooractie,gevolgddoordeactiezelf.’969

DeconcretiseringvanhetHumanDevelopment-conceptviadeMil-
lenniumdoelen wordt zeer breed gedragen. Zowel door de Verenigde
staten,deEuropese landenenJapan,alsdoor instellingenalsdeWe-
reldbank,hetIMFendeOECD.970ViadezeMDG’sverheugthetHuman
Development-conceptzichbovendienindesteunenaandachtvaneen
grootenempathischpubliek,datoverigensmindervertrouwdblijktmet
dedoordeVngeïntroduceerdeterminologiedanmetdeonderliggende
problematiek.971EenbelangrijkeaanjagerblijkendeLive8-concertenvan
juni2005–Make Poverty History–diewordenuitgezondendoor182
televisiezendersentweeduizendradiostationsengevolgddoor,naareigen
zeggen,driemiljardmensen.972

Pluralistisch en eclectisch
Rond1960isde‘modernistische’WaltWhitmanRostowdemeestin-
vloedrijkedenkeroverontwikkeling.MetAmartyasenenMahbubul
Haqisdataanheteindevande20eeeuwwaarschijnlijkdeAmerikaan
Jeffreysachs,speciaaladviseurvanachtereenvolgensVn-leiderKofiAn-
nanenBanKi-Moon.Alsoprichterenvice-presidentvandeMillennium 
Promise Alliance,gerichtophetbereikenvandeMDG’senalsvoormalig
directeurvanhetMillennium ProjectvandeVerenigdenaties,iswaar-
schijnlijkgeenintellectueelzonauwbetrokkenbijdetotstandkomingvan
deMillenniumdoelenalshij.Boekenvansachs,waaronderhetberoemde
The End of Poverty,inspireerdendirecttopontmoetingenrondontwik-
kelingssamenwerkingvandeG8in2005.Omzijnwerkstondsachstwee
keerinTime’s100Most Influential People in the World.973

Waren Rostows ontwikkelingstheorieën met hun economische en
lineairemaakbaarheidsideeënteduidenalsstriktmodernistisch,sachs
ideeënoverarmoedebestrijdinglijkeningekleurddoorhetpostmoder-
nisme.sachsisvoorzichtiger,subtieler,meerpluralistischeneclectisch
enveelmindergeneigdtothetvoorschrijvenvangrote,alomvattende

969 Human Development Report 1998. The state of human development,Oxford/newYork:Oxford
UniversityPress1998,p.37.

970 Zie:un.org/millenniumgoals/bkgd.shtml(geraadpleegd26maart2010).
971 Zoblijktdat inEuropade termMillennium Development Goalsmaarbij18procentvande

bevolkingbekendis.Bovendienweetmaar4procentprecieswatermeewordtbedoeld.82pro-
centvanalleEuropeanenheeftdusgeenideevandeMDG’s.Datneemtoverigensnietwegdat
demeesteEuropeanen,desgevraagd,dedoelstellingenvolledigonderschrijven.TheEuropean
Commission,Europeans and Development Aid.specialEurobarometer,Report,June2007.Zie:
ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_280_en.pdf(geraadpleegd26maart2010).

972 Zie:live8live.com/whathappened/(geraadpleegd26maart2010).
973 Zie:earth.columbia.edu/articles/view/1770(geraadpleegd26maart2010).
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receptenvoordeoplossingvandearmoede,ookaldenkensommigevan
zijntegenstandersdaarheelandersover.974

VolgenssachsverschillendeMillenniumdoelensterkvanalleeerdere
plannen om absolute armoede in de Derde Wereld te bestrijden. De
MDG’swerkenopgrassroots-niveauen richtenzichgelijktijdigop tal
vanproblemenwaarmeeGracePhiridagin,daguitworstelt.Zijrichten
zichophonger,onderwijs,gezondheidszorg,infrastructuur,energievoor-
ziening,communicatie,water,riolering,vrouwenemancipatieenmilieu.
Zonderdezegelijktijdigeaanpak,zobetoogtsachsinzijnboekThe End 
of Poverty,975komtontwikkelingnietvandegrond.Wantwathebjeaan
geletterdemensendieomkomenvandehonger?Ofaangezondemen-
sendiemethunlandbouwproductennietnaardelokalemarktkunnen,
omdatergeenwegnaartoe loopt?Eenzelfdeaanpakwordtverdedigd
doorMahbubulHaq.976

EntochishetverdedigbaardatsachsenHaqveeldichterbijRostow
staandanzijzelfwellichtmenen.977Hoewelveelanalytischerdanhun
voorgangervragensachsenHaqzichopvergelijkbarewijzeafwaarom
zoveelAfrikanendoorlopendziekzijn,waaromerzovaakoorlogisof
waaromerhongerheerst.Waarom,vraagtsachs,ishetAfrika(indenog
jonge21eeeuwdraaithetbijextremearmoedesteedsmeeromAfrikaanse
landen)nognietgeluktomdeeluittemakenvaneenmondialeeconomie
diesteedsmeermensenaaneenveiligenwelvarendbestaanhelpt?In
samenvattingkomtsachsantwoorddichtbijdatvanRostowwanneer
hijsteltdatAfrikasimpelweghetlaatstecontinentisdataansluitopeen
ontwikkeling die begon met de industriële revolutie in het Engeland
van1850.Eenontwikkelingwaarsindsdienlandnalandencontinent
nacontinentbijisaangehaakt.978EnwaaruiteindelijkookAfrikabijaan
zalhaken,wanneerhetdatopditmomentalnietdoet.

OokvolgenssachsmoetenwedusnietdevraagstellenwaaromAfrika
‘nogzoarmis’.Ookhierluidtdejuistevraagwaarom‘wijzorijkzijn’.sachs
constateertdathetWestenzorijkisomdatinhetWestendeindustriële

974 sachs’ grootste criticus is voormalig Wereldbank-econoom William Easterly. Hij verwijt de
grondleggervandeMillenniumdoelendatdezeeen‘planner’isindestijlvanRostow.Hijmeent
datplannersonnodigveelkwaadkunnenaanrichtenvergelekenmetde‘zoekers’,waarEasterly
zichzelftoerekent.Zie.Easterly,The White Mans Burden,a.w.,p.6.

975 Jeffreysachs,The End of Poverty: Economic Possibilities for Our Time,newYork:Penguin2005.
976 Haq,Reflections on Human Development,a.w.,p.13-23.
977 DanielW.Drezner,‘TheEndofPoverty’:Brother,CanYouspare$195Billion?’New York Times

24april2005.
978 sachsnoemtRostowníet,maarsluitaanbijstatisticusAngusMaddisondieinzijnoverzichtvan

duizendjaareconomischeontwikkelinglaatzienhoeinderdaadlandnalanduitstijgtbovende
armoededietotplm.1850denormwas.AngusMaddison,The World Economy: a Millennial 
Perspective,Paris:OECD2001.
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revolutieplaatsvond.EndatAfrikaarmisomdathetcontinentdezestap
vooruitnognietheeftgemaakt.979Deindustriëleimpulsdiesindsde19e
eeuwdewesterseeconomieënopjoeg,begintAfrikanupastebereiken,
alwashetmaaromdatAfrikapassindsenkeledecenniadekanskrijgt
omopeigenbenentestaan.VooralsnogdraaitAfrikanogrondinzijn
armoedeenonveiligheid.980Alzijnde tekenenvanveranderingreeds
duidelijkzichtbaar.981

nukunnenwe,zobetoogtsachs,wachtentotdeaansluitingvanAfrika
opdemondialeeconomieeralsvanzelfkomt,zoalsdiedeafgelopen
decenniaookkwaminAziëenLatijns-Amerika.Tilteenopkomende
vloeduiteindelijknietállebotenop?Wekunnenechterookproberen
omdeAfrikanenviaeengoedgecoördineerdhulpprogrammaterzijde
testaanenhetprocesteversnellen.982

EnomdatAfrikainconcretobestaatuitAfrikanen,uitconcretemensen,
diedagelijkslijdenonderhunarmoedeenzelfookvooruitwillen,ishet
faciliterenvanhunvermogenszowelinpraktischalsinmoreelopzicht
deenigeoplossing.983

sachsenHaqkrijgeninhunstrevennietalleensteunvanwereldleiders
alsKofiAnnanenBan-kiMoon,maarookvantallozecelebritieswaaron-
derdepopsterrenBonoenMadonna,devoetballerDavidBeckhamen
defilmsterAngelinaJolie,diezichinophunbeurtweergedragenvoelen
dooreenpubliekvanmiljoenen,zonietmiljardenmensen.Uiteraard
wordthetgelijkvanhunvisiedaarmeenietbewezen,demassalesteun
illustreertweldegroeiendepopulariteitvandezeideeën.Viapublieke
optredenszoalsopLive8injuni2005,lijkenzeeennieuwkosmopoli-
tismetevoedenenwelinhaardiepsteexistentiëlebetekenis.‘Afrika’,zegt
sachs,enhijspreektvermoedelijkvoorvelen,‘isdeplaatsopaardewaar
weonzemenselijkheid,onzemoraal,onzelevensdoelenalsindividuen
enalslandopdeproefstellen’.984

979 sachs,The End of Poverty,a.w.,p.33.
980 OndankstalvanaanwijzingendatAfrikabegintaantehaken,bijvoorbeeldomdathetcontinent

indejaren‘00eenveelgrotereeconomischegroeikentdanindejaren‘90of‘80,isdearmoede
nietgeslonken.Integendeel,constateertdeUnitednationsEconomicCommissionforAfrica
(UnECA).Doordesnellebevolkingstoenameonderdearmstengroeitookdegroeparmen.
Economic Report on Africa,AddisAbaba:UnECA2010.

981 RalfBodelier. Het einde van de derde wereld. Ralf Bodelier over het succes van arme landen.Trouw,
21april2012.

982 sachs,The End of Poverty,a.w.
983 Zieook:Bodelier&Vossen,Hulp,a.w.,
984 ‘Africaistheplacewherewewillconfrontourownhumanity,ourmorality,ourpurposesas

individualsandasacountry.’soniaEhrlichsachs&Jeffreysachs,‘AIDsandAfrica:Whereis
theUs?’,The Boston Globe2april2002.
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Hoewel de aandacht voor extreme armoede, waar ter wereld deze zich ook bevindt, 
al teruggaat tot Roosevelts speech over de Vier Vrijheden in 1941, liet de concrete 
uitwerking van de Freedom from want decennialang sterk te wensen over. Het 
Growth Only-concept legde de geschiedenis van de westerse ontwikkeling als 
actieplan op aan het Zuiden, terwijl de Structural Adjustment-plannen bijzonder 
negatieve gevolgen hadden voor datzelfde Zuiden. Daarentegen lijkt het Human 
Development-concept een groeiende ‘solidariteit’ van het Westen met het Zuiden 
door te vertalen in concrete strategieën. In het concept worden doelstellingen 
geformuleerd – the Millennium Development Goals – en instrumenten ontwik-
keld om ontwikkeling mee te meten – the Human Development Reports. In het 
Human Development-concept vonkt de morele overtuiging dat extreme armoede 
en onveiligheid onacceptabel zijn.
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21 Vrijvanangst.Over
MenselijkeVeiligheid

Ook Human Security is een kosmopolitisch actieprogramma. Het bepleit 
mondiale veiligheid, zowel in het rijke deel van de wereld als in het arme. 
Deze aandacht voor onveiligheid, waar ter wereld deze zich ook bevindt, 
gaat eveneens terug tot Roosevelts toespraak over de Vier Vrijheden, waar-
onder de Freedom from fear. Hoe werd deze vrijheid sinds 1941 uitgewerkt? 
Wat is het verschil in ‘nationale veiligheid’ en ‘menselijke veiligheid? Hoe 
verhoudt Human Security zich tot Human Development? En hoe verbindt 
de onveiligheid in het Zuiden zich met die in het Westen?

HettweedekosmopolitischeactieplanisHuman Security. Ditisjonger
enveelminderbekenddanHumanDevelopment.Humansecurityis
hetideaaldatGracePhirirechtheeftopveiligheidalsdeoverigezeven
miljardindividuenwereldwijd.Inzekerezinkanditideaalzowelworden
omschrevenalseentoespitsingmaarookalseenuitbreidingvanHuman
Development.HetwasdanookdeontwerpervandeHuman Develop-
ment Index,MahbubulHaq,dieenkelejarenlaterHumansecurityop
deinternationaleagendazette.

InhetHumanDevelopment Reportvan1994,getiteldNew Dimensions 
in Human Security, volgthijopnieuwdeinzetPeople First.985nubear-
gumenteertHaqdatdeconcretepogingenomietsaandesituatievan
armemensenteveranderen,ookeenduidelijkeveiligheidscomponent
dienttebevatten.

DatGracePhirinietalleenabsoluutarmis,maarookabsoluutonveilig,
iseennotiedieeveneensvervatligtinRooseveltsviervrijheden–Freedom 
from fear –endaarmeeindeUniversal Declaration.Maarhetisookeen
notiedietotheteindevandeKoudeOorlogalsvanzelfsprekendwerd
vertaaldinState Security.Hetbleekeenvertalingdieonthutsendweinig
ooghadvoordeHuman Securityvanconcreteburgersbinnendezestaten.

Daarom leefde Human Security aanvang jaren ‘90 nog in haar pre-
historie.Vandaagheefthetconceptdewindindezeilen–zolijkthet

985 Human Development Report 1994. New Dimensions in Human Security, Oxford/new York:
OxfordUniversityPress1994.
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althans.DeomslagkwammetheteindevandeKoudeOorlog.Tijdens
het mondialiseringsproces ontwaakte, voor het eerst, het perspectief
vaneenwereldsamenleving.Vaneengedeeldewereldwaarinmensen
intoenemendematemetelkaarverbondenraken,inelkaarsveiligheid
maarookinelkaarsonveiligheid.986

TerwijlHumanDevelopmentzichexclusiefrichtopeenlangengezond
leven, op onderwijs en op toegang tot gezondheidszorg, vult Human
securityditondermeeraanmetdehandhavingvanmensenrechtenen
deaanpakvancriminaliteitenpolitiekgeweld.

HoenauwomschrevenHumanDevelopmentechter is,vanHuman
securityzijntalvanconcepteninomloop.987Hetmeestgeaccepteerdeen
meestbesprokenconceptNew Dimensions in Human Security, hetthema
vanhet Human Development Report 1994,988omvatzevenvormenvan
veiligheid.Datzijnzowel1.Economischeveiligheid,2.Voedselveiligheid,
3.Veiligegezondheidszorg4.Eenveiligmilieu5.Persoonlijkeveiligheid,
6.Gemeenschappelijkeveiligheiden7.Politiekeveiligheid.989

Deeersteviervormenzijnvrijweleen-op-eenterugtevindenindeMil-
lenniumDevelopmentGoals.Dooruitbreidingechtermetdelaatstedrie
onderdelen,lijktHumansecurityeenomvangrijkerpakkettebiedendan
HumanDevelopment.Hetiseenpakketdatdeaandachtvestigtopdoor
ontwikkelingsdenkersverwaarloosdethema’salspersoonlijke,gemeen-
schappelijkeenpolitiekeveiligheid.Wantextremearmoedebestaatniet
alleenuitgebrekaanwerk,uithonger,ziekteeneenuitgeputmilieu.De
armenbeschouwenookenvooralonveiligheidalseenimmensprobleem.
Inovergrotemeerderheidvertellendezearmenbovendiendatzezichinde
jaren‘90veelminderveiligenveelangstigervoelendaneindjaren‘80.990

Universele veiligheid en preventie
HumansecuritybiedtnietalleeneenomvangrijkerpakketdanHuman
Development.Tussenbeideconceptenbestaannogeenaantalbelangrijke
verschillen.ZorichtHumansecurityzich,andersdanHumanDevelop-
ment,nietalleenophetZuiden.Humansecurityrichtzichóókophet
Westen,waarveleneveneensaangevenzichonveiligtevoelen.Doordit

986 MacFarlane&Khong,a.w.
987 Zie voor een uitputtend overzicht: Human Security. Concepts and Implications uit 2007 van

Tadjbakhsh&Chenoy,a.w.
988 Human Development Report 1994,a.w.,Hetisdit,waarschijnlijkmeestinvloedrijke,modelvan

Humansecuritywaaropindedezetekstverderwordtgedacht.Wiehetuitputtendeoverzicht
vanTadjbakhsh&Chenoyteveel is,vindteenhandzamevariantopen.wikipedia.org/wiki/
Human_security(geraadpleegd8december2010).

989 1.Economicsecurity,2.Foodsecurity,3.Healthsecurity,4.Environmentalsecurity,5.Personal
security,6.Communitysecurityen7.Politicalsecurity.

990 narayan&Patel,Voices of the Poor,a.w.
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veiligheidsaspectzoprominentnaardevoorgrondteschuiven,verte-
genwoordigtHumansecurity,krachtigerdanHumanDevelopment,het
ideaal–eendroommenensommigen991–dathetGoedeLevenonder
handbereikmoetzijnvaniedereen,waarterwereldhijofzijzichook
bevindt.

‘Iedereen’betekentdusnietalleenGracePhiriinhaarkrottenwijkin
Malawi.DatisookdealleenstaandemoederinhetnotoironveiligeWatts
DistrictinLosAngeleséndeJapansezakenmaninzijngated community
inKyoto.

Ditiseenalomvattendeclaim.EndeopstellersvanNew Dimensions 
in Human Securitymakenhembijzonderexpliciet.Humansecurity,zo
schrijvenzij,heefteenuniverselebetekenis,vooriedereenenoveralter
wereld.Deopstellersbenadrukkenechternogeentweedeclaim,dieHu-
mansecurityvanHumanDevelopmentonderscheidt:Humansecurity
isgefocustoppreventieominterventieoverbodigtemaken.992

DezebredefocusmaakthetdoelvanHumansecuritynogambitieuzer
danzijntochalambitieuzevoorgangerHumanDevelopment.‘Human
securityiseenkinddatnietstierf,eenziektediezichnietverspreidde,een
etnischespanningdienietescaleerde,eendissidentdieniethetzwijgen
werdopgelegd,eenideaaldatnietwerdverpletterd.’993

Hetconceptisnietalleenambitieuzeromdathet inzetoppreventie
én een flinke scheut International Relations, Human Rights en Crime 
Preventioninzijnprogrammadoet.Hetisookambitieuzeromdathet
zijnwerkveldforsuitbreidt.BeperkteHumanDevelopmentzichnogtot
demiljardextreemarmeninhetZuiden,Humansecurityrichtzichtot
allezevenmiljardmensenwereldwijd.numagnietalleendestraatarme
bewonervaneensloppenwijkinniger,maarookderijkeinwonervan
nederland op de bescherming rekenen die Human security belooft.
DaarmeeontwaartHumansecurity,andersdanHumanDevelopment,
degroteproblemennietmeerbijvoorbaat inhetZuiden.Volgensde

991 ‘Ahumaneworldwherepeoplecanliveinsecurityanddignity,freefrompovertyanddespair,is
stilladreamformanyandshouldbeenjoyedbyall.’Opmerkingtijdensondertekeningvanhet
HumansecuritynetworktussennoorwegenenCanadainmei1999.Human Security Network. 
A Perspective on Human Security.‘Chairman’ssummary’opde‘1stMinisterialMeetingofthe
Humansecuritynetwork’.Lysøen,20mei1999.Zie:humansecuritynetwork.org/menu-e.php
(geraadpleegd12augustus2008).

992 Metcursiveringenvanmij,RB.Human Development Report 1994,a.w.,p.23-24.Deze‘negatieve’
claimvanHumansecuritymaakthetconceptopvoorhandlastigte‘vermarkten’ennoglastiger
teevalueren.Wantpreventieisperdefinitielastigeraandemantebrengendanbijvoorbeeld
repressie,alwashetmaaromdatineenpreventieveomgeving‘niets’gebeurt.Daarkomtbijdat
‘niets’nietvaltteevalueren,omdatjeimmersnooitkuntwetenwateventueelzouzijngebeurd
zonderdepreventievemaatregelen.Evaluatieenmonitoringvanpreventieishetevaluerenen
monitorenvan‘asif ’-situaties.

993 Haq,Reflections on Human Development,a.w.,p.116.

VRIJVAnAnGsT.OVERMEnsELIJKEVEILIGHEID
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ontwerpersvanHumansecuritykamptineengemondialiseerdewereld
íederindividumetindringendevormenvanonveiligheid.Dewesterling
evengoedalsdezuiderling.

OmdatHumansecuritynietalleeneenstreepzetdoorhetoudeon-
derscheidinhetveiligeWestenenhetonveiligeZuiden,wilhetookniet
langeroordeleningefixeerdetermenvan(westerse)dadersen(zuidelijke)
slachtoffers.Ineenmondialesamenlevingkunnenookderijkenenmach-
tigenslachtofferworden.netzoalsookdearmendaderskunnenzijn.

Hetwarenzoweldeaanslagenvan2001alsdetsunamivan2004,dieop
hardhandigewijzedeanalysevanhetHumansecurity-conceptaantoon-
den.PlotsblekennietalleendevervolgdeoppositieleiderinMyanmar
ofdehiv-geïnfecteerdeZambiaannotoironveilig.Ookdegearriveerde
Amerikaansezakenman,diezichindeochtendvan11september2001
bleekoptesluitenineenvliegendebomvanAfghaansemakelij,werd
plotsonderdeelvaneendramavanwereldomspannendeproporties.Dat
goldeveneensvoordeAfghaanseboer,goedvoorééndollarperdag,
diediezelfdeavonddeTalibaanzagdansenenevenlaterdekkingmocht
zoekentegenkruisrakettenvaneenmiljoendollarperstuk.

nietalleendestraatarmeThaisevisseropwegnaarzijnbootverdronk
in een metershoge muur van zeewater. Dat bleek ook het lot van de
rijkeZweedsetoeristdienahetkerstontbijtzijnligstoelaanhetstrand
opzocht.TerwijlhetHumanDevelopment-conceptlijkttewortelenin
dewestersemedelevenmethetzuidelijkedeelvandewereld,lijkthet
Humansecurity-concepttewortelenineenangstdiehetWestenenhet
Zuidenmetelkaarverbindt.Eenmondialeangstdietenvolleontspringt
aanhetbesefdatdeveiligheidvandeeenintoenemendemateafhangt
vandeveiligheidvandeander.

‘Onveiligheid kan niet langer worden ingedamd – het geweld heeft
steedsvakerdeneigingomdegrensteoverschrijden’,schrijftbijvoorbeeld
MaryKaldor.’Datdoethetnietlangerindevormvanaanvallendoor
buitenlandseregimes,maardoormiddelvanterrorisme,georganiseerde
misdaadofextremeideologieën.’994Wie,kortom,inOsloofTaipeiop
veiligheidhoopt,zaldezeóókmoetenbewerkstelligeninTbilisiofHarare.
Demondialeveiligheidsketenblijktnetzosterkalshaarzwaksteschakel.
Human security verknoopt het lot van een doorsnee krotbewoner in
ndirande,MalawimetdatvaneendoorsneemiljonairinBloemendaal,
nederland.

DaaromismenselijkeveiligheidnietalleeneenprobleemvandeDerde
Wereld,menenookdechroniqueursvanHumansecurity,sharbanou

994 Kaldor,Human Security,a.w.,p.196.
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TadjbakhshenAnuradhaM.Chenoy.OokdeEersteWereldkan,on-
danks de mogelijkheid tot politionele interventies, financiële bijstand
ofresponsibility to protect,onzemenselijkeveiligheidnietgaranderen.
DaarombreidthetHumansecurity-conceptzichallengsuitoverheelde
wereld,inclusiefdewestersesamenleving,nudezezichbedreigdvoelt
doorstedelijkgeweld,werkloosheid,epidemieën,privatiseringvande
socialesectorofdemilitariseringvandeburgerlijkesamenleving.

Vandaagishetnietalleennoodzakelijkomdedraagwijdtevan‘men-
selijkeveiligheid’ inAfrikaofRusland tebestuderen,maarook inde
westersesamenleving.995MeernogdanHumanDevelopment,maaktde
claimombasaleveiligheidtebiedenaanall people at all times Human
securitytoteenwaarlijkkosmopolitischprogramma.

Wederzijdse kwetsbaarheid
HoewelHumanDevelopmentinvelerleiopzichtenopHumansecurity
anticipeert,wilHumansecurityGracePhirinietzozeerhelpenomzichte
ontwikkelen.Humansecuritywilhaareenbasalevormvanbescherming
biedenomtevoorkomendatzijdoorvoedselgebrek,falendegezondheids-
zorg,oorlogofcriminaliteitterugvalt innogdiepereellende. ‘Human
Development’,zegtMahbubulHaq, ‘concentreertzichhoofdzakelijkop
hetverbeterenvandevoorwaardenvandearmenvandewereld.Maar
HumanDevelopmentschiettekortzodradesituatiewaarindearmen
verkerenslechterwordt.(...)HumanDevelopmentconcentreertzichop
gefixeerdeniveausvanontbering,terwijlHumansecurityzichconcen-
treertophetrisicodatsituatiesnogkunnenverslechteren.996

Deopkomstvaninternet(wereldwijdeverbondenheidenwereldwijde
kwetsbaarheid),datzichontwikkeldeindevroegejaren‘90,isduidelijk
terugtevindeninditdenkenoverfysiekeveiligheidenonveiligheiduit
dezelfdeperiode.Zogemakkelijkalseencomputergebruiker inTokio
e-mailtmeteengebruiker inLusaka,zoeenvoudigstapteenterrorist
ophetvliegtuiginMogadishumeteenblikvergifvoorhetleidingwater
inChicago.

In onze mondiale samenleving lijkt niemands veiligheid nog gega-
randeerd.Deveiligheidvandeeenhangt intoenemendemateafvan
deveiligheidvandeander.Hetisdezeverwevenheiddieeindjaren‘90
leiddetothetconceptvande‘wederzijdsekwetsbaarheid’ofwelmutual 
vulnerability.997

995 Tadjbakhsh&Chenoy,Human Security,a.w.,p.243.
996 Tadjbakhsh&Chenoy,Human Security,a.w.,p.105.
997 ‘security threatsemergeasadirectconsequenceofdysfunctional regimes in theirmultiple,

thoughoverlapping,subsystemicdimensions.Thereproductionandexpansionofmutualvul-

VRIJVAnAnGsT.OVERMEnsELIJKEVEILIGHEID



430

KOsMOPOLITIsCHEPERsPECTIEVEn

Hetconcepttrekteendirectelijnvandeanalyse(eenwereldwaarin
állenonveiligzijn)naardeoplossing(eenwereldwaarinallenveiligzijn).
Omdatweinonsmondialenetwerkvolledigmetelkaarverbondenwor-
den,rakendearmoede,decriminaliteitendeonderontwikkelingaande
randrechtstreeksderijkdom,devredeendeontwikkelinginhetcentrum.

Humansecurityoverstijgtdetraditionele,statelijkegrenzenvandena-
tionaleveiligheid.Menselijkeveiligheidconcentreertzichopdeeliminatie
vanalwatdezeveiligheidbedreigt.Enwaardeeerdere‘statesecurity’
sindsde17e eeuwnogexclusiefwasennationaal,wantgerichtopde
bewonersvandeeigenstaat,isHumansecurityinclusiefenuniverseel.998

Human Security is geënt op Freedom from fear, een van de vier vrijheden uit de 
speech van Roosevelt in 1941. Human Security breidt het werkveld van Human 
Development uit met persoonlijke, gemeenschappelijke en politieke veiligheid. 
Decennialang gaat State Security voor op Human Security, menselijke veiligheid. 
Dat verandert na het einde van de Koude Oorlog. In de loop van de jaren ‘90 
groeit het belang van Human Security bij de gratie van een gedeeld gevoel van 
onveiligheid – mutual vulnerability: in een gemondialiseerde wereld kan iedereen 
slachtoffer zijn. Human Security richt zich daarom, anders dan Human Deve-
lopment, óók op inwoners van het Westen. De claim om aan alle mensen, waar 
ook ter wereld, basale veiligheid te bieden, lijkt Human Security tot een waarlijk 
kosmopolitisch programma te maken.

nerabilities(andinsecurity),atboththemicroandmacrolevels,expressesitselfthroughclosely
relatedandinterconnectedthrusts.Thesameisthecasewithitsopposite—security.’Jorgenef,
Human Security and Mutual Vulnerability. The Global Political Economy of Development and 
Underdevelopment,Ottawa:IDRC1999,p.26.

998 AlanJohnson,New Wars and Human Security: An Interview with Mary Kaldor,London2007.
Zie:democratiya.com/review.asp?reviews_id=117.
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22 Aan‘hunschuld’en
‘onzeschuld’voorbij

Human Development en, in mindere mate, Human Security, zijn gebouwd 
op een specifiek begrip van de zuidelijke armoede en onveiligheid. Dit begrip 
ondervindt concurrentie van andere theorieën over armoede en onveiligheid. 
Hoe verhoudt Human Development zich tot de twee belangrijkste theorieën 
over de oorzaken van met name Afrika’s problemen? Hoe verhoudt dit 
concept zich tot het denken in termen van ‘hun schuld’ en ‘onze schuld’? 
Een verkenning in vogelvlucht.

Inalledelenvandewerelddaalthetpercentageextreemarmen.Behalve
ophetcontinentvanGracePhiri,zolijkthet.DaaromverdientAfrikaonze
specialeaandacht:waaromblijftjuistditcontinentzoarm?Ishetwellicht
onze schuld? Ofishethuneigen schuld?Heeftdedoorlopendearmoede
temakenmetdegenadelozepolitiekvanhetIMFendeWereldbank?Of
moetenweeerderdenkenaandecorrupteoverhedeninAfrikaendevele
oorlogendieophetcontinentwordengevoerd?

FocusoponzerelatiemetAfrika,datgeenverlorencontinentisenook
nietzalzijn.Wanteencontinentkannietsterven.Mensengaandood,
maareenbevolkingleeft,groeitenhooptopbeteretijden.nietalleen
dankzij,maarookondanksallearmoedeisdeAfrikaansebevolkingsinds
1960verdrievoudigd.Tegenmoedersdiegemiddeldzeskinderenbaren,
kunnenzelfsdroogte,oorlog,malariaenaidsnietop.Afrikagaatdoor,
hoemoeizaamook.In2002wasAfrikazelfsarmerdandertigjaareerder.
In2002wasdegemiddeldelevensverwachtingongeveer45jaar,netals
in1972.TegelijkertijdsteegdelevensverwachtingvandeChinezenvan
60naar70jaar.nogzo’ncijfer:inhetoostenvanAziëginghetinkomen
perhoofdvandebevolkingvan750dollarperjaarin1975naar4000
dollarin2002.InAfrikadaarentegendaaldehetjaarinkomenindiezelfde
periodevan1800tot1600dollar.999

Tochiserveranderingopkomst.Ineenmooieredeuithetvoorjaarvan

999 worldbank.org.Deinkomenscijferszijngecorrigeerdvoordepurchasing power parity (PPP),
ofweldekoopkrachtpariteit.DePPPvergelijktdekoopkrachtvaneenlokalemuntmetdiein
deVerenigdestaten.Eenjaarinkomenvan1800dollarbetekentdatjeeenjaarlijkseconsumptie
hebtdievergelijkbaarismetwatjeinAmerikavoor1800dollarkuntkopen.
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2011laatAfrika-specialistTonDietzziendatzesvandetieneconomisch
snelstgroeiendelandeninAfrikaliggen.Endatzijnlandendieindejaren
’90nogbungeldenophetrandjevanburgeroorlogeneneconomischfail-
lissement:Angola,Ethiopië,Mozambique,nigeria,TsjaadenRwanda.
AlomstijgendecijfersvoordelevensverwachtingvanAfrikanenenop
veelplaatsenverbetertookhetonderwijs.DevoedselproductieinAfrika
groeitharderdandebevolking,ookalnamenneemtdezerazendsnel
toe. Dietz schetst hoe steeds meer steden bruisen van energie en dat
Afrikaansejongerensteedsvakeraansluitingvindenbijderestvande
wereld.Metnameopkomstvaninternetenmobieletelefoniezorgden
vooreenrevolutieindeAfrikaansecommunicatiemetdebuitenwereld.1000

Datisgoednieuws.AlishetverschilinkwaliteitvanleveninMalawi
enineengemiddeldwesterslandnogsteedsimmens.VolgensdeWe-
reldbankbezitderijksteéénprocentvandewereldbevolking(rondde
vijftigmiljoenmensen)in2002netzoveelaangeldengoederenalsde
57procentarmsten(rondde2,7miljardmensen).1001

Kanvoorditpijnlijkeverschil,kanvoordepijnlijkearmoedeinndi-
rande,eenschuldige,eenverantwoordelijkewordenaangewezen?Kunnen
wehiersprekenintermenvanschuldenverantwoordelijkheid?

Ja, dat kan. Althans: dat gebeurt. In het discours over armoede en
onveiligheidissprekenintermenvanschuldenverantwoordelijkheid
allerminstongewoon.nogalwatpogingen totverklaring,vanvulgair
populairetotdeexplicietwetenschappelijke,brengenhetprobleemvan
dearmoedeterugtothetaanwijzenvaneenofmeerdereschuldigen.

Eerste variant
Het is de schuld van het Westen
Hetis‘Onzeschuld’.HetZuideniszoarmenonveilig,omdatwij,het
Westenzorijkenveiligzijn.WanneerEuropaennoord-Amerikazo’n
forsstukuitdekoekvanveiligheidenwelvaartnemen,watblijfterdan
nog over voor Latijns-Amerika, Azië en Afrika? Tot voor kort leefde
dezevraagenhetvoluitbevestigendeantwoorddaarop,sterkonderde
volgersvandedependencia-theorie,zoalsuitgewerktindejaren’60en
’70.Een theoriedieer, inhetkort,opneerkomtdathet rijkeWesten
hetarmeZuidenvanzichafhankelijkheeftgemaakt,totnadeelvanhet
ZuidenentotvoordeelvanhetWesten.1002WanneerwehetZuidenwil-

1000 TonDietz,Silverlining Africa: from images of doom and gloom to glimmers of hope(inaugurale
rede),Afrikastudiecentrum,Leiden,14januari2011.

1001 BrankoMilanovic,‘Trueworldincomedistribution,1988and1993’,The Economic Journal,vol.
112,issue476,2002,p.50.

1002 VolgensdeaanhangersvandeDependencia-theorie,isafhankelijkheidgeenvanzelfsprekend-
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lenontwikkelen,zullenweeerstmoetenbeseffendathetZuidenenhet
Westenverwikkeldzijnineenbelangenstrijd,ineenClash of Interests.

Vandelatejaren’80totnademillenniumwisselingwasde‘onzeschuld’-
theorieeengangbarelezinginkringenvananti-ofandersglobalisten.1003
ZijmenendathetkapitalistischeWestenvolledigverantwoordelijkkan
wordengesteldvoordeellendeinhetZuiden.1004Eenbelangrijkeverte-
genwoordigervandezetheorieisThomasPogge–hoogleraarInternational 
AffairsopYaleeneenvandemeesttoegewijdedenkersovermondiale
armoede.1005VoorPoggeisde‘wereldhonger’eenkwaaddatvergelijk-
baarismetdeuitroeiingvandejodenindeTweedeWereldoorlog.Al
onderkentPoggenatuurlijkhetimmenseverschil:Auschwitzwerdtot
indetailgeplandenuitgevoerd,terwijldewereldhongerdoorniemand
isgewild,laatstaangeplandenuitgevoerd.

VolgensPoggeontkomenweernietaandeschuldvraagtestellen.Zo
vraagthijzichafofextremearmoedewellichthetonbedoeldegevolgis
vanmachtenzelfzuchtindewestersewereld.Hetiseenvraagdiewe

heid.Deafhankelijkheidvandearmenvanderijkenisdoorderijkengeschapen.‘Dependencia
isanhistoricalconditionwhichshapesacertainstructureoftheworldeconomysuchthatit
favorssomecountriestothedetrimentofothersandlimitsthedevelopmentpossibilitiesofthe
subordinateeconomics(...)asituationinwhichtheeconomyofacertaingroupofcountries
isconditionedbythedevelopmentandexpansionofanothereconomy,towhichtheirownis
subjected.TheotonioDossantos, ‘ThestructureofDependence’, in:K.T.Fann&DonaldC.
Hodges(eds.),Readings in U.S. Imperialism,Boston:Portersargent1971,p.22.

1003 Zievooreen‘anti-globalistische’analyse‘ofhowglobalcorporationsdominatepeopleandtheir
governments,andthemiserableconditionsthatresultwhenthefewrulethemany’:DavidKor-
ten,When Corporations Rule the World,Bloomfield:Berrett-Koehler2001.Lichterevarianten
inhetzelfdegenrelevertdenederlandseauteurTheodeRuyter.ZieTheodeRuyter,Requiem 
voor de Hulp. De ondergang van een bedrijfstak,Breda:PapierenTijger2005.

1004 Dezekritiekkrijgtoverigenszijnscherpstevorminde‘Bijbelvandeanti-globalisten’:Empirevan
demarxistischefilosofenMichaelHardtenAntonionegri.Empireblijkteenuiterstinvloedrijk
boek,volgensdesloveensedenkerslavojŽižeknietminderdaneen‘herformuleringvanhet
Communistisch Manifest’. InhunboekschetsenHardt&negridecontourenvaneennieuw
wereldrijkwaarindeVerenigdestaten,deG8,denAVO,hetIMFendeWTOsteedsmeerver-
vlochtenrakenmetgrotemultinationaleondernemingen,nGO’sendeVerenigdenaties.Het
modernewereldrijkdathierontstaat,isnietmeertevergelijkenmetwereldrijkenalshetBritseof
Franseuitvoorbijeeeuwen.Demachtisversplinterd,decentraalengedeterritorialiseerd. Datwil
overigensnietzeggendathetEmpireookmachteloosis.Integendeel.nuzoveelmondialespelers
gezamenlijkoptrekken,ontstaateen‘totaalwereldrijk’datalleafzonderlijkeidentiteitendreigtuit
tewissenenwaartegennogmaaramperverzetmogelijkis.HoemachtighetEmpireookis,het
isnietinstaatdearmoedeinhetZuidenoptelossen.Enwanneereraleenidentiteitoverblijft,
danishetdeidentiteitvandearmoede.Antonionegri&MichaelHardt,Empire,Cambridge,
MA:HarvardUniversityPress2000.Zieook:slavojŽižekin:Jimschilder,‘Herformuleringvan
hetCommunistischmanifest’,De Groene Amsterdammer1september2001;MalcolmBull,‘You
can’tbuildanewsocietywithastanleyknife’,London Review of Books4september2001.

1005 PoggeiseenDuits-Amerikaansintellectueel.AuteurvanPoliticsasUsual:WhatLiesbehindthe
Pro-PoorRhetoric(2010);TheHealthImpactFund:MakingnewMedicinesAccessibleforAll
(2008);WorldPovertyandHumanRights:CosmopolitanResponsibilitiesandReforms(2008)
enRealizingRawls(1989).HijistevensinitiatiefnemervanhetHealthImpactFund,zie:yale.
edu/macmillan/igh/index.html.

AAn‘HUnsCHULD’En‘OnZEsCHULD’VOORBIJ
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volgenshembevestigendmoetenbeantwoorden.‘Hetmondialeregime
datdooronzelandenwerdontworpen,moordtopeenmeerefficiënte
wijze dan de nazi’s deden in hun concentratiekampen; het dagelijkse
lijdenaanhongerenziektesisvelemalengroterdanhetlijdendatwerd
veroorzaakttijdensdezwartstejarenindeTweedeWereldoorlog’.En:
‘Dewereldwijdearmoedewordtactiefbestendigddooronzeoverheden
enafgevaardigden,endatwétenzeook.’1006

Decijfers,zegtPogge,sprekenklaretaal.Zesmiljoenjodenwerden
vermoordindekampen.InzijngeheelkosttedezesjaardurendeTweede
Wereldoorlogrondde60miljoendoden,AuschwitzendeGoelagin-
begrepen.Datwarenerdus tienmiljoenper jaar. ‘Veelmeermensen
echter–rondde360miljoen–stiervenvanhongerentegenezenziektes
indetwintigjaardieonsnuscheidenvandeKoudeOorlog.’Datzijner
achttienmiljoenperjaar.Datzijnnietalleenveelmeerdodendaninde
TweedeWereldoorlog,‘datzijnerookmeerdandiehetlevenverloren
inoorlogen,burgeroorlogenenonderdrukkingdooroverheden inde
gehele20eeeuw’.1007

HongerenextremearmoedezijnvolgensPoggevormenvanradicaal
‘kwaad’.WantwaaromnoemenweRwandesegenocidediein1994800
duizendlevenskosttewélhetkwaad,terwijlwedietermniethechten
aanhetnietvoorkomenvaneenveelvoudaanslachtoffersvanhongeren
armoedeindatzelfdejaar?Hetgaatomzo’nenormeaantallendoden,dat
Poggespreektover the largest crime against humanity ever committed.1008

Poggewijstopeensignificanteovereenkomsttussendearmoedeinde
DerdeWereldendemassamoordenindeconcentratiekampenvande
nazi’s.Of,meernauwkeurig:opeenovereenkomsttussenhetlijdzame
toezienvaneenmeerderheidvanalleDuitsersbijhetkwaadvandenazi’s
indejaren‘30en‘40,enhetalevenlijdzametoezienvaneenmeerderheid
vandewereldbevolkingbijhetkwaadvandehongerenarmoedeinde
jaren‘90en‘00.Hetiseenverbanddatvelenhemnietindankafnemen,
maardatweooknietzondermeerterzijdekunnenschuiven.

Wanneerdeafgelopentwintigjaar360miljoenmensenstiervenomdat
zedomwegtearmwarenomteleven,wanneerookvandaagbijnaéén
miljardmensenmethongernaarbedgaat,wanneermeerdanéénmil-
jardmenseninextremearmoedeleeft,danishetinderdaadabsurddat
dewereldgemeenschapzichin2000plechtigvoorneemtomdehonger
in2015metdehélftteverminderen,zoalsheteersteMillenniumdoel

1006 Pogge,Politics as usual,a.w.,p.2.
1007 Pogge,Politics as usual,a.w.,p.11.
1008 ThomasPogge,‘WorldPovertyandHumanRights’,Ethics & International Affairs19,no.1,2005,

p.2.
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luidt.1009Vergelijkditdoelnueens,suggereertPogge,meteendenkbeel-
digespeechdieFranklinRooseveltin1942hadkunnenuitsprekenover
dewreedhedeninnazi-Duitsland.steldatRooseveltopdatmomentniet
hadgezegddatdeVszosnelmogelijkeeneindezoumakenaanhetnazi-
regime,maardathijhadvertelddatdeVerenigdestatenhetinitiatiefzou
nemenineengezamenlijkeinspanningomdewreedhedenvandenazi’s
metdehélftterugtedringenin1957?1010

Dedodendoorhongerengeweldzijnvermijdbareenverwijtbaredo-
den,aldusPogge.Zohoudenwesterselandenbewustdemeestgruwelijke
dictatorsencorrupteregeringsleidersinhetzadel,omdesimpelereden
dathetonshetmeestevoordeeloplevert.Vanzelfsprekendzijndezefoute
regeringsleidersdehoofdverantwoordelijkenvoorhetlijdenvanhunbur-
gers.Maarwestersemogendheden,zosteltPogge,diehenmetveelgeld,
middelenengoederaadaanhetplucheplakken,zijnmedeverantwoor-
delijk.Hetisdankzijhunsteundatgrondstoffen,belastingopbrengstenof
ontwikkelingsgeldenindezelandenniettengoedekomenaandeeigen
bevolkingofdatdezebevolkingvrijwelgeenmogelijkheidheeftomhaar
eigenleidersaftezetten.

Bovendienheeftdewestersewereldeenimmenssysteemopgetuigdom
haareigenwelvaartveiligtestellen.Poggenoemtenanalyseerthandels-
verdragen,importtarieven,antidumping-wetgeving,landbouwsubsidies
enmondialeregelsterbeschermingvanhetintellectueleeigendom.Het
iseensysteemwaarindeWereldhandelsorganisatie,deWereldbanken
hetInternationaalMonetairFondseenhoofdrolspelen.ZoudeWHO
haardictatenlatenvaren,zouzijbijvoorbeelddebeschermingopheffen
vanwestersemarktentegengoedkopeimportenvanlandbouwgoederen,
textielenstaal,danzoudatarmelandenperdirecthonderdmiljardaan
inkomstenopleveren.Endatzoudanmeteenhonderdenmiljoenenred-
denuithunarmoede.1011

WanneerGracePhirizich,kortom,getroffenvoeltdoorhetkwaad,
dandoenweervolgensPoggegoedaanomdatkwaadnietteverhullen
achtermistigetermenalsimmanent,metafysisch,complexoftragisch,
maarhetconcreettoetewijzenaaneenmondiaaleconomischenpolitiek
systeemdatditkwaadookweerongedaankanmaken.Althans,datdit

1009 Millenniumdoel1:hetpercentagemensendatinextremearmoedeleeft,moetin2015tenminste
voordehelftzijnteruggebrachttenopzichtevan1990.Extremearmoedebetekentdatiemand
minderdan$1,25perdagheefttebesteden.In1990leefden1,8miljardmenseninextremear-
moede,oftewel41,7procentvandewereldbevolking.In2015moetookhetpercentagemensen
dathongerlijdtzijngehalveerd.In1990wasdatpercentage20procent.Enbijnaeenderdevan
allekinderenonderdevijfwastoenondervoed.

1010 Pogge,Politics as usual,a.w.,p.71.
1011 Pogge,Politics as usual,a.w.,p.20.
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kwaadweerongedaankanmakenonderforsedrukvandemocratisch
gekozenregeringen.Wantzélfzalhetmondialeregimezichnietophef-
fenofhervormen.

DevergelijkingtussenarmoedeenAuschwitz,entussenhetDuítsever-
zettegendenazi’s(ofhetnalatenervan)enónsverzettegendearmoede
(enonzenalatigheiddaarin),isafschuwelijk.DatbeseftookPogge.‘Maar
onsfeitelijkeantwoordopdewereldwijdearmoedeisdanookafschu-
welijk.’Enhetkwaaddatarmoedemensentoebrengt,isvolgensPogge
danookvergelijkbaarmethetkwaaddatdenazi’sdejodentoebrachten.

De verschillen tussen Auschwitz en extreme armoede zijn evident.
MaarvolgensPoggewijzendezeverschillenineenandererichtingdan
wewellichtdenken.Onsfeitelijkeantwoordtenopzichtevanextreme
armoede,ismoreelnogverwerpelijkerdanhetgefingeerdeantwoordvan
FranklinRooseveltopdewreedhedenindekampen.1012

Opdeeersteplaatsproduceertdewereldwijdearmoedejaarlijksmeer
dodendandenazi’sooitwistenteproduceren.Tochhoudenwijdeex-
tremearmoedealmeerdanvijftigjaaruit,terwijldewereldderampen
diedeItaliaanse,JapanseenDuitseellendelingenaanrichttenampervijf
jaaruithield.

Opdetweedeplaatsishetvooronsvéélgoedkoperomeeneindete
makenaandewereldwijdearmoede,danhetdegeallieerdenkostteom
eeneindetemakenaandeheerschappijvandefascisten.Destrijdvan
degeallieerdentegenDuitsland,ItaliëenJapanwaspeperduurenging
gepaardmeteenonvoorstelbaarbloedvergietenaanbeidekanten.Onze
strijdtegenhongerenarmoedeisnietalleengoedkoper,maarvereistook
geenbloedvergieten.Destrijdtegendearmoedeiszelfszogoedkoop,
datzedoordeburgersvanrijkelandenmaaramperzouwordengevoeld.

Opdederdeplaatszijnwij,andersdanin1942,directverantwoor-
delijk voor een belangrijk deel van de armoede. ‘De overheden van
demeestmachtigelandenonderhandelenoverdemondialeordemet
maaréénoogmerk:heteigenbelang’,schrijftPogge.‘Daarbijwerkenze
samenmetdeelitesuitmindermachtigelandenomdeonderhandelde
resultatenwereldwijdaftedwingen.Zewetenmaaraltegoeddatdit
regimeopeenimmenseschaalextremearmoedeinstandhoudtendat
dezearmoedevermedenkanworden.Maarzewensendekostenniette
dragen,hoegeringook,vaneenmondialearchitectuurdiedezearmoede
kanvermijden’.1013

HetzijnbelangrijkestellingendiePoggehierformuleert.stellingendie

1012 Ibid.
1013 Pogge,Politics as usual,a.w.,p.72.
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nietonweersprokenblijvenmaarweldegelijkeenbreeddraagvlakvinden
inhetWestenénhetZuiden.1014

DearmoedeenonveiligheidinhetZuidenisdus‘onzeschuld’enonder
deactueleargumentatiebevindtzichdoorgaanseenhistorischeanalyse.
EuropeanenhebbenAfrika,AziëenLatijns-Amerikaviahunkoloniën
beroofdvangoederen,zoalsspecerijen,ivoor,goudendiamanten.Door
hetverhandelenvantwaalfmiljoenslavenontnamhetAfrikazijnarbeids-
krachten.DekolonialemachtenscheeptenAfrikaopmetonhoudbare
grenzeneneenbestuurssysteemdatbrakmetdetraditioneleAfrikaanse
democratieën.Daarmeezettenzijhetdonkerecontinentduurzaamop
achterstand.HetisdezeroofzuchtvanhetWestendieverklaartwaarom
dewesterselandenzorijkenzoveiligzijnenwaaromAfrikavandaag
nogsteedszoarmenzoonveiligis.

DatAfrikanaveertigjaardekolonisatieenondanksveertigjaaront-
wikkelingshulp maar niet rijker wil worden, bewijst niet dat de ‘onze
schuld’-theorie niet klopt. Het bewijst dat de rooftocht van het rijke
Westenonverminderddoorgaat.Algebeurtdatnuopmeerverhulde
wijze.Rijkelandenzadelendearmeopmetleningendiedoorhenniet
zijnterugtebetalen.1015Rijkelandenhalenvooreenhabbekratsgoud,
diamant,bauxietencoltanuithetarmedeel.Tegelijkertijdbelettenze
hetZuidenomgeldteverdienendoorzelfzijnproductenaanhetWesten
teverkopen.

Eénvoorbeeldstaatvolgensdeaanhangersvan‘onzeschuld’voorve-
len.Inheteerstedecenniumvande21eeeuwsteunenderijkewesterse
landenhunboerenjaarlijksmetmeerdandriehonderdmiljarddollar.
Datis–inbijvoorbeeld2001–alleenalvijfkeerzoveelalszegevenaan
ontwikkelingshulp.DezeimmensesubsidiesrichteninhetZuidendirecte
schadeaan.nietalleenbelettenzezuidelijkelandbouwershunproducten
opwestersemarktenaftezetten.ZestimulerenEuropeseenAmerikaanse
boerenookomteveelteproducerenenhunproductenvervolgensver
onderdekostprijsinAfrikatedumpen.Linksomenrechtsomveroordelen
zeAfrikaanseproducententotdebedelstaf.1016

Zoginghetkolonialismeindeeerstehelftvandetwintigsteeeuwover

1014 ZiebijvoorbeelddebundelThomasPoggeandhiscriticswaarinachtpolitiekefilosofenPogge’s
stellingenopdekorrelnemen.‘TheydonotundertaketheirprojectinthespiritofaFestschrift,
whichlookbackwardtocelebrateanauthor’sachievements;instead,theiraimisasmuchcritical
asappreciative’.Zie:AlisonM.Jaggar,‘Introduction’,In:Thomas Pogge and his critics,Cambridge:
Polity2010.

1015 noreenaHertz,The Debt Threat: How Debt Is Destroying the Developing World,London:Harper
Business2005.

1016 s.Pollardetal.,EU Trade barriers kill.RapportvanhetCentre for the New Europe, Brussel2003.
Zie:cne.org/pub_pdf/2003_09_04_EU_barriers_kill.pdf.
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in het neokolonialisme van de tweede helft. Vandaag worden Afrika,
Azië en Latijns-Amerika niet meer uitgebuit door militaire machten,
maar door multinationale bedrijven. En deze worden weer krachtig
gesteunddoorinternationaleorganisatiesalshetIMF,deWereldbank
endeWereldhandelsorganisatieWTO.MetnamevoorAfrikapaktde
machtsverhoudingbinnendezeorganenslechtuit.Afrikaanse landen
missendekennisendemenskrachtomzichaandeonderhandelingstafel
metrijkelandentemeten.1017

Ookbinnengrotefinanciëleinstellingen,zoalsdeWereldbankenhet
IMF,makenrijkelandendedienstuit.Indezeorganenhebbenontwik-
kelingslanden slechts zo’n 30 procent van de stemmen. Invloedrijke
programma’svanhetIMFendeWereldbank,metnamedeStructural 
Adjustment ProgrammesdruktenAfrikazelfsverderterugdearmoede
in.1018HetfalenvandesAPswasgeengevolgvanverkeerdeinschattingen
ofeenfouteideologie,zelagenindezelfdelijnalsdeslavenhandeluit
de17een18eeeuw,hetkolonialismeinde20eeeuwendeaanwezigheid
vangrotewestersebedrijvenvandaag.DerelatietussenWestenZuidis
ereenvanuitbuiting.HetZuidenlagenligtvolledigaandeleibandvan
hetWestenenfungeerttotopdedagvanvandaagalseenreservoirvan
goedkopearbeidengoedkopegrondstoffen.EnwanneerhetWestenniet
legaalkankrijgenwathethebbenwil,danishetaltijdwelbereidomhet
begeerdegoedopillegalewijzetehalen.1019

Uitdezediagnoseroltalsvanzelfeentherapie.Willenwijeeneinde
makenaanmondialearmoedeenonveiligheid,danzalhetkapitalistische
uitbuitingsmodelmoetenboetenenzichonderwerpenaanfundamen-
telehervormingen.Zolangdatnietgebeurt,blijftGracePhiriarmen
onveilig.Allemorelezorgvoordearmstentenspijt,dienteerstenvooral
eenpolitiekestrijdtewordengevoerd.Zonderdezepolitiekestrijdzijn
economischereparaties,kosmopolitischdenkenenmorelemondialise-
ringvolgensdetheoreticivan‘onzeschuld’dagdromen,gespeendvan
elkerealiteitszin.

Ontwikkelingshulpisopzijnbesteendoekjevoorhetbloeden,dateen
onrechtvaardigewereldordeinstandzalhouden.1020Mensenrechtenver-
dragenenontwikkelingsprogramma’sleverenimmersnietsop,wanneer

1017 stiglitz,Globalization and its Discontents,a.w.
1018 noreenaHertz,IOU: The Debt Threat and Why We Must Defuse It,London:FourthEstate2004.
1019 ‘RespondentsfromlowerincomecountriesinAfrica,forexample,identifyFrenchandItalian

companies as among the worst perpetrators’, meldt de Bribe Payers Index 2006 van Trans-
parency International. Zie: transparency.org/news_room/latest_news/press_releases/2006/
en_2006_10_04_bpi_2006(geraadpleegd1september2008).

1020 LouKeune,The Myth of Development Aid.Zie:globalinfo.nl/Achtergrond/omgekeerde-ontwik-
kelingshulp.html(geraadpleegd1september2008).
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ernietswordtgedaanaandeasymmetrischeverhoudingentussenWest
enZuid.Wiezichdrukmaaktomdearmoedeenonveiligheidinhet
Zuiden,doeterbeteraanzicheerstdruktemakenoverderijkdomende
veiligheidvanhetWesten.Alleeneendramatischepolitiekafgedwongen
wijzigingindeverziekteverhoudingentussenhenenons,kanhetZuiden
nogredden.1021Alsvanzelfsprekendkerendetheoreticivanonzeschuld
zichtegenelkevormvanpolitioneleinterventieinzuidelijkecrisisgebie-
den.Gedektdoor‘juridischevertellingen’,rechtvaardigenhumanitaire
interventieslouterhetbehoudvaneenonrechtvaardigeenopuitbuiting
gerichtestatusquo.1022

Tweede variant
Het is de eigen schuld van het Zuiden
Deze ‘linkse’ theoreticivan ‘onzeschuld’wordeninde jaren ’90sterk
uitgedaagddoor‘rechtse’theoreticivan‘hunschuld’.Hungedachtegang
volgt,hoetegenovergesteldzeooklijkt,infeitedezelfdeargumentatie.
MaarnuwordthetWestenonschuldigverklaard.nuisdezuidelijkear-
moedeenonveiligheidhetexclusieveprobleemvanhetZuidenzelf.Hetis,
bijvoorbeeld,deanalysevandeAmerikaanseconservatiefRobertKaplan
inzijnscherpebeschrijvingvandeAfrikaansemisèreinzijnreisverslag
Het einde van de aarde.Kaplanschrijftoverinefficiënteoverheden,over
overbevolking, over uitputting van landbouwgebieden, over te snelle
urbanisatieen,meestinhetoogspringend,overderazendsnelleopkomst
vanreligieusfanatisme,zowelindeislamalshetchristendom.1023

EenvoormaligadviseurvandeWereldbank,RobertCalderisi,meent
datdeAfrikaansecultuurzichzelfstevigindewegzit.Afrikanendragen
eenwereldbeeldmetzichmeedatsteltdatmensenweinigkunnendoen
omdewerkelijkheidteveranderen.Hetiseenreligieusingekleurdwereld-

1021 Waarbijopdeeersteplaatsdewesterseontwikkelingshulpopdeschopmoet.ZobeschrijftDam-
bisaMoyohoewestersedonorendeAfrikaansetraditioneledemocratieënomzeephelpen,door
Afrikaanseleidersteverplichtenomopdeeersteplaatsaanhènverantwoordingafteleggen.
WanneerlandenalsMalawiveertigprocentvanhunbudgetuithetWestenontvangen,zijnzij
inderdaadeerdergeneigdzichopdedonorenterichtendanophuneigenbevolking;Dambisa
Moyo,Dead Aid,newYork:Farrar,strausandGiroux2009.OfMoyo’sremedie,afschaffing
vandehulp,werkelijksoelaasbiedtmoetnogwordenbezien.Zieondermeerhetcommentaar
opDead AidopdewebsiteOnE.Dezepro-ontwikkelingssiteverwijtMoyoondermeerroeke-
loosheid.‘Moyo’sideologicalexperimentisrecklessandseemstopaynoheedtothefactthat
millionsofAfricansareonlife-savingAIDsmedicationstodaypaidforbyaid.’Zie:one.org/c/
us/policybrief/911/(geraadpleegd5januari2011).InZambiaisdekritiekzomogelijknogfel-
ler.ZolaatdeZambian Economistzogoedalsnietsvanhetboekheel.Zie:zambian-economist.
com/2009/03/dead-aid-by-dambisa-moyo-review.html(geraadpleegd5januari2011).

1022 AnneOrford,Reading Humanitarian Intervention: Human Rights and the Use of Force in Inter-
national Law,Cambridge:CambridgeUniversityPress2003.

1023 RobertD.Kaplan,The Ends of the Earth: From Togo to Turkmenistan, from Iran to Cambodia. A 
Journey to the Frontiers of Anarchy,newYork:Vintage,1996.
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beeldwaarindenatuur,God,vooroudersengeestenhetvoorhetzeggen
hebben,ennietdemens.Het individustaatmachteloos tegenoverde
machtenvanbuitenenachtzichnietinstaatomietsaanzijnomgevingte
veranderen.DaaromzijnAfrikanen‘passiefenongemotiveerdomietste
ondernementegenwatzebeschouwenalsdenormalegangvanzaken’.1024

Een nederlandse diplomaat, Roel van der Veen, beschrijft hoe de
Afrikaansecultuurisgebouwdopwijdvertaktefamiliebandendieelke
economischeontwikkelingafremmen.Hijverwijstnaareenweerbarstige
AfrikaansemaatschappelijkestructuurencultuurenmeentdatAfrika,
omzijnkansenopontwikkelingtevergroten,veelvanzijnhuidigeken-
merkenmoetprijsgeven.1025Eenteleurgesteldontwikkelingswerkerten
slotte,ToonvanEijk,constateertdathetzwakkeAfrikaansearbeidsethos
deproductiviteitlaaghoudt.1026‘ElkedagvalthetopdatdemeesteAfri-
kaneneenanderehoudingtegenoverarbeidentijdsdisciplinehebben
danEuropeanen.’1027Afrikaisanders.AfrikaisandersdanhetWesten.
EnwanneerweAfrikawillenontwikkelen,moetenwerekeninghouden
meteenstrijdtussenculturen.MeteenClash of Civilisations.

Hetzijnoverigensnietalleenwesterlingendiewijzenophetonvermo-
genvanAfrikaomaantehakenbijdemodernewelvaart.OokinAfrika
zelfklinktverwijt,zelfverwijt,richtingdeeigencultuur.Ondermeerbij
journalistVenanceKonanuitIvoorkust:‘Onsprobleemisdatwijtotaal
nietnieuwsgierigzijn.nadenkenvindenweveeltevermoeiend.Wijzitten
lieverindekroeg.(...)Wijklagenovervijfhonderdjaarslavernij,maar
aldietijdishetbijgeenenkeleAfrikaanopgekomenomeengeweerte
makenomzichteverdedigen.Wewillendezelfdelevensstandaardals
inEuropa,maarniemandstaaterbijstilwatjeallemaalmoetdoenom
dattebereiken.Ja,jemoetervoorwerken.Maardatwillenweniet.We
krijgenlieverhulp.(...)Enalseroorlogis,zeggenwe:hetisdeschuld
vanFrankrijk.Wewillennietindespiegelkijken.’1028

DeAfrikaansearmoedeenonveiligheidiskortomniet‘onze’,westerse,
maar‘hun’,Afrikaanse,schuld.Endetherapiediedetheoreticivan‘hun
schuld’voorschrijven,ligtdanookvoordehand.EerstzalAfrikazelf
moetenveranderen.ZolangAfrikageenschoonschipmaakt,zalhetzich
nietkunnenontwikkelen.

1024 RobertCalderisi,The trouble with Africa. Why foreign aid isn’t working,newYork:Macmilland
2006.

1025 RoelvanderVeen,Afrika.Van de koude oorlog naar de 21e eeuw,Amsterdam:KIT2002.
1026 ToonvanEijk,Ontwikkeling en arbeidsethos in Sub-Sahara Afrika,Amsterdam:KIT2007.
1027 ToonvanEijkineeninterviewmetPeterVermaas.Zie:oneworld.nl/index.php?section=ViceVersa-

HetWereldje&articleId=12034(geraadpleegd12maart2009).
1028 PaulineBax,‘Onsprobleemisdatwijnietnieuwsgierigzijn.schrijverVenanceKonanoverzijn

landIvoorkust’,NRC Handelsblad22mei2004.
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Hetismogelijk,zogevenookdemeestetheoreticivan‘hunschuld’toe,
datkapitalistischeinstantiesalshetIMFendeWereldbankAfrikainde
jaren‘80en’90schadetoebrachten.Maardezeschadevaltvolstrektin
hetnietbijhetleeddatdeveleAfrikaansecommunistischeheersershun
landentoevoegden.Zekerwanneerzijzichdaarbijtegenhetkapitalisti-
scheWestenkeerden,zoalsMengistuinEthiopië,KerekouinBenin,Dos
santosinAngolaofMugabeinZimbabwe.HetWestenvoerdeoorlogin
Afrika.Zeker.MaarAfrikaanselandenwetenookzelfmaaraltegoedwat
vechtenis.VanhetbeginvandeAfrikaanseonafhankelijkheidin1957,
tot2004,voerden34vande48grotereAfrikaanselandenoorlog.Dat
warenerzevenopdetien.Ophetzwartecontinentheersendewetten
vandejungle.AfrikawasenistheHeart of Darkness.1029

En hoe nadelig de westerse landbouwpolitiek en handelsbarrières
wellichtookzijn,ookAfrikazelfwerpttalvaninternehandelsbarrières
op.Hetcontinentzoumetbijna800miljoenmenseneenenormebin-
nenmarktkunnenvormen:driekeerzogrootalsdeVerenigdestatenen
bijnaeenszogrootalsEuropa.Afschaffenvanhandelsbarrièresbínnen
AfrikazouAfrikaanselandenenormevoordelenkunnenopleveren.Maar
veelanimoinAfrikaomhaarhandelsbarrièresafteschaffen,iserniet.1030

En dan kent Afrika tal van culturele barrières die verandering te-
genhouden.DemeestnefasteisdewijzewaaropdeAfrikaansefamilie
functioneert.Deze familie isextended en iedereenvindthetvolstrekt
vanzelfsprekendommeeteliftenopdesuccessenvanhunbrothers en 
sisters. Terwijlindewestersewereld,maarookindemeesteAziatische
landen, succesvolle individuen geld verdienen, sparen en investeren,
wordthetgeldvaneensuccesvolleAfrikaanmeteenweerafgeroomd.
DezefamiliestructuurweerhoudtAfrikaervanzichteontwikkelentot
eenmoderne,liberalesamenleving.1031

Helaasweerspiegeltdedecultuurvandeextendedfamilyzichookin
hetgroot.Afrikaanseleiderszijngebondenaanhunfamilies,stammen
ofclans.Traditioneleautoriteiten,chiefsenhoofdmannenzittenophun
postalshethoofdvaneenwijdvertakteclan,omdegroeptebelonendie
henaandemachthoudt.Enwanneerdezeleiderstoeganghebbentotde
staatskas,zullenzenietnalatenomhunclanmetgemeenschapsgeldtebe-
hagen.1032Corruptieiseerdervanzelfsprekenddanuitzonderlijk.‘Terwijl

1029 stephanManinger,‘Heartofdarkness:westernpolicyofnon-interventionisminAfrica’African 
Security Review,vol.8.no6,1999.

1030 GumisaiMutume,‘HowtoboosttradewithinAfrica.Lowerbarriersanddiversifyproduction’,
Africa Recovery,vol.16,no.2-3,september2002,p.20.

1031 LindaPolman,‘Devloekvanhetnetwerk’,NRC Handelsblad20december2002.
1032 VanderVeen,a.w.
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scandinavischelandendoorlopendaandetopstaanvandeCorruption 
Perceptions Index,clusterendemeestelandenuitsub-saharaAfrikaop
debodem.’1033Afrikaanseleiders,maarookAfrikaansepolitieagentenen
Afrikaanseambtenaren,zijnnotoironbetrouwbaar.nietalleengaatzo
veelgeldverlorenenwordtdeprilledemocratieondermijnd.Westerse
bedrijvenpeinzenerooknietoveromincorruptelandenteinvesteren.
Behalve als ze zelf onbetrouwbaar zijn en van het systeem hopen te
profiteren.

Daarom, zo menen de theoretici van ‘hun schuld’, is armoede en
onveiligheid een intern Afrikaans probleem. Pas wanneer Afrikaanse
overhedenzelfstappenzettenomhuneigenproblemenaantepakken,
maakthetcontinentkansomzijnarmoedewerkelijkteoverwinnen.1034
Allemorelezorgvoordearmstentenspijt,eerstenvooralzaleenpolitieke
strijd moeten worden gevoerd. Daarmee verlangen ook de theoretici
van‘hunschuld’eenfundamentelehervorming,zogeenrevolutie.nu
speeltdezezichnietafbinnenhetkapitalistischeWesten,maarbinnen
deAfrikaansepolitiekendeAfrikaansecultuur.Eenpolitiekencultuur
diedezearmoedeenonveiligheidmogelijkmaaktofinstandhoudten
dienuboetemoetdoen.netalsvoordeapologetenvan‘onzeschuld’
kunnenontwikkelingsstrategieënenmensenrechtenverdragenookvoor
deverkondigersvan‘hunschuld’nooitmeerzijndaneeneersteaanzettot
dergelijkepolitiekeveranderingen.Doorgaanswerkenwesterseontwik-
kelingsprogramma’saverechts,doordatzijeenondoorzichtigencorrupt
modelinlevenhouden.1035

Hoewel het paradigma van ‘hun schuld’ kan leiden tot een volle-
digeafkeervanhetarmeenonveiligedeelvandewereld,kanhet’hun
schuld‘-paradigmaookleidentotmilitaireinterventies.Dezewordenin
eeninvloedrijkboekbepleitdoorThomasBarnett,1036wanneerhijstelt
dathetAmerikaanselegeropveelagressieverewijzeslependeoorlogen
indeDerdeWereldmoetbeëindigen.AlsvoorbeeldnoemtBarnettde
interventieinsierraLeone,waarBritsetroepeneeneindemaaktenaan
eenvandemeestbloedigeburgeroorlogeninAfrika.Barnettbepleithet
inrichtenvanAmerikaansebasesophetzwartecontinent.Diemoetenniet
alleenveenbrandenblussenmaarkunnenookassisterenbijregime change.
BijhetverwijderenvanslechteleidersalsdeGhadaffi’sendeMugabe’s.

1033 Zie:transparency.org/policy_research/surveys_indices/bpi.
1034 ArendJanBoekestijn,De prijs van een slecht geweten. Waarom hulp in haar huidige vorm niet 

werkt,soesterberg:Aspect2010.
1035 Moyo,a.w.
1036 ThomasBarnett,The Pentagon’s New Map. War and Peace in the Twenty-First Century,newYork:

Putnam2004.
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WiezichdrukmaaktomdearmoedeenonveiligheidinhetZuiden,
doeterdanookgoedaanzicheerstdruktemakenoverdearmoedige
enonveiligeverhoudingenbinnendatzelfdeZuiden.

Derde variant
Schuld en Boete voorbij
Endanisernogeenderdevariant.Diebevindtzichnietalleenhalver-
wege‘onzeschuld’en‘hunschuld’,maargaatookaanbeideverklaringen
voorbij.OokdezederdevariantvraagtzichafwaaromzoveelAfrikanen
doorlopendziekzijnofwaaromerzovaakhongerheerst.Enwaarom
hetAfrikanietluktomopgenomentewordenindewereldeconomie.
Hoewelookdezevariantnietschuwtomschuldigenaantewijzen,in
hetWestenenhetZuiden,legtzijvooraldenadrukopgemeenschappe-
lijkeontwikkelingenindatzelfdeWestenenZuiden.Hetantwoordvan
dezetheoretici‘voorbijschuldenboete’luidt,intweebeweringen,als
volgt.Eén:deontwikkelingwaarhetWestenopditmomenthetmeest
vangeniet, startte inGroot-Brittannië,breiddezichdeafgelopen150
jaaruitoverderestvandewereldenAfrikaishetlaatstecontinentdat
zalaanhaken.Twee:deachterstandinontwikkelingingrotedelenvan
Afrikawaszoextreem,dathetcontinentinzowelinde19eals20eeeuw
geenbeslissendestapvooruitkonmaken.Hetishetverhaaldatinwis-
selendebewoordingenwerdenwordtvertelddoorontwikkelingsdenkers
alsWaltWhitmanRostow,MahbubulHaq,Amartyasen,Jeffreysachs
enPaulCollier.

ZomeentCollierdatAfrikagevangenzitineenaantal‘ontwikkelings-
fuiken’,indevelopment traps.1037DemeestinhetoogspringendeisThe 
Conflict Trap van aanhoudende burgeroorlogen.1038 Behalve enorme
kostenaanmenselijkeellende,veroorzakenAfrikaanseoorlogen jaar-
lijksmeerdanzestigmiljarddollaraaneconomischeschade.Endatzijn
kostendieAfrikazichnietkanveroorlovenendiemedeoorzaakzijn
van de achterblijvende ontwikkeling. Dan is er The Natural Resource 
Trap.1039Landendiegezegendzijnmetveelgrondstoffenblijkendoor-
gaansslechterafdan landendiedezenietbezitten.Grondstoffenzijn
aanleiding totgewapendeconflicten, zemakenoverheden laks inhet
heffenvanbelastingenvanhunburgersenzeleidentotDutch Disease:
doordeverkoopvangrondstoffenstijgtdewaardevandelokalemunt,
waardoorandereindustrieënminderconcurrerendworden.Vervolgens
steltCollierdatveelAfrikaanselandenindevalzittenvanLandlocked and 

1037 Collier,a.w.
1038 Collier,a.w.,p.17v.v.
1039 Collier,a.w.,p.38v.v.
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Bad Neighbours.1040Veellandenliggenzogeïsoleerd,datzelouterhandel
kunnendrijvenmethunburen,diedoorgaansevenarmzijnalszijzelf.
nietzonderredendoenlandenaandeAfrikaansekustenhetveelbeter
dan,bijvoorbeeld,Burundi,nigerofdeCentraalAfrikaanseRepubliek.
AlslaatsteiserdannogdevalBad Governance in a Small Country:een
slechtgeleidlandkaneenontluikendeeconomieinhoogtempodenek
omdraaien. Kleine landen zijn bovendien minder aantrekkelijk voor
buitenlandseinvesteerdersomwillevandekleineafzetmarkten.1041

OokdeanalysevanJeffreysachs1042draaitrondhetbegripDevelopment 
Trap,alrichtsachsalzijnaandachtopéénfuik,endatisdearmoedefuik,
The Poverty Trap.1043Afrikadraaitletterlijkrondinzijnarmoede.Debe-
volkingvanAfrikaistévaakentéernstigziek,téslechtonderwezen,té
weiniginstaatomvoldoendegewassenteverbouwenenleefttégeïsoleerd,
waardoorzesimpelwegnognietopeerstesportstaatvandeladderdie
weontwikkelingnoemen.

InfeiteleeftmeerdandriekwartvanalleAfrikanenindezelfdesituatie
alsdemeesteEuropeanenindevroegemiddeleeuwen.Demeerderheid
bedrijftkleinschaligelandbouw.Datgebeurtgoeddeelszonderhulpmid-
delenzoalszeisen,riekenendorstvlegels,omvantractoren,ploegen,kiep-
karren,strooiers,persenofirrigatie-endrainage-apparatuurnogmaarte
zwijgen.Enhetgebeurtzonderenigekennisvanbemesting,vanirrigatie,
vanhetvermenigvuldigenvanzaaigoedofhetbestrijdenvanonkruid.1044

DaaromzijndemeesteAfrikanensubsistence farmers:boertjesdieop
zijnbestinhuneigenonderhoudkunnenvoorzien.Enzelfsditluktniet
intijdenvandroogte,overstromingenofziektes.DedagvanAfrikaanse
boeren,enzekervanboerinnen,begintvóórvijfuurindeochtenden
wordttothalfelf’savondsgevuldmethetmakenvanvuur,halenvan
water,kokenvanhetwater,bijeenscharrelenvanvoervoorhetvee,zaaien,
wiedenenoogstenindetuin,zoekenvanbrandhout,fijnstampenvan
maïsengraanenhetkokenvanmaaltijden.Zekerindezaai-enoogsttijd
ishetlevenzogevuldmetdezorgomhetdagelijksebrood,datervoorhet
scheppenvanproefveldjes,aanleggenvanirrigatiesystemen,bouwenvan
hulpmiddelenofvolgenvanlandbouwonderwijsampertijdoverblijft.1045
Innovatiegaatdanooktraag.Tergendtraag.

1040 Collier,a.w.,p.53v.v.
1041 Collier,a.w.,p.64v.v.
1042 sachs,Het einde van de armoede,a.w.
1043 sachs,Het einde van de armoede,a.w.,p.82.InhetWestenwordtdetermarmoedevalspecifiek

gebruiktvoormensenmeteenuitkeringdieeenbaankrijgen,enernettoininkomenopach-
teruitgaatomdathunrechtopsubsidiesverdwijnt.

1044 sachs,Het einde van de armoede,a.w.,p.212-214.
1045 The African Woman Food Farmer,newYork:TheHungerProject2005.
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Inzo’nsubsistence economylevenmensenvrijwelvolledigvanhunakker
ofvee.Zeproducerenwatzezelfaanvoedselnodighebbenenkomen
maarampertoeaanhetverbouwenvancash crops,vanlandbouwpro-
ductenomgeldmeeteverdienen.Laatstaandatdezeboerenindustriële
producten of diensten kunnen aanbieden. Geld komt bij deze kleine
boerengezinnendusnauwelijksbinnen.

Daarom is de plattelandsbevolking het meest kwetsbaar. Waar geld
ampereenrolspeelt,kunnenmensennietsparenomintijdenvanhonger
voedselaanteschaffenofommedicijnenofmedischehulpintekopen.
Wanneereenoogstmislukt,doordatbijvoorbeeldderegensnietkomen
engeenhulpvanbuitenarriveert, gaanmensen simpelwegdood.En
ziektenalsmalaria,choleraofdysenteriehebbenzondermuskietennet-
ten,schoonwaterenmedicijnenvrijspel.1046

Wienietboert,woontindestad.Maarindiestadwordtevenminveel
geproduceerd.Delevensstandaardindestedenisnauwelijkshogerdan
ophetplatteland.Destadsbewonerhoudtzichvooralbezigmethetdrij-
venvanhandel.InAfrikaansestedenprobeertiedereenietsaaniedereen
teverkopen.Vanoliekoekjestotbezems,vanbananentotvierderangs
mobieltjesenoudeschoenen.

Wienietboertengeenhandeldrijft,hooptopeenbaantjebinnenhet
omvangrijkeoverheidsapparaatdatveelAfrikaanselandenkennen.Ofhij
biedtzijndienstenaanbijdekleinegroeprijkendieelkAfrikaansland
ookkent.Opommuurdepercelenwerkenzealsschoonmaakster,was-
vrouw,nanny,tuinman,kok,chauffeur,portier,bewaker,hondenuitlater
ofmanusje-van-alles.Methetweinigegelddatzeverdienen,kopenzede
productenvandekleinehandelaars.Veelgoederenvandiehandelaren,
waarondervoedsel,bezems,slaapmatten,mandenenhoutskool,komen
weervanhetplatteland.Ofzearriverenalstweedehandsgoederen,zoals
klerenofoudeauto’s,uithetWestenenChina.Eenaantalproducten
wordt door een klein leger aan business women geïmporteerd uit de
weinigelandendiewelietsproduceren,zoalsZuid-Afrikaennigeria.1047

Het Grote Gebeuren
ZodraaiendemeesteAfrikanenrondinhunarmoede.Dieverhindert
vooralsnogdedeelnamevanAfrikaaaneenalsmaargroeiendewereld-
economie.Endoordatlandendiewelmeespelenindemondialisering
steedsrijkerworden,wordtdearmoedeinAfrikaalsmaarschrijnender.
InplaatsvanjeaftevragenwaaromhetAfrikanenmaarnietluktomuit

1046 sachs,Het einde van de armoede,a.w.,p.231-236.
1047 sachs,Het einde van de armoede,a.w.,p.242-245.
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hunarmoedeteontsnappen,ishetinteressantomeerstdevraagtestellen
waaromhetWestenwelaanzijnarmoedewistteontsnappen.

In feite is de vraag waarom Afrika in de 21e eeuw nog zo arm is,
vergelijkbaarmetdevraagwaaromEuropainde11eeeuwnogzoarm
was.Hoeveelverschillenerookzijnenhoeonmogelijkhetookisom
verschillendehistorischeperiodesmetelkaartevergelijken:ookEuropa
hadeeuwenlanglanggeenkansomrijker,veiliger,gezonderenwelva-
renderteworden.TochzijndebewonersvanhetrijkeWestengeneigd
omhuneigenwelvaartalsvolstrektvanzelfsprekendtebeschouwenen
dearmoedeinAfrikaalsabnormaal.

Maardatisdewereldopzijnkop.HetWestenmaakteeenontzagwek-
kende sprongvooruit.nietdearmoedevanAfrika,maarde rijkdom
van het Westen is zonder historisch precedent. Wat maakte Europa
uiteindelijkzorijk?WatmaaktevervolgensAmerika,JapanenAustralië
zowelvarend?EnwatmaaktopditmomentgrotedelenvanAziëen
Latijns-Amerikasteedsrijker?HoebrakhetWestenuithaareeuwenlang
durende‘armoedeval’?1048Wathet‘GroteGebeuren’1049veroorzaakte,was,
in samenvatting, de Industriële Revolutie. Vóór 1800 was het Westen
nauwelijksrijkerdanAfrika,AziëofLatijns-Amerika.Hetfeitdathetin
de19eeeuwvoorheteerstindegeschiedenismogelijkwerdominhoog
tempoentegenrelatiefgeringekostengoederenteproduceren,leiddetot
deimmenserijkdomdiedewestersewereldvandaagkent,inclusiefhet
verlangenaandeperiferieomaandezerijkdomdeeltenemen.

Hetwasduseenuniekesamenloopvanindustriële,geografische,soci-
ale,filosofischeenpolitiekeontwikkelingen,diedeconstanteeconomi-
schegroeiinhetWestenmogelijkmaakte.Eengroeidiezichvervolgens
verspreiddenaardenieuweVerenigdestatenennaardekoloniënvan
hetBritserijk,zoalsAustraliëennieuw-Zeeland,naarhetvastelandvan
EuropaenuiteindelijknaarJapan.Devraagisnuhoedemeerdaneen
miljardmensenaandevoetvandepiramideindezeeconomischegroei
kunnendelen.1050

Deze opwaartse gang van de westerse economie is overigens geen
vanzelfsprekende. We hoeven ons evenmin illusies te maken over de
dagelijksepraktijkvandeze18e-en19e-eeuwsevormvanmondialisering.
Deeerstestapindemodernetijdiszeldeneenstaprichtingwelvaart.Hij

1048 GebaseerdopMaddison,The World Economy,a.w.ZievooreensamenvattingvanAngusMad-
disonsdenken:AngusMaddison,‘TheWestandtheRestintheInternationalEconomicOrder’,
OECD Observer,mei2003,enAndrewsharpe, ‘AngusMaddisonrewriteseconomichistory
again’,Challenge,juli/augustus2002.

1049 sachs,Het einde van de armoede,a.w.,p.37v.v.
1050 sachs,Het einde van de armoede,a.w.,p.37-60.
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isbijnaaltijdeenstapnaargrotereellende,metnieuweziekten,nieuwe
vormenvanuitbuiting,nieuwemisdaadennieuwe,wellichtnogschrij-
nendervormenvanarmoede.Inzijngroteboekoverdegeschiedenisvan
hetBritseWereldrijkverteltdehistoricusniallFergusonhoehetBritse
Rijk letterlijkviadiefstal,moordenslavernijde IndustriëleRevolutie
uitdroeg.1051MaartegelijkertijdtoontFergusonaandatdeBrittenookde
mentaleeneconomischebasislegdenvooronzemondialewelvaart.Met
deIndustriëleRevolutiewerdenookdevrijheidvandenken,democratie
eninternationalehandelgevestigd.

WaaromdrongdeIndustriëleRevolutieniettotAfrikadoor?Hetis
eenvraagdiekanwordenbeantwoordmeteenwedervraag.Waarom
gebeurdedattoteind19eeeuwooknietinsingaporeofChili?Waarom
gebeurdehettotinhetlaatstekwartvande20eeeuwnietinChinaof
Midden-Amerika?Waaromgebeurdehetopdedrempelvande21eeeuw,
nietinAfrikaeningrotedelenvanhetMidden-enVerreOosten?Het
isallastigomtebegrijpenwaaromietswélgebeurde.Hetisvrijwelon-
mogelijkteonderzoekenwaaromietsnietplaatsvond.

Feitisdatdeindustriëleimpuls,diestartteinGroot-Brittannieaanhet
eindevande18eeeuwendievanaf1850demoderneeconomieënophet
Europesevastelandaanjoeg,1052totvoorkortnietarriveerdeinAfrika.Feit
isookdattotverinde19eeeuwüberhauptmaarampercontactbestond
tussenhetWestenenhetgrootstedeelvanAfrika.TerwijldeIndustriële
RevolutieEuropamoderniseerdeenzicheeneerstemondialiseringsgolf
aftekende(1850-1914),maakteDavidLivingstone(1813-1873)zijnlange
ontdekkingsreizenoverhetAfrikaansecontinent.Deoerwoudenvanhet
Congobassin,dezandvlaktesvandesaharaenhetbushlandvanOost-
Afrika:totruimhonderdjaargeledenwarenzezelfsnietinkaartgebracht.

FeitelijkkrijgtAfrikapassindsenkeledecenniadekansomzichaan
tesluitenbijdeindustriëlerevolutie.Dekansómzichinmodernezin
teontwikkelen.In1957werdheteersteAfrikaanseland,Ghana,onaf-
hankelijk,Zimbabwekreegzijnonafhankelijkheidpasin1980.Dertig,
veertigofvijftigjaar,zijnvooreenzelfstandiglanddomwegtekortom
eenontwikkelingdoortemakendiezichinanderelandenindriehonderd
oftweehonderdjaarvoltrok.Wiehooptopeenspoedigeontwikkeling
vanAfrika,zalzichmoetenoefeneningeduld.

1051 niallFerguson,The Rise and Demise of the British World Order and the Lessons for Global Power,
newYork:BasicBooks2003.

1052 Met uitzondering van Wallonië, in het huidige België, de eerste regio op het Europese
continent waar de industriële revolutie in 1798 arriveerde. De revolutie deed nederland
rond1850aan,derestvanEuropavolgderond1880.Zie:en.wikipedia.org/wiki/Industrial_
Revolution#Continental_Europe(geraadpleegd12maart2009).
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Human Development
Hetisnietanders.Terwijldeafgelopen150jaaringrotedelenvande
werelddebasiswerdgelegdvoordewelvaartvanzesmiljardmensen,
hangtmeerdaneenmiljardmensennogsteedsinbitterearmoede.De
landenwaarinzijwonen,zittengevangenineenaantal fuiken.Zowel
PaulCollieralsJeffreysachsbepleitendanookomdeinspanningendie
wordenverrichtonderdeparaplu’svanHuman DevelopmentenHuman 
Securityvooralopdezeachtergeblevenenterichten.Wantdewesterse
wereldbezitdemogelijkhedenomietsaanhunarmoedeenonveiligheid
tedoen.

OntegenzeggelijkisJeffreysachsdegrootstevoorsprekervanwesterse
bemoeienismethetarmeZuiden.Onomwondenverdedigthijhetop-
schroevenvanwereldwijdeontwikkelingshulpomviaarmoedebestrijding
eenimpulstegevenaaneconomischegroei.Extremearmoede,betoogt
sachsin2005,kanin2025tothetverledenbehoren.Rijkelandenkun-
nendeeconomischegroeivanarmelandenmetveelgeldaanzwengelen,
waarnadezeaansluitingvindenbijmondialemarkten.sachsplannenom
zo’nkickstartmogelijktemaken,waaierenuitvanhetverstrekkenvan
muskietennettenvooriedereeninmalariagebieden,tothetkwijtschelden
vanschuldenvoordearmstelandenterwereld.

Omdearmoedewerkelijkdewerelduittekrijgen,zijnvolgenssachs
deMillenniumdoelenvandeVerenigdenatiesvancruciaalbelang.De
kostenomviadeMillenniumdoeleneeneindeaandearmoedetemaken,
schathijopzo’n65miljarddollarperjaarin2002oplopendtotzo’n195
miljarddollarin2015.1053En,toevalligofniet:datbedragkomtdanpre-
ciesovereenmetdeinternationalenormvan0,7vanhetBrutonationaal
Productdatelklandzoumoeteninzettenvoorontwikkelingshulpinde
armstelandenterwereld.

OokPaulCollierisvoorstandervanontwikkelingshulp,ookalkenthij
zijntwijfels.HoewelColliertalvanproblemenopnoemtdiemethulp
samenhangen,vancorruptietothetverlengenvanburgeroorlogen,1054en
daarommeentdatontwikkelingsorganisatieshungeldenveeleffectiever
moeteninzetten,stelthijmetklemdathulpabsoluutkanwerken.niet
alleenishulpinstaatomconcreteproblemenoptelossen,vanhette-
rugdringenvankindersterftetothetuitbannenvanpolio.Ookkangoed
ingezettehulperinslagenomeenarmlandaaninvesteerderstehelpen
waardoorhetlandeconomischkangroeien.Aid is part of the solution 
rather than part of the problem.1055

1053 sachs,Het einde van de armoede,a.w.,p.301.
1054 Collier,a.w.,p.105.
1055 Collier,a.w.,p.123.
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Maarhulpalléénbiedtgeenoplossing.Zomoethulp,wanneernodig,
gepaardgaanmetpolitioneleinterventies,zoalsdeBrittendiein2000
pleegdeninhetdooroorlogverscheurdesierraLeone.Ofeeninterventie
die,zokunjevandaagaanvullen,inhetvoorjaarvan2011werdgepleegd
doordeinternationalegemeenschapinhetLibiëvanMoammarGhadaffi.
Collierbeseftmaaraltegoeddathetenthousiasmevoorgewelddadige
interventies van de internationale gemeenschap sinds srebrenica, Af-
ghanistandenIraknietistoegenomen.Maarinfragieledemocratieën,
vaakbedreigddoorheteigenlegerofdoorgewapendegroepen,dienthet
Westendegekozenoverhedentochdenodigeexternal military guarantees 
teverschaffenomzoontwikkelingmogelijktemaken.1056

Hetzijnechternietalleenduremaatregelenalsontwikkelingshulpen
politioneleinterventiesdiedebottom billiontengoedekomen.Collier
steltookvoorom‘onzewetten’teherzienwanneerdeze‘hunproblemen’
veroorzaken.Daarbijdenkthijaanhetafsprekenvantalvaninternatio-
naleverdragendienietalleenmoetenvoorkomendatarmelandensafe 
havenswordenvoorboeven,terroristenofgevaarlijkeziekten.‘Heteffect
moetwederkerigzijn.Derijkelandenfungerenallangalssafe havens
voorcriminelendiedebottom billion leedtoevoegen.’Bijdezecriminelen
denktCollierbijvoorbeeldaanwestersebanken,metnameinZwitserland,
diezichmaaraltegretigterbeschikkingstellenomgeldenopteslaan,
gestolenvanbottom billion societies.Enhijdenktaandemogelijkheid
diewesterselandenalsFrankrijkbiedenombetaaldesmeergeldenafte
trekkenvandebelastingen.1057

Verdragen voor Natural Resource Revenues, voor Democracy, voor
Budget Transparency, voor Postconflict situations en voor Investments
moeteneeneindemakenaanpraktijken,bijónsenbijhún,diedearmste
miljardaandevoetvandepiramideschadetoebrengen.Endatgeldt,
tenslotte,ookvooreennieuwehandelsverdragen,dienietalleenmondiale
vrijhandeldienentebevorderen.Zijmoetenhetmetnamegemakkelijker
makenvoorarmelandenomhunproducteninhetWestenaftezetten.1058

Daarmee,engeheelandersdandetheoreticivan‘hunschuld’en‘onze
schuld’,kiezendenkersalssachsenColliervooreenminderpolitiek,
maareconomischenpolitioneelgetintmodelvanstimulering,preventie
enreparatie.

‘Politiekdenken’zalikverderopindezetekstdefiniërenindelijnvan
ThomasHobbes,niccolòMachiavelli,CarlschmittenAlainFinkielkraut.
Wieinhunlijnargumenteert,maaktconstantonderscheidinFreund und 

1056 Collier,a.w.,p.124-134.
1057 Collier,a.w.,p.135-156.
1058 Collier,a.w.,p.157-174.
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Feind.Politiekdenkenontstaatophetmomentdatmensenietswillen
bereikenenvervolgensvaststellenmetwiezedatdoelkunnenbereiken
enwiehendaarvanafzalproberentehouden.Machiavelli,schmitten
FinkielkrautlevenindewereldvanThomasHobbes’homo homini lupus 
est enconcentrerenzichopdevraaghoezeanderenhunwilkunnenop-
leggen.Omditdoeltebereiken,makenzevanmeetafaanonderscheid
tussen politieke vrienden en politieke vijanden. Volgens hen kunnen
stimulering,preventieenreparatienooiteerdervormkrijgendannáde
consolideringvaneenvitalepolitiekestrijd.1059

De theoretici van ‘onze schuld’ en ‘hun schuld’ koesteren sterke bedenkingen 
jegens instrumenten als ontwikkelingssamenwerking of politionele activiteiten. 
Hun inzet is politiek, want alleen politiek handelen kan verandering teweeg 
brengen. Terwijl de theoretici van onze schuld en hun schuld meenden dat respec-
tievelijk het Westen, dan wel het Zuiden, verantwoordelijk is voor de armoede en 
onveiligheid in met name Afrika, leggen de denkers van ‘voorbij schuld en boete’ 
de nadruk op een langdurige ontwikkeling die Afrika nu pas bereikt. Ontwik-
kelingssamenwerking, maar ook de inzet van politie en leger in conflictsituaties, 
kunnen deze ontwikkelingen begeleiden en versnellen. 
Deze laatste groep theoretici veronderstelt geen tegenstelling tussen het Westen 
en het Zuiden, maar een gedeeld verlangen: de Afrikaan én de westerling wensen 
beiden een welvarend en veilig bestaan. En zowel Human Development als Human 
Security hoopt dat welvarende en veilige bestaan binnen handbereik te brengen 
van iedereen, zowel in het Westen als in het Zuiden. Terwijl de theoretici van 
‘hun schuld’ en ‘onze schuld’ grote tegenstellingen ontwaren tussen het rijke en 
arme deel en al snel een politieke analyse maken, nemen de denkers van ‘voorbij 
hun en onze schuld’ een kosmopolitisch perspectief in dat eerder economisch en 
politioneel is, dan politiek.

1059 Patriciaspringborg,The Cambridge Companion to Hobbes’s Leviathan. Introduction,Cambridge:
CambridgeUniversityPress2007,p.4.
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23 HumanDevelopment
enmondialezorg

‘Menselijke ontwikkeling’ ontleent zijn waarde zowel aan een moreel uit-
gangspunt als aan een economisch belang in onze zorg voor de armsten, 
waar ter wereld deze zich ook bevinden. In 2000 kreeg Human Development 
handen en voeten in de vorm van de Millenniumdoelen. Op grond waarvan 
werden deze acht doelen vastgesteld? Weerspiegelen zij de behoeften en 
prioriteiten van de armen? Weerspiegelen zij ook het Human Development-
concept zoals uitgewerkt door Mahbub ul Haq? Door welke politieke strategie 
wordt de uitvoering van de Millenniumdoelen vergezeld?

EnzostondGracePhiriindeafgelopenvijftigjaarblootaantenminste
drie grote ontwikkelingsplannen. Dat was in de jaren ’50 het macro-
economischegrowth only paradigmvanWaltWhitmanRostow.Indejaren
‘80warendatdeStructural Adjustment ProgrammesvandeWereldbank
enhetIMF.Envandaagishetdewarmemicro-economischeaanpakvan
Human Development zoals uitgewerkt in de Millennium Development 
Goals.Deverschillenzijnimmens.Tijdensdenaoorlogsejarendraaide
allesomhetgrootschalig investeren inbricks and mortar.Vervolgens
richttendebeleidsmakerszichophetontsluitenvandezuidelijkemark-
tenenhetkrachtigsnoeienindeoverheidsuitgavenvanarmelanden.
Toenwaserplotshetbevorderenvandemogelijkhedenvanmensenvia
acht,veelalsociaal-economischeontwikkelingsdoelen.Deinternationale
ontwikkelingspolitieklaveerdetussenuitersten.

Tot2015,zovaltteverwachten,zalHuman Development dekoersblijven
bepalen.Althans:tot2015geldenvoordeVerenigdenatiesendemeeste
aangeslotenlandennogdeMillenniumdoelen.EnwatHumanDevelop-
mentinhoudt,datlezenwijjaarinjaaruitindeHuman Development 
Reports,HDR.Inheteersterapport(1990)schrijvendesamenstellers:
‘Mensenzijndewerkelijkerijkdomvaneenland.Hetmeestbasaleoog-
merkvanontwikkelingishetscheppenvaneenvruchtbareomgeving
voormensenomeenlang,gezondencreatiefleventeleiden.Ditlijkt
eensimpelewaarheid,maarhetwordtvaakvergetenindeonmiddellijke
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zorgomhetvergarenvangoederenengeldelijkerijkdom.’1060

Hetblijkteendefinitiedieindeloopvandejarenmaaramperzalver-
anderen.1061ZodefinieerthetHDRvan2009,datvooraldegevolgenvan
migratieonderzoekt,HumanDevelopmenteerstals‘deuitbreidingvan
devrijhedenvanmensenomeenzelfgekozenleventeleiden’.Vervolgens
omschrijfthetHumanDevelopmentals‘hetplaatsenvanmensenenhun
vrijheidinhetcentrumvanontwikkeling.’En:‘Hetgaatommensendie
hunpotentiesrealiseren,hunkeuzesuitbreidenendevrijheidgenieten
omhetleventeleidendatzijwaardevolvinden’.Enineenderdevariant
schrijftditrapportdatMenselijkeOntwikkelingzichbezighoudt‘met
hetvolledigescalaaanmogelijkheden,inclusiefsocialevrijheden,dieniet
uitgevoerdkunnenwordenzonderpolitiekeenburgerlijkevrijheden’.1062

Kosmopolitisme
MahbubulHaqisdemeestinvloedrijkeonderdegrondleggersvandit
‘menselijkontwikkelingsconcept’,1063alshijalnietdegeestelijkvadermag
wordengenoemd.1064Haqmeentineenessaymetdeprogrammatische
naamThe Human Development ParadigmdatwemetImmanuelKant
aldekernvanditprogrammatepakkenhebben:‘Handelzodatjede
menselijkheid,zowelinjeeigenpersoonalsindievaniederander,altijd
tevensalsdoel,nooitalleenmaaralsmiddelgebruikt.’1065Mensenstaan
vooropbijHumanDevelopmentenontwikkelingmoetdemogelijkheden
vanmensenvergroten.

naKantishetAmartyasendiemetzijncapability approachdeintel-
lectuele uitgangspunten van Human Development schiep. Bovendien
–engeassisteerddoordeeconoomsudhirAnand–schreefsentalvan
background papers voor de Human Development Reports. Hij legde
de conceptuele grondslag voor het HD-idee en schiep bovendien de

1060 ‘Peoplearetherealwealthofanation.Thebasicobjectiveofdevelopmentistocreateanenabling
environmentforpeopletolivelong,healthyandcreativelives.Thismayappeartobeasimple
truth.Butitisoftenforgottenintheimmediateconcernwiththeaccumulationofcommodities
andfinancialwealth.’UnDP,Human Development Report1990. Concept and Measurement of 
Human Development,newYork/Oxford:OxfordUniversityPress1990,p.10.

1061 sabinaAlkire,Human Development Research Paper 2010/01. Human Development: De finitions, 
Critiques, and Related Concepts,Washington:UnDP2010.

1062 UnDP,Human Development Report2009. Overcoming barriers: Human mobility and Develop-
ment,newYork:PalgraveMacmillan2009,p.14,16en60.

1063 DemeestgenoemdedenkersachterhetHumanDevelopmentparadigmazijn:MahbubulHaq,
Amartyasen,Jeffreysachs,Paulstreeten,FrancesstewartenRichardJolly.

1064 TijdenseenterugblikoptwintigjaarHumanDevelopmentinnovember2010schenktsende
volledigeeeraanHaq:‘TheHumanDevelopmentinitiativeisreallyanintellectualproductof
MahbubulHaq’sthinkingoverdecades’,in:A 20th Anniversary Human Development Discussion 
with Amartya Sen,Washington:UnDP3november2010,p.1.Zie:hdr.undp.org/en/media/
Amartya-sen-interview-transcript.1.pdf(geraadpleegd25april2011).

1065 Haq,a.w.,p.13.
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meetinstrumenten om Menselijke Ontwikkeling in beeld te brengen.
Bovendienwarensenstekstenoverdemocratie,vrijheidenontwikkeling
vanbeslissendeinvloedvoordekoersvanderapportenenhetdaaruit
voortvloeiendedenken.1066

Wanneer we, kortom, Human Development in een kosmopolitisch
programmawillenplaatsen,danisdatindeeersteplaatsdatvanImma-
nuelKant,onmiddellijkgevolgddoordemogelijkhedenbenaderingvan
Amartyasen.Enmeerdandat:hoewelhijnietwordtgenoemd,lijken
dearchitectenvanHumanDevelopmentookhetkosmopolitismevan
EmmanuelLevinasteonderschrijven.Eenkosmopolitismemetalskern
dathandelingendoorlopendmoetenwordengetoetstaanhunmorele
uitgangspunten,aanonzeverantwoordelijkheidvoordeander.

HumanDevelopment,meentHaq,valtscherpteonderscheidenvan
detweeeerdereparadigma’sdiebeidecirkeldenrondEconomic Growth.
HumanDevelopmentbetekentdathetdoelvanontwikkelingsamenvalt
metdeuitbreidingvan‘alle’mogelijkhedenvanmensen.Economic Growth
zetteinopmaaréénmogelijkheid.Opdemogelijkheidvanmensenom
eenfatsoenlijkinkomenteverwerven.

Vanzelfsprekendzullendevoorstandersvaneconomischegroeihier
tegeninbrengendateentoenemendinkomenalsvanzelfgepaardgaat
mettoenemendekeuzemogelijkhedenopalleandereterreinen.Daarzet
Haqdanweertegenoverdateconomischegroeidoorgaansniettengoede
komtaaniedereen,terwijlHumanDevelopmentditoogmerkwelheeft.
Eentoenemendinkomenleidtnietpersetoteentoenamevanvrijheid
ofvanpolitiekekeuzes.Bovendienzijnernogtalvanmogelijkhedendie
nietingeldzijnuittedrukken:demogelijkheidomkennistevergaren,
demogelijkheidomineengezondmilieutelevenendemogelijkheid
omalsvrouwgelijkerechtenteclaimenalsmannen.

‘Maarwemoetenzorgvuldigzijn’,schrijftHaq.‘Hetafwijzenvaneen
automatischelinktusseneentoenemendinkomeneneenvolledigmen-
senlevenbetekentnietdateconomischegroeimoetwordenafgewezen’.1067
Alleenmoethetnietomdekwantiteitvandegroeigaanmaaromhaar
kwaliteit.Degroeimoethetdoelnietzijn,maardeménsendievandeze
groeiprofiteren.Deeconomiewordtdusgenormeerddoordemoraal.
TerwijldezebijkwaliteitbijGrowth Onlynogimplicietis(wanneerde
economiegroeitenhet inkomenvanmensenstijgt,danscheppende
opkomende economieën niet alleen veelbelovende afzetmarkten voor
westerselanden,maarneemtookdekwaliteitvanhetleveninontwik-

1066 sakiko Fukuda-Parr, ‘The Human Development Paradigm: operationalizing sens Ideas on
Capabilities’,Feminist Economics9(2-3),2003,p.314.

1067 Haq,Reflections on Human Development,a.w.,p.14.
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kelingslandentoe)enbijdeStructural Adjustment Programmeszelfslijkt
teontbreken(in1987roeptUnICEFoptotadjustment with a human 
face1068) stellen de Human Development-denkers expliciet dat econo-
mischegroeiloutereenmiddelisomontwikkelingmogelijktemaken.
Hetultiemedoel isnietmeerofminderdanhetultiemedoelvanelk
kosmopolitismeendatisself-respect and dignity.1069Endeeconomische
participatievandearmendienthendaartebrengen.

nu isdat allemaalgemakkelijkergezegddan gedaan, zobeseftook
Haq.Eeneconomischegroeidiegeendoelisinzichzelf,maareenmid-
delomdemogelijkhedenvanmensenuittebreiden,‘veronderstelteen
majeureherstructureringvaneconomischeenpolitiekemacht.’Haq:‘Het
HumanDevelopmentParadigmaisinditopzichtdanooknietminder
danrevolutionair.’

Ditiseenpittigestellingname.EnbijdezealgemenebepalinglaatHaq
hetniet.

HumanDevelopment,meenthij,‘steltdebestaandemachtsstructuur
terdiscussie.sterkereverbandentusseneconomischegroeienmenselijke
keuzes,zoudenweleensverreikendegevolgenkunnenhebbenvoorde
herverdelingvangrond,vooreenprogressiefbelastingstelsel,voornieuwe
kredietverstrekkingvanbankenaanarmen.HumanDevelopmentleidttot
eenforseuitbreidingvanbasalesocialevoorzieningenomookhetmeest
verkommerdedeelvandebevolkingmeetebereiken.Hetheeftgevolgen
voorhetverwijderenvanobstakelsommensendeeltelatennemenaan
deeconomieendepolitiek,(...)maarooktotdevestigingvantijdelijke
socialeveiligheidsnettenvoorhendieondanksallesgeenaansluitingwe-
tentevindenbijdemarktofdebeschikbaarheidvanpubliekegoederen.’

HetpakketaanmaatregelendatMahbubulHaqhiervoorstelt,houdt
duidelijk meer in dan het verstrekken van ontwikkelingshulp of het
afschaffenvanschoolgeldenvankinderen.Hetiseendirectevertaling
van een kosmopolitische oriëntatie in een concreet beleidsplan. De
boodschapisoverduidelijk.WilHumanDevelopmentslagen,daniseen
economische,socialeenpolitiekeomwentelingnodig:indezuidelijke
landen,maarookinhetWesten.DatzelfdeWestenkrijgtbovendiende
taakomhetZuideninzijnstrijdtegendearmoedeterzijdetestaan.1070
DegedachtedatHumanDevelopmentalleeneensocialeinhoudheeft,

1068 Adjustment With a Human Face heeteenUnICEF-rapportuit1987,waarindeVn-organisatie
fellekritiekleverenopdesAPendanmetnameopdedramatischeimpactvandeplannenop
gezondheidenonderwijsindeDerdeWereld.GiovanniAndreaCorniaetal.,Adjustment with 
a Human Face: Protecting the vulnerable and promoting growth,Oxforf:ClarendonPress1987.

1069 Tadjbakhsh&Chenoy,Human Security, a.w.,p.105enp.241-242.
1070 Haq,Reflections on Human Development,a.w.,p.15.
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engeenhardeeconomischeenpolitiekekern,noemtHaqdanookeen
misvatting.

Wanneer de econoom aan het slot van zijn essay alles nog eens op
eenrijtjezet,onderscheidthij,wellicht tenovervloede,viermanieren
waarop economische groei en menselijke ontwikkeling hand in hand
kunnengaan.1071Een:nadrukop investeren inonderwijs,gezondheid
envaardighedenvanmensen.Daarmeewordthenzoweldemogelijk-
heidgebodenomdeeluittemakenvaneengroeiendeeconomiealsde
vruchtenteplukkendiedezegroeilevert.Twee:meergelijkeverdeling
vangeldengoederen.Alleenmeergelijkheidininkomenbetekentdat
eengroeiendeeconomieaaniedereentengoedekomt.Drie:zelfswanneer
economieënnietofnietvoldoendegroeien,dienenlandenhunsociale
uitgavengoedteorganiseren.Vier:overhedendienenhunburgersaan
temoedigenentoeterusten–to empower–omdeeltenemenaanhet
sociale,economischeenpolitiekeleven.

DoordatallesleidthetHuman Development ParadigmvolgensMahbub
ulHaqtothet ‘meestholistischeontwikkelingsmodeldatvandaag[in
1994]bestaat.Hetomvatelkontwikkelingsthema,inclusiefeconomische
groei,socialeinvestering,toerustingvanmensen,hetvervullenvanbasale
behoeften–basic needs–het scheppenvan socialeveiligheidsnetten,
politiekeenculturelevrijhedenenalleandereaspectenvanhetmenselijk
bestaan.Hetisnochengtechnocratischnochlouterfilosofisch,Hetis
eenpraktischeweerspiegelingvanhetlevenzelf.’1072

DeHumanDevelopmentTheoryvertrekt,zoluidtdeonontkoombare
conclusie, vanuit een expliciet kosmopolitisch paradigma. niet alleen
richthetzichop‘allemensen’wereldwijd,hetomvatookhethelescala
aankosmopolitischdenkenenhandelen.ImmanuelKantenAmartya
senwordenexplicietgenoemd,hetmorelekadervanEmmanuelLevinas
wordtalsvanzelfsprekendverondersteld.Doelisdemenselijkewaardig-
heidenhetmenselijkzelfrespect.Vanconcretebasic needstotabstract
politiekopereren,wordtHumanDevelopmentaangedrevendooreenset
‘universeelgedeeldewaarden’dieiedersindividueleontplooiingopgrond
vaneigencultuur,traditieenreligiemogelijkmoetmaken.1073

Alishetnogmaardevraagofweditkosmopolitismeookterugzien
indemeestconcreteuitwerkingvanhetMenselijkeOntwikkelingspara-
digma:deMillenniumdoelen.
A Human Development Agenda

1071 Haq,Reflections on Human Development,a.w.,p.21.
1072 Haq,Reflections on Human Development,a.w.,p.23.
1073 Ashwanisaith,‘FromUniversalValuestoMillenniumDevelopmentGoals:LostinTranslation’,

Development and Change37(5)2006,p.1184.
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In2000,zesjaarnadatHaqzijnwoordennoteert,hetjaarwaarinGrace
Phiri29wordtensamenmethaarkinderenevenaandehongerontsnapt
doorinhoutskooltehandelen,committerende191landen,aangesloten
bijdeVerenigdenaties,zichaandeMillennium Declarationwaarinop
rudimentairewijzedeachtMillennium Development Goalszijnomschre-
ven.1074Doorvelenwordendezedoelen(deMDG’s)opgevatalseendirecte
enpraktischeuitwerkingvanhetHumanDevelopment-model.1075niet
alleen,zoschrijftdeontwikkelingseconomesakikoFukuda-Parr,worden
zeinseptember2000alszodanigbekrachtigddoordewereldleiders;ze
betekenenookeenforsekoerswijzigingtenopzichtevanhet‘economische
groeiparadigma’.

BovendienzijndeMDG’smeerdan idealen, intentiesenaspiraties:
zijdefiniërenookconcretedoelenenformulerenindicatorenwaarmee
kanwordengetoetstofdezedoelenzullenwordenbereikt.En,meest
belangrijkwellicht,zemoedigenderijke(enarme)landenaanomhun
marktenteopenen,ommeerhulptegeven,omschuldenkwijtteschel-
denenomhuntechnologieovertedragen.The MDG’s Are a Human 
Development Agenda.1076

Omhennogevenindeherinneringteroepen:deMillenniumOntwik-
kelingsdoelenzijn1.Hetuitbannenvanextremearmoedeenhonger;2.
Hetbereikenvaneenuniverselebasiseducatie;3.Hetbevorderenvange-
lijkwaardigheidvanmannenenvrouwenenhetversterkenvandepositie
vanvrouwen;4.Hetverminderenvankindersterfte;5.Hetverbeterenvan
gezondheidvanmoeders;6.HetbestrijdenvanHIV/AIDs,malariaen
andereziekten;7.Debeschermingvaneenduurzaamleefmilieu;8.Het
ontwikkelenvaneenwereldwijdesamenwerkingvoorontwikkeling.1077

AchtMillenniumdoelen,compactenkrokant.Jekuntzebijnavast-
pakken.Iedereenkanzicherietsbijvoorstellen.OokGracePhiri,zou
iemandhaarhebbenvertelddatzebestonden.Dedoelenzijnzelfszo
evident,datjegeneigdbentjeaftevragenwaaromerniemandeerder

1074 UN Millennium Declaration.ResolutionadoptedbytheGeneralAssembly8september2000.
Zie:un.org/millennium/declaration/ares552e.htm(geraadpleegd26februari2011).

1075 Overigens zijn de acht Millenniumdoelen in hun uiteindelijke formulering nooit door de
AlgemeneVergaderingaangenomen.Dezeondertekendeop8september2000weliswaarde
Millenniumdeclaratie,maardaarinkomendeMillenniumDevelopmentGoalsinhundefinitieve
vormnietvoor.Zelfshetwoordje‘goal’doemtindeMillenniumverklaringslechtséénkeerop,
enbovendienineenanderecontext.OpmerkelijkisbovendiendathetHuman Development 
Reportvan2003,datdeMillenniumdoelenalsonderwerpheeft,nergensklipenklaarzegtdatde
MillenniumdoelendedirecteuitwerkingzijnvanhetHD-paradigma.Zie:Human Development 
Report 2003. Millennium Development Goals: A compact among nations to end human poverty,
Oxford/newYork:OxfordUniversityPress2003.

1076 sakikoFukudu-Parr,‘MillenniumDevelopmentGoals:WhyTheyMatter’,Global Governance
10,2004,p.395-402.

1077 HumanDevelopmentReport2003,a.w.
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aanheeftgedachtom,bijvoorbeeld,kindersterfteterugtedringen.Ofde
gezondheidvanmoederstebevorderen.Endatgeldtalhelemaalvoor
MDG1,voorhetuitbannenvanextremearmoedeenhonger.Jevraagt
jeafwaaromnieteerderisoverwogendatalleengezondemensenmet
eenvollemaagenhetvermogenomtelezenenschrijveneconomisch
productiefzijnensociaal-politiekkunnenparticiperen.

Vooreenontwikkelingsplanwaarvandegemiddeldewesterlinginzijn
persoonlijke levennietsmerkt, laatstaandathijerenigvoordeelvan
heeft,genietendeMillenniumdoelenverrassendveelbekendheid.Uit
deEurobarometervandeEuropeseCommissieblijktdateenkwartvan
alleEuropeanen,enmaarliefst64procentvanallenederlanders,van
deMillenniumdoelenheeftgehoord.Hetminstbekendzijndedoelen
opCypruswaarmaarelfprocentooitvandeMDG’sheeftgehoord.1078

HoeishetmogelijkdateenkwartvanalleEuropeanenbekendismet
deMDG’s?ErzijnimmerszoveelVn-toppenmetbijbehorendeverkla-
ringen?Verklaringendie,wanneerzeüberhauptaldoordemediaworden
opgepikt,meteenookweerindevergetelheidraken.Waaromluktehetde
MDG’swélomredelijkbekendterakenen,zovaltaantenemen,breedte
wordengeaccepteerd?1079Of,meerspecifiek,welkesnarenwordendoor
deMillenniumdoelengeraaktdieeerdernietwerdenberoerd?

WellichtmoeteenpogingtotverklaringstartenbijhetfeitdatdeMil-
lenniumdoelengedragenwordendooréénbijzonderaansprekende‘su-
pernorm’.EndienormisnatuurlijkMDG1:‘Hetuitbannenvanextreme
armoedeenhonger’.1080Hoewelvelenwelonderkennendatditstrevenwel-
lichtwatoverambitieusis,zullenzijzichtochpersoonlijkaangesproken
voelen.Wantwievindtnudatergééneindemoetkomenaanextreme
armoedeenhonger?Dewenselijkheidvaneenwereldwaariniedereen
voldoendekaneten,isimmersvergelijkbaarmetdewenselijkheidvan
moedermelkofmooiweer.Onderdezesupernormkunnenvervolgens
meerdereconcretedoelstellingenwordengeformuleerd,totenmetde
relatiefweiniggrijpbareMDG8:‘Hetontwikkelenvaneenwereldwijde

1078 Eurobarometeroktober2009:Development Aid in times of economic turmoil.Zie:ec.europa.
eu/public_opinion/.../ebs_318_en.pdf. Uit specifiek op nederland gericht onderzoek van de
nCDO,de‘IS Barometer’inmei2010komtoverigenshetlagerecijfervan49procent.Zie:ncdo.
nl/nCDO_Millenniumdoelen/Bekendheid_Millenniumdoelen(beidegeraadpleegd13maart
2011).

1079 In 2009 antwoordde 88 procent van alle Europeanen met ‘important’ op de vraag: ‘In your
opinion,isitveryimportant,fairlyimportant,notveryimportantornotatall importantto
helppeopleindevelopingcountries?’Eurobarometer2009.Zie:ec.europa.eu/public_opinion/
archives/ebs/ebs_318_en.pdf(geraadpleegd26april2011).

1080 DavidHulme&sakikoFukudu-Parr,International Norm Dynamics and ‘the End of Poverty’: 
Understanding the Millennium Development Goals (MDG’s)(BWPIWorkingPaper96),Man-
chester2009,p.5.
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samenwerkingvoorontwikkeling’.
MaarerismeerdatEuropeseburgersaanspreekt.Opditachtstedoelna,

mikkendeoverigezevenlinea rectaophetbewerkstelligenvan‘menselijke
waardigheid’.Opeenwaardigheiddiedoorextremearmoede,honger,
kindersterfteofdeondergangvanhetmilieuernstiginhetgedrangkan
komen.‘OpdeeersteplaatsrefererendeMillenniumdoelendirectaan
deconcretemisèrevanmenseninplaatsvanaanhetabstractebegrip
‘armoede’.Daarmeewordthetpubliekinstaatgesteldomalevendirect
metdezemensenmeeteleven.OpdetweedeplaatspresenterendeMDG’s
kwantificeerbare, aan tijdsschema’s gebonden doelen die nauwkeurig
kunnenwordengecontroleerd.DatmaaktmeteenduidelijkdatdeMil-
lenniumdoelengeenabstracteaspiratieszijn,maarconcreettebereiken
doelstellingen.Opdederdeplaatsisdelijstmetachtdoelenrelatiefkort.
ZekunnengemakkelijkopéénPowerPointslidewordengepresenteerd.’1081

In een rapport over de MDG’s uit 2008 stelt de secretaris-generaal
vandeVerenigdenatieszeerexplicietdatdeMDG’suniverseelzijn.‘Zij
bevattendeintentieomnietalleende[arme,RB]landenteomvatten,
maarookalle[arme,RB]menseninelkland.(...)Zijomarmenuniverseel
geaccepteerdemenselijkewaardenenrechten,waarondervrijheidvan
honger,hetrechtopprimaironderwijs,hetrechtopgezondheidszorgen
eenverantwoordelijkheidvoorkomendegeneraties.’1082

WanneerdeVerenigdenatieseindseptember2010,preciestienjaarna
ondertekeningvandeMillenniumdeclaratieeenMDG-toporganiseren,
beschrijftJeffreysachsineenBritsekranthoehetpolitiekeklimaatten
opzichtevan2000isverkild.InZwedenwinteenradicaalrechtsepartijde
verkiezingen,FrankrijkzethonderdenRomauit,indeVerenigdestaten
triomfeertdeTea Party.VoorvelenisAfrikaeerdereenobjectvanracisme
daneenpotentiëlepartnerinhetbestrijdenvanarmoede.Webevinden
ons,kortom,ineentijdvanangstenwalging.Maarschrijftsachs,enhier
gaathetom,‘ditmaakthetdesteopmerkelijkerdatdeMillenniumdoelen
onzeaandachtblijventrekken.Zeinspirerenons,zedagenonsuit,ze
herinnerenonsaanonzegemeenschappelijkemenselijkheidengedeelde
verantwoordelijkheid.They may yet save us all, rich and poor together.’1083
DeMillenniumdoelenlijken,kortom,nogsteedsaantesluitenbijzowel
hetempathischvermogenalshetdaaruitvoortvloeiendealtruïsmevan
dewesterling.DeMDG’skapitaliserenopdezorgbehoefteinonzeAge 

1081 Hulme&Fukudu-Parr,a.w.,p.13.
1082 The Millennium Development Goals Report 2008,newYork:Unitednations2008,p.4-5.
1083 Jeffreysachs,‘Millenniumdevelopmentgoalsinanageoffearandloathing.Fortherichworld’s

crisesasmuchasAfrica’s,themillenniumdevelopmentgoalsareevermorevital’,The Guardian 
23september2010.
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of Empathy.DeIndiaseontwikkelingseconoomAshwanisaith,diezich
verderbijzonderkritischoverdedoelenuitlaat,meentdatweonsmaar
‘graaglateninpakkenineenwolkvanzachtewoorden,mooieintentiesen
moreelcomfort.Dedoelenzijnelegant,erisnietsinhendatconflicten
oproept.Zezijnvriendelijk,zebiedendezwakkerenalleenmaargoede
zakenaan.Zegevengoed-bedoelendepersoneninhetnoordwesteneen
gevoelvansolidariteitenzinvolheid.’1084

Result based Management en Watering Down
DecompacteenkrokanteformuleringvandeMillenniumdoelenheeft
echterookeenschaduwkant.MetderevolutionaireideeënvanMahbubul
Haqinhetachterhoofd,blijkendeMGD’snietmeerdaneenflauweecho
vaneenooitzokosmopolitischprogramma.InfeitevormendeMDG’s
eenforsereductievandeveledoelenendoelstellingendieinjaren’90
werdengeformuleerdtijdenszevengroteVn-conferenties.1085Hetwaseen
seriediein1990starttemetdeEducation for All ConferenceinhetThaise
Jomtieneneenhoogtepuntvondin1995metdeWorld Conference on 
WomeninBeijing.1086ZoalsalleVn-conferenties,monddendezezeven
vergaderingenuitinslotdocumentenwaarineenaantaldoelstellingen
werdengeformuleerd.Ookaltoondendemeestedoelstellingenvooral
degoedeintenties,sommigenreiktenveelverderenwerdenalvoorzien
vankwantitatieveindicatoreneneenconcreettijdspadwaarbinnenze
moestenwerdengehaald.1087

De doelstellingen die de Vn op papier zetten, benadrukten net als
Haq kwesties als mondiale gelijkheid, mensenrechten en grensover-
schrijdende partnerschappen. Hun omschrijvingen van ontwikkeling
enarmoedebestrijdingblekenechterteabstractomdeverbeeldingvan
zoweldewereldleidersalseenwereldwijdpubliekteraken.DeMDG’sdie
naenkeleforsevertaalslagenuitdezeconferentieswerdengedestilleerd,

1084 saith.a.w.,p.1167.
1085 Hulme&Fukudu-Parr.a.w.,p.25.
1086 1990EducationforAllConference,Jomtien•1990Children’ssummit,newYork•1992Un

summitConferenceonEnvironmentandDevelopment,RiodeJaneiro•1993HumanRights
Conference,Vienna•1994InternationalConferenceonPopulationandDevelopment,Cairo•
1995WorldsummitforsocialDevelopment,Copenhagen•1995WorldConferenceonWomen,
Beijing.RichardManning,ooitvoorzittervanOECD-DAC,reconstrueerdedetotstandkoming
vandeMDG’sinnietminderdan69fases.Manning,a.w.,p.77-97.

1087 DeeerstevandegroteVn-toppenuitdejaren’90blijktachterafookeenvandebelangrijkste:
datwasdeWorld Summit for Childrenin1990.Dezetopproduceerdefeitelijkhetbasisdocument
waaropdeverderetoppendoorborduurden.DeMajor Goals for Child Survival, Development and 
Protectiondiehierwerdengeformuleerdomin2000(!)honger,kindersterfteenmoedersterfte
forsterugtedringen,meerkinderennaarschooltehelpen,universeletoegangteverschaffentot
veiligwaterensanitairevoorzieningenzijndirectterugtevindenindelatereMillenniumdoelen
1,2,4,5en7.Zie:unicef.org/wsc/goals.htm(geraadpleegd1april2011).
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blekendaarentegengeschapenomeenmiljoenenpubliekteovertuigen.
Indezevertaalslagengingechterveelverloren.

HetgrootsteverliesvondplaatsindevertaalslagdiedeMillennium-
doelentegelijkertijdookmogelijkmaakten.Wellichtwarendedoelenwel
nooitgeformuleerdwanneerdeuitkomstenvandeVn-conferentiesin
mei1996nietzoudenzijndoorvertaaldineendocumentvanhetDAC,
hetDevelopment Assistance Committee vandeOECD.1088Dezeontwik-
kelingscommissievandeclubvanrijkstelanden,isdefactoookdeclub
vandonorenvanontwikkelingshulp.1089

InditdocumentvanhetDAC,metdeambitieuzenaamShaping the 
Twenty-First Century: The Contribution of Development Co-operation,
worden zeven International Development Goals geformuleerd.1090 Het
zijndezezevendoelen,dievierjaarlater,enaangevuldmeteenachtste
thema‘wereldwijdesamenwerking’,minofmeerterugkerenalsdeMil-
lenniumdoelen.1091

Hoezo’nprocespreciesvormkrijgt,isvoervoorhistorici.Enfeitelijk
valthetverloopnieteensgoedtereconstrueren,tenzijweglimlachend
verwijzennaareen‘OnzichtbareHand’diemondialepolitiekeproces-
senoplangetermijnbegeleidt.DatschrijftdeBritseonderzoekerDavid
Hulme in een prikkelende beschouwing over de totstandkoming van
deMillenniumdoelen.1092Hulmeverschaftonseenfraaieblikachterde
deuren van de vergaderzalen waar persoonlijke processen vaak meer
verklarendanfraaigeformuleerdetekstendiedewoordvoerdersinde
openbaarheidbrengen.

Halverwegedejaren’90,zoschrijftHulme,voorzagendemeestehulp-
organisatieseengrootprobleem.DeKoudeOorlogwasover,dewesterse

1088 Manning,a.w.,p.81.
1089 HetDevelopment Assistence Committee (DAC)iseenorgaanvandeOECDOrganisation for 

Economic Co-operation and Development envertegenwoordigtdebelangrijkstedonorenvan
ontwikkelingshulp.HetDAChoudtbijhoeveelOfficial Development Assistance (ODA)landen
gevenenwatdeontvangendelandenaanhulpkrijgen.BovendienstelthetDACdecriteriaop
waaraandezehulpmoetvoldoen.

1090 DezevenInternationalDevelopmentGoalszijngeclusterdonderdriehoofddoelen:Hoofddoel
A: ‘Economicwell-being:Theproportionofpeople living inextremepoverty indeveloping
countriesshouldbereducedbyatleastone-halfby2015.’HoofddoelB:‘socialdevelopment:
Thereshouldbesubstantialprogressinprimaryeducation,genderequality,basichealthcareand
familyplanning.’HoofddoelC:‘Environmentalsustainabilityandregeneration:Thereshould
beacurrentnationalstrategyforsustainabledevelopment,intheprocessofimplementation,in
everycountryby2005.’Zie:OECD-DAC.Shaping the Twenty First Century: The Contribution of 
Development Co-operation,Paris2006.Zie:oecd.org/dataoecd/23/35/2508761.pdf(geraadpleegd:
26februari2011).

1091 VooreenglobaaloverzichtvanhetontstaanvandeMillenniumdoelen,zie:Millenniumdoelen.
nl/docs/uploads/Geschiedenis%20van%20de%20Millenniumdoelen.pdf(geraadpleegd:1april
2011).

1092 Hulme,a.w.
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budgettenalsdeelvandeBnP’skrompeninenhettotalebudgetaanof-
ficiëleontwikkelingshulpbleekaljarentedalen.Datwasookeenserieus
probleemvoorhetDAC.‘MinistersvanOntwikkelingssamenwerkingen
bureaucratenaanhethoofdvandeontwikkelingsorganisaties,voelden
datzesteedsmeerindemargeraakten.Desfeerinhetkasteelvanhet
FranseMuettewaarhetDACinmei1995optopniveauvergaderde,was
somber, maar niemand had een goed idee wat ze konden doen.’ Een
voorstelkwamoptafelomeenGroupe de réflexioninhetleventeroepen
omzowelnatedenkenoverdetoekomstvandeontwikkelingshulpals
overderolvanhetDAC.‘JanPronk,dezeergerespecteerdeministeruit
nederland,wasvoorstandervanditplan,maardevergaderingeindigde
zonderplanvanaanpak’,schrijftHulme.VervolgensnamdeOnzichtbare
Handdeleiding.OphetmomentdatColinBradford,diedeVerenigde
statenvertegenwoordigde,indeparkeergaragenaarzijnautoliep,zaghij
JanPronkwegrijden.Bradfordgebaardehemtestoppen.Doorhetopen
raampjevroegBradfordaanPronkwathijervanvondomdeGroupe de 
réflexiongewoonvanstarttelatengaan.‘Pronkvondheteengoedideeen
BradfordgingterugnaarhetkasteelomJimMichel,deFransevoorzitter
vandevergaderingintelichten.DriewekenlaterkwamdeGroupe de 
réflexionvoorheteerstbijeen.’

In het volgende jaar (1996) ontmoette de groep elkaar meerdere
keren.AlseerstevroeghetaanhetmanagementvanhetDAComter
oriëntatieeen lijstsamentestellenmetdeuitkomstenvanderecente
Vn-topconferentiesen,tegelijkertijd,omdezelijststevigintedikken
into something more coherent.DelijstdiehetDAC-managementvervol-
gensaanleverdeendielouterwasbedoeldomeniginzichttekrijgenin
degedachtevormingbinnendeVn,rukteonverwachtsneloptotinhet
brandpuntvandebelangstelling.Wanthetproducerenvanlijstjesmet
doelstellingenwaspopulairbinnendeOECD,schrijftHulme.nietinhet
minstomdatlijstjesperfectvanpaskwamenbinnendeopdatmoment
heersendemodevanhetResults Based Management.

Dit Results Based Management, RBM, of performance management,
iseenbeheersinstrumentuithetopenbaarbestuur,opgetekendineen
invloedrijk boek uit de vroege jaren ’90.1093 RBM gaat ervan uit dat
projectenaltijdhelderedoelstellingenmoetenformulerenendatdeze
doelstellingenbovendiensMARTdienentezijn;Datwilzeggen:Specifiek, 
Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden.Eenevidentnadeel
vandezeRBM-benaderingisdatdoelendiebinnenhetsMART-concept

1093 DavidOsborne&TedGaebler,Reinventing Government How the Entrepreneurial Spirit is Trans-
forming the Public Sector,newYork:Plume1993.
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nietoflastigtemetenzijnperdefinitieuithetzichtverdwijnen.Endatis
precieswatgebeurtwanneerdeGroupe de réflexionvanhetDACaande
tochalingediktelijstVn-verklaringenindicatorengaattoevoegenom
hetontwikkelingsprojectsMARTtemaken.

Hetisnietonbelangrijk,meentHulme,omtebeseffenhoezeerdedoor
RBMbepaaldecultuurbinnenhetDACverschiltvandievandeVn-
conferenties.ZobuigthetDACzichalleenoverdatgenewatookbinnen
hetperformance managementvanhetDACpast.Datzijnafgebakende
projecten en programma’s die zich bij voorbaat richten op concrete
hulp.‘Mensenrechtenendemocratie’,schrijftHulme,‘kunnenweliswaar
wordenvermeldalswenselijke‘kwalitatievefactoren’,maardewerkelijke
doelstellingenmoetenveelsmallerenbetermeetbaarzijn’.

nietalleenHulmebesteedtaandachtaanditcultuurverschilbinnende
VnendeDAC.OokMDG-criticusAshwanisaithsteltdathetverschil
tussenhetDACendeVnevidentis.Ookhijmerktopdatdelijstjesdie
deOECD/DACdoorgaansopsteltvolstrektandersvankarakterzijndan
dedoelstellingendiewordengeformuleerdindeslotverklaringenvande
Vn-conferenties.

MaarterwijlHulmevooraldenadruklegtophetsMARTformuleren
vandedoelstellingen, legtsaitheengevaarlijkeraccent. ‘Deformu-
leringenvanhetDACweerspiegelenhetkaraktervandekleineclub
rijke landen en niet die van de wereldwijde gemeenschap.’ Daarom
isdeDAC-lijstookveelminderambitieusinhetnastrevenvaneen
inhoudelijkeenoprechtengerichtebenaderingvanontwikkelingdan
deVn.1094Daarinzousaithweleensgelijkkunnenhebben.Hoezeer
deVnafwijktvandeDAC,valtondermeeroptemerkenuitdetone 
of voiceindedocumentenvanbeideorganisaties.ZospreektdeVn
eerderovereen‘eenmoreelgebodenengagementmetdemenselijke
solidariteit’,1095 terwijlhetDACbeduidendminder idealistisch is en
spreektvan‘verlichteigenbelang’.1096

DesMARTgeformuleerdeDAC-lijstwordtnuonderwerpvaneenserie
verderediscussiesonderdeledenvandeGroupe de reflexion.Eersteinzet
iswatwelennietindeontwikkelingsdoelenmoetwordenopgenomen.
JapanenhetVerenigdKoninkrijkstrijdenvoorééndoel:poverty reduction 
through economic growth. Derestvoeltvooreenmeeruitgebreidelijstop

1094 saith,a.w.,p.1170.
1095 ‘Amoralimperativeandacommitmenttohumansolidarity.’Human Development Report 1997. 

Human Development to Eradicate Poverty,Oxford/newYork:OxfordUniversityPress1997,p.12.
1096 Van‘astrongself-interestinfosteringincreasedprosperityinthedevelopingcountries’.OECD-

DAC.Shaping the Twenty First Century: The Contribution of Development Co-operation,Paris
2006.Zie:oecd.org/dataoecd/23/35/2508761.pdf,p.1(geraadpleegd26februari2011).
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grondvandeVn-documenten.
Heteersteconcrete resultaat ishetcompromisvande International 

Development Goalsdie,hoesociaalgeformuleerdook,volledigtengoede
moeten komen aan economischegroei in de ontwikkelingslanden.1097
WanneerhetDACinmei1996deconclusiesvandeGroupe de réflexion
publiceert,zijnhetdezezevenIDG’s diedemeesteaandacht trekken.
VierjaarlaterzullendezeIDG’svooreenbelangrijkdeelopgaaninde
MDG’s,deMillenniumDevelopmentGoals.

Ineenaantalprogressievedonorlanden–Denemarken,nederland,
noorwegen en Zweden – zijn de reacties op de IDG’s voluit positief,
alwashetmaaromdatdezelandenopontwikkelingsterreinfeitelijkal
doenwatdeIDG’snuaanbevelen.OokdeVnendeWereldbankrea-
gerenpositief,hoeweldeWereldbankenhetUN Development Fund for 
Women menen dat vrouwenrechten een veel meer prominente plaats
zouden moeten krijgen. Het Vn-kinderfonds UnICEF reageert zelfs
bijzonderenthousiastomdateengrotenadrukligtoponderwijsende
verminderingvankindersterfte.

Daarentegen blijken nGO’s en ontwikkelingsorganisaties verdeeld.
sommigebenadrukken,inpositievezin,hoesterkdeIDG’sinzettenop
‘socialeontwikkeling’.Eenmeerderheidwijsterechteropdatpolitiek
gevoeligekwestiesalsverhogingvanontwikkelingshulp,hetkwijtschel-
denvanschuldenenhetbedrijvenvaneerlijkehandelnietindeIDG’s
zijnopgenomen.

UitgesprokennegatiefzijndemeerradicalenGO’sendeopdatmo-
ment opkomende groepen anti-kapitalisten en anti-globalisten. Voor
henzijndeIDG’snietveelmeerdankapitalistischeretoriek.Bijzonder
kritisch isoverigensookhet IMF,denatuurlijke tegenstandervande
anti-globalisten.HetIMFverwijtdeIDG’sdanookjuisttevéélaandacht
teschenkenaandesocialethema’senteweinigintezettenopdirecte
economischegroei.

Waarhetechteroorverdovendstilblijft,aldusHulme,isindeontwik-
kelingslanden.LaatstaandatzijdeontwikkelingsdoelenvanhetDAC
omarmen.‘Ditdocumentwasvollediggeproduceerddoorderijkelanden
endebeloftenvanpartnership klonkenniet andersdande standaard
retoriekvandeontwikkelingsorganisaties.’1098

Hetiseenkritiekdiehetheleprojectnietmeerzalverlaten.nietveel
laterzalzezichookrichtenopdevanuitdeInternationalDevelopment
GoalsgeformuleerdeMillenniumdoelen.WantnochuitdeIDG’s,noch

1097 Ibid.
1098 Hulme,a.w.,p.6/7
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uitdeMDG’sblijktveelaandachtvoorbehoeftenvandearmstenzelf.
Wanneerdieeralisvoorhúnmisèreenvoorhúnproblemen,danisze
ernietvoorhunoplossingenenvoorhúnprioriteiten.1099Zoblijktuithet
grootschaligeonderzoekVoices of the Poor(1999)datdearmenbehalve
aanvoedseleninkomenvooralaandachtvragenomonderwerpenals
risico’s, kwetsbaarheid, veiligheid, zeggenschap en zelfbeschikking.1100
En dat zijn onderwerpen waaraan de IDG’s noch de daaruitvolgende
Millenniumdoelenenigeaandachtschenken.

Zo ontstaat de uiteindelijke formulering van de Millenniumdoelen
vooraleerstuiteenvertaalslagvanhetDAC,datdeuitkomstenvande
Vn-conferentiesinhetframevanhetResults Based Managementgiet.
Datisechternietdeenigevertaalslag.Zekerzobelangrijkishetproces
datvolgtenwaarinzichzoveelmogelijklandenachterdedoelendienen
optestellen.Algaathetindezetweedevertaalslagminderomdeacht
algemeen geformuleerde doelen, maar om de aan deze doelen toege-
voegdetargets and indicators.Hierinkrijgendedoelenimmerspashun
concretecontouren.

Dezetweedevertaalslag,zoblijktuitreconstructies,iseenproceswaarin
nogalwatpolitiekeconcessiesmoetenwordengedaan.Alishetookhet
proceswaarindoornGO’s,ministeries,deVnenactiegroepenforswordt
gelobbiedomzoveelmogelijkópdeagendatekrijgen.Wantiedereenweet
dat,wanneerhetnúluktomzijngoalgeaccepteerdtekrijgen,deimpact
zichnogjarenlanglaatgelden.

Hetvoorjaarendezomervan2000is,zomeldendereconstructionistas,
eenperiodevankoortsachtigoverleg,onderhandelen,opwaarderenmaar
vooralookvanafzwakkenenwatering down.1101‘Feitelijkkennenweniet
meerdanfragmentenuitdemyriadeaanopenlijkeofverborgenonder-
handelingendieleiddentotdeMillenniumdoelen’,schrijftHulme.1102Toch
ishetop8september2000zover.Alletoevoegingen,verwijderingen,
afzwakkingenencompromissenzijnverwerktendeVerenigdenaties
stemmeninmetMillenniumDeclarationwaaruitvervolgensdeMillen-

1099 Dediscussie is inmiddels invollegang.Het tijdschriftThe Brokerdoetdoorlopendverslag.
Wanneerhetaandemeestvooraanstaandeontwikkelingsexpertsligt,bijeenophet‘HighLevel
PolicyForum’After 2015: Promoting pro-poor growth after the MDG’s(juni2009),danzietde
toekomsteralsvolgtuit.EenMDG-plusagenda‘shouldcombineaglobalorientationwithmore
locallydefinedpoliciesanddefinitionsofpoverty.Rights,justiceandequity,ratherthanaidand
charity,mustbeatthecoreofnewglobaldevelopmentpolicies.Thedevelopmentcommunity
needstostartbuildingallianceswithhumanrightsandenvironmentalorganizationsandtrade
unions.’ Zie:thebrokeronline.eu/en/Magazine/articles/The-MDG’s-post-2015(geraadpleegd18
maart2011);

1100 narayan&Patel,Voices of the Poor,a.w.
1101 BehalveHulme,a.w.ensaith,a.w.isdatookManning,a.w.
1102 Hulme,a.w.,p.11.
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niumDoelenzullenwordengeformuleerd.Vn-secretaris-GeneraalKofi
Annanhaaltopgeluchtadem.

Maarookdanisdestrijdnognietgestreden.Indeperiodetussende
ondertekeningvandeMillenniumDeclaratieendeuiteindelijkeformu-
leringvandeMillenniumdoelen,vindtnogeenderdevertaalslagplaats.
Hetisindezeperiodewaarin,bijvoorbeeld,hetVaticaanmeteenaantal
islamitischelandenenkeleformuleringenrondreproductievezorg(family 
planning,hetrechtvanvrouwenom‘nee’tegendevoortplantingsdriften
vanhunmannentezeggen)nogsterkweetomtebuigen.Dezereproduc-
tievezorgwaszowelsterkaangezettijdensdeInternational Conference 
on Population and Development in Cairo(1994),alstijdensdeberoemde
World Conference on WomeninBeijingenwerdvervolgensopgenomen
indeInternationalDevelopmentGoals.Dankzijdekrachtigelobbyuit
hetconservatief-religieuzemannenbolwerkwistreproductievezorgde
Millenniumdoelennietmeertehalen.1103

Kortom:doorhetHuman Development-programma(HD)teversnijden
metResults-based management(RBM)uitdekringvanhetDAC,terwijl
hettegelijkertijdwerdafgezwaktininternationalepolitiekekring,Wa-
tering Down(WD)ontstondeencompromis,waarindeoorspronkelijke
inzetvandeHuman Development Theorysterkisteruggedrongen.De
MDG’s,datzijnHD + RBD - WD.

Grote sprong voorwaarts
Endaarmeedoemtonvermijdelijkdevraagopofhetkosmopolitische
Human Development ParadigmvanMahbubulHaqindeMDG’snog
welzichtbaaris.1104Hetantwoordkaneenduidigzijn:vanderevolutio-
naire,holistischeschetsvanHaqbleefmaarweinigover.Watresttewas
eensociaal-economischprogrammadatweliswaarafstandneemtvan
GrowthOnlyuitdejaren’50,maarnietvandegedachtedatarmoede
alleen tebestrijdenvaltdooreconomischegroei.OokdeMDG’s zijn
economischvanaard.

IneenNew York Times-recensievanJeffreysachs’groteboekThe End 
of Povertyuit2005merktDanielDrezneropdatereen‘ontmoedigende
parallelbestaat tussende remedievansachs endievanWaltRostow
vijftigjaareerder’.netalsRostowmeentsachsdatarmoedeindeDerde

1103 BarbareCrossette,ReproductiveHealthandtheMillenniumDevelopmentGoals.TheMissing
Link.Zie:ippf.org/(geraadpleegd24april2011).

1104 HetbegripWatering DownlijktmeeenaccuratesamenvattingvanhetprocesdatAshwanisaith
beschrijftinFrom Universal Values to Millennium Development Goals: Lost in Translation.Wat
starttealseenambitieuspakketuniverselewaarden,werdtijdenshetproceswaarindeMillen-
niumdoelentotstandkwamen,afgezwakttoteenpakketsocialedoelenophetrandjevande
liefdadigheid.Zie:saith,a.w.,p.1167-1199.
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Wereldloutertebegrijpenvaltineconomischetermenendateenflinke
impulsingeld,kennis,goederenentechnologiedearmoededewereld
uitzalwerken.InmiddelswetenwedatRostowsaanbevelingenweinig
effectsorteerdenenDreznervraagtzichdanookafwaaropsachszijn
vertrouwenbaseertdatdezeeconomischeaanpakvandaagwélwerkt,
terwijlhijdattoennietdeed.1105

EenvergelijkbarekritiekformuleertWilliamEasterlywanneerdezede
aanpakvansachs,inclusiefdeMillenniumdoelen,karakteriseertals‘De
GrotesprongVoorwaarts’.HetMillenniumplanisindeogenvanEasterley
eenGrootPlanmetutopischetrekken,datvrijwelvolledigafhangtvan
dejuisteeconomischetheorie.Etnischespanningen,regionaleconflic-
ten,corruptie,machtsmisbruik,contraproductievewetgevingenvooral
politieke onenigheden maken geen deel uit van het verhaal onder de
Millenniumdoelen,aldusEasterly.Waaromzoudendezekeermedicijnen,
alshulpverstrektaanhetarmeQueenElisabethziekenhuisinBlantyre,
nieteindigenindureprivékliniekeninhetrijkestadsdelnyambadwe?
Wiegarandeertdatdemiljoenenuitdehulpkasvoorgratisonderwijs
nietwordeningezetvoordeaanschafvaneendozijnHummersvoorde
MalawischepresidentBinguwaMutharika?

Hoe moreel verantwoord en sMART vormgegeven ook, de MDG’s
volgenvooreenbelangrijkdoeldeuitgangspuntenvanW.W.Rostowdat
werkelijkeveranderingenaltijdbeginnenindeeconomischesfeer.Wie
investeertindezelfredzaamheidvanindividuen,scheptdevoorwaarden
omeconomischegroeimogelijktemaken.Wanneerjedeeconomievan
eenlandofvandemensenindatlandbegrijptendezeeconomievervol-
genshelptomtegroeien,danvolgtderest,dereligie,decultuurenhet
rechtofdepolitiekvanzelf.1106

1105 ‘sachsneglects tomentiontheextent towhichtheRostowmodeldominateddiscussionsof
development in the 1950’s, 60’s and 70’s. But in that era, waste and corruption fattened up
Unitednationsagenciesandrecipientgovernmentswhiledoingverylittleforthepoor.Asthe
developmentexpertWilliamEasterlyhasobserved,sachs’ssalespitchhasbeenmadeinthe
past,andtheresultsweremeager.’Zie:DanielDrezner,‘TheEndofPoverty:’Brother,CanYou
spare$195Billion?’’,New York Times,24april2005.

1106 W.W.Rostownoemdezijnprogrammaeennon-communistManifesto,maarinfeitevolgthij,
netalsde latereopstellersvandeMillenniumdoelen,keurighetontwikkelingsplandatKarl
MarxenFriedrichEngelsrond1846uitstippeldeninhunmanuscriptDie Deutsche Ideologie.
samengevatziethetplaneralsvolgtuit.‘InThe German IdeologyMarxandEngelscontrasttheir
newmaterialistmethodwiththeidealismwhichhadcharacterisedpreviousGermanthought.
Accordingly, they take pains to set out the ‘premises of the materialist method’. They start,
theysay,from‘realhumanbeings’,emphasisingthathumanbeingsareessentiallyproductive,
inthattheymustproducetheirmeansofsubsistenceinordertosatisfytheirmaterialneeds.
Thesatisfactionofneedsengendersnewneedsofbothamaterialandsocialkind,andformsof
societyarisecorrespondingtothestateofdevelopmentofhumanproductiveforces.Materiallife
determines,oratleast‘conditions’sociallife,andsotheprimarydirectionofsocialexplanationis
frommaterialproductiontosocialforms,andthencetoformsofconsciousness.Asthematerial
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Zittendearmenweltewachtenopeconomischegroei?Waarschijn-
lijkwel.Zijzullenerinelkgevalnietoptegenzijn.Maarheefthetook
hunprioriteit?Engeldtdatookvoortoespitsingenals‘Hetbevorderen
vangelijkwaardigheidvanmannenenvrouwen’zoalsMDG3stelt?Of
op‘Debeschermingvaneenduurzaamleefmilieu’aldusMDG7?Mis-
schien.Maargevraagdwerdhethennooit.DeMDG’sontstondeninde
bureaucratievandeOECDendeVnendearmendedenerniettoe.Hun
mogelijkeopvattingenvanarmoede,maarookhunideeënoverwatin
debestrijdingvanarmoedeprioriteitzoumoetenkrijgen,legdenhetal
bijvoorbaatafbijdeprioriteitenvandedonoren.

DitgebrekaaninteressevoordedoelgroepvandeMDG’siseenvan
dekrachtigstekritiekenopdeplannenvandeVnenOECD.Deaanbe-
velingvandecriticiliggendanookvoordehand.Dewestersedonoren
moetenafvanhetstramiendat‘wij’deagendabepalenvoor‘hen’.Wie
werkelijkwatwilbetekenenvoordeallerarmsten,zalopzijnminstnaar
henmoetenluisteren.WiewerkelijkwatvoorGracewilbetekenen,zal
bijhaarenbijmiljoenenvanhaarlotgenotenophetstoepjemoetengaan
zittenomtehorenwelkevanhaarmogelijkhedenzijzélfdenkttekunnen
verwezenlijken.Enwiegoedluistert,zalhorendatHumanDevelopment
zonderpolitiekeagendaschromelijktekortschiet.

Shortcut MDG1
Hoekritischikookhooptezijn,ikwilenmaghetnietvergeten:metde
introductievandeMDG’skrijgendeopstellersenverspreidersietsbij-
zondersvoorelkaar.HoeeconomischvanaarddeMDG-agendaookis,
dooraantesluitenbijthe Age of Empathy lukthethenomdeVerenigde
naties,deOECDentalvanpolitiekeleidersaandezeagendatebinden.
Zelfswetenzijop2juli2005naarschattingdriemiljardmensenteberei-
kentijdenshetaandeMDG’sgewijdeLive8evenement.Optienpodia
wereldwijd,maarvooralinEuropaendeVerenigdestatenvragenduizend
muzikantenaandachtvooruitbannenvanhongerenextremearmoede.En
zevragenomsteunvoordeontwikkelingsagendadieenkeledagenlater
wordtbesprokenopeentopvandeG8,deachtgrootsteindustrielanden
inGlenneagles.1107Tervergelijking:naardefinalevanhetwereldkampi-
oenschapvoetbalinjuni2010kekenwereldwijd750miljoenmensen.

meansofproductiondevelop,‘modesofco-operation’oreconomicstructuresriseandfall,and
eventuallycommunismwillbecomearealpossibilityoncetheplightoftheworkersandtheir
awarenessofanalternativemotivatesthemsufficientlytobecomerevolutionaries.’Zie: ‘Karl
Marx’, in: Stanford Encyclopedia of Philosophy, januari 2008. Zie: plato.stanford.edu/entries/
marx/#3(geraadpleegd2september2008).

1107 MylesWickstead,‘Live8andGleneagles-whatdidtheyachieve?’,The Independent16mei2006.
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VoorafaandeinhoudelijkekritiekopdeMDG’s,gaatdusdeerkenning
datdetotstandkomingvandedoeleneenunicumisindemondialege-
schiedenis.nooiteerdersteldehetrijkeenveiligedeelvandewereldklip
enklaardathetonacceptabelisdatzoveleninmiserabeleomstandighe-
denlevenendatheteenplichtisvanderijkenomhentehelpendaaruit
deontsnappen.1108HetwaseenboodschapdietijdensLive8breedleek
gedragenalishetnatuurlijkdevraagofaldezetoeschouwersvanLive8
ookwistenwaarhetindeMillenniumdoelenpreciesomgaat.

Kenden zij de werkelijkheid van MDG1 achter de slogan eradicate 
extreme poverty and hunger?WistenzijbijvoorbeelddatdeMDG’s,zoals
zeachterColdplayenJay-Zwerdengeprojecteerd,ofzoalszeinrode
banners over beeldschermen liepen, niet meer voorstelden dan snel-
koppelingennaarbeduidendminderverstrekkendedoelen?Wistenzij
datdezeshortcuts,zoalszeoverigensookopdehomepagesvanun.org/
millenniumgoals ofMillenniumdoelen.nlstaan,louterwervendeslogans
zijn,gebakkenindepropagandamachinevandeVn?Endatdeconcrete
formuleringenvandezedoelenheelwatminderambitieusuitpakkendan
desnelkoppelingensuggereren?

Eéndoel,heteerste,desupernormMDG1,magalsvoorbeelddienen.
DitMillenniumdoel1luidt‘Roeiextremearmoedeenhongeruit’.Maar
onderverdeeldindriesubdoelenzietheterhéélandersuit:

subdoel1A:Halveer tussen 1990 en 2015, het aandeel mensen waarvan 
het inkomen minder is dan een dollar per dag.

subdoel1B:Bereik volledige en productieve werkgelegenheid en fatsoen-
lijk werk voor iedereen, inclusief vrouwen en jongeren.

subdoel1C:Halveer het aandeel mensen dat honger lijdt.

HoemoethetantwoordnuluidenopdevraagofMDG1werkelijkeen
kosmopolitischeambitiewaarmaakt?DatisdeambitievanhetHuman
DevelopmentParadigmaomaanelkemensterwereld,wiehijofzijook
is,enwaarhijofzijzichookbevindt,zoveelmogelijkkansentebieden?

OverdevraagdezekosmopolitischeambitieterugkomtinMDG1kanik
kortzijn.Wanneerdeeersteenderdesubdoelstellingalnietverderreiken
dandeambitieomhetaandeelhongerigenenarmenenkeltehalveren,
danpastdezealopvoorhandnietinhetkosmopolitischeuitgangspunt

1108 Volstrektirrelevantmaartochbijzondervermeldenswaardishetgegevendatdevierbewindvoer-
dersdiedeMillenniumdoelenwereldwijdwistendoortedrukkenvrouwenwaren.Aangevoerd
doordeBritse larger than life-ministervoorontwikkelingssamenwerkingClareshort,waren
datdenederlandseministerEvelineHerfkens,denoorseministerHildeJohnsonendeDuitse
HeidiWieczorek-Zeul,verenigdindezogenaamdeUtsteinGroup.Waarvanakte.Zie:cgdev.
org/section/initiatives/_.../2003(geraadpleegd24april2011).
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datállemensenterwereldaaneenmenswaardigbestaanmoetenwor-
dengeholpen.Wanneerwemondialehongerenarmoedeenkelwillen
halveren,kanin2015dechampagneopenwanneerernoghonderden
miljoenenmensenzijndiezowankelendinhetlevenstaandatelkedag
hunlaatstekanzijn.

nuiserhetvermoedendathetwerkelijkeeindresultaatnógminder
voorsteltdandezehalvering.Eenvermoeden,zeker.Wanteenstudievan
dedoelen,enmeernog,eenstudievandevoortgangindezedoelen,wordt
heviggefrustreerddoorvoortdurendverschuivendeijkpunten,termenen
definities.Ofditgebeurtmetopzetofniet,in2015zalhetmogelijkzijn
om,metwelkresultaatdanook,tesprekenovergehaaldedoelstellingen.
Doorhetbredescalaaandiffuseterminologiedatinmiddelsomdemil-
lenniumdoelenhangt,zalhetvoorgeenenkelepartijnogmogelijkzijn
omdeandertebetichtenvanonzorgvuldigheidofonwaarachtigopereren.

ZosprekendeMillenniumdoelenindeeersteenderdesubdoelstelling
vanMDG1nietover‘hetpercentage’ofhet‘aantal’mensendatin2015
nietmeerextreemarmofhongerigmoetzijn,maaroverdeproportion 
of people,‘hetaandeelmensen’.Watbedoelenzewanneerzezeggendat
dit aandeel extreem armen en hongerigen moet worden gehalveerd?
Bedoelenzemet‘aandeel’tochconcrete‘aantallen’?Ofbedoelenzetoch
‘percentages’?Enzo,percentagesvanwat?1109

Wanneermetaandeel‘aantallen’wordenbedoeld,zoudatinelkgeval
eenheldercriteriumopleveren.Gerekendopgrondvanhetaandeelarme
mensenwereldwijd,diemoetenlevenvanless than $1 dollar a day,waren
bijhetijkpuntvandeMDG’sin1990rondde1,3miljardmensenextreem
arm.1110In2015zoudaarvandannogdehelftmogenoverblijven.Endat
zijn650miljoenmensenopeenwereldbevolkingvanopdatmoment7,3
miljard.1111Ditaantal isnatuurlijkvolstrektonaanvaardbaarvoorwie
werkelijkeeneindewilmakenaanhongerenextremearmoede.Toch

1109 DatikheteersteMillenniumdoelaanvankelijkteoptimistischlas,heeftzijnredenen.Inaanloop
vandeformuleringvandedoelensteldedeRome Declaration,waarmeein1996deVN World 
Food Summitwerdafgesloten,datin2015the number of(hetaantal)mensenmethongermoest
wordengehalveerd.Vierjaarlaterisdezezinsnedeaangepastdoor‘the number’tevervangendoor
‘the proportion’. In1996stondheternogzo:‘Itpledges“ourpoliticalwillandourcommonand
nationalcommitmenttoachievingfoodsecurityforall...”withanimmediateviewtoreducing
thenumberofundernourishedpeopletohalftheirpresentlevelnolaterthan2015’.Indetekst
scheelthetmaareenwoordje,indepraktijkgaathetdusoverhetlotvan230miljoenmensen.
Zie:Report of the World Food Summit,Rome:FoodandAgricultureOrganizationoftheUnited
nations(FAO)1996.

1110 shaohuaChen&MartinRavallion,The Developing World Is Poorer Than We Thought. But No 
Less Successful in the Fight against Poverty(PolicyResearchWorkingPaper4703),Washington:
WorldBank2008,herzieneversie,augustus2009.

1111 Zie:geohive.com/earth/pop_region.aspx&en.wikipedia.org/wiki/World_population#Modern_
era(geraadpleegd29maart2011).
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hoeftzelfsditaantalvan650miljoennietbereiktteworden,wanneerhet
aanderekenmeestersvandeMillenniumdoelenligt.

WantsprekendeMillenniumdoelenin2000nogover‘the proportion 
of people whose income is less than $1 a day’.Indeofficiëlevoortgangs-
reportageuit2010staaterplots ietsheelanders.nugaathetom ‘the 
proportion of people in developing regions’ enominkomensvan‘less than 
$1,25 a day.1112Overnachtblijkendedecorsverzet.Enniettenvoordele
vanmensenalsGracePhiriinndirande,Malawi.

Methetnieuwecriteriumvan less than $1,25 dollar a dayen louter
in ontwikkelingslanden, veranderen immers de aantallen mensen die
onderdestreepbelanden.Opgrondvanhet$1,25criteriumwarenin
ontwikkelingslandenen in1990rondde1,8miljardmensenextreem
arm.1113Gehalveerdin2015zoudenerdaarvannogmaar900miljoen
mogenoverblijven.Datzijneralweer250miljoenmeerdeeerdere650.

nudoenbeideberekeningenfeitelijknietterzake.Hetwoordpropor-
tionwijstimmersnietophetaantalextreemarmen,anderswashetzo
welopgeschreven.Het‘aandeel’armenwijstopeendeel, en wel de helft, 
van het percentage armen.Doornaareenpercentagetewijzenwordt,op
deeersteplaats,hetaantalarmendatin2015magoverblijvenafhanke-
lijkgemaaktvaneenhoeveelheiddieinzichzelfnietgefixeerdis.Indit
gevalisdatdeveranderendeomvangvandewereldbevolking(danwel
debevolkingvanontwikkelingslanden)vanafdestart in1990totaan
definishin2015.Omdatbevolkingvanmetnameontwikkelingslanden
hardergroeitdandewereldbevolkinginzijngeheel,groeitdusookhet
aantalmensenharderdatin2015armmagzijn.

DaaromhoevenzeaandeUnitednationsPlazainnewYorkzelfsniet
tewachtentotdezeellendige900miljoenwordtbereikt.Opgrondvande
nieuwstemeetinstrumentenless than $1,25 dollar a day alsthe proportion 
of people in developing regions,kandechampagnealveeleerderopen.En
welbijeenijzerenvoorraadvan1,4miljardextreemarmenin2015.Op
grondvandehuidigecriteriamoestin199046procentvanallemensen
in ontwikkelingsregio’s rondkomen van minder dan $1,25. In harde
aantallenwarendat1,8miljardmensen.nietditaantalechter,maardit
percentagemoetnuwordengehalveerd,enwelvan46procentuit1990
naar24procentin2015.Maarandersdanin1990zullenin2015rond

1112 Millennium Development Goals Report 2011,newYork:Unitednations2011,p.6,11.
1113 ‘Robustgrowthinthefirsthalfofthedecadereducedthenumberofpeopleindevelopingcoun-

trieslivingonlessthan$1.25adayfromabout1.8billionin1990to1.4billionin2005.Atthe
sametime,thecorrespondingpovertyratedroppedfrom46percentto27percent.’ Millennium 
Development Goals Report 2011,newYork:Unitednations2011,p.6.
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6miljardmenseninontwikkelingsregioswonen.1114En24procentvan
6miljardis1,4miljard.Insamenvatting:nietbijeenijzerenvoorraad
van650miljoenextreemarmen,nochbijeenvoorraadvan900miljoen
mogendekurkenknallen.Datmagalzodranogmaar1,4miljardmensen
inerbarmelijkeomstandighedenleven.

FeitelijkbetekentditdatheteersteMillenniumdoelallangenbreed
is gehaald. Want zowel in absolute aantallen als in percentages, daalt
het aandeel armen in ontwikkelingslanden. In percentages daalt het
zelfsverrassendsnel:van46procentin1990tot27procentin2005en
wellichtzelfstot23procentin2011.Daarmeezoudehalveringvanhet
aandeelarmeninmiddelsalzijngehaald.Opgrondvancijfersin2005
constateertdeVnin2010datditmillenniumdoelvoor2015inderdaad
zalwordenbereikt.1115Hetenigedatdewereldhoefttedoen,istezorgen
dathetabsoluteaantalextreemarmen,ondanksdegroeiendebevolking,
nietverderoploopt.

Ookhetabsoluteaantalarmendaalt.Maarhierziendeontwikkelingen
erveelminderrooskleuriguit.Datkomtomdatdebevolking inont-
wikkelingslandenforsgroeit,waardoorookhetaantalextreemarmen
maarnietwilzakken.Zoleefdein2005volgensdeVnnogaltijdzo’n
1,4miljardmensenonderdeabsolutearmoedegrens.Datisweliswaar
minderdande1,8miljardin1990,maarbijna2,5keerzoveelalsde650
miljoenwaarnaarMDG1voordehalf-oplettendelezerleektestreven.
Gerekendmetdemaatstafvanless than $1,25 enin developing regions,is
hetabsoluteaantalextreemarmensinds1990nietgedaaldmetdehelft,
maarmetminderdaneenkwart.EntochisMDG1eradicate extreme 
poverty and hungervrijwelgehaald.

Waaromwerdvanmeetafaandiebewustmisleidendeslagzineradicate 
extreme poverty and hungergebruikt,aldannietincombinatiemetdie
cryptischebepalingproportionof people?Hetlijkteropdaterietsmoet
wordenverhuld.Bijvoorbeeldhetfeitdatveelminderarmenuithunel-
lendedienenteverhuizendanderonkendesnelkoppelingnaarheteerste
millenniumdoelsuggereert.Enwanneerdeargwaaneenmaaldoorzet,is
ergeenhoudenmeeraan.

Waarom isdepeildatumeigenlijk teruggedraaidnaar1990, enniet
vastgesteld in 2000, het jaar waarin de MDG’s werden ondertekend?
Hoefdedeinternationalegemeenschapzich,metpeildatum1990minder
intespannen?Tussen1990en2000daaldehetaantalarmenimmersal

1114 World Population Prospects: The 2010 Revisio, PopulationDivision,DepartmentofEconomic
andsocialAffairsoftheUnitednationssecretariat.Zie:esa.un.org/unpd/wpp/index.htm(ge-
raadpleegdop21september2011).

1115 Millennium Development Goals Report 2011,newYork:Unitednations2011,p.7.
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flink,zowelabsoluutalsrelatief.VooralChinaenIndiaboektenindat
decenniumenormevooruitganginhetterugdringenvandearmoede.In
absoluteaantallenteldealleenChinain2000aleenkwartmiljardminder
extreemarmendanin1990.1116Datbetekentdatditsubdoelin2000,op
hetmomentdathetwerdvastgesteld,alvooreenbelangrijkdeelwas
behaald.Hetbepalenvandepeildatum1990wasdanookgeendaadvan
generositeit,hetwaseenultiemeafzwakkingvaneenmillenniumdoeldat
zichtotvandaagdurfttekledenmetdeslogan‘roeiextremearmoede
enhongeruit’.

$1,25
Tsja,endandoemthetcynischevermoedenop,zopijnlijk,datikhet
bijnanietdurfteformuleren.Datishetvermoedendatheteerstemil-
lenniumdoelnietmeer inhoudtdaneen immensepogingtotwindow 
dressing.Hetis immersnietondenkbaardatdewereldMDG1vrijwel
volledigzalhalenopgrondvandeteruglopendearmoedeinChinaen
India.Enikneemaandatdeondertekenaarsvandedoelendatmaaral
tegoedwisten.1117Blijftdevraagofhetmoreelacceptabelisdatwehet
eersteMillenniumdoelin2015alsgehaaldbeschouwen,wanneer,inhet
meestidealegeval,nogsteeds1,4miljardmensenhetlevenleidenvan
GracePhiriinndirande,Malawi.

nee,eenkosmopolitischeambitiekanhethandhavenvaneenijzeren
voorraadvan1,4miljardmenseninhongerenextremearmoedeniet
wordengenoemd.Endanisditgetalooknogeensdeuitkomstvande
meestminimaledefinitievanextremearmoede.Wantikhebdevraagnog
nietgesteldwaaromweextremearmoedeüberhauptdefiniërenalsleven
vanminderdaneendollarperdag?Of,sinds2005,alslevenvanminder
dan$1,25perdag?Iseenmensmeteeneenkoopkrachtvan$1,01of$1,26
perdagdanníetmeerextreemarm?Wantdatisimmersdeverborgen
consequentievandezeIPL,dezeInternational Poverty Line.Valthijofzij
opdatmomentterechtnietmeeronderdeMillenniumdoelen?Hoeveel
koopkrachtheeftiemandeigenlijknodigomeenwaardigleventeleiden?

Ommeteenmaareenantwoordtegeven:zelfsvan$1,30perdagvalt
nergensteleven,ookinAfrikaniet.WanneerGracenaardemarktgaat
om het dagelijkse zakje houtskool, een half pond maïsmeel, een half

1116 DaarbijmoetwordenopgemerktdathetabsoluteaantalarmeninAfrikasteeg.Millennium
Development Goals Report 2005. International cooperation at a crossroads: Aid, trade and
securityinanunequalWorld,newYork:UnitednationsDevelopmentProgramme2005.

1117 Anderzijds,enikkannietandersdanditanderzijdsookvoorogentehouden:zonderMillen-
niumdoelenzoudeinternationalegemeenschapzichin2000tevredenhebbengesteldmeteen
blijvendaantalvan24,2procentextreemarmen,datin2015dus1766miljoenmenseninplaats
van1400miljoenzoutellen.
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glaasjekookolieeneenpaar lepelssuiker tekopen, iszijalmeerdan
eendollarkwijt.Wantdekostenvoorvoedselenlevensonderhoudinde
slumzijnvaaktorenhoog.Omdatzijzelfsdezedollarnietheeft,zalze
hetdoorgaansmetmindervoedselmoetendoendannodigisomopde
beenteblijven.EndanheeftGracenoggeenzeepgekochtennoggeen
centopzijgelegdvoorhetschooluniformvanhaarzoon.Danheeftzij
geennieuwmuggennetaangeschaftofeengolfplaatzondergatennude
regentijderaankomt.Alevenminheeftzedestroomrekeningvanhaar
huisbetaald,laatstaandatzenogeenhalvedollaropzakheeftommet
haarbevallendedochtereenminibusjetenemennaarhetziekenhuis.

EenBasic Needs Basket survey,uitgevoerd inviergroteMalawische
stedeninjanuari2011,toondedateengezinvanvijfmenseninBlan-
tyreomteoverlevenminstens52duizendkwachapermaanduitmoet
geven.1118Afhankelijkvandedoorlopendonzekerekoersvandekwacha
gaathetomeenbedragtussen365en385dollarpermaand.Ditbedrag
ishetminimumaanpurchasing power,koopkracht,dateenhuishouden
inBlantyremoetbezittenomüberhauptteoverleven.Diekoopkracht
richtzichmetnameopvoedsel,onderdak,kledingenmedischezorg.
Omgerekendperdagenperpersoonbestaathetabsoluteminimumdus
uitongeveer($375/5personen/30dagen=)$2,50perpersoonper
dag.Onderditbedrag ishetvolgensdeonderzoekersonmogelijkom
eenfatsoenlijkleventeleiden.Eneendagelijksekoopkrachtvan$2,50
ishetdubbelevande$1,25waarondereenmensvolgensdeWereldbank
extreemarmgenoemdmagworden.

natuurlijk: de grens van $1 of $1,25 is nooit bedoeld als criterium
waarbovenhet levenuitbundig,vrolijkenvolvangelukzouzijn.Het
belangrijkstedoelishetvaststellenvaneenuniformeenkrachtigefocus
opmensenopdeonderstesportvandeladdervanrijkdomenwelvaart.
Eenfocusdiebovendiengrootschaliginternationaalvergelijkmogelijk
maakt.Endaarinslaagtdezenormwonderwel.

Tochhaddiegrensookkunnenwordenvastgesteldop$2,50perdag,
op912dollarperjaar.DannogzoudeafstandtoteenOECD-landals
Japanmeteengemiddeldinkomenvan38.410dollarperjaar,dievan1
tot42zijngeweest.Indatgevalwarenin1990echtergeen1,8miljard
mensenextreemarmgeweest,maar3,2miljard.Endatwasmeerdande
helftvandewereldbevolking.1119OmdátdeInternational Poverty Lineop

1118 Basic Needs Basket survey,CentreforsocialConcern(CFsC)vandeRoomsKatholiekekerkin
Malawi. Zie: cfscmalawi.org/BnB%20Docs/2011-01%20BnB%20Press.pdf (geraadpleegd 29
maart2011).

1119 Chen&Ravallion,a.w.,p.41.InditstaatjeberekenenChenenRavallionhetabsoluteaantalmensen
datextreemarmmagwordengenoemdbijhetaanleggenvandrieverschillendepoverty lines.
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$1of$1,25isvastgesteld,onttrektzijanderhalfmiljardmensenaanhet
oogdatmaarnauwelijksmeertebestedenheeft.

IsditderedenwaaromdeWereldbankdeIPL,deInternational Poverty 
Linezoabsurdlaagheeftgesteld?DeDuitsefilosoofThomasPoggemeent
vanwel.HijanalyseertdeargumentenvandeBankomdeIPLop$1of
$1,25tezetten(ennietopbijvoorbeeld$2,50),verwerptdezeargumenten
entrektvervolgenseenhardeconclusie.DeWereldbank,aldusPogge,
heeftdeIPLalléénop$1danwelop$1,25gesteld,omdatenkelzóvoor-
uitgangkanwordengeboektinhetbestrijdenvanarmoedeenhonger.
Cynisch:‘Wekunnenarmoedenueenmaalnietzobreeddefiniërendat
deuitroeiingervanvrijwelonmogelijkwordt.Zoudenwedatweldoen,
danwordtarmoedebestrijdingcontraproductief,wantdanlatenweons
zelfsontmoedigenomdattedoenwatwenukunnendoen’.1120

nietdatPoggezichbijdatlagebedragneerlegt.Wantookbijeenar-
moedegrensvan$2,50eneenmassaarmenvanmeerdandriemiljard,
kanzijninziensdearmoedewordenbestreden.Alleenhangterdaneen
hogerprijskaartjeaan.Wanneerwehetbedragaanontwikkelingshulp
verhogenvan100miljardnaar600miljarddollar,dankunnenwede
Millenniumdoelen oprekken tot alle drie miljard mensen die op dit
momentmindertebestedenhebbendan$2,50.Isdatveel,600miljard?
Ach,datismaarhoejehetbekijkt,meentPogge.Daarmeeblijvenwe
nogonderdeAmerikaansedefensiebegrotingvan671miljarddollarin
2011.1121WanneeralleendeVerenigdestatenalzeskeermeeruitgeeft
aanbewapeningdandehelewereldaanarmoedebestrijding,danzou
ookhetvrijmakenvandie507miljardextrageenaltegroteproblemen
opmoetenleveren.1122

Arm Afrika, rijk Azië?
Dearmoedegrensvan$1of$1,25die indeMillenniumdoelenwordt
gebruikt,isnietalleentelaag,zeheeftnogeenbijeffectwaarvanikmetot
voorkortmaaramperbewustwas:doorextremearmoede(sinds1981)
tedefiniërenalslevenvanminderdanone dollar a dayconcentreertde
armoedezichexclusiefinAfrika.WantalleenineenaantalAfrikaanse
landenleeftbijnatwee-derdevandebevolkingvanminderdan$1,25per

1120 Pogge.Politics as usual.a.w.,p.69
1121 AlthansvolgenseenberekeningvandeAmerikaansedenktankGlobal Security.Zie:globalsecurity.

org/military/world/china/budget.htm(geraadpleegd22april2011).
1122 Pogge,Politics as usual,a.w.,ibid.Enja,wanneerdeAmerikaansepresidentObamain2009

eenbedragvanmaarliefst900miljarddollarvrijmaaktomdeincrisisgeraakteAmerikaanse
economieweereenkick-starttegeven,danvallendedoorPoggevoorgesteldebedragenomde
Wereldeconomieeenkick-starttegevenalleszinsmee.Philippenaughton,‘Housesettopass
Obama’s$825billionstimulusdeal’,The Times28januari2009.
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dag.VanGuineeenLiberiaaanAfrikaansewestkustzijndatachtereen-
volgensdebeideCongo’s,Tsjaad,niger,nigeria,deCentraal-Afrikaanse
Republiek, Rwanda, Burundi Tanzania, Zambia, Zimbabwe, Malawi,
MozambiqueenMadagascar.1123nietéénlandbuitenAfrikateltbijna
tweederdeextreemarmen.Alleverdrietbaltzichhiersamen.nietzonder
redengebruikteLive8voorhaarconcertenhetsymboolvaneengitaar
indevormvanhetAfrikaansecontinent.nietzonderredenmaaktde
$1,25grensAfrikatothetgettovandewereld.

TikbijGooglehetzinnetje ‘MuuromAfrika’en jevindtmeerdan
tienduizendhitsmetconstateringendatweergoedaandoenomhet
verdoemdecontinentdaadwerkelijkvandewereldlostesnijden.‘Dan
zullenweindevolgendeeeuwnogeensgaankijkenwatervanoveris.’
‘Waarschijnlijklosthetprobleemzichvanzelfop.slaanzeelkaardekop-
pennietin,danzorgendeziekteswelvooreenschoonmaakbeurt’,aldus
Gatespaaieropdutchbodybuilding.com.Gatespaaierscommentaarviel
teverwachten.Zolangwelandenwereldwijdindelenvolgenseenabsurd
lagearmoedegrens,zuigtAfrikaalseenimmenszwartgatonvermijdelijk
alleellendevandewereldinzichop.1124

nuzaldekaartvanAfrikanietveel lichterkleurenwanneerdear-
moedegrensop$2zoustaan.TochscharenzichdanookIndia,nepal,
Bangladesh,Myanmar,Afghanistan,Uzbekistan,Laos,Cambodja,Oost-
Timoren,aandeanderekantvandeglobe,Haïtionderdeextreemarme
landen.Datgeldtnog sterkerwanneerwenietkijkennaarhet aantal
mensenmeteenlaaginkomen,maarnaarhetaantalmensenmethonger.
UitberekeningenvandeFAO(uit2010)blijktdatvande925miljoen
mensenmethongerwereldwijd,erzo’n239miljoeninAfrikaleven.1125
DriekwartvanallehongerigenwoontdusbuitenhetAfrikaansecontinent.
PlotsverschuiftdanhetbeeldvanAfrikaalsheart of darknessnaareen
veelbrederegroeplanden,voornamelijkinAzië,waardemeerderheid
vanhuninwonerseveneensleeftindeplorabeleomstandigheden.

HelaasstaatdeInternationalPovertyLinenietop$2enwievandaag
bijGooglehetzinnetjeintikt‘MuuromAzië’,zalmerkendathetaantal
hitsblijftstekenopzes.Ookalishetabsoluteaantalhongerigenenex-

1123 Endanzijnhetdooroorloggetroffensoedanensomaliëdoorhetontbrekenvanofficiëlecij-
fersnognietindeberekeningenmeegenomen.Zie:en.wikipedia.org/wiki/Poverty_threshold
(geraadpleegd1april2011).

1124 LukeHarding,‘MillionsmoreRussiansshuntedintopoverty.Hugeriseinnumberlivingonless
than£110amonth.DecadeofrelativewealthunderPutinwipedout’,The Guardian31augustus
2009.

1125 Media Fact Sheet,UnitednationsFoodandAgricultureOrganization,september2010.Zie:fao.
org/fileadmin/user_upload/newsroom/docs/2010_hunger_facts.pdf(geraadpleegd23november
2010).
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treemarmeninAziëdubbelzohoogalsinAfrika.Ashwanisaithstelt
bovendiendevraagofwedooronzeexclusievefocusopdehongerin
Afrikanietdehongerin,bijvoorbeelddeVerenigdestatenvergetenzijn?
Daarbijgaathetnietomderelatievearmoedewaarelfprocentvande
Amerikanenonderlijdt.Daarbijgaathetweldegelijkom‘ouderwetse
honger’diewellichtmaareenkleindeelvandezeelfprocentraakt,maar
diedaaromnietminderreëelis.1126

Een Human Development Index?
Geschikteromontwikkelingtemetendande‘minderdaneendollarper
dag’-benadering,isdeHuman Development IndexHDI,sinds1993de
steunentoeverlaatvandeHuman Development Reports.DeHDIwerd
ontwikkelddoorMahbubulHaq,gesteunddoorAmartyasen.Met169
landenopdelijst,toontdeIndexjaarlijksaanwelklandzichopwelk
niveauvanontwikkelingbevindt.Jaarinjaaruitwisselennoorwegenen
Canadastuivertjevoordeeersteplaats,alzittenlandenalsIJsland,Japan
enZwitserlandpermanentophunhielen.Helemaalonderaandeindex
ishetietsonrustiger,allijkenZimbabweenCongoopnummer168en
169vooralsnogweinigconcurrentieteondervinden.

HoeweldezeHDIindeMillennium Declarationnietwerdgenoemd
enhijdusookgeenofficiëlemaatstafisvoordevoortgangvandeMil-
lenniumdoelen, levert de Index wel een meer verfijnd beeld van wat
ontwikkelingfeitelijk inhoudt.ExplicietgaatdeHumanDevelopment
Indexvoorbijaandezuivereconomischebenaderingvanontwikkeling,
uitgedruktinhetBrutonationaalProductvandelanden,endedaarop
gebaseerdeInternational Poverty Linesvan$1of$1,25perdag.Indeogen
vandesamenstellersvandeHDIishetinkomenvanmensennietmeer
danéénfactorinhunontwikkeling.

Wanneer ikaandehandvanAmartyasenhetverschilzoumoeten
schetsentussendedollar-benaderingendeHDI,zouikzeggendatde
eerstebenaderingzichrichtopdewaardediemensenbezitten–opde
goederendiezijhebben–terwijldeHumanDevelopmentIndexzich
concentreertopdewaardigheidvanmensenzelf.De index ispeople-
centered,dedollar-benaderingiscommodity-centered.1127

TochpretendeertookdeHumanDevelopmentIndexnietomcompleet
tezijn.Integendeel,hoesimpelerdeIndex,hoebeterlandenmetelkaar
kunnenwordenvergeleken.FeitelijkmoetdeHDInietcomplexerzijndan
eenindexdielouterhetBrutonationaalProductvanlandenmeet,zijhet

1126 saith,a.w.,p.1184.
1127 ‘A20thAnniversaryHumanDevelopmentDiscussionwithAmartyasen’,UnDP,3november

2010,p.3.
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datdeHDIeenbéteremaatstafvanontwikkelingmoetleveren.1128naast
ditBnP,hetinkomenvanmensen,1129toetstdeIndexdanooknietmeer
danhunlevensverwachting1130enhetonderwijsdatzijgenotenhebben.1131
Wantdezedriemogelijkheden–capabilities –vormeneenbelangrijkdeel
vanhetfundamentopgrondwaarvanzijhunontwikkelingverderkunnen
vormgeven.Zoverschafteenlangelevensverwachtingiemandookeen
langeregezondheidendaarmeedetijdvanlevenomdemogelijkheden
diedatlevenbiedtnaareigengoeddunkenintevullen.Onderwijsmaakt
hetvoormensenmogelijkomtekunnenlezenenschrijvenenzovoorbij
tegaanaanonkundeenonderworpenheid.Inkomentenslotteverschaft
mensendemogelijkheidomeenfatsoenlijkleventeleidenenvolopdeel
tenemenaanhetmaatschappelijkebestaan.

DeHumanDevelopmentIndexbiedtdanookmeermogelijkhedendan
deproblematischedollargrenzenvandeWereldbankendeMillennium-
doelen.HetisdanookdevraagwaaromdeMillenniumdoelenzichniet
doordezeindexlatentoetsen.TochkentdeIndexookeenaantallastige
problemen.Problemenbovendienwaarnietgemakkelijkoverheenkan
wordengestapt.EeneersteprobleemissimpelwegdatdeHDIweliswaar
meeropneemtdanlouterhetinkomenvanmensen,maardathetnogveel
meercapabilitiesnegeert.ZotoetstookdeHDInietdepolitiekeuitda-
gingen–democratie,rechtstatelijkheid,vrijheidvanmeningsuiting–die
metontwikkelinggepaarddienentegaan.Alevenminzegtdeindexiets
overveiligheidvanmensen.En,zobenadrukkenbijvoorbeeldcriticiuit
hoekvannatuurenmilieu:ookecologischeveranderingenwordeninde
HDInietmeegenomen.1132nuishetweliswaarbegrijpelijkdatdeHDI
juistdecapabilities alfabetisme, inkomenof levensverwachting toetst,
wantveranderingeninpolitiek,veiligheidofmilieuvallenveelmoeilijker
tekwantificeren.Maareencompleetbeeldvanontwikkelingverschaftde
HDIonsalevenminalsdedollar linedienuwordtgehanteerd.

EenprobleemvangeheelandereordeisdatdeHumanDevelopment
Indexnietdeontwikkelingvanménsenmeet,maarvanlanden.Maaktde
maatstafvan$1,25hetmogelijkdeallerarmstenteidentificerenbínnen
landen,deHDItoontalleenwaarlandenzichinhunalgemeenheidop

1128 MahbubulHaq:‘TheHumanDevelopmentIndexwillbevulgar(...)anindexwhichisjustas
vulgarasGDP,exceptitwillstandforbetterthings’,in:A 20th Anniversary Human Development 
Discussion with Amartya Sen,a.w.,p.2.

1129 HetBrutonationaalProductperhoofdvandebevolking,inkoopkrachtpariteitindollars.
1130 Levensverwachtingbijgeboorte.
1131 Aandehandvanhetanalfabetismemaarookviahetdeelvandebevolkingdatbehalvedebasis-

schoolookdemiddelbaarenhogeronderwijsengeniet.
1132 AmbujD.sagara&Adilnajam,‘Thehumandevelopmentindex:acriticalreview’,Ecological 

Economics,vol.25,no.3,juni1998,p.249-264.
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deontwikkelingsladderbevinden.DaarmeezetdeHumanDevelopment
IndexfeitelijkeenstapterugvanhetprincipePeople First.DeIndexricht
zichopnieuwopdeontwikkelingvandestaatennietopdeontwikkeling
vanmensenindiestaat.HetisdanookgoeddenkbaardatlandXhoog
scoortopdeIndexomdatdriekwartvanalleburgerseenhooginkomen,
eenhogeopleidingeneenlangelevensverwachtinghebben,terwijlhet
overigekwarterbarmelijkslechtscoort.Hetgemiddeldeniveauvanland
Xisdannogsteedsacceptabel,terwijllandYwaarniemanderbarmelijk
slechtscoort,maarookniemandextreemhoog,veellageropderanglijst
eindigt.1133

Opmerkelijkgenoeg ishetAmartyasenzelf,metHaqdedrijvende
krachtachterdeHDI,diehetbelangvandeindexkrachtigrelativeert.‘Het
zoueengrotefoutzijnwanneerweonsteveelopdeHumanDevelopment
Index,ofwelkeoverkoepelendeindexdanook,zoudenconcentreren.’
Dergelijkeindexenzijnnietmeerdan‘behulpzameindicatorenvoorhet
ruweensnellewerk.’1134Daaromlegtseneerderdenadrukopdevolledige
Human Development Reports.‘Dezezijnmeerdandeindex.Zijbestaan
vooraluitproza.(...)Zijbevattentalvanuitsprakenoverhoewezaken
moetenopvattenenoverwegen.’

Uiteindelijk draait het nooit om lijstjes, staatjes, index en registers.
Uiteindelijkdraaithetallemaalomopen-mindedness.Hetgaat,zoschrijft
sen,omeenvoortdurendengagement,omvoortdurendlerenenerkennen
datsommigevandedingendieweproberentemetensimpelwegniette
metenzijn.Watwewelincijferskunnenvangenmoetenwenatuurlijk
incijfersvangen,maarwanneerditnietlukt,moetenweonzetijdniet
verspillen.Daarovermoetenweweerschrijven.Mensenlezenalgeneraties
langproza–zijlazenheldendichten,zelazenpoëzie,zelazenromans,
zelazenessays;endatdedenendoenzelouterenalleenomvanelkaar
teleren.1135

Van SMART tot smart
Human Development,zoschreefMahbubulHaqinzijnschetsvanhet
nieuweparadigma,iseenrevolutionairprogramma.HumanDevelop-
ment‘veronderstelteenmajeureherstructureringvaneconomischeen
politiekemacht’.Datwarenstevigeuitspraken,zekeromdatzewerden
gedaandooreenfunctionarisindetopvanhetUnited Nations Develop-
ment ProgrammeUnDP.

1133 Pogge,Politics as usual,a.w.,p.86-90.
1134 Amartyasen,‘ADecadeofHumanDevelopment’,Journal of Human Development,vol.1,no.1,

2000,p.22.
1135 ‘A20thAnniversaryHumanDevelopmentDiscussionwithAmartyasen’,a.w.,p.5.
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Haqoverleedin1998,tweejaarvoordeondertekeningvandeMillen-
niumdoelen.HoezouhijhebbengeoordeeldoverdeMDG’s?Reflecteren
zijhetholistischeenkosmopolitischeprogrammadatHaqaanvangjaren
’90voorogenhad?Goedvoorstelbaarisdatniet.Alwashetmaaromdat
MDG1aleendoorslaandsucceskanwordengenoemdwanneer1,4mil-
jardmensenin2015leveninextremearmoedeenhonger.

MaarhetisooknietgoedvoorstelbaaropgrondvanverdereMillen-
niumdoelen,of,meerprecies,opgrondvanwataantargetsnietinverdere
Millenniumdoelenisopgenomen.Drievandezedoelenkunnenweer
dienenalsvoorbeeld:MDG2,MDG6enMDG8.

ZolegtMDG2‘hetbereikenvanuniverselebasiseducatie’vast.Maar
nergenszegthetdoelietsoveruniverselesecundaireeducatie,laatstaan
overuniverseel tertiaironderwijs.Endat is eengemis,wantmet een
opleidingopbasisschoolniveaukunjeookbitterweiniginBangladesh
ofGuinee.Ookwordtindittweedemillenniumdoelnergensgereptover
kinderarbeid,terwijleenvolledigverbodopkinderarbeiddeschoolgang
vankinderenweleenssterkzoukunnenbevorderen.

MDG6legtde‘bestrijdingvanHIV/AIDs,malariaenandereziekten’
vast.Maarditdoel zegtbijvoorbeeldnietsoverhet invoerenvaneen
ziektenkostenverzekeringvooriedereen,waarmeehetrechtkanworden
verankerdopuniverseletoegangtotgezondheidszorg.Of,omeenverwant
thema op het gebied van gezondheidszorg te noemen: MDG6 zwijgt
in alle talen over mensen met een handicap in ontwikkelingslanden.
Doorgaanswordenzij,dietwintigprocentvandebevolkinguitmaken,
sterkgediscrimineerdenuitgeslotenvanhetdagelijkseleven.Zonderhen
bijhetontwikkelingsprocestebetrekken,ishetnietvoorstelbaardatde
Millenniumdoelenüberhauptzullenwordengehaald.

WatdeMDG’sechterhetmeestvanhetHumanDevelopmentparadigma
aflaatwijken,iseenfatsoenlijkepolitiekeagenda.Eensetpolitiekedoelen
opgrondwaarvandedoorHaqvoorgesteldeherstructureringenzouden
kunnenwordendoorgevoerd.nietmeerdanéénvandeachtMillennium-
doelengaatverderdandesociaaleconomischeagendaenzetinopmoge-
lijkepolitiekeaanpassingen.EndatdoelisMDG8:‘Creëereenmondiaal
samenwerkingsverbandvoorontwikkeling’.Hetisditlaatstedoel,datniet
exclusiefdeaandachtophetarmeZuidenricht,maarookophetrijkeWes-
ten.Hiergaathetvoorheteerst,envoorhetlaatst,overdewijzewaarophet
rijkedeelhetarmstekanhelpenomdeoverigezevendoelentebereiken.

Pas inMDG8komenkwestiesalsdeverhogingvanhetpercentage
ontwikkelingshulptersprake.1136Ooksteltdoel8 ineensubdoelvoor

1136 Zie:undp.org/mdg/goal8.shtml(geraadpleegd1april2011).
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omschuldenteverlichtenenhandelsbarrièreswegtenemen.Bovendien
richthet zichophetwestersebedrijfslevendat zowelmeergoedkope
medicijnenmoetproducerenalszichdientintezettenvoormeerinter-
netaansluitingenenzendmastenvoormobieletelefoons.

DevraagisechterofditachtstedoeleenpolitiekeHumanDevelop-
mentagendaookmaareenmomentdichterbijbrengt.Wantandersdan
bijvoorbeeld het eerste Millenniumdoel, ontbreekt het bij dit achtste
doelvolledigaanenigeconcreteindicatieinwelkemateenbinnenwelk
tijdsbestek het doel moet zijn bereikt. Er zijn zestien indicators maar
geenvanallebevateenconcreetaanknopingspuntoftijdsschemawaar-
aaneventuelevooruitgangkanwordenafgemeten.Zelfshetalgemeen
aanvaardestreefpercentagevan0,7procentBnPvoorontwikkelingssa-
menwerkingwordt,andersdansommigendenken,1137hiernietgenoemd.
Hetopschroevenvanhetontwikkelingsbudgetisgeenmillenniumdoel,
evenminisheteentarget.Definanciëlebasisonderdeheleonderneming
komtfeitelijknietverderdanéén(indicator8.1)vande48indicatorendie
hetmillenniumprogrammavaneenmeetinstrumentmoetenvoorzien.

Terwijl de OECD landen met zichtbaar genoegen doelstellingen en
tijdsschema’sproduceerdenbijdezevendoelendieinendoordeDerde
Wereld moesten worden gehaald, produceerden zij niet één concreet
criteriumvoordedoelendieindeEersteWereldmoetenwordenbereikt.

‘Geen wonder dat de rijke wereld enige flexibiliteit wilde!’ schrijft
Ashwanisaith.1138‘Derijkelandenwarenwelgoed,maargekwarenze
bepaaldniet’,zoparafraseerikRichardHulme.Wantikkanhetinhet
nederlandsnietzomooizeggenalshijinhetEngels:They were too smart 
to agree to SMART goals.1139

Doordepolitiekeagendavrijwelvolledigondertebrengenindetot
nietsverplichtendeMDG8,wordtopnieuweenforseaanslaggepleegd
ophetdoorHaqnogzokosmopolitischgedefinieerdeHD-paradigma.
MDG8 gromt wel richting het rijke deel van de wereld, maar blaffen
doethijniet,laatstaandatditachtstemillenniumdoelookmaarietsof
iemandbijt.

‘Menselijke ontwikkeling’, in de vorm van de Millenniumdoelen, is een breed 
gedragen moreel concept. Het ontleent zijn waarde zowel aan een economisch 
perspectief als aan onze zorg voor de armsten, waar ter wereld deze zich ook be-
vinden. Maar het ontbeert een fatsoenlijke analyse van de behoeften en prioriteiten 

1137 Zelfssaith,dietochbijzonderkritischnaardedoelenkijkt,meentdatde0,7normindedoelen
isopgenomen.saith,a.w.,p.1186.

1138 Hulme,a.w.,p.17.
1139 Hulme,a.w.,p.18.
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van de armen. Bovendien is Human Development in de vorm van de Millenni-
umdoelen een gemankeerd kosmopolitisme, omdat de verantwoordelijkheid van 
de westerse samenleving maar amper aan de orde wordt gesteld. Oorspronkelijk 
hád het Human Development-concept wel degelijk een brede kosmopolitische 
reikwijdte. Een reikwijdte die door de one dollar threshold van de Wereldbank 
werd verengd tot Afrika. En die richting Millennium Development Goals verder 
verloren ging in de vertaalslag waarin termen als Results Based Management en 
Watering Down de boventoon voerden.1140 Het resultaat is onder meer dat de 
Millenniumdoelen al gehaald zijn wanneer in 2015 nog 1,4 miljard mensen in 
extreme armoede leven.

1140 saith,a.w.,p.1167-1199.
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24 Humansecurityen
mondialebezorgdheid

Human Security ontleent zijn waarde aan zijn aandacht voor de veiligheid 
van iedereen, zowel in het arme als in het rijke deel van de wereld. Welke 
analyse van de onveiligheid waarin zowel de rijken als de armen verkeren, 
ligt aan het concept ten grondslag? En op grond van welk moreel criterium 
kunnen behoeften en prioriteiten worden vastgesteld?

In1994kandegrondleggervandeHuman Development Index,Mahbub
ulHaqnogschrijvendathetHuman Development Paradigm‘hetmeest
holistischeontwikkelingsmodelisdatvandaagbestaat’.EndatHuman
Developmentelkontwikkelingsthemaomvat,vaneconomischegroeitot
culturelevrijheid.Dathetnochengtechnocratischis,nochovertrokken
filosofisch.ZodatHumanDevelopmentnietminderisdaneenpraktische
reflectievanhetlevenzelf.1141

Maardatisin1994,inderelatiefoptimistischejarennadeValvande
Muur.HoeweldeinktzwarteprofetieënvanHansMagnusEnzensberger
enRobertKaplanalindeboekhandelsliggeneninRwandaradicaleHutu
aanhetmoordenslaan,hebbenwenoggeenweetvandemassamoorden
insrebrenica,deonvoorstelbarebloedbadeninCongo,deaanslagenin
newYork,MadridenLonden,detsunamiinAzië,deaardbevingenin
KasjmirenHaïtiendeoorlogeninAfghanistan,Irak,Lybiëensyrië.

Deze gebeurtenissen die zich, Joegoslavië uitgezonderd, alle afspe-
len in ontwikkelingslanden, maken duidelijk dat het huidige Human
Development-conceptlijdtondereenevidenteveiligheidslacune.Human
Developmentheeftsimpelwegteweinigoogvoorcriminaliteit, terro-
risme,oorlog,natuurrampen,politiekgeweldenpolitiekeinstabiliteit.
OnderzoekalshetVoices of the Poor-projectvandeWereldbankin1999
brengtontegenzeggelijknaarvorendatdearmenzichdoorgaansveel
meerzorgenmakenoverhunonveiligheidhierennu,danoverdestruc-
turelearmoedewaarinzijverkeren.OokGracewijstdoorlopendopde
dieven,roversenovervallerswaaraanzijzonderenigebeschermingvan
hogerhandisblootgesteld.

1141 Haq,Reflections on Human Development,a.w.,p.23.
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Inlandenopwegnaarburgeroorlogofnaaranderevormenvange-
wapendeconflicten,blijktzelfseenduidelijkecorrelatietebestaantus-
sengeweldenextremearmoede.Zowelgrotearmoedealseentoename
vangeweld,verleidtmensenomeengewapendegroeperingtesteunen.
Daarmeevergrootdearmoedezoweldekansopgewelddadigeconflicten
terwijldezeconflictenophunbeurtdearmoedeweervergroten.1142En
terwijlhetHumanDevelopment-conceptmaaramperaandachtschenkt
aandezuidelijkeonveiligheid,lijktdieaandachtindewestersepublieke
opinietegroeien.WanneerdeopiniepeilersvandeEurobarometerEuro-
peanenin2004vragenomeentopdriesamentestellenvanmaatregelen
diedenationaleoverhedenkunnennemenomdeMillenniumdoelente
realiseren,dannoemttussende20en49procentvanalleEuropeanen
maatregelendienualbinnendeMDG’s,vallen.Daarentegenonderschrijft
65procentdemaatregeldiesteltReduce the possibility of armed conflict 
and war.1143

VandaaglijktdezeveiligheidslacunevanHumanDevelopmentookinde
vollebreedtevanhetontwikkelingsdebatdoorgedrongen.Indediscussie
overdepost-2015-architectuurvandeMillennium Development Goalsis
Humansecuritydanooknietmeerwegtedenken.‘Wanneerhetuitban-
nenvanabsolutearmoedeinhetcentrumvanonzeinspanningenblijft
staan,danblijvenookveelvandehuidigeaandachtsgebiedenrelevant.
Maarkwestiesalsempowerment,rechten,fragielesituaties,kwetsbaarheid
enhumansecuritymoetenmeerindediscussiewordenmeegenomen’,
meentbijvoorbeeldRichardManning,ooitvoorzittervanOECD’sDe-
velopment Assistance CommitteeDAC.1144

nietalleenbinnenhetdenkenoverHumanDevelopmentneemtde
aandachtvoorHumansecuritytoe.InmiddelsisHumansecurityuit-
gegroeidtoteeneigenstandigconcept,compleetmetonderzoekersen
onderzoeksgroepen,metcomitésencommissies,metpapers,handboe-
ken,internet gateways1145eninternationalevaktijdschriften.1146Enmet
veelbelangstellinguitdewereldvanhetbedrijfsleven,deinternationale
verhoudingenendepolitiek.Wieinheteerstedecenniumvande21e
eeuwspreektoverveiligheid,spreektimmersookovergeld.Overveel
geld.Wantina culture of fear magveiligheidietskosten.

1142 PatriciaJustino,‘PovertyandViolentConflict:AMicro-LevelPerspectiveontheCausesand
DurationofWarfare’,Journal of Peace Research,vol.46,no.3,2009,p.315-333.

1143 Eurobarometer,specialReports,Attitudes toward Development Aid,a.w.,p.22.
1144 Manning,a.w.,p.67.Zieook:nicoleBall,Report of a conference organized by the Programme for 

Strategic and International Studies,Geneva:GraduateInstituteofInternationalstudies2001.
1145 Zie:humansecuritygateway.com.OpgestelddoorhetCanadeseHuman Security Report Project.
1146 The Human Security Journal.CERIProgramforPeaceandHumansecurityatsciencesPo,Paris.

Zie:peacecenter.sciences-po.fr/journal/(geraadpleegd24april2011).
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Een strijd om definities
BehalvehetgegevendatHumansecurity,andersdanHumanDevelop-
ment,nietdrijftopmondialeempathiemaarkapitaliseertopmondiale
angst,voertHumansecurity,andersdanHumanDevelopment,ookniet
toteenheldereprioriteitenstellingeneenconcreteactieagenda.Totop
hedeniserzelfsgeensluitendedefinitievanhetbegrip.Alrelatiefsnel
nadeintroductievanHumansecuritywordthetheleconceptinzetvan
eenpittigpolitiekenintellectueeldiscours.

Defelstediscussie isongetwijfelddietussenenerzijdsonderzoekers
en beleidsmakers die het Human security-concept omwille van haar
verstrekkendheidvolledignaardeprullenbakverwijzenenanderzijds
degenendiehetconceptmethandentandverdedigen,juistomdáthet
zoverstrekkendenalomvattendis.Hetuitputtendeoverzichtswerkvan
shahrbanouTadjbakhshenAnuradhaM.ChenoyoverHumansecurity,
ismetalhaarschema’s,diagrammen,engrafiekjesinfeiteeenimmense
pogingomhetbegripaftebakenenenomtevormentoteenhandzaam
modelvooronderzoekenbeleid.1147

Eencriticusdiemetéénartikeldoorlopendinhetdebatopduiktisde
CanadesepoliticoloogRolandParis.Hijsteltdediscussieinhetnajaar
van2001opscherpdoorzichaftevragenwathetHumansecurity-begrip
nufeitelijkbehelst.IsheteenParadigm ShiftofishetHot Air?1148

Humansecurityzoueenparadigmawisselingkunnenzijn,alwashet
maaromdathetconceptdaadwerkelijkietsteweegbrengt.Alstekenen
vaneenmogelijkeparadigmaveranderingwijstParis,netalsveleanderen,
ophetanti-landmijnenverdrag(1997)enopdeinternationalelobbydie
uiteindelijkleiddetotdeoprichtingvanhetInternational Criminal Court
(2002).UiteindelijkkiestParistochvoorHot Airomdathetbegripaan
eennauwkeurigeomschrijvingblijftontsnappen.‘Thetermappearsto
beslipperybydesign’,schrijfthijenhijvermoedtdateropzetinhetspel
is.ParisconstateertdatHumansecuritymetnamewordtomarmddoor
een conglomeraat van middel power states, ontwikkelingsorganisaties
ennGO’s,datalsneluitelkaarzouvallenzodrahetconcepthelderzou
wordenafgebakend.1149

TienjaarnaParis’artikelisdieheldereafbakeningernogsteedsniet.
Althans:erzijninmiddelstalvanheldereafbakeningen,maarnietéén

1147 Tadjbakhsh&Chenoy,Human Security,a.w.
1148 RolandParis,‘Humansecurity:ParadigmshiftorHotAir?’,International Security,vol.26,no.

2,2001,p.87-102.
1149 WatnietwegneemtdatRolandParisinmaart2011duidelijkstellingneemtinhetdebatrondom

demilitaireinterventieinLibië.Dezeinterventie,steltParisopgrondvanoverwegingenuithet
Humansecurity-concept,isteverdedigen.RolandParis,‘Lybiainterventionflawedbutbetter
thaninaction’,Globe & Mail28maart2011.
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ervan wordt zo breed geaccepteerd als bijvoorbeeld het concept van
HumanDevelopmentindevormvandeMillenniumdoelenuit2000(of
hetHumanRights-conceptindevormvandeUniversal Declaration of 
Human Rightsuit1948).Integendeelzelfs.Elkepogingtotdefinitieen
afbakeninglijktweerteleidentoteennieuweomschrijvingvanHuman
security. Zo citeren Tadjbakhsh en Chenoy alleen al 21 academische
definitiesvanhetconcept.Develemanierenwaaropnationaleoverheden
overHumansecurityspreken,wordendoorhenuitgezetopeenschaal
vanéén tot zeven,variërendvaneen smalle,minimalistischevariant,
gerichtoplouterpolitionelebescherming,toteenbrede,maximalevari-
ant,gerichtophetbewerkstelligenvanhuman dignity.

EensmalledefinitievanHumansecurityleeftondermeerbijlandendie
zichallangermetHumansecuritybezighouden,zoalsJapanenCanada.
ZewordtookgehanteerddoordeopstellersvanhetinvloedrijkeCanadese
Human Security Reportdatvoorheteerstin2005verscheen.1150Indie
smalledefinitiedraaitHumansecurityexclusiefomhetvoorkomenvan
geweld jegens individuen. Dat geweld kan zowel worden veroorzaakt
doorterroristenenguerrilla’salsdoorstatenofdoorcriminelen:‘Men-
selijkeveiligheidiseenrelatiefnieuwconcept,datinmiddelsvaakwordt
gebruiktomcomplexe,onderlinggerelateerdedreigingentebeschrijven
dieinverbandkunnenwordengebrachtmetburgeroorlog,genocideen
vluchtelingenstromen’.1151DesmallevariantvertrektuithetdoorRoosevelt
in1941geformuleerdeFreedom from fear.Enhoewelookdezesmalle
variantvolmondigerkentdatgeweldnogaleensverbandhoudtmetar-
moedeofeenzwakkestaat,meentzijdoorhaarnauwefocuseenmeer
nauwkeurigbeeldtekunnengevenvandegeweldsrisico’sdiemensen
wereldwijdlopen.Bovendienclaimtzedoorhaarverfijnderefocusop
menselijkeveiligheidookbeterinstaattezijnomrichtingtewijzenin
hetzoekennaaroplossingen.Eenvandieoplossingenisdeinternationale
normResponsibility to Protectdienietlangerstatenalsmeestbescherm-
waardigbeschouwtmaardemensenindestaten.

EenbrededefinitievanHumansecuritywordtsinds1994verdedigd
doordeUnDP,deontwikkelingsorganisatievandeVerenigdenaties.De
UnDPsteltdathetHumansecurity-conceptbijvoorbeeldookonder-
ontwikkeling,ondervoedingeneengebrekkigegezondheidszorgmoet
omvatten.Dezevisieiseen-op-eenterugtevindeninhet Human Deve-
lopment Reportvan1994,datdegrondslaglegdevoorHumansecurity.
DatdeUnDPkiestvoorzo’nbredebenadering,vloeitdirectvoortuitde

1150 HumansecurityCentre,Human Security Report 2005. War and Peace in the 21st Century,new
York:OxfordUniversityPress2005.

1151 HumansecurityReport2005,a.w.,p.VIII.
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constateringdatvelemalenmeermensenstervenalsgevolgvanhonger
ofziektedandooroorlogofterrorisme.

EnzoalsdesmallevariantvanHumansecuritylouterteruggrijptop
Freedom from fear,zoprobeertdebredevariantFreedomfromfearsamen
tedenkenmetFreedom from want.Ditbredeconceptademtdaarmee
deholistischebenaderingdieMahbubulHaqalschetsteinzijnHuman
DevelopmentParadigm,zijhetnumeteen forse scheutbescherming
tegengeweld,oorlogenmisdaad.DitmaaktdebredevariantvanHuman
securitytothetprogrammadathetmeestaansluitbijdebehoeftesvan
dearmen.

Human Security: zeven onderdelen
VolgensdeUnDPbestaatHumansecurityuitzevenonderdelen.

Economic security
Mensenmoetenkunnenbeschikkenovereenbasisinkomen,bijvoorkeur
uiteigenarbeid,maaruiteindelijkookuiteenmetpubliekgeldbetaalde
socialevoorziening.Hetgebrekaaneconomischeveiligheidisgroterin
ontwikkelingslanden, maar economische veiligheid ontbreekt ook in
veelontwikkeldelanden.Vooralwerkloosheidiseenvandebelangrijke
oorzakenvanpolitiekespanningenenetnischeconflicten.1152

Food security
Mensenmoeten tenalle tijden fysiekeneconomisch toeganghebben
totvoedsel.Dezevormvanonveiligheidlijktzichvrijwelwelvolledigte
concentrerenindeDerdeWereld.

Health security
Mensenmoetenkunnenrekenenopeenminimalebeschermingtegen
ziekteseneenongezonde levenswijze. Inontwikkelingslandenbestaat
de belangrijkste doodsoorzaak uit ziekten veroorzaakt door infecties
enparasieten.Indeontwikkeldewereldzijnhart-envaatziektendebe-
langrijkstedoodsoorzakengevolgddoorkanker.Dezewordenvooreen
belangrijkdeelveroorzaaktdooreenongezondelifestyle.Maarinbeide
delenvandewereldzijnhetdoorgaansdearmeren,endanmetnamede
armekindereninplattelandsgebieden,diehetmeestwordenbedreigd.
Waarhetverschiltussenarmenrijkhetmeestschuurt,isrondommoe-
dersterfte.Dekansdateenmoederhetkraambednietoverleeftisinhet
ZuidenachttienkeergroterdaninhetWesten.‘Zoveranderthetwonder

1152 HumanDevelopmentReport1994,a.w.,p.24.
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vanhetnieuwelevenindenachtmerrievandedood,domwegomdat
eensamenlevingnietkanvoorzienineenverloskundigeophetmoment
waaropeenvrouwhetmeestangstigenkwetsbaaris.’1153

Environmental security
Milieuveiligheiddientmensentebeschermentegenbedreigingenuitde
hoekvannatuurenmilieu.Inontwikkelingslandenisgebrekaanschoon
watereenvandebelangrijkstebedreigingen,inontwikkeldelandenis
datmetnameluchtverontreiniging.Enhoeweldeoorzakenverschillen,
zijndegevolgenvergelijkbaar.1154Opmondiaalvlakvormtdeklimaat-
veranderingdebelangrijkstebedreiging.

Personal security
Mensenverdienenbeschermingtegenfysiekgeweld,zoweluitgeoefend
doordestaatalsdoordeindividuenengroepen.Daarbijvalttedenken
aanmisdaad,maarookaanhuiselijkgeweldondervolwassenenofvan
ouderstegenkinderen.UitdestatistiekendiedeUnDProndompolitieke
veiligheidpresenteert,scorenmetnamedeVerenigdestatendramatisch
slecht.IndeVskomenzeskeerzoveelmoordenvooralsineendoorsnee
geïndustrialiseerdland,indeVsvindenmeerdantwintigkeerzoveel
verkrachtingenplaatsalsinJapan.VanzelfsprekendishetindeDerde
Wereldnietveelbeter.InBraziliëwordengemiddeldvierkinderenper
dagvermoord.GezamenlijktellenThailand,deFilippijnenensriLanka
eenhalfmiljoenkinderprostituees.1155

Community security
Mensenmoetenwordenbeschermd tegenhetverliesvan traditionele
gemeenschapsbandenentegenetnischofsektarischgeweld.Metname
etnischeoftraditioneleminderhedeninontwikkelingslandenstaanvaak
blootaanditgevaar.

Political security
Mensenrechtenbeschermeniemandspolitiekeveiligheid.Mensenver-
dienendanookbeschermingtegenmartelingen,verdwijningen,onrecht-
matigearrestatiesenanderevormenvanpolitiekerepressie.

Hetisdezebredeversiedieikdekomendepagina’sveronderstelwan-
neer ikoverHumansecurityspreek.Dedefinitiekwestie is,zomeent

1153 HumanDevelopmentReport1994,a.w.,p.28.
1154 HumanDevelopmentReport1994,a.w.,p.29.
1155 HumanDevelopmentReport1994,a.w.,p.31.
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ookshahrbanouTadjbakhsh,vanhetgrootstebelang.‘Zolangergeen
consensusbestaatoverdedefinitievanHumansecurity,blijfthetlastig
omovereengemeenschappelijkprogrammavanmenselijkeveiligheid
tebeslissenofomhetintevoeren.’1156

Tadjbakhsh vat de lopende discussie samen in enkele ‘uitdagende
vragen’.Invragendie,wanneerzenietwordenbeantwoord,hetconcept
weleens indegevarenzonekunnenbrengen.Wiedrageneigenlijkde
verantwoordelijkheidvoordeuitvoeringvanHumansecurity?Watzijn
deprioriteitenvoorHumansecurity?Welkebedreigingenverdienende
meesteaandacht?Aldezevragen,schrijftTadjbakhsh,zijnzondereen
fatsoenlijke, dat wil zeggen, zonder een afgebakende definitie niet te
beantwoorden.TerwijlhetHumanDevelopment-conceptzowelleidde
totdeMillennium Development GoalsalsdeHuman Development Index,
ishetnietondenkbaardatHumansecurityuiteindelijkbeperktblijfttot
een intellectueel concept dat een concrete ontwikkeling weliswaar op
grote lijnenbenoemtenvanalgemenekenmerkenvoorziet,maardat
zelfonvoldoendescheppendekrachtbezit.

Waardeverdedigersvanbeidestromingenhetvolledigovereenszijn,
is dat de focus niet langer moet liggen op state security, maar op de
beschermwaardigheidvanhet individu,waarterwereldhijofzijzich
ookbevindt.

Twee werelden
HumanDevelopment, zobleekeerder, isopgetrokkenuit eenmoreel
ideaaldathetrijkeenveiligeWestenvoldoendekennis,geldengoedewil
beschikbaarsteltaanmenseninhetarmeenonveiligeZuiden.Human
Development kapitaliseert op een draagvlak van medeleven. Op een
draagvlakgebouwdopdeonverdraaglijkegedachtedatopenkeleuren
vliegenkinderenstervenomdatzetearmzijnomteleven.BijHuman
DevelopmentligtdeverhoudingtussenWestenZuiddanookvast.nu
hetWestenwordtverondersteldlouterrijkenveiligtezijn,krijgtdatzelfde
Westendemooieenvanzelfsprekendetaak–the white man’s burden–om
hetZuidenuitzijnarmoedeteverlossen.1157Eenmoreletaakgecombi-
neerdmetheteconomischemotiefvanverlichteigenbelang.

Hoeweldituitgangspuntlijkttedrijvenopeenkosmopolitischever-
antwoordelijkheidvoorallemensen,waardanookterwereld,inclusief
hetZuiden,veronderstelthettegelijkertijdeenmondialetweedeling.Het

1156 shahrbanouTadjbakhsh,Human Security: The Seven Challenges of Operationalizing the Concept. 
‘Human Security: 60 minutes to Convince’,Paris:UnEsCO2005.Zie:peacecenter.sciences-po.
fr/pdf/unesco_13-09-05.pdf(geraadpleegd20januari2009).

1157 Easterly,The White Mans Burden,a.w.
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Westenisontwikkeld,rijkenveilig,terwijlhetZuidenonderontwikkeld,
armenonveiligis.Ontwikkelingbetekentdanooknietmeerofminder
danoverdrachtvankennis,geldenveiligheidvanWestnaarZuid.De
rolvanhetWesteniserloutereenvangeven,zoalssachs,Bonoengive-
us-your-fucking-money-Geldofbenadrukken.DerolvanhetZuidenis
beperkttothetnemen.

DoordezenadrukopdenodenvanhetZuidenenrijkdomvanhet
Westen, schiet het kosmopolitisme feitelijk in zijn achteruit. Want in
strijdmetdekosmopolitischeintentiemaaktditdeontwikkelingsrelatie
asymmetrisch:hetWestendenkt,geeftenbepaalt,hetZuidenaccepteert,
ontvangtendankt.nietalleenisheteenasymmetriediedemogelijkheid
totcynismeinzichdraagt,omdatdegoedewilvandegeverhetnooitzal
halenbijdeconcretenoodvandeander.BelangrijkerisdathetWesten
opdezewijzedepotentiesvanmenseninhetZuidenmiskent.Datook
zijredelijkewezenszijndiemoreledoelenkunnenstellen(Kant),datook
armeenonveiligemensenzichverantwoordelijkvoelenvoorhetappèl
datdeanderophendoet(Levinas).Datookzijzowelmogelijkhedenals
eenIdea of Justicebezitten,waarmeezehunwerkelijkheidvormgeven
(sen).TenslottemiskentdezetweedelinginhetgevendeWestenenhet
ontvangendeZuidendatindatzelfdeZuideneengroeiendegroepmensen
rijkenveiligis,endatinhethetrijkedeelvandeWereldeenkleinemaar
onmiskenbaregroepmensensteedsarmerenonveiligeris.

BijHumanDevelopmentiser,kortom,geensprakevan‘allemensen
wereldwijd’aanwierechtmoetwordengedaan.Desondankslijktdeze
asymmetrieinhetdebatoverHumanDevelopmentmaarampereenrol
tespelen.Ineenartikeluit2011bliktdeontwikkelingseconoomAndy
sumnervooruitnaardewereldná2015,wanneerdehuidigeMillenni-
umdoelengehaaldmoetenzijn.Of,wanneerdatnognietisgelukt,een
nieuwpakketontwikkelingsdoelenmoetwordeningevoerd.sumnerpleit
vooreenOne World-ofGlobal Challenges-benaderingdieveelkrachtiger
enveelambitieuzerzoumoetenzijndandedoelenuit2000.sumner:‘We
moeteneenwereldwijdeovereenkomstbouwen tussenWest enZuid,
metdoelstellingenomdearmoede tebestrijden inhetZuiden,ende
consumptieduurzaamtemakeninhetWesten.’Wattedoenmetrich & 
famousdieforsconsumereninhetZuidenendewhite poor trashdieook
inhetWestenopeenhoutjebijten,verteltsumnererhelaasnietbij.1158

Ineenandererecentevooruitbliknaardepost-2015-architectuurvan
deMillenniumdoelenpleitoudOECD-DAC-voorzitterRichardManning

1158 Andysumner,What are the options for Millennium Development Goals 2.0?,17februari2011.
Zie:globalpolicyjournal.com(geraadpleegd24april2011).
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desondanksvooreennieuwe,kosmopolitischeone-world-approach.‘We
zulleneenverderereeksindicatorenmoetenontwerpenomdeabsolute
armoedeinalzijnaspectennogeffectieveraantepakkenenerinter-
nationale steunvoor teverwerven.Maardezenieuwedoelenmoeten
wordengeformuleerdtegendeachtergrondvanhetgegevendatwein‘één
wereld’leven.Beleidsmakersinelklandmoetenwordenaangemoedigd
ommeergewichttoetekennenaanhetopruimenvanmondialeproble-
men,waarvanextremearmoedeeroverigensmaaréénis’.1159Datismooi
opgeschreven.MaarofdeextremearmoedebehalveinTimboektoeen
Almaty,eveneensin,latenwezeggen,TaipehenAlabamamoetworden
bestreden,laatookManninginhetmidden.

AldusHumanDevelopment.InhetHumansecurity-conceptligtde
relatietussenWestenZuidfundamenteelanders.Wanneerdeinitiatief-
nemersvanditconceptponerendatweineenéénwereldleven,bestaat
hetverbindendeelementuiteenwereldwijdenbovendiensterkgroei-
end besef van kwetsbaarheid. Daarom veronderstelt Human security
een verbondenheid die niet langer bestaat uit een asymmetrische en
merendeelsmoreleverplichtingvanrijkrichtingarm.Humansecurity
veronderstelteengedeeldlot,cirkelendomhetbegripveiligheidenom
eensocialeemotiealsangst.

nogenigszinsverhuldstellendeschrijversvanhetHuman Develop-
ment Reportuit1994dathetinzijnalgemeenheid‘voorinternationale
gemeenschapnietmogelijkzalzijnomwelkedoelstellingdanooktebe-
reiken–geenvrede,geenbeschermingvanhetmilieu,geenrechtenvan
demensendemocratisering,geenterugdringingvandebevolkingsgroei,
geensocialeintegratie–wanneerditnietgebeurtindecontextvanduur-
zameontwikkelingdietotmenselijkeveiligheidleidt.’1160Deauteursvan
hetrapportvandeCommissiononHumansecurityzijnmeerexpliciet.
‘Alduslevenmensenoveralterwereld,zowelinontwikkelingslandenals
inontwikkeldelandenonderuiteenlopendevormenvanonveiligheid.
(...)Metzoveelgevaren,dieinonzeonderlingverbondenwereldvlie-
gensvlugwordenovergedragen,moeteninstellingenenbeleidsmakers
alertzijnomindividuenengemeenschappendejuistebeschermingte
kunnenbieden.’1161

Veiligheidiskortomeenkwestievansymmetrie.Amsterdamkannooit
veiligzijn,wanneerAtheneofAbidjandatooknietzijn.Hetiseensym-
metriediewordtafgeleiduithetbegripmutual vulnerability.Webeseffen

1159 Manning,a.w.,p.65.
1160 Human Development Report 1994,a.w.,p.1.
1161 CommissionofHumansecurity, Human Security Now. Protecting and empowering people,new

York:CommissionofHumansecurity2003.p.2.
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steedsvakerdatwenietalleenviaeencall centerinIndiakaartjeskunnen
kopenvooreentheatervoorstellinginnewYork,endathetnietalleen
mogelijkisomeenchirurgvanuitTokioeenoperatietelatenverrichten
inTallinn.Webeseffenookdattegelijkertijdmetvogelgriepbesmette
zakenmensenvanThailandnaarZaventemkunnenvliegen,datmilitante
moslims inPakistanmethunmobieltjes synagogenkunnenopblazen
inTelAvivendatéénrelatiefkleinebankinnewYorkeenwereldwijde
financieleeneconomischecrisiskanveroorzaken.

HetiseenbesefdatdoordesocioloogUlrichBeckwerdsamengevatin
determRisikogesellschaft’.1162Omdathetbewustzijngroeitdatwegrote
risico’slopen,zijnwegeneigdomdesamenlevingsteedsmeerrondom
dergelijkerisico’steorganiseren.Wezienindatdemodernewereldgeen
vanzelfsprekendgegevenmeeris,maareenmenselijkeconstructie.En
omdatderisico’sdiedemodernemondialiseringmetzichmeebrengtdoor
mensenwordenveroorzaakt,kunnenzijookalleendoormensenworden
opgevangenof,belangrijkernog,alleendoormensenwordenvoorkomen.

Desnelleopkomst inde jaren ‘00vanbegrippenalsduurzaamheid
–sustainability–envoorzorgsmaatregelen–precautionary principles–
zijndanookalleentebegrijpenvanuitonzetoenemendereflectieopde
risico’sdiedemoderne,mondialesamenlevinggenereert.Webeseffen,
alsineentekstvanstreetlightManifesto:and when we fall, we will fall 
together. No one will catch us so we’ll catch ourselves!

Wederzijdse kwetsbaarheid?
ZowelinhetHuman Development Reportuit1994overHumansecurity
alsinhetrapportvandeCommissiononHumansecurityuit2003staat
denotievanwederzijdsekwetsbaarheidvoorop.Datgeldtookvoorhet
eerstegroterapportvanhetCanadeseHuman Security Centreuit2005.1163
Zomenendeschrijversvanditrapportdat‘decomponentenvanHuman
securityonderlingmetelkaarverwevenzijn.Wanneerdeveiligheidvan
mensenergens terwereldwordenbedreigd,danzullenwaarschijnlijk
allenatiesindezeonveiligheidbetrokkenworden.’1164

Het iseencitaatomoptekauwen.Endatgeldtnogmeervoorhet
daaropvolgende.‘Hongersnood,ziektes,verontreiniging,drugssmokkel,
terrorisme,etnischeconflictenensocialedesintegratiezijnnietlanger
geïsoleerdegebeurtenissen,beslotenbinnenhunnationalegrenzen.De
gevolgenreizenoverdeheleaarde.’Daaromkandeconclusiegeenandere
zijndandeze:‘Humansecurityiseenuniverselezorg.Humansecurityis

1162 Beck,Risikogesellschaft,a.w.;Beck,Weltrisikogesellschaft,a.w.
1163 Human Security Report 2005,a.w.
1164 Human Security Report 2005,a.w.,p.82.
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overalbelangrijk,inrijkelandeneninarme.Erzijnteveelbedreigingen
diegemeenschappelijkzijn,waaronderwerkloosheid,drugs,misdaad,
verontreiniging en de schending van mensenrechten. De intensiteit
verschiltvanhetenedeelvandewereld tothetandere,maaraldeze
bedreigingenvandemenselijkeveiligheidzijnreëelennementoe.’1165

DaaromisHumansecuritynietlouterhetantwoordopdeonveilig-
heid inhetZuiden, zoalsHumanDevelopmenthetantwoordwasop
dearmoedeinhetZuiden.Humansecurityishetantwoordopmutual 
vulnerability.Eenantwoordopzoweldekwetsbaarheidvanmenseninhet
ZuidenalsopdekwetsbaarheidvanmenseninhetWesten.Andersdan
HumanDevelopmentwenstHumansecuritydaaromgeenprincipieel
onderscheidtemakentussendáár,hetarmeenonveiligeZuiden,enhier,
hetrijkeenveiligeWesten.

Hetiseenparadigmadatplausibelklinkt.Hetisechterookeenpara-
digmadatveelproblematischerisdanopheteerstegezichtlijkt.Wiehet
conceptvandewederzijdse kwetsbaarheid goedtotzichlaatdoordringen,
ontdektdatdezeveiligheidsanalysedefactooptwéévlakkenisuitgezet.
Zeleeftopzoweleenhorizontaalalseenverticaalvlak.1166

Opheteerste,horizontale vlak,blijkendreigingenmetelkaarverbonden
alsafzonderlijkedominostenendieelkaarmeeslepeninhunval.Ineen
mogelijkeketenvangevolgenzietonveiligheiderongeveerzouit.Dan
leidt,bijvoorbeeld,deextremearmoedevaneenbewonervanndirande
tothonger.Dezehongerleidttotdiefstal.Vandiefstalgaathetnaarge-
vangenisstraf.Tijdensdegevangenschapkomthettoteenhiv-infectie,
waardoordehongeruiteindelijkleidttotdedood.Wanneerweonsdeze
bedreiging op het horizontale vlak voorstellen als een sequentie van
vallendedominostenen,danisheteindevandereeksbereiktwanneer
devallendestenenopeenbepaaldpunt totstaanwordengebrachtof
wanneerdelaatstedominosteenisgevallen.Dezereekskanbeginnenen
eindigenbinnenhetlevenvanéénindividu,maarookbinnenéénlokale
gemeenschap,binnenéénlandofzelfsbinnenééncontinent,zoalsAfrika.

Eenvandeimplicietevooronderstellingenvandezedomino theoryis
datdevallendestenenvanvergelijkbaar–ofgestaagtoenemend–gewicht
enomvangzijn.Deketenvanonveiligheidstartopeenbepaaldniveau
eneindigtopminofmeerhetzelfdeniveau,zijhetmetdramatische
gevolgenvooraldegenendiehettreft.Eenverderevooronderstellingis
datdeeen-voor-eenomvallendevormenvanveiligheidzoevidentaan
elkaarzijngerelateerddatzeeenvoudigvallentetraceren.nahetvallen

1165 Ibid.
1166 Tadjbakhsh&Chenoy,Human Security,a.w.,p.16-17.
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vandeeerstestenenishetvoorspelbaarwelkedevolgendezullenzijn.Het
ligtdanookvoordehandomconcreteoplossingentezoeken.Mogelijke
vormenzijnhet‘defensieve’indammenvandebedreiging(containment)
het‘actieve’terugrollenervan(rollback)ofhet‘passieve’latenuitwoeden
vandeketenreactie(blowing out).1167

Wijkunnenonsdreigingenechterookgeheelandersvoorstellen.Dan
blijktdeonveiligheidzichteontwikkeleninhetverticale vlak,binneneen
oplopendespiraal,dievanuiteenevenvagealsbredebasisuitmondtin
eenscherpepunt.Dandraaiteenlokaleenonopgemerkteeruptievanon-
veiligheidaandebodemvandepiramideuiteindelijkuitopgrootschalige
onveiligheidaandetop,waardoorookderijkenenveiligeninhunellende
wordenmeegesleurd.Hiervoldoetdedominotheorienietmeer,omdatde
dominostenengedurendedeklimmendebewegingvandespiraalimmers
ingewichtenomvangtoezoudenmoetennemen.Zevoldoetalevenmin
omdatdeaardvandedreigingendoorlopendverandert.

Wanneerweonsdeonveiligheidindittweedeverticalevlakvoorwillen
stellen,moetenwehetbeeldvandevallendedominostenenvervangen
door dat van de vlinder in de Amazone die met zijn vleugelslag een
orkaanveroorzaaktinnewYork.Hetiseenbeelddatindepopulaire
wetenschapwordtgebruiktomdechaos-theoriemee te illustreren.1168
Hierkanonopgemerktonheilophuiskamerniveauleidentotonheilop
mondialeschaal.InmildevormkanuitblijvenderegenineenAfrikaanse
regioviaeenhongersnoodleidentotmeerillegalemigranteninEuropa.In
extremevormvoertdemiskendereligieuzefrustratievaneensaoedische
miljonairszoondantoteenterroristischeaanvalophetcentrumvande
Amerikaansemacht,dieweerdeaanleidingistoteenpolitioneleinvasie
intweelandenomuittemondenineenmondialerecessie.

Dezechaos-theorie,ditdenkenintermenvaneenaanvankelijkonopge-
merktmaarzichgestaagontwikkelendespiraalinverticalerichting,isvele
malencomplexerdanhetdenkeninhorizontaalvallendedominostenen.

1167 Voorditbeeldlietikmeinspirerendooreentheorieuitderommelkastvandestatesecurity:
doordedomino theory.Zijwerdin1954gelanceerddoordeAmerikaansepresidentEisenhower
enhielddevoorspellingindatdevalvanenkelelandeninZuid-Oost-Aziëvoorhetcommu-
nisme,ookalleanderelandeninderegiozoumeeslepen.Doormetmilitairemiddelendeval
vanVietnamtevoorkomen,zouookwordenvoorkomendatderestvanZuid-Oost-Aziëvoor
hetcommunismezouvallen.Zie:PresidentEisenhower’snewsConference,April7,1954, Pu-
blic Papers of the Presidents,1954.http://www.mtholyoke.edu/acad/intrel/pentagon/ps11.htm
(geraadpleegd10oktober2008).

1168 Voorditbeeldlietikmeinspirerendooreentheorieuitderommelkastvandepopulaireweten-
schap:dechaos-theorie.Het‘vlinder-effect’iseendoordebioloogEdwardLorenzgelanceerde
metafooruitdezechaostheorie,diesteltdateenkleineveranderingopéénplaatsineencomplex
systeemgroteeffectenkanhebbenopandereplaatsen.Zie:en.wikipedia.org/wiki/Butterfly_effect
&en.wikipedia.org/wiki/Chaos_theory#semitechnical_and_popular_works(beidegeraadpleegd
10oktober2010).
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Omdatdebedreigingenopmicroschaalkunnenbeginnen,zijnzeniet
alleenmoeilijker teherkennen.Ook ishetaanvankelijknietduidelijk
ofzeüberhauptzullenleidentotveiligheidsrisico’sopeenander,hoger
niveau.Vaakishetopvoorhandherkennenvanmogelijkeonveiligheid
zelfsonmogelijk,omdatdeverschijningsvormendoorlopendveranderen.
Datmaaktookdebestrijdingvanhetgroeiendeonheilzoveelingewik-
kelder.Hetpassievelatenuitwoedenisgeenoptiemeer,gezienhetnefaste
effect dat onbeheerste risico’s kunnen opleveren. Indammen is lastig
omdatpasineenvergevorderdstadiumduidelijkwordtdatzicheenfors
veiligheidsrisico aandient. Ten slotte ligt terugrollen al evenmin voor
dehandomdatnooitduidelijkiswaaropietsmoetwordenteruggerold.

Hetdenkenintermenvanvallendedominostenensuggereertdatwe
mondialeonveiligheidrelatiefgemakkelijkzichtbaarkunnenmakenom
haarvervolgensondercontroletekrijgen.Maarditdenkenmiskentdat
deonveiligheidinkwestiedoorgaansgeenenkeleconsequentieheeftvoor
mensenbuitendegevarenzoneenonsdaaromniettotactiviteitenzal
aanzetten.Hetdenkeninchaosdaarentegenisbijzondergevoeligvoor
grensoverschrijdendeonveiligheid.Maarhetmiskentdathetbijzonder
lastig is om gevaren zichtbaar te maken en onder controle te krijgen
wanneerdezeuithetnietslijkenoptedoemenenwaaropalevenmin
eenfatsoenlijkestrategiekanwordengeformuleerd.

Precies op het snijvlak van beide modellen bevindt zich het Human
security-concept:hetkoppeltdeonveiligheiddiezovelentreft inhet
horizontalevlak(indeDerdeWereld)aanplotsopdoemendeonveilig-
heidindetopvanhetverticalevlak(indeEersteWereld).Hoewelbeide
vormenvanonveiligheideenvolstrekteigenvormendynamiekbezitten
engeheelandereimplicatieshebben,lijkenzeinhetHumansecurity-
denkenongedifferentieerdinelkaaroptegaanenelkaarteversterken.
Daarmeesuggereerthetconceptnietalleendatdebeheersingvande
veiligheidsketen op het horizontale vlak directe invloed heeft op de
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beheersingvandeketeninhetverticalevlak.Hetsuggereertookdatde
beheersingvanonveilighedeninhetverticalevlakperdefinitietengoede
komtaanhethorizontale.

Hetisechtermaardevraagofbeidevormenvanonveiligheiddaad-
werkelijktotelkaarteherleidenzijn.Hetisdevraagofhetbevorderen
vandeveiligheidvanGracePhiriinndirandeinderdaadvoerttotmeer
veiligheidvoordeondernemersinhetWTC.Ikvreesdathetmaaralte
goeddenkbaarisdathedendaagsevormenvanonveiligheid,zoalsbe-
grepenbinnenhetconceptvandedominotheorie,geeneffectenzullen
sorterenophogereniveau’s.GracePhirikaneenlevenlangronddraaien
inhaarabsoluteonveiligheid,omdaaruiteindelijkookintenonderte
gaan,zonderdatookmaaréénburgervanhetrijkeWestenerietsvan
zalmerken.

Klopt,kortom,deveronderstellingweldatereendirectverbandbestaat
tussendeonveiligheidvanGracePhiriendeonveiligheidvandegemid-
deldeburger inhetWesten?Iserwelsprakevanmutual vulnerability
indiematedatheteenprogrammaalsHumansecurityrechtvaardigt?
Hebben terroristische aanslagen, vetzucht of verkeersdoden in het
Westen überhaupt wel iets met onderdrukking van vrouwen, honger
ofmartelingeninhetZuidentemaken?Watzouhetverbandkunnen
zijntussenhetextremehogeaantalverkrachtingenenmoordeninde
VerenigdestatenenhetwellichtnoghogereaantalinZuid-Afrika?Of
tussendevluchtelingenstromeninvoormaligJoegoslaviëin1995ende
vluchtelingenstromeninOost-Congoenkelemaandeneerder?steldat
dergelijkevragenonbeantwoordblijven;steldaterbijnaderinziengeen
verbandis?EnsteldatbeleidsmakersinhetWestendatmaaraltegoed
weten?WatbetekentdatdanvoordeanimovanhetWestenomietsaan
dieonderdrukkingvanvrouwen,aanhonger,ofaandemartelingenin
hetZuidentedoen?

Isdemutual vulnerabilitywelzoevidentalsdevoorstandersvanHu-
mansecurityveronderstellen?Zoniet,ishetheleconceptdanwelmeer
daneengewiekstemarketing toolomeenwestersveiligheidsprogramma
doortezettenomredenendieweinigmetdeonveiligheidinhetZuiden
temakenhebben?

Enwanneererwélverbindingenbestaan,hoeeenduidigzijndezedan?
LeidtonveiligheidinhetZuidendanweltotonveiligheidinhetWesten?
Of kunnen beide vormen van onveiligheid niet evenzeer worden be-
schrevenalstegengesteldebelangeninhetstrevennaarveiligheid?Jaagt,
bijvoorbeeldbehoefteaanschoneenergiegemaaktvanbiobrandstoffen
híer – Environmental Security – niet de voedselprijzen in het Zuiden
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sterkop–Food Security?1169Enwanneerdatinderdaadzoblijkttezijn,
welkevormvanveiligheidgaatdanopdeanderevoor?Dewesterseof
dezuidelijke?

Ofomhetprobleemnogwatscherpertestellen:wattedenkenwanneer
toenemendeonveiligheidineendeelvanhetZuidenleidttottoenemende
veiligheidineenanderdeelvandatzelfdeZuiden?Terwijl,bijvoorbeeld,
hetdelvenvanmineralenalscoltaninCongogepaardgaatmetdrama-
tischevormenvanPersonal & Political insecurityinhetAfrikaanseland,
leidtdegroeiendeICT-industriedievandezecoltanafhankelijk is, in
IndiaenChinatottoenemendeEconomic Security.1170Voorwiedienen
wedantekiezen?TegendeCongolesemijnbouw,of tegendeIndiase
ICT?Devoorbeeldenzijntalloos.Leidtbijvoorbeeld,werkloosheidinhet
Westen,veroorzaaktdoorhetuitbestedenvanEuropeesproductiewerk
naarChina,niettotgrotereeconomischeveiligheidinhetVerreOosten
eneenafnamevaneconomischeveiligheidinhetOudeWesten?Voor
wiedienenweopgrondvanhetHumansecurity-conceptdantekiezen?

Hetantwoordlaatzichraden.Indergelijkegevallenligthetvoordehand
datdewestelijkelandennogsteedsdiebeslissingenzullennemenwaarbij
húnveiligheidvooropstaatennietdievanhetZuiden.nadeinvasievan
saddamHoesseinsIrakinhetolieexporterendeKoeweitinaugustus1990,
greepdeinternationalegemeenschapvastbesloteninomdeburgersvan
Koeweitteontzetten.HetzelfdegebeurdenadeaanslagenophetWTC
in2001endedaaropvolgendeinvalinAfghanistan.Daarentegendeed
deinternationalegemeenschapzogoedalsnietsomeeneindetemaken
aandeRwandesegenocidein1994,deevenslependealsbloedigeoorlog
indeKaukasusofdebeideCongo-oorlogendietussen1996en2005het
levenkosttenaanmiljoenenAfrikanen.Hetonderliggendeconceptvan
mutual vulnerabilityzouweleensveelzwakkerkunnenzijndanhetop
heteersteooglijkt.Endatfeitgaataandeinner circlevandepolitieke
besluitvormingnietvoorbij.

Toch bevindt zich precies op dit punt de aantrekkingskracht van
Humansecurity.Hetverschaftzijnmeestuitgesprokenaanhangersde
legitimatieomzichinnaamvandemondialeveiligheidvergaandtebe-
moeienmetindividuenoveralterwereld.Eenwesterseregeringzaldan
ooksnelgenegenzijnomintestemmenmeteenruimmandaatvoorde
uitvoerdersvanhetHumansecurity-concept,zelfswanneerdezenieten 

1169 RudyRabbinge,Biobrandstoffen: Utopie of Distopie?(presentatie),Wageningen,2008.Zie:www.
fact-foundation.com/media_en/Presentation_Rudy_Rabbinge(geraadpleegd10oktober2010).

1170 EdoardoTotolo,Coltan and conflict in the DRC. ISN Security Watch.Zie:isn.ethz.ch/isn/Current-
Affairs/security-Watch-Archive/Detail/?id=96390&lng=en11.02.2009(geraadpleegd10oktober
2010).
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détailduidelijkkunnenmakeninwelkopzichtderijkenensterkeninhet
WestendaadwerkelijkdoordearmoedeenonveiligheidinhetZuiden
wordenbedreigd.WanneerHumansecurityalnietinhetbelangisvan
dezwaksteninndirandeofTripoli,danishetzekerinhetbelangvande
sterkereninTokioofnewYork.

Toenemende angst, toenemend gevaar? 
Ofonveiligheidineensteedsmondialerwordendesamenlevingwerke-
lijkgroeit,staatallesbehalvevast,allijkthetantwoordopdezevraager
maarampertoetedoen.Zekersinds11september2001isdemondiale
risicosamenlevingeenpolitiekgegevenwaargeenenkeledemocratische
regeringmeeronderuitkomt.AlleendaaromalzalhetbelangvanHuman
security,onderwelketiteldanook,blijventoenemen.Voorheteerstin
demodernegeschiedeniswordendegrenzenvandestaat–heiligsinds
deVredevanWestfalen in1648–vangeringerbelanggeachtdande
veiligheidvandeburgersindiestaat.1171

Tochishetnietonbelangrijkomdevraagtestellenofveiligheidwereld-
wijdnuwelofniettoeneemt.WanneerHumansecuritymiktopmeer
veiligheidvoormeermensen,daniszouditoogmerkweleensmeerdan
eenutopiekunnenzijn.

Datverschillendevormenvanonveiligheidinhoogtempoafnemen,
bleekalindevoorgaandehoofdstukken.Hetfeitdatzesvandetieneco-
nomischsnelstgroeiendelandeninAfrikaliggen,betekentwaarschijnlijk
dathongerenarmoedeindeze landenophunretourzijn.Inderdaad
stijgenalomdecijfersvoordelevensverwachtingvanAfrikanen,terwijl
opveelplaatsenookhetonderwijsverbetertendevoedselproductiesnel
toeneemt.1172DatinChinaenIndiadezeopgaandebewegingalveellanger
gaandeis,blijktuithetfeitdatextremearmoedeinChinadaaldevan84
procentin1984tot16procentin2005,eninIndiavan60procentnaar
42procent.1173Watallemaalnietwegneemtdatnogsteeds925miljoen

1171 VanbelangisderecenteinternationalenormThe Responsibility to Protect–RtoPofR2P.Deze
norm(ofditprincipe,danwelditintellectueleframework)steltdatsoevereiniteitvanstatenniet
langereenprivilegeis,maareenverantwoordelijkheid.statendiegenocides,oorlogsmisdaden,
misdadentegendemenselijkheidofetnischezuiveringentolereren,ofdezezelfuitvoeren,lo-
penkanshunsoevereiniteitteverliezen.R2Pishetdenkkaderwaarinbestaandemechanismen
ommassaleschendingenvanmensenrechtentevoorkomenfungeren(economischesancties,
diplomatiekedruk)maardatinuiterstenoodzaakookkanleidentotmilitaireinterventie.De
autoriteitdieeendergelijkbesluitkannemenisdeVeiligheidsraadvandeVerenigdenatiesen
deAlgemeneVergaderingvandeVn.Zie:who.int/hiv/universalaccess2010/worldsummit.pdf
(geraadpleegd13juni2010).

1172 Dietz,a.w.
1173 MartinRavallion,A Comparative Perspective on Poverty Reduction in Brazil, China and India
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mensenhongerlijden,watovereenkomtmetéénopdezevenmensen
wereldwijd.1174

nietalleenhongerenextremearmoedenemenaf.Datgeldtookvoor
meer vormen van onveiligheid. Zo tonen statistieken uit het Human
securityCentreaandatdewereldsteedsminderwordtgeplaagddoor
oorlogen,dictaturenofterrorisme.1175Indepubliekeopinieishetnog
maar amper opgemerkt, maar sinds het einde van de Koude Oorlog
neemtpolitiekgeweldwereldwijdaf.Watbetreftterrorisme,genocide
en staatsgeweld is de alledaagse werkelijkheid van miljoenen mensen
zienderogenverbeterd.

DatconcludeerdendeopstellersvanhetHuman Security Report2005.
VoorheteerstsindsdeTweedeWereldoorlograaptenwetenschappersalle
onderzoekoverveiligheidbijeendatzenaareigenzeggenkondenvinden.
Zegotenallesinstatistiekenenhunconclusieszijnronduitverbijsterend.
Zekervoordemassa’sdiemenendatdewereldineentijdvanmondialise-
ringalleenmaargewelddadiger,hongerigerengevaarlijkerisgeworden.1176

VolgenshetHumansecurity-rapportbelevenwe, zeker sinds1989,
een‘dramatischewereldwijdeafnamevanpolitiekgeweld’.Zonamaantal
gewapendeconflictengemiddeldafmetveertigprocent.Teldedewereld
in1990nog52oorlogen,in2002warendaternog‘maar’32.1177

Ookhetaantalmensendatperconflictomhet levenkwam,daalde
scherp.stiervenin1950gemiddeld38duizendmensenperconflict,in
2002warendaternogmaarzeshonderd.Hetaantalgenocidendaalde
eveneens,numettachtigprocent.Van1974tot1990vondentussende
achtentiengenocidenperjaarplaats.In1990zettededalingin.In2005
stonddetelleropéén:Darfur.1178

Aleveninteressantzijndegegevensoverterrorisme.Hetaantaloorlogen,
oorlogsdodenengenocidenkandanwelzijnafgenomen,hetaantalter-

(PolicyResearchWorkingPaper5080),Washington:Worldbank2009.
1174 Media Fact Sheet,UnitednationsFoodandAgricultureOrganization(FAO),september2010.

Zie:fao.org/fileadmin/user_upload/newsroom/docs/2010_hunger_facts.pdf(geraadpleegd23
november2010).

1175 TheHumansecurityReportProject(HsRP)iseenonderzoeksinstituutverbondenaandesimon
FraserUniversityinVancouver,Canada.HetHsRPvolgtmondialeenregionaleontwikkelin-
genophetterreinvangeorganiseerdgeweld,inclusiefdeoorzakenenconsequentiesvandat
geweld.HetpubliceerthaaronderzoeksresultatenhetHuman Security Report,deserieHuman 
Security BriefenindeminiAtlas of Human Security.HetHsRPkreeggrotebekendheidomdat
hetdoorlopendonthutsendecijferspubliceertoverdeafnamevangeorganiseerdgeweld.

1176 AfbeeldingAveragenumberofInternationalConflicts,perYearisafkomstiguithetHuman
securityCentre,Human Security Report 2009/2010: The Causes of Peace and The Shrinking Costs 
of War,newYork:OxfordUniversityPress2010.Deafbeeldingstatebasedandnon-statearmed
Conflictsinsub-saharanAfricaisafkomstigvanHuman Security Centre, Human Security Brief 
2007,Canada:simonFraserUniversity2007.

1177 Human Security Report 2005,a.w.,p.23.
1178 Human Security Report 2005,a.w.,p.41.
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roristischeaanslagenistochwélgestegen?nee,zeggenin2005demakers
vanhetHuman Security Report.Ookhetterrorismelijktopzijnretour.Op
hethoogtepuntvanhetinternationaleterrorisme,tussen1985en1991,
vonden450internationaleaanslagenplaats.1992bleekeenkeerpunt.In
2000sloegenterroristennog‘slechts’honderdkeertoe.Tegelijkertijdiser
geenredentotvrolijkheid.Wantinternationaleterroristischeaanslagen
werdenwéldodelijker.DeaanslagophetWTCin2001wasmeteengoed
voordehelftvanálleterrorismeslachtoffersvandatjaar.1179

nugebeurteroverigensmeerdateenaltegrootoptimismeafremt.Zo
stijgtwereldwijdhetaantalverkrachtingen.Werdeneindjaren’70vier
opdehonderdduizendvrouwenslachtoffervanverkrachting,rond2000
warendaterdertienopdehonderdduizend.Alishetnietondenkbaardat
eendeelvandestijgingwordtveroorzaaktomdathetbegripaaninflatie
onderheving is,1180 of omdat vrouwen verkrachting steeds minder ac-
cepterenenvakeraangiftedoen.Ookisereenstijgendelijninhetaantal
moordeninontwikkelingslanden.Terwijlhomicideinhetrijkedeelvan
de wereld stabiliseerde tot rond de vijf per honderdduizend mensen,
steeghetaantalmoordeninontwikkelingslandenvanvijfnaardertig.1181

Überhauptblijvenontwikkelingslandenslechterafdanwesterselan-
den.Wanneeroorlog,hongersnoodofterrorismehuntoleisen,danis
datvrijwelnooit inhetrijke,geglobaliseerdedeel.Wereldwijdecijfers
kunnendanooknietverhullendatnoord-enZuid-soedan,Zimbabwe
ofIrakerookvandaagronduitberoerdvoorstaan.Endatgeldtin2011
natuurlijk ook voor een aantal landen die worden meegesleurd in de
Arabischelente.Eenlentedietussendecember2010enaugustus2011
tussende24duizenden54duizendslachtofferseiste.1182

Maar,zeggendeopstellersvanhetrapportin2005,grosso modowordt
overalvooruitganggeboekt.ZelfsinAfrika.Ookdaarneemthetaantal
oorlogenaf,evenalshetaantaldictatorialeregimes.Mogenwenuook
optimistischzijnoverdetoekomst?Zalhetalsmaarbeterblijvengaan?
nee,zeggendeschrijvers.Wantniemandweetwatdetoekomstbrengt.
Maar,zobenadrukkenze,erisooknietsindedatadatonsredenengeeft
omtegelovendathetweerfoutzalgaan.Inderdaadzietdewerelder
vijfjaarlateralweerheelandersuit.InhettweedegroteHuman Security 
Reportdatin2010werdgepubliceerd,klinkendeopstellersminderzeker.

1179 Human Security Report 2005,a.w.,p.42-43.
1180 innederlandvaltookdegedwongentongzoenonderverkrachting.Ziehettongzoenarrestvan

denederlandseHogeRaadop28april1998.
1181 Human Security Report 2005,a.w.,p.82.
1182 BijgehoudenopdeEngelseWikipedia.Zie:en.wikipedia.org/wiki/Arab_spring(geraadpleegd

3september2011).
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Ookalzetdeneerganginhetaantaloorlogen,oorlogsdodenofanders-
zinsdodelijkgewelddoor,tegelijkertijdbelevenwetegenheteindevan
heteerstedecenniumvande21eeeuweengroeiendaantalconflictenin
deislamitischewereld.Bovendienlijkteenaantaloorlogenmaarniette
stoppen,waaronderdieinAfghanistan,Irak,Congoensomalië,terwijl
doordeeconomischecrisisdiein2008uitbrak,dekansopgeweldin
ontwikkelingslandenweertoeneemt.1183

HeiligzijndeHuman Security Reportsdanookniet.Debelangrijkste
kritiekopheteerstegroterapportuit2005isdathetzichbaseerdeop
cijfers toteind2003.Zowerddeoorlog in Irakdusnogmaaramper
meegenomen.Endatterwijldezeoorlogtussenhetvoorjaarvan2003
enhetnajaarvan2011waarschijnlijkmeerdan102duizendburgershet
levenkostte.Datzijn14duizenddodenperjaar.1184

Kritiekiserookopderelativeringvanhetinternationaleterrorisme.Was
eralsprakevaneenneerwaartsetrendtot2001,sindsdeaanslageninIrak,
AfghanistanenPakistankondaartochgeensprakemeervanzijn?Jaennee,
zeggendestatisticiineenbijgewerkteversievanhetrapportdatindecember
2006verschijnt.Enerzijdsklopthetverwijt.Zosteeghetterrorismesinds
2001inderdaadweerfors.Hetrelatieflageaantalvanhonderdaanslagen
in2000namweertoetotvierhonderdaanslagenin2004.Anderzijdsvond
diestijgingvrijwelexclusiefplaatsinIrak.BuitenIrakzettedeneergaande
trendzichalleenmaardoor.Dieenormestijgingisdusexclusieftewijten
aaneenzeerlokalevormvanterrorisme,hoebloedigdieverderookis.1185

En dat geldt ook voor het dalende aantal oorlogen. De gruwelijke
burgeroorloginIrakverandertmaarweinigaandegrotetrenddatoor-
logenophunretourzijn.Tussen2002en2005zaktehetaantaloorlogen
wereldwijdopnieuw.nuvan71naar44.Bijzondergoednieuwskomt
daarbij uit Afrika. Het aantal Afrikaanse landen dat getroffen wordt
dooroorlog,zaktevanvjiftiennaarzeven.Indieandere,groteontwik-
kelingszone,Zuid-Oost-Azië,komensinds1980überhauptgeengrote
gewelddadigeconflictenmeervoor.1186Daarentegenvertoontdezeregio
vandaagdemeestkrachtigeeconomischegroeiooit.

Zo blijft het Human security Report een baken van optimisme in
somberetijden.Allijktdeboodschapdatzoveelméérmensenveiligzijn
voorgeweld,nogmaarampertotonsdoortedringen.AndrewMack,

1183 Human Security Report 2009/2010,a.w.
1184 Zie:iraqbodycount.org/(geraadpleegd3september2011).
1185 HumansecurityCentre,Human Security Brief 2006,Canada:TheUniversityofBritishColumbia

2006.
1186 ZijhetdatIndiaformeelnogsteedsinoorlogismetPakistan.HeidelbergInstituteonInterna-

tionalConflictResearch,Conflict Barometer 2009, UniversityofHeidelberg2009.Zie:hiik.de/
en/konfliktbarometer/pdf/ConflictBarometer_2009.pdf(geraadpleegd12mei2010).
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directeurvanhetHumansecurityCentre–datdeopstellingvanhet
rapportcoördineert–meentdatééninstantiedaarvoorverantwoordelijk
is.Datzijndemedia.‘Wereldwijdgevendemediaveelruimteophun
voorpagina’saannieuweconflictenenoorlogen.Tegelijkertijdschrijven
zezogoedalsnietsoverhetveelgrotereaantaloorlogendatstilzwijgend
werdbeëindigd.’1187

VolgensMackkunnenweoverigensookdewetenschapenmondiale
instellingenalsdeVerenigdenatiesaansprekenoponssomberebeeldvan
dewereld.Wantzijbrachtennooitdatasamenoveroorlogen,genociden,
terrorismeengewelddadigeschendingenvanmensenrechten.Hetiseen
zegenvoorhetdebátoverHumansecuritydathetReportindezeomis-
sievoorziet.EnhetiseenprobleemvoordelegitimátievanhetHuman
security-conceptdatdemondialeonveiligheidniettoe-maarafneemt.

Absolute en relatieve onveiligheid
Wat is veiligheid? In het Human Development-concept bestaat een
duidelijkverschilinabsoluteenrelatievearmoede.Degrondenwaarop
onderscheid wordt gemaakt zijn weliswaar discutabel – waarom wel
extreemarmonder$1,25perdag,ennietonder$1,50?–maarhetricht
onzeaandachtontegenzeggelijkopeengroepmensendiedoordegrens
zijngezaktvanwatwebegrijpenalseenwaardigleven.Kunnenweop
vergelijkbare,normatievewijzenuookhetverschilbeargumenterenin
soortenveiligheidenonveiligheid?

HetkandelakmoesproefwordenvanHumansecurity:devraagofhet
conceptmeeraandachtschenktaanmensendieinbijzonderonveilige
omstandighedenleven(doorgaansbuitendewestersewereld)danaan
menseninminderonveiligeomstandigheden(doorgaansíndewesterse
wereld).

Omhetconcreetteformuleren:kentHumansecurityeenvergelijkbaar
onderscheidalsHumanDevelopmentinabsolute of extreme onveiligheid
enrelatieve onveiligheid?OfscharendedenkersvanHumansecurity,
gevangen inhunuitgangspuntvanmutual vulnerabilityallesongedif-
ferentieerdonder ‘onveiligheid’?Makenzij,bijvoorbeeld,onderscheid
in onveiligheid op schoolpleinen in nederland, new south Wales of
Rwanda?Terwijlonveiligheidopschoolpleineninnederlandwordtge-
definieerdintermenvanlooproutesvanoudersenleerkrachtennaarde
ingangvanhetschoolgebouwdiegeen‘plekkenmogendoorkruisenwaar
doorkinderenwordtgespeeld’,1188 staatonveiligheidop schoolpleinen

1187 AndrewMack,‘PeaceonEarth?Increasingly,Yes’,The Washington Post28december2005.
1188 Richtlijnenvoorveiligheidopschoolpleineninnederland.Zie:schoolplein.nl(geraadpleegd26

april2011).
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indeAustralischestaatnewsouthWalesinhettekenvanvuurwapen-
geweld,omdaterin2008134gewapendeincidentenplaatsvonden.1189
OnveiligheidopeenschoolpleininMurambi,inhetZuidenvanRwanda,
betekendein1994dathiertienduizendenoudersenhunkinderendoor
radicaleHutuwerdenafgeslacht.1190

Eendergelijkvergelijkschreeuwtomeenscherpnormatiefonderscheid
tussenrelatieveenabsoluteveiligheid,maarmaakthetHumansecurity-
conceptditverschilook?Onderscheidthetverschillendeniveau’svan
menselijke (on)veiligheid? Onderscheidt het tussen, enerzijds de on-
veiligheidvanmensenineenomgevingdieinhogemateinstaatblijkt
omonzekerheden,vanziektetotverkeersongevallen,ondercontrolete
brengen?Enanderzijdsdeonveiligheidvanmensenineenomgeving
diegeenenkelecontrolegarandeertovermogelijkecalamiteiten?Ineen
samenlevingwaarinnietalleenarmoedelevensbedreigendis,maarook
loerendecriminelen,eenloucheoverheid,oferuptiesvandenatuurdie
onbeteugeldhuntoleisen?

Zoiserveelvoortezeggenomhet levenvanGracePhiri ‘absoluut
onveilig’tenoemen.Opelkvandezevenitems,geformuleerddoorhet
Human Development Reportin1994,lijktzegeenenkelebescherming
tegenieten.Eenarrestatiedoordepolitie,eenaanvalvanmalaria,een
zatlapmeteenpanga-mesofeenmislukteoogstkanhaardoodofde
doodvanhaarkinderenbetekenen.Endatbeseftzedoorlopend.Grace
moestnietalleenopjongeleeftijdafscheidnemenvanhaarmoeder,twee
kinderen en haar man, vrijwel dagelijks sterft iemand in haar directe
omgeving.Vrijweldagelijksstaptzeeenhuisbinnenomluidweekla-
gendhaarcondoleancesovertebrengen.Gracestaatzowankelendin
hetlevendatelkebedreiginghaarlaatstekanzijn.MaarterwijlGraceop
grondvanhetweliswaargemankeerde$1,25-criteriumuitdeMillennium
DevelopmentGoals,ofopgrondvaneenlagerankingvanMalawiopde
HumanDevelopmentIndex‘absoluutarm’kanwordengenoemd,iser
binnenhetHumansecurityParadigmageenofficiëletermvoorhanden
die haar onveiligheid als ‘absoluut’ of ‘extreem’ benoemt en daarmee
afgrenstvande‘relatieve’onveiligheidvaneengemiddeldebewonervan
eennederlandsebuitenwijk.

Kortom:andersdanHumanDevelopmentverschaftHumansecurity
onsgeenvocabulaireomeenbestaantedefiniëreninabsoluteenrelatieve
onveiligheid.Watonsvandienstzoukunnenzijn inhetdenkenover

1189 NSW Criminal Courts Statistics 2009.Zie: ipc.nsw.gov.au/lawlink/bocsar/ll_bocsar.nsf/pages/
bocsar_mr_ccs2009(geraadpleegd26april2011).

1190 MarcLacey, ‘10YearsLaterinRwanda,TheDeadAreEverPresent’,The New York Times26
februari2004.
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relatieveversusabsoluteonveiligheid,iseenHuman Security Index.Een
HsIgemodelleerdnaarhetvoorbeeldvandeHuman Development Index.
Ondanksdatwealsinds1948determHuman Securitygebruiken,1191
ontbreekthetmeerdanzestigjaarlaternogaaneenalgemeengeaccep-
teerdeHuman Security Indexdiedeveiligheidvanindividuenwereldwijd
inkaartbrengt.DefelleoproepvanUlrichBeckennatansznaideraan
desocialewetenschappenomhunnationalistischeonderzoeksagenda’s
eindelijkeensteverlatenenomtebouwentoteenkosmopolitische,1192
wordtsteedsvakerbeantwoord,maarvoorHumansecuritysorteertzij
nog geen effect. Weliswaar zijn enkele pogingen ondernomen om tot
eenalomvattende index tekomen,1193maar telkens liepenzijopniets
uit.Metalsgevolgdatweovereenconceptpratendatfeitelijknietwordt
ondersteunddoorconcretedataen,zoalsikalschetste,evenmindoor
eensolideanalyse.1194

Tal van methodologische criteria lijken de totstandkoming van een
HsIindewegtestaan.Datavanveel–metnameonveilige–landen
ontbreken.Datasetszijnvaaklastigtevergelijken.Decriteriaopgrond
waarvanzemetelkaarinverbandmoetenwordengebrachtzijnnotoir
lastigteformuleren.Gaermaaraanstaan.Hoevergelijkjeobesitasinde
Verenigdestatenmethongerinsomalië?Hoeplaatsjevoetbalrellenin
nederlandtegenovermassamoordinsoedan?Hoezetjeautodiefstalin
JapannaastdediefstalvanzaaigoedineendorpinBurundi?

1191 MacFarlane&Khong,a.w.
1192 UlrichBeck&natansznaider,‘Unpackingcosmopolitanismforthesocialsciences:aresearch

agenda’,The British Journal of Sociology,vol.57,issue1,2006.
1193 EengoedgedocumenteerdoverzichtoverdediscussierondeenHumansecurityIndexbieden

Tadjbakhsh&Chenoy,Human Security,a.w.,p.241-242.VoorstellenvooreenHumansecurity
Index gebaseerd op het brede concept van 1994 zijn (tot medio 2010) door onder meer de
volgendewetenschappersgedaan:KantiBajpai,Human Security: Concept and Measurement,
zie:nd.edu/~krocinst/ocpapers/op_19_1.PDF(geraadpleegd16september2008).GaryKing
&ChristopherMurray,‘RethinkingHs’,Political Science Quarterly2001-2,116(4);zie:gking.
harvard.edu/files/hs.pdf(geraadpleegd19september2008);FrikkieBooysen,‘Theextentofand
ExplanationsforInternationalDisparitiesinHumansecurity’,Journal of Human Development
3(2)2002,p.273-300.

1194 DemeestrecentepogingomtoteenHumansecurityIndextekomen,doetdeAmerikaansewe-
tenschapperDavidHastings.Hijonderscheidtdriecategorieën:Economic Fabric, Environmental 
Fabric en Social Fabric,diehijvertaaltintwaalfindicatoren.Opgronddezecategorieënsitueert
hijnietminderdan232landenenscheptzoennaareigenzeggeneengeheelnieuweHuman
securityIndex.Watmeteenopvalt,enzonderdeopzetvanHastingstotindetailtebestuderen,
ishetvrijwelontbrekenvanklassiekeHumansecurity-thema’salsmisdaad,politiekgewelden
oorlog.Hastingsconcentreertzichzokrachtigopeconomie,milieuensocialethema’s,datzijn
HsIeerderopeenalternatievevariantvandeklassiekeHumanDevelopmentIndexlijktdanop
eendoorslaggevendeHumansecurityIndex.DekansdatzijnHsIbreedwordtgeaccepteerd,
lijktdanooknietbijzondergroot.Zie:humansecurityindex.org/(geraadpleegd3september
2011).Zieook:DavidA.Hastings,‘TheglobalHumansecurityIndex:candisaggregationshelp
ustoforgeprogress?’,in:Shifting Shorelines: Adapting to the Future,paper,the22ndInternational
ConferenceofTheCoastalsociety,June13-16,2010,Wilmington,northCarolina.
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AndersdandatasetsuitdeHumanDevelopmentIndex–inkomen,
levensverwachtingenonderwijs–lijkendatavooreenHumansecurity
Indexalleeninkaarttebrengendoorzeteabstraheren.Door,bijvoor-
beeld,deAmerikaanseobesitasensomalischehongerondertebrengenin
weinigzeggendecategorieënals‘ongezondlichaamsgewicht’,doorzinloos
geweldendemassamoordensamentevoegenonder‘fysiekgeweld’.De
vraagisdanookwatjemeteenHsIaanhetzichtonttrekt.

Zelfswanneerhetalmogelijkisomeendergelijkeindexteoperationa-
liseren,ishetnogmaardevraagofzo’nindexookwenselijkis.Eenindex
vansamengesteldedatasetsheeftduidelijkevoordelen,maareenduidig-
heidsimplictyheeftookeengrootnadeel.Eendergelijkeindexkanmeer
informatieverbergendanzeoverbrengt.1195

Bovendien zijn er weerstanden van politieke aard. Een mondiale
HumansecurityIndexplaatstperdefinitielandenonder-enbovenaan
delijst.Eenlanddatonderaanbungelt,isblijkbaarnietinstaatomzijn
inwonerstebeschermen,wanneerderegeringvanzo’nlandzélfalgeen
directebedreigingvoorhaar inwonersvormt.Geziende toenemende
internationale consensus dat nationale soevereiniteit afhangt van de
beschermingdieeenlandhaarburgersbiedt,lijkteenlageplaatsopeen
HsIeenregelrechteuitnodigingvoorbuitenlandsemachtenomhetbe-
windovertenemen.ZoalsdatdanookgebeurdeinKosovo,Oost-Timor,
Haïti,AfghanistanenIrak.

AlslaatstekaneenHsI,wanneerdiezouwordenopgesteldofgeac-
cepteerddooreenorganisatiealsdeVn,nadeligediplomatiekegevolgen
hebben.Wantwelkerangschikkingjeookorganiseert,altijdkomtéén
regeringalsslechtsteuitdebus,altijdbungelteengroepjelandenonder-
aan.Elkerangschikkingzaldanookwrokenweerstandoproepenbijhen
dienietgoedpresteren.Enwrokofweerstandvormengeenidealevoe-
dingsbodemvoordiplomatiekopereren.Volgensinsiderszoudergelijke
weerstandweleensderedenkunnenzijnwaaromagentschappenvande
VerenigdenatieslangetijdhetcreërenvaneenIndexvanderechtenvan
demenshebbenontmoedigd.1196

Differenzierungsverlust
Watallemaalnietwegneemtdatzo’nHumansecurityIndexerallanghad
moetenzijn.Eenindexisimmersonmisbaaromeenconceptwerkbaar
temaken.EenHumansecurityIndexisechternietalleennoodzakelijk
omdegrotelijnenrondomHumansecurityinbeeldtebrengen.Het

1195 Human Security Report 2005,a.w., Creating a human security index?p.90-91.
1196 AndrewMack,Report on the feasibility of Creating an Annual Human Security Report, 2002.

GeciteerddoorTadjbakhsh&Chenoy,Human Security,a.w.,p.241.
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zouookweleenshetvermoedenkunnenbevestigendatdeverschillen
inHumansecuritytussendemeeste inwonersvanhetWestenende
meesten in het Zuiden sterk toenemen. Het is zelfs denkbaar dat de
westelijkeenzuidelijkeveiligheidinmiddelszoveruiteenlopendatwe
hennietlangerondereennoemerkunnenvangen.Hetnunogalgemene
begrip Human security zou feitelijk uiteen moeten vallen in relative 
human insecurityenabsolute human insecurity.OmdatHumansecurity
ditonderscheidvooralsnognietmaakt,gaathetconceptmankaaneen
‘veiligheidsrelativisme’.Plaatsenalsndirande,waarmensenalsGrace
Phiridoorlopendvrezendedagvanmorgenniet tehalen,bevinden
zich ongetwijfeld onder dergelijke security thresholds en zouden dan
ookmoetenwordenaangemerktals‘absoluutonveilig’.Hetligtvoorde
handdatdaardanookdemeesteaandachtendemeestemiddelennaar
toemoetengaan.

Concrete,maaralteconcretevoorbeeldenvanditveiligheidsrelativisme
vindenweinhetHuman Development Report 1994.Hoeweldeopstellers
duidelijkdenadrukleggenopdeextremeomstandighedenwaaronder
veelmensenmoetenleven,onderscheidthetrapporttochmaaramper
tussenabsoluteenrelatieveonveiligheid.Zoschrijfthet inéénalinea
‘InzoweldeVerenigdestatenalsindeEuropeseUnieleeftbijnavijftien
procentvandebevolkingonderdearmoedegrens.(...)Maardemeest
acuteproblemenbevindenzichinontwikkelingslandenwaarmeerdan
eenderdevandebevolkingonderdearmoedegrensleeft’.1197Hetiseen
opmerkingdiefeitelijkklopt,metdatverschildatdevijftienprocentarme
Europeaneninhunverzorgingsstatenvelemalenbeterafzijndande33
procentextreemarmeninAfrikaofAzië.

Een vergelijkbaar voorbeeld is de onveiligheid van vrouwen. Hier
wordtgeenenkelonderscheidgemaakttussenlandenalsAfghanistan
waarinvrouwennotoirgevaarlopenomtewordenuitgestoten,geslagen,
verminktofvermoord,enlandenalsnoorwegenwaarindeverschillen
inveiligheidtussenmannenenvrouweneerderverwaarloosbaarzijn:
‘Onderdeergstepersoonlijkebedreigingenbevindenzichdebedreigingen
aanhetadresvanvrouwen.Ingeenenkelesamenlevingzijnvrouwen
veiligofwordenvrouwenhetzelfdebehandeldalsmannen.Persoonlijke
onveiligheidoverschaduwthun levenvandewieg tothetgraf. Inhet
huishoudenzijnzijalslaatstenaandebeurtomteeten.Opschoolzijnzij
delaatstendiewordenonderwezen.Ophetwerkzijnzijdelaatstendie
wordenaangenomenendeeerstendieweerwordenontslagen.Zowelin

1197 ‘InboththeUnitedstatesandtheEuropeanUnionnearly15procentofthepeoplelivebelowthe
povertyline(...)Butthemostacuteproblemsareinthedevelopingcountrieswheremorethan
athirdofthepeoplelivebelowpovertyline.In:Human Development Report 1994,a.w.,p.26.



507

kindertijdalsinhunvolwassenbestaanwordenzijmisbruiktopgrond
vanhungeslacht.’1198

nietalleenhetHuman Security Reportvan1994lijdtaanveiligheidsre-
lativisme,datgeldtookvoorhettweede,grondleggenderapport:Human 
Security Now. Protecting and empowering peopleuit2003,vandedoor
Kofi Annan aangezwengelde Commission on Human security. Ook
ditrapport,waarvandebetrokkenheidbijextreemonveiligearmenal
evenminterdiscussiestaat,weetmaaramperonderscheidtemakenin
relatieveenabsoluteveiligheid.Zoschrijfthetinéénalinea:‘InAfrika
tenzuidenvandesaharabevindtdooddoorhongerofondervoeding
zichaandehorizonvanhetdagelijksleven,hetiseenbedreigingdiehet
socialeweefselaantast.Inontwikkeldelanden,betekentstructurelewerk-
loosheidnietalleenverliesvaninkomen,maarookeengevoelvantotale
mislukkingenuitsluitingvandemaatschappij’.1199Hetiswederomeen
observatiediefeitelijkklopt.Enhetiswederomeenobservatiedieonder
deabstractie‘bedreigingvanhetsocialeweefsel’geenenkelonderscheid
maakttusseneenhongerdoodinsomaliëenwerkloosheiddieineenland
alsLuxemburgmetuitkeringenwordtopgevangen.

Opvergelijkbarewijzeoordeelthetrapportoverdeverspreidingvan
infectieziekten,endanmetnamehiv-aids.Opnieuwwordtgeenenkel
verschilonderkendtussenlandenwaarhiv-aidsindegezondheidsstatis-
tiekenmaarampermeetelt,enlandenwaardeziekteeenallesverwoestend
spoorvanellendeenvernietigingtrekt.‘Alleenaldehiv/aids-epidemie
maaktduidelijkdaterwereldwijdgeenlandbestaatdatnietmetderest
verbondenis.Meerinternationalesamenwerkingzalnodigzijnomop
doeltreffendewijzedecontroleenuitroeiingvaneenbesmettelijkeziekte
temonitoren,omverdereuitbrakentevoorkomenenomdeoverbrenging
binnenentussendelandenteverminderen.’1200

Aldezecitatenzijnnietonwaar–aidskentgeengrenzen,langdurige
werkloosheidleidtalomtotsocialeuitsluiting,ookinEuropabestaatsek-

1198 ‘Amongtheworstpersonalthreatsarethosetowoman.Innosocietyarewomansecureortreated
equallytomen.Personalinsecurityshadowsthemfromcradletograve.Inthehousehold,they
arethelasttoeat.Atschool,theyarethelasttobeeducated.Atwork,theyarethelasttobe
hiredandthefirsttobefired.Andfromchildhoodthroughadulthood,theyareabusedbecause
oftheirgender.’In:New Dimensions in Human Security,a.w.,p.31.

1199 ‘Insub-saharanAfrica,deathbystarvationormalnutritionisatthehorizonofeverydaylife,a
threatthaterodesthesocialfabric.Indevelopedcountries,continuousunemploymentmeans
notonlylossofincomebutalsoasenseoftotalfailureandexclusionfromsociety.’In:‘Human
securitynow.Protectingandempoweringpeople’,in:Human Security Now,a.w.,p.74.

1200 ‘TheHIV/AIDsepidemicalonehasmadeitclearthatthereisnoplaceintheworldfromwhich
acountry isdisconnected. Increased internationalcooperationwillberequired foreffective
monitoring,controlanderadicationof infectiousdiseases, topreventfurtheroutbreaksand
decreasetransmissionbothwithinandbetweencountries.’In:Human Security Now,a.w.,p.98.

HUMAnsECURITYEnMOnDIALEBEZORGDHEID



508

KOsMOPOLITIsCHEPERsPECTIEVEn

sueelgeweldenkunnensommigemensenmaaramperrondkomen–maar
zelijdenzewelaanDifferenzierungsverlust.Zemissenhetvermogenom
achterdeoppervlakkigeovereenkomstendiepgaandeverschillentezien.

Dezeverschillenzijnechternietevident.Zekunnenalleenzichtbaar
wordengemaaktopgrondvanexplicietenormatievecriteria,dieduidelijk
aangevenwanneeronveiligheidzoverwoestendingrijptineenmensen-
levendathetonacceptabelis.

DatlijktookdeconclusievanshahrbanouTadjbakhshandAnuradha
M.Chenoy aanheteindvanhunbelangwekkendeboek Human Secu-
rity. Concepts and Implications.‘naaronzemeningisdemeesturgente
onderzoeksagenda die naar indicatoren van menselijke veiligheid en,
vervolgens,naareennauwomschreven‘veiligheidsdrempel’waaronder
hetlevenondraaglijkisvoormensenendatnietmagwordengetolereerd
doordegenendieietsaankunnendoen.’1201Endeenigemanieromzo’n
nauwomschrevenveiligheidsdrempeloptetrekkenishet formuleren
van een normatief, van een moreel criterium waarmee kan worden
bepaald wanneer iemand zich onder of boven deze drempel bevindt.
LijdtHumanDevelopmentindevormvandeMillenniumdoelenaan
eengebrekaanpolitiekeslagkracht,Humansecurityontbreekthetaan
eenmoreelcriterium.


Zoals ‘Menselijke Ontwikkeling’ in de vertaling van de MDG’s een a-politiek 
concept blijkt te zijn, zo is ‘Menselijke veiligheid’ een a-moreel concept. Human 
Security ontleent zijn waarde aan zijn aandacht voor de veiligheid van iedereen, 
zowel in het arme als in het rijke deel van de wereld. Het concept ontbeert zowel 
een fatsoenlijke analyse van de onveiligheid waarin zowel de rijken als de armen 
verkeren en het ontbeert een moreel criterium op grond waarvan hun behoeften 
en prioriteiten kunnen worden beoordeeld.
Hoe belangrijk het is om arme mensen veiligheid te bieden, zo discutabel zijn 
veel argumenten waaruit Human Security is opgetrokken. Wanneer het Human 
Security-concept suggereert dat de wereld alsmaar onveiliger wordt, dan is het 
sterk de vraag of deze analyse wel klopt, het tegendeel lijkt het geval. Wanneer 
Human Security via de gedachte van de ‘wederzijdse kwetsbaarheid’ stelt dat er 
een onmiddellijk verband bestaat tussen de onveiligheid in het Westen en onveilig-
heid in het Zuiden, dan miskent zij dat de grootste dreigingen in het Zuiden maar 
amper invloed hebben op de onveiligheid van mensen in het Westen. 
Om dergelijke redenen zou het Westen wel eens weinig animo kunnen voelen 
om de zuidelijke onveiligheid aan te pakken. De kans is zelfs aanwezig dat de 
meest onveilige mensen, levend in het Zuiden, nog onveiliger worden omdat 

1201 Tadjbakhsh&Chenoy,Human Security,a.w.,p.241.
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westerse angsten op hen worden afgewenteld. Mogelijk wordt Human Security 
zelfs ingezet om de veiligheid van de rijksten en meest veiligen nog krachtiger 
te garanderen, met als gevolg dat de veiligheid van de armsten en minst veiligen 
van deze wereld verder verzwakt. 
Doorlopend wreekt zich het gebrek aan aan fatsoenlijke definitie van Human 
Security. Een dergelijke definitie dient een moreel criterium te bevatten om on-
derscheid te maken in absolute absolute en relatieve onveiligheid. 
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25 Kosmopolitischen
politiekdenken

Ik begrijp Human Development en Human Security als kosmopolitische 
actieplannen. Op welk aspect van het kosmopolitisme kunnen beide plannen 
worden teruggevoerd? Ik presenteer angst en empathie als krachtige sociale 
emoties in een tijd van mondialisering. In hoeverre zijn angst en empathie 
terug te vinden in de belangrijkste teksten over Human Development en 
Human Security? Ik constateer bij Human Security het gebrek aan een 
moreel criterium, terwijl ik bij Human Development de nadruk leg op 
een ontbrekende politieke visie. Wat betekent het gebrek aan een moreel 
criterium voor Human Security? En wat betekent het ontbreken van een 
politieke agenda voor Human Development? 

Human security wordt in 1994 gelanceerd met de publicatie van het
Human Development Report New Dimensions of Human Security.Een
rapportdat,zoalsdemeesteHumanDevelopmentReportsbegintmet
enkelesweeping statements.

Dezekeerverwijzenzijzonderomhaalnaareengewelddadigewerke-
lijkheidendaarmeenaardebronnenvanonzeangst:‘Dewereldzalgeen
vredekennentotmensenveiligzijninhundagelijksebestaan.Toekom-
stigeconflictenzullenzichvakerafspeleninlandendantussenlanden,
endeoorzakenzijndiepgeworteldindegroeiendesociaal-economische
ontberingen en ongelijkheden. (...) In zijn algemeenheid zal het voor
internationalegemeenschapnietmogelijkzijnomwelkedoelstellingdan
ooktebereiken–geenvrede,geenbeschermingvanhetmilieu,geen
rechten van de mens en democratisering, geen terugdringing van de
bevolkingsgroei,geensocialeintegratie–wanneerditnietgebeurtinde
contextvanduurzameontwikkelingdietotmenselijkeveiligheidleidt.’1202

Ditrapportverschijntin1994enwerdvoorbereidin1993.Ineenvan
delaatsteoptimistischejarenvóórRwanda,srebrenicaendeoorlogen
inCongo.Alis,voordegoedeverstaander,’93aleenjaarvolaankon-
digingen. In februari laat Al Qaida een zware bom ontploffen in een
parkeergarageondereenvandeTwinTowers.InmaartwordtBombay

1202 Human Development Report 1994,a.w.,p.1.
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opgeschriktdooreenaantalzwarebomaanslagen.Inaprilverklaartde
Wereldgezondheidsorganisatietuberculosetoteenglobal emergency. In
devroegezomerbreekteenconflictuittussenIrakendeVerenigdesta-
ten,waarbijpresidentClintonkruisrakettenopBaghdadlaatneerdalen.
InhetnajaarverliestAmerikadeBattle of Mogadishuenlaatbehalve93
dodeAmerikaansesoldatenookduizenddodesomaliërsachter.Enin
MoskoubestormenmilitairenhetRussischeparlementineenbloedige
strijdtussendatzelfdeparlementendeomstredenpresidentBorisJeltsin.

TochisdeopeningvannewDimensionsofHumansecuritynogmild,
vergelekenbijdestatementsineentweedegrootrapport,Human Security 
Now. Protecting and empowering people.

Ditboekuit2003,uitgegevendoordeCommission of Human Security,
geleiddoorAmartyasenensadakoOgata,zetalheelwatstevigerin.
Maarhetwordtdanookgeschrevenonderderookvandeinstortende
gebouwenopManhattan,eenbomaanslagopBali,zwaremoordpartijen
tussenhindoesenmoslimsindeIndiasedeelstaatGujarat,eenbloedige
gijzelingvanTsjetsjeenserebelleninMoskouennatuurlijkdeAmeri-
kaanseinvalinAfghanistan.

Hetmondialiseringsproces,aldusdeCommissie,‘opentmogelijkheden
voormensenmaartoontooknieuwebreuklijnen.Politiekeenecono-
mische instabiliteiten, waarvan sommigen vergezeld gaan van bittere
conflicten,ontwrichtingenentallozeslachtoffers,zijnuitgebrokenbin-
nendegrenzenvanstaten.Alduslevenmensenoveralterwereld,zowel
inontwikkelingslandenalsinontwikkeldelandenonderuiteenlopende
vormenvanonveiligheid.(...)Metzoveelgevaren,dieinonzeonderling
verbonden wereld vliegensvlug worden overgedragen, moeten instel-
lingenenbeleidsmakersalertzijnomindividuenengemeenschappen
dejuistebeschermingtekunnenbieden.’1203

Ditzijngeenopmerkingenby the way.Dezeopmerkingenrepresenteren
hetemotionelefundamentonderHumansecurity.HetHumansecurity-
conceptisopgetrokkenuitangst.Uitangstvooroorlog,geweldentalloze
slachtoffers,vooreenteloorgaandmilieueneconomischeintstabiliteit,
voorrechteloosheidensocialesegregatie,vooreenuitdehandlopende
bevolkingsgroei.Hoewelhetrapportvandecommissieisopgesteldin
denadagenvan9/11,trektzedeangstveelbrederdanterrorismealleen.
Of die angst is gestoeld op een daadwerkelijk toenemende mondiale
onveiligheid,betwijfeldeikaleerder.

Maarikconstateerdeookdatdezevraagernogmaarampertoedoet.
Uiteindelijkishetdedynamiekvandeglobaliseringdiedeangstwekt.

1203 Human Security Now,a.w.,p.2.
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HetisdeonvoorspelbaarheidvaneenRunaway World, Eine Welt Ohne 
Halt, envaneen Liquid Worlddieonsomhethartslaat.Hetzijndetal-
lozemogelijkhedenvaneenopenwereldwaariniedereenmetiedereenis
verbondendieonszoonzekermaakt.Hetis,zoconstateerdeikeenplots
oplichtendevrijheiddieonslaatterugdeinzenendiede‘ellendelingen’
dekansgeeftomonzeangst temanipuleren inderichtingvanvrees.
HetHumansecurity-concepthoudtonsvervolgensvoordatonzeangst
weerzalafnemenzodrawijbereidzijnomiedereen,overalterwereld,
eenbasisvanveiligheidtebieden.

DaarmeegrijpthetHumansecurity-conceptterugopeenbeproefde
gedachte inhetkosmopolitischedenken:de ideevanImmanuelKant
datwijweldegelijkgeweldloossamenkunnenleven,datditsamenleven
eensociaalcontractvereist,endatzo’nsociaalcontractviainspanning
enbovenalviaredelijkheidtotstandkankomen.netalsKantgaathet
Humansecurity-conceptuitvanhetideedatergeenWeltgeistisdieals
vanzelfsprekendvredesticht,laatstaandatmensenzwaardenuiteigener
bewegingomsmedentotploegscharen.Integendeel:hetnatuurlijkan-
tagonismewaaraanmensenonderworpenzijn,zalmensenengroepen
mensentelkensweermetelkaarinconflictbrengen.

Desondanksisde‘eeuwigevrede’voorredelijkemensenweldegelijkeen
reëlemogelijkheid.Wantmensenkunnenbesluitenomelkaarveiligheid
teschenken.Omelkaarnietmeernaarhetleventestaan.Omelkaarde
vrijheidtegunnenhetlevennaareigeninzichtvormtegeven.

Devraagdiezichvervolgensaandient,isopgrondvanwelkcriterium
wenukunnenbepalenwiedezeveiligheidheteerstenhetmeestnodig
heeft.IsdathetobesekindinMünchenofhethongerigeinMogadishu?
MoetmeeraandachtgaannaarGraceinndirandeofnaarGraceinnew
Jersey?Hetzouweleenshetgebrekeenmoreelcriteriumkunnenzijn
datHumansecuritybelemmertomhaarprogrammavaneensluitende
definitietevoorzien,gevolgddooreennauwomschrevenprioriteitenlijst
eneenconcreteactie-agenda.nulaathetprogrammazichverlammen
omdathetgeenonderscheidaankanbrengenindematevanonveiligheid
ineenwelvarendeCanadesesuburbeneeneendoorbendenoorlogen
ontwrichteBraziliaansefavela.

Ditis,hetmoetgezegd,meerdaneenacademischekwestie.Uiteindelijk
ishetookeenkwestievangeld.Ineenmondialesamenleving,gevan-
genineenculture of fear,isveelgeldbeschikbaarvoorprogramma’ster
bevorderingvanveiligheid.HoehumaandeinzetvanHumansecurity
ookis,binnenhetconceptdraaithetvooreenbelangrijkdeelomgeld.
Bijvoorbeeldom130miljarddollaraanwereldwijdeontwikkelingshulp
(in2011enomdemeerdan1600miljarddollaraanmilitairemiddelen,
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die behalve aan oorlog of defensie, ook kunnen worden besteed aan
preventieofhumanitairemissies.

DatmaaktHumansecurityopvoorhandtotinzetvaneenpolitieke
strijd.Bijeengebrekkigofafwezigmoreelonderscheidin‘relatieve’en
‘absolute’onveiligheidechter,zullenveelvandezegeldenterecht(blijven)
komeninhetrelatiefveiligeWesten.Bijhendiedebestetoegangtotdeze
geldenhebbenennietbijhendiehetmeestonderdeonveiligheidlijden.

Een moreel fundament
HetfundamentwaarophetHumanDevelopment-conceptenvervolgens
deMillenniumdoelenzijnopgetrokken,iseengeheelanderdandatvan
Humansecurity.TerwijlHumansecuritykapitaliseertopdesnellegroei
vandeangstaanheteindevandejaren’90,zokapitaliseertHumanDe-
velopmentopdealevensnellegroeivandeempathie.

Datdoet,omtebeginnen,MahbubulHaq,inzijnberoemdeartikel
The Human Development Paradigmuit1995.nietzonderredenrefereert
hijaanAristoteles,wanneerdezemeentdatwenooitrijkdom(dienen
te)zoekenomderijkdomzélf.Endateengoedpolitiekarrangement
zichonderscheidtvaneenslecht,omdathetgoedearrangementmensen
instaatsteltom‘florerendelevens’teleiden.OokHaqrefereertaanIm-
manuelKant,wanneerdezevoorschrijftomdemensniettebehandelen
alsmiddelmaaralsdoel.

nergensrefereertMahbubulHaqaanhet‘ik’ofhetwesterse‘wij’dat
mogelijkerwijsvoordeelheeftbijdeHumanDevelopmentbenadering.
Doorlopendrefereerthijaan‘deánderen’dienunogindemisèrezitten
en evenzeer de kans moeten krijgen om een lang, gezond en creatief
leventeleiden.1204

In1990vindenwepreciesdezelfdetoonteruginhet–wellichtdoor
Haqzelfgeschreven–eersteHuman Development Report.1990iseen
jaardatnognatriltvandeValvandeMuurenhetcommunisme.‘We
leveninroerigetijden’,constateertdeauteur.‘Eenonweerstaanbaregolf
vanmenselijkevrijheidstroomtdoortalrijkelanden.(...)Mensenbegin-
nenlangzaammaarzekerhuneigenlotindehandtenemen.(...)Alles
herinnertonsaandetriomfvandemenselijkegeest.’

‘Temiddenvanaldezegebeurtenissenherontdekkenwedeessentiële
waarheiddatmenseninhetcentrummoetenstaanvanelkeontwikkeling.
Hetdoelvanontwikkelingisdatmensenmeeroptieskrijgen.Eenvan
dezeoptiesistoegangtoteeninkomen–nietalsdoelinzichzelf,maar
alseenmogelijkheidommeerwelzijnteverwerven.Maarerzijnmeer

1204 Haq,Reflections on Human Development,a.w.,p.14.
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opties,waarondereenlangleven,kennis,politiekevrijheid,persoonlijke
veiligheid,deelnameaandegemeenschapendezekerheiddatjemen-
senrechtenwordengegarandeerd’.1205

Hier,engeheelandersdanindetekstenrondHumansecurity,wordt
nergens verwezen naar tendensen die óns bedreigen. Hier, en geheel
andersdaninvroegereontwikkelingsplannen,wordtnergensverwezen
naarónzekansenopzuidelijkemarkten,wanneerdezemetbehulpvan
ontwikkelingsgeldenzullengroeien.Ofopónzewerkgelegenheid,wan-
neerarmelandenzichzoontwikkelendathunarbeidskrachtendeonze
niet langer bedreigen. In het Human Development-concept dient de
ontwikkelingvandeanderdomweggeenanderdoeldandeontwikke-
lingvandezeander.

Tienjaarlater,in2000,zetookdeMillenniumverklaringsterkinop
hetmoreleuitgangspuntvanwatevenlaterdeMillenniumdoelenmoeten
worden.‘Wijerkennendatwe,inaanvullingoponzeeigenverantwoor-
delijkhedenvooronzeeigensamenlevingen,ookeencollectieveverant-
woordelijkheidhebbenomdebeginselenvanmenselijkewaardigheid,
gelijkheidenrechtvaardigheidopmondiaalniveautehandhaven.Als
leidershebbenwedanookeenplichtaanallemensenvandezewereld,
inhetbijzonderaandemeestkwetsbare,endanvooralaandekinderen
wiedetoekomsttoebehoort.’1206

In2003ishetHumanDevelopmentRapportvollediggewijdaande
Millenniumdoelen.Ineenspeciaalingekleurdkaderschetsendeauteurs
explicietopwelkefundamentelewaardendeMillenniumDeclarationen
deMillenniumDevelopmentGoalszijnopgetrokken.Datzijnvrijheid,
gelijkheid, solidariteit, tolerantie, respect voor de natuur en gedeelde
verantwoordelijkheid.1207Volgenshetrapportappelleertvooralheteerste
millenniumdoel,de‘supernorm’(waarinwordtaangekondigdeeneinde
temakenaanhongerenextremearmoede)sterkaande‘verbeeldingen
deempathievanleidersenhetpubliekoveralterwereld’.1208Vandaagzijn
erzelfsspeciale‘empathie-projecten’gerichtophetverkrijgenvansteun
voordeMillenniumdoelen.1209

In2005,tenslotte,haakthetHumanDevelopmentReportexplicietinop
degolfvanempathiedieAziëbereikt,nadatmetkerst2004eentsunami

1205 Human Development Report 1990,a.w.
1206 MillenniumDeclaration2000.Zie:undemocracy.com/A-REs-55-2(geraadpleegd28augustus

2009).
1207 Human Development Report 2003,a.w.,p.28.
1208 Hulme&Fukudu-Parr,a.w.
1209 ‘TheEmpathyProjectiscommittedtofurtheringtheUnitednationsMillenniumDevelopment

GoalsanditisinvolvedinmanyUnrelatedprojects.’TheEmpathyProject.Zie:educatingfor-
greatness.org/index.html(geraadpleegd28augustus2009).
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overhaarkustenspoelt.‘Detsunamiwaseenvolledigzichtbare,onvoor-
spelbareenvooreenbelangrijkdeelonvermijdelijketragedie.Andere
tragedieszijnveelminderzichtbaar,voorspelbaarophetmonotoneafen
weldegelijktevoorkomen.Buitenhetzichtvandemediastervenelkuur
1200kinderen.Datishetequivalentvandrietsunami’spermaand,elke
maandweer,diebovendiendemeestkwetsbareburgersterwereldtreft:
haarkinderen.(...)Metdetechnologiediewevandaagterbeschikking
hebben,metonzefinancielemiddelenenmetonzetoegenomenkennis,
heeftdewerelddecapaciteitomextremeverarmingachterzichtelaten.’1210

Vanzelfsprekend,schrijvendeauteursvanhetHumanDevelopment
Report1997,doenweHumanDevelopmenttekort,wanneerwehetcon-
ceptreducerentoteenlouterethischuitgangspunt.Eradicating poverty 
everywhere is more than a moral imperative – it is a practical possibility. 
The world has the resources and the know-how to create a poverty-free world 
in less than a generation.1211Datisabsoluutwaar.Tochwordtdevraag
nietgesteldofdewereldbehalvehetmoreleuitgangspunt,definanciële
middelenendepraktischekennisookdepolitiekewilheeftomdeMil-
lenniumdoelenuittevoeren.

Kaneenmondiaalactieprogrammawelwordenopgetrokkenopeen
fundamentvanmoraliteit,praktischekennisenveelgeld?Bijdefilosoof
EmmanuelLevinas,dieookzwaarleundeopdeethiek,deedzicheen
vergelijkbaarprobleemvoor.Inzijnzeerbescheidenpolitiekedenken,
ontpoptehijzichalseenfilosoofvangoedebedoelingen.Alseenfilosoof
dieeerderindebuurtkonwordengebrachtbijeenreligieusingekleurde
GesinnungsethikdanbijeenkoeleVerantwortungsethik,gerichtophet
daadwerkelijk terugdringenvanarmoede,oorlogengeweld.Hetpro-
bleemvanLevinasblijktzichéén-op-ééndoortezetteninhetHuman
DevelopmentConcept.

Politiek
Human security is een a-moreel concept. Human Development is
a-politiek.Dat ishetzeker indevormvandeMillenniumdoelen.De
morele,aanempathieontsprongentoonvanhetconceptsuggereertdat
‘iedere mens van goede wil’ wordt gegrepen door de armoede in het
Zuiden.Deontwikkelingsdoelensuggererendatiedereenietswildoen
aanhetlijdenvandezwaksten.Endaarmeesuggererenzedatergeen
fundamentelepolitiekestrijdhoefttewordengevoerdomdezedoelen
daadwerkelijktebereiken.

1210 Human Development Report 2005,a.w.,p.1.
1211 Human Development Report 1997,a.w.
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Eenseriegoedegesprekken,eenforsedosisawareness,eensnuifpu-
bliekedrukendereparatievandewereldkanbeginnen.Wiedaarinniet
meewil,isimmoreel.Vooreennormaalmensisdearmoedeenonveilig-
heidinhetZuidenimmersonaanvaardbaar.Poverty,meentJeffreysachs,
can be ended, and it is a matter of our decision to do so.1212

De Millennium Ontwikkelingsdoelen: krachtig gecommuniceerd,
moreel geaccepteerd, breed gedragen, sociaal verwoord, koersend op
economischeontwikkeling–enmeteenboterzachtepolitiekeagenda
richtinghetWesten.

nee,datwasnietwatdeopstellersvanhetevenholistischealskosmo-
politischeHumanDevelopmentProgrammavoorogenhadden.Enhet
isnogveelminderdeontwikkelingsagendadiedetheoreticivan‘onze
schuld’en‘hunschuld’voorogenhebben.Voordezeintellectuelen,die
deverklaringvoordemondialearmoedeexplicietindewestersewereld
zoekenofalevenexplicietindievanhetZuiden,schietennietalleende
Millenniumdoelentekort,maarookdeHumanDevelopment-agendain
zijnalgemeenheid.OokalsteltMahbubHaqpolitiekehervormingenvoor,
wieeenradicalepositieinneemtterlinker-ofterrechterzijde,meentdat
dezehervormingennietkunnenverhullendathetHumanDevelopment
Programmaéénkrachtigeherbevestigingisvandepolitiekestatusquo
endaarmeevandebelangenvaneenwesterse,kosmopolitischeelite.

HumanDevelopment isnietgecompromitteerdomdatheteenspe-
cifiekepolitiekeagendaondersteunt.Datishetomdathetweigertpo-
litiekekeuzestemaken.HumanDevelopmentisa-politiekenlijktzich
tekunnenverzoenenmetelkpolitieksysteemwaarmeehet temaken
krijgt.DaaromhoudendeMillenniumdoelenindeogenvandeeenhet
liberalekapitalismeinhetzadelendienenze,indeogenvandeander,
debelangenvaneenevencorruptealsoorlogszuchtigezuidelijkeelite.

Voordecriticivan‘onze’en‘hun’schuld,zijndeprogramma’srond
mondialearmoedezoa-politiek,dathunvoorstellennooitméérkunnen
zijndanreparatiesenbijstellingen.Hetzijndoekjesvoorhetbloeden,
nietinstaatomdegapendewondenaanonze,laatstaanaanhúnkantte
stelpen.Datdevolstrekta-politiekeagendavandeMillenniumdoelenzo
breedwordtgeaccepteerd,isdaarvanwelhetbestebewijs.

Daarentegenzijndecriticiachter‘onze’en‘hun’schuldexplicietpoli-
tiek.Huninspanningenzijnallesbehalvegerichtopreparaties.Beiden
zijnronduitallergischvoormoreelaangedreven‘westerse’verbeteringen
inhetZuiden.Devoorsprekersvan‘onzeschuld’zijnallergischomdat

1212 JeffreysachstijdenseentoespraakopCornellUniversityin2006.Zie:news.cornell.edu/stories/
April06/sachs.Iscol.cover.ak.html(geraadpleegd28augustus2009).
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dezeverbeteringenmaaramperimplicatieshebbenvoordatzelfdeWesten,
deapologetenvan‘hunschuld’zijnallergischomdatzegeenimplicaties
hebbenvoorhetZuiden.Ookzondermeteenvanbeidepartijeninte
stemmenoftesympathiseren,wordthettijddatikmeinbeidecritici
verdiep.Wantzehebbeneenbelangrijkpunttepakken.

Denkenoverontwikkelingbetekentdenkenoverdiepgaandeverande-
ringeninhetpolitiekedomein.Perdefinitiezijndatveranderingendie
nietiedereenzullenbevallen.Zezullenbijten.Wantvelenhebbenietste
verliezen.Westersemarktenverliezenhunbeschermingdoortariefmuren
enanderevormenvanoverheidssubsidies.Zuidelijkeautocratenverliezen
hunimmuniteit.HetZuidenzethetmesinallevormenvanoverheidscor-
ruptie.HetWestenraaktbelastinggeldkwijtaandenAVOwanneerdeze
meteenmilitairemissieburgersbeschermttegenpotentaten.

Het zijn, kortom, veranderingen die moeten worden afgedwongen.
DaarmeeargumenterendezecriticivanHumanDevelopmentbijvoorbaat
binnenhetdomeinvandepolitiek.EenterreindatsindsdeRenaissance
wordtverkenddoorfilosofenindelijnvanMachiavelliofHobbes.Door
denkersdiedepolitieknietzienalseenterloopse,zijhetonvermijdelijke
poging om mensen te overtuigen van de juiste economische aanpak,
zoalsbijvoorbeeldMillenniumdoelnummer8suggereert,maaralseen
fundamenteleeneeuwigdurendestrijdomdemacht.

Carl Schmitt
De20e-eeuwsepolitiekdenkerpur sang,iemanddieindezetekstalvaker
opdook,isderechtsfilosoofCarlschmitt.Wanneerikdepleitbezorgers
vanhunenonzeschuldbeterwilbegrijpen,omvervolgensookdege-
brekenvankosmopolitischeprogramma’salsHumanDevelopmenten
Humansecurityophetspoortekomen,dandoeikergoedaanmete
bezinnenopeenbelangrijkelementinhetwerkvandezeCarlschmitt.

Voorschmittbestaatpolitiekdenkenperdefinitieuithetonderscheid
makeninvriendenvijand.Ofmeerprecies:politiekishetdomeinwaarin
de verschillende intensiteiten van vriend- en vijandschappen kunnen
wordenvastgesteld.Wiezijnwilwenstaf tedwingen,zaldoorlopend
onderscheidmoetenmakeninpolitiekevriendenenvijanden.Tegenover
hetmorele,juridische,economischeofpolitioneleargumenteren,waar-
aanontwikkelingsdenkersvanRostowtotsenensachszoschatplichtig
zijn,betoogtschmittdathetpolitiekedomeinopdevoorgrondmoet
staan.Rechteneconomievormenloutereenconsolideringvandevitale
politiekestrijd.1213

1213 Carlschmitt‘whosereflectionsonHobbes’sfamoususeoftheancientaphorismhomohomini
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PolitiekedenkersvanHobbestotschmittschetstendesamenlevingin
termenvanstrijdenconflict.Mensenhebbennietalleenvriendenmaar
ookvijanden.Wer den Teufel nicht hassen kann, der kann auch Gott nicht 
lieben, meendedenationaalsocialistJosephGoebbels.1214Endeanti-fascist
AndréMalrauxschreef: Oh, what a relief to fight, to fight enemies who 
defend themselves, enemies who are awake!1215WanneerAlbertEinstein
en sigmund Freud zich gezamenlijk buigen over de vraag of oorlog
onvermijdelijkis(Why War,1933)danbetoogtEinsteindatelkepoging
omoorloguittebannen‘eindigdealseenerbarmelijkemislukking.(...)
Want de mens draagt een sterk verlangen naar haat en vernieling in
zich’.‘Menselijkewezens’,voegtFreuddaarvrolijkaantoe,beschikken
nueenmaalover‘instinctendietrachtentevernietigenentedoden.’1216

Denkenintermenvanvriendenvijand,impliceertdanookhetaangaan
vanconflicten.DatkanzoweleenoproepzijntoteenClash of Interests
zoalsdeaanhangersvande‘onzeschuld’-theorievoorstaan,alstoteen
Clash of Civilisationszoalsveelaanhangersvande‘hunschuld’-theorie
voorogenhebben.Het zijnconflictendiemogelijkmetdiplomatieke
middelenkunnenwordenopgelost,maardoorgaanswordengedefinieerd
intermenvangeweldenstrijd.

Het zijn politieke conflicten die in extreme gevallen in een oorlog
moeten worden beslecht.1217 Politieke analysten, gegrepen door een
vriend-vijand-denken,zullenmaarzeldenzoekennaarreparaties,naar
oplossingenbinnendestaat,hetrecht,deeconomieofdemoraal.Zijzet-
tenalhunkaartenopdepolitiekestrijdwaarindevijandmoetworden
verslagen.Demeestradicalenonderdezepolitiekedenkerszullendeze
strijddanookophetscherpstvandesnedeuitvechten.Datdoenniet
alleendemeestradicalenonderdepleitbezorgersvan‘hunschuld’,de
architectenvan‘Irak’enAndersBreivik–datdoenookdepleitbezorgers
vanonzeschuld,deactivistenvanblack boxenVolkertvanderGraaf.

Huntington, Hardt en Negri
Eenvandemeestpolitiekedenkersonderdepleitbezorgersvan ‘hun
schuld’ issamuelHuntington(1927-2008),1218auteurvanThe clash of 

lupusledtoatheoryofgeneralizedhostilitytotheotherinaworlddividedbetweenFreund
undFeind’,springborg,a.w.,p.4.

1214 Zie:en.wikiquote.org/wiki/Joseph_Goebbels(geraadpleegd23april2011).
1215 Zie:theatlantic.com/ideastour/archive/kaplan-10.html(geraadpleegd23april2011).
1216 Geciteerdin:Huntington,Wie zijn wij,a.w.,p.39.
1217 JohnE.McCormick,‘Introductiontoschmitts‘Theageofneutralizationsanddepoliticizations’’,

Telos,summer93,issue96,1993.Zie:es.geocities.com/sucellus23/telos13.htm(geraadpleegd3
september2009).

1218 VelenplaatsenHuntingtonterrechterzijdevanhetpolitiekespectrum,zelfzaghijdatongetwij-
feldanders.ZowasHuntingtonlidvandeDemocratenensteundein2004presidentskandidaat
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Civilizations and the Remaking of World Order,eenspraakmakendboek
uit1996overdewereldnádeValvandeMuur.Huntingtonschetsteen
nieuwerealiteitwaarindeoudevijandschappentussenkapitalismeen
communismezijnopgeheven.Datbetekentnietdatnude‘eeuwigevrede’
uitbreekt.Integendeel.nieuwevijandschappenstaanalweervoordedeur
enverdienenonzeandacht.

nadestrijdtussenpolitiekeideologieën,meentHuntingtondathet
nu‘beschavingen’zijndieelkaarnaarhetlevenstaan.Deze‘botsende
beschavingen’vormeneennieuwefaseindeevolutievanconflicten.En
debelangrijksteclashdieHuntingtonontwaart,isdiewaarinde,door
hem,superieurgeachtewesterseenchristelijkebeschavingtegenoverde
islamitischezalkomentestaan.Dezestrijdwordt,voordegoedeorde,
nietgezochtdoorhetWesten.nee,diewordtaangejaagddoorhén.En
die strijd heeft al een lange geschiedenis. ‘Intense vijandschappen en
gewelddadige conflicten tussen moslims en niet-moslimvolkeren zijn
wijdverbreid’, schrijft Huntington en somt vervolgens een lange serie
van‘bloedigeenrampzaligeoorlogen’opdieallendoormoslimswerden
aangejaagd.1219 ‘De islam is een bron van instabiliteit in de wereld’,1220
enzoweldeagressienaarbinnenenbuiten toe,alsdeachterstand in
ontwikkelingisdanookexclusief ‘hunschuld’.Handenwrijvendroept
HuntingtonhetAvondlanddanookopomzichklaartemakenvooreen
hernieuwdestrijdtegendemilitantenuitdeOriënt.

Vervolgensmaarnogimpliciet,richtHuntingtonzijnpijlenopdeeigen,
westerse,liberaleelitedie,gevangeninwuftedecadentie,dezenieuwe
vijandschapnietonderogenwensttezien.Hetiseenkosmopolitische
elite die uit idealistische overwegingen geen verschil wenst maken in
vriendenvijandendepolitiekerealiteitronduitlijktteontkennen.Het
iseenelitedieindekomendestrijdzondermeerhetonderspitzaldelven.

InzijnlaatstegroteboekWho Are We?uit2004keertHuntingtonzich
expliciettegendezeelitedoorhaarlinea rectaverantwoordelijktestellen
voordevervagendeAmerikaanseidentiteit;verantwoordelijkvooreen
Amerikadatniet langerinstaatiszijnvijandenteherkennenenzich
tegendezevijandenteverdedigen.1221Huntingtonsanalyseisvergelijkbaar
metdievanCarlschmittvoorhetuitbrekenvandeTweedeWereld-

JohnKerrytégenzittendpresidentGeorgeBush.Enterwijlhijgrootvoorstanderwasvande
oorloginVietnam,keerdehijzichtegendeoorloginIrak.Tochwashij,zoschrijvenvrijwelalle
necrologenbijzijnoverlijdeneen‘instinctieveconservatief ’.Ziebijvoorbeeld:prospectmagazine.
co.uk/2009/02/themeaningofhuntington/(geraadpleegd23april2011).

1219 samuel Huntington, Botsende beschavingen. Cultuur en conflict in de 21e eeuw, Antwerpen:
Anthos,1997.P.278-283.

1220 Huntington,Botsende beschavingen,a.w.,p.290.
1221 Huntington,Wie zijn wij,a.w.,p.282-290,345.
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oorlog.1222Alleenwashettoennogdevijandschaptussenenerzijdsde
sovjet-communistenmethun‘technologischeanti-religie’enanderzijds
hetWestenmetzijndiepewortelsinhetwaardengeladenkatholicisme.

Volgenshistoricizouschmittsanalyseweleenseendirectebronkun-
nenzijngeweestvoordievanHuntingtonzestigjaarlater.1223Wantzoals
Huntingtonindejaren’90waarschuwtvooreenKulturkampftussende
islamenhetWesten,entegelijkertijddeliberaleintellectuelenhekeltdie
geenooghebbenvoor‘problemenvanmoreelverval,culturelezelfmoord
en politieke verdeeldheid’1224 – zo hekelde schmitt eind jaren ’30 een
vergelijkbareintellectuelehangnaar‘waarden-neutraliteit’diehetkatho-
liekeWestenalevenonverbiddelijkrichtingzelfmoordleektestuwen.1225

VertegenwoordigtHuntingtondemodernepolitiekedenkerpar ex-
cellenceonderde‘hunschuld’-theoretici;onderdetheoreticivan‘onze
schuld’zijndatMichaelHardt(1960)enAntonionegri(1933),1226auteurs
van het belangrijkste manifest van de anti-mondialiseringsbeweging,
Empire uit 2004. Ook hun werk bevindt zich in de lijn van schmitts
filosofie,wanneerzijschetsenhoeeenmondiaalrijkontstaatwaarinhet
onderscheidtussenvriendenvijandvervaagt.Ditishetnieuwe,kapi-
talistischeEmpireuitdetitelvanhetboek,eenwereldrijkdatweliswaar
suggereertmondiaaltezijn,maarwaarinmetnamedeVerenigdestaten
enmultinationalebedrijveneenalmachtigepositieinnemen.Eenpositie
diehetZuidenbepaaldgeenvoordeelbrengt.Deaanhoudendeellende
onderhonderdenmiljoeneninAzië,Latijns-AmerikaenvooralAfrika,
isimmersevident.

Hetprobleem,menenHardtennegri,isdatdezepositienietlangerte
vergelijkenvaltmethetvroegereimperialismevandewesterselanden.
Alwashetmaaromdat indit imperialismehetvriend-vijandschema
vandeonderdrukkerendeonderdruktenogduidelijkherkenbaarwas.

1222 Carlschmitt,‘Hettijdperkvanneutraliseringenendepolitiseringen’(1932),in:schmitt,Het 
begrip politiek,a.w.

1223 niet alleen samuel Huntington argumenteert binnen een aan schmitt ontleend denkkader,
datlijkttegeldenvoorhetgehelezogenoemdeneo-conservatievedenkeninde(Amerikaanse)
politiektentijdevanderegeringvanG.W.Bush.Zieo.a.ErinRunions,‘Theologico-Political
Resonance:CarlschmittbetweentheneoconsandtheTheonomists’,Differences. A Journal of 
Feminist Cultural Studies18,2007,p.43-80enWilliamE.scheuerman,‘Carlschmittandthe
RoadtoAbuGhraib’,Constellations,vol.13,issue1,2006,p.108-124.

1224 Huntington,The clash of Civilizations,a.w.,p.304.
1225 Alex schulman, Carl Schmitt and the Clash of Civilizations: The Forgotten Context (paper

gepresenteerd in 2009). Zie: allacademic.com/meta/p_mla_apa_research_citation/3/1/7/3/1/
pages317314/p317314-1.php(geraadpleegd22april2011).

1226 Ininterviewszegtnegrials ‘broeder’volledigaandekanttestaanvandeautocratischeVe-
nezuelaansepresidentHugoChavez.Eindjaren‘90zatnegriinItaliëeengevangenisstrafuit
wegens medeplichtigheid aan de terreur van de Rode Brigades. Zie: archive.indymedia.be/
news/2004/10/88924.html(geraadpleegd23april2011).
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Hetlaat20eeeuwseEmpirestraaltdaarentegenpolitiekeneutraliteituit
enlijktalleseniedereeninzichoptenemen.OmdathetEmpirealles
overwoekert,komtdepolitiekedimensieampernogaandeoppervlakte.
DaarmeesuggereerthetEmpiredealoudetegenstellingtussenvrienden
vijandteoverstijgen.Maarverdwenenzijndietegenstellingenallerminst.
Hardtennegrizienhetnualshuntaakomdetegenstellingenweeraan
hetlichttebrengen,omhetalmachtigeEmpiredaarmeevanbinnenuit
teconfronterenenzodepolitiekestrijdweermogelijktemaken.

Binnen,verstoptenversplinterdindevelekrochtenvanhetEmpire,
ontdekkenHardtennegrinudemultitude, de‘menigte’,inmarxistisch
jargonooitaangeduidalshet‘proletariaat’.Hetisdatdeelvanwereldbe-
volkingdatinhaarvoortdurendeverlangennaarvrijheidendemocratie
dealmachtvanhetEmpirebetwist.1227Eenvoudigishetoverigensniet
omdemultitudetegenhetEmpireoptezetten,wanteenvandeken-
merkenvanhetEmpireisimmersdathettelkensweerelementenuitde
menigteinzichopneemtenproductiefmaakt.Demenigteisenblijft
daaromeendeelvanhetEmpire.TochgokkenHardtennegrieropdat
demenigtetegenhetEmpireinopstandkomt.Dieopstandwordtniet
alleenzichtbaarinhetstemgedragvanbijvoorbeeldLatijns-Amerikanen
diebewustvooranti-AmerikaanseleidersalsMorales(Bolivia)ofChaves
(Venezuela)kiezen.1228Hetwordtookduidelijkindebewegingvande
andersglobalisten, die hun gevoelens, creativiteit en utopische ideeën
inzettenomdealmachtvanhetEmpiretedoorbreken.

OpnieuwishetCarlschmitt,dieindejaren’30eenvrijwelidentiek
verhaalvertelt.Opdatmomentoverheerst,aldusschmitt,hetLiberal 
InternationalismvandeAmerikaansepresidentHaroldWilson.Ookdan
groeienwereldwijdecommerciëlenetwerken,ookdangroeithetbelang
vaninternationaalrecht(samengebaldinWilsonsVolkerenbond),ook
datiseentijdvana-politiekemassaconsumptie.Ookindejaren‘30wordt
de concrete politieke strijd weggevaagd ten behoeve van idealistische
motievenalswereldvredeenmensenrechten.1229Maarookdanstuithet
Empireopverzetvanbinnenuit.

Hetiseenverzet,zowetenwenu,datnietveellatervanhetliberale
kapitalismezalwinnen.HetiseenoverwinningdieCarlschmittuitein-
delijktotkroonjuristvandezenieuweordezalmaken.

1227 Jan-WernerMuller,A Dangerous Mind: Carl Schmitt in Postwar European Thought,newHaven:
YaleUniversityPress2003.

1228 MichaelHardt&Antonionegri,Commonwealth,Cambridge,MA:HarvardUniversityPress
2009.

1229 MathewColeman&JohnA.Agnew,‘TheProblemwithEmpire’,in:JeremyW.Crampton&
stuartElden(eds,),Space, Knowledge and Power. Foucault and Geography,Burlington:Aldershot
2007,p.328.
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Politiek en moraal
Terwijl ontwikkelingsdenkers ‘voorbij schuld en boete’ het mondiali-
seringsprocesalseengegevenbeschouwen,staanpolitiekedenkersals
HuntingtonenerzijdsenHardtennegrianderzijdsbijzondersceptisch
tegenoverdemondialisering,inclusiefhetkosmopolitischedenkendat
dezemondialiseringbegeleidt.

Zowelvoorderadicalevolgersvan‘hunschuld’alsvan‘onzeschuld’
gaanmondialiseringenkosmopolitismeperdefinitiegepaardmethet
verhullenvanpolitieketegenstellingen.Mondialiseringishetwereldwijde
uitsmerenvaneeneconomischprogrammadatvolledigdepolitiekestrijd
verhultdieinwerkelijkheidwoedt.

ZoalsHardtennegriaanhakenbijdeandersglobalistenendemil-
joenenkiezersachterChavezenMorales,zohaaktHuntingtonaanbij
de ‘gewone Amerikaan’. Bij de mannen en vrouwen die van Amerika
houden,dieopzondagdekerkbezoeken,gevolgddooreenbezoekaan
deshopping mall.Enzoweldeanti-globalistvanHardtennegrialsde
gewoneAmerikaanvanHuntingtonheeftgeenenkeleboodschapaande
wufteexercitiesvandekosmopolitischeelite.Hetuiteindelijkedoelvan
beidepartijenisdanookdealmachtvanhetliberalekosmopolitismete
doorbrekenendepolitiekestrijddiedaaronderwoedtweerzichtbaaren
vruchtbaartemaken.Omdattebereiken,zomeentzowelHuntington
alsHardt&negri,zullendedoordeliberaleeliteinslaapgesustemassa’s
weerbewustmoetenwordengemaakt.

Kosmopolitische intellectuelen als Haq en sachs denken vanuit het
moreleperspectiefvanKant,Levinasensen.Vooranti-kosmopolitische
intellectuelenalsHardt,negrienHuntington,denkendvanuithetpoli-
tiekeperspectiefvanCarlschmitt,mogenmoreleargumentengeenrol
vanbetekenisspelen.Hetmoreledomeindientscherptewordenonder-
scheidenvanhetpolitiekedomein.Hetchristelijke‘hebuwvijandenlief ’
ofKants‘handeluitsluitendvolgensdatmaximewaarvanjeterzelfdertijd
zouwillendatheteenalgemeengeldendewetwas’zijnloutergeschikt
voorhetprivé-domein.Ennietvoordehardestrijddiedekernuitmaakt
vanhetpolitiekedenken.Moraalisvolgensdedenkersvan‘hun’en‘onze
schuld’zopopulaironderkosmopolieten,omdatzijnietinstaatzijnom
problemeninpolitieketermentebegrijpen.

Echtepolitiekedenkersmogenzichvolgensdezeanti-kosmopolieten
danooknooitlatenverleidendewereldinmoreletermenteverstaan.De
eersteenlaatstezorgvandepolitiekedenkerishetverwervenvanmacht
enhetuitschakelenvanzijntegenstanders.

Indeepiloogvanditboekzalikdekritiekvanhetpolitiekedenken–
indelijnvanHobbes,Machiavelli,schmittenAlainFinkielkraut–op
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hetkosmopolitismenogietsverderuitwerken.Wantikachthetbelang
van de politieke kritiek op de economische ontwikkelingsmodellen
groot.nietomdatdepolitiekefilosofievanCarlschmittinzichzelfzo
belangrijkofconstistentis,ofdathijopinteressantewijzehetwerkvan
MachiavelliofHobbesopnieuwdoordenkt.Zelfsnietomdatschmitts
filosofieeenfascinerendeinkijkverschaftinhetdenkenvanderechtse
en linkse tegenstandersvanhet liberalegedachtegoed,waaronderhet
kosmopolitisme.WélomdatdenkersindelijnvanHobbes,Machiavellien
schmitteenfundamenteelgebrekblootleggenvanmetnamehetHuman
Development-discours.

Inderdaadkenthetkosmopolitischeontwikkelingsdenkengeenpoli-
tiekeoriëntatie.Geconfronteerdmethetwerkvanbijvoorbeeldschmitt
openbaart zich bij nogal wat ontwikkelingsstrategen een uiterst zwak
punt: zij houden maar amper rekening met de weerbarstige politieke
werkelijkheidwaarinzehunplannenpresenteren.Zezijnmaaramper
voorbereidophardeconflictenommachtenzeggenschap.

Bijdedenkersvan‘onzeschuld’en‘hunschuld’leeftdaarentegeneen
veel scherperbesefvaneenmogelijkevijandschapdan inhet liberale
milieu.Daaromzijnzijhet,derechtseenlinkseleerlingenvanschmitt,
diedeliberalenopvoorhandconfronterenmetdeweerspannigheidvan
depolitiekerealiteit.

En,belangrijkernog:nietalleenconfronterendezedenkersdeliberale
kosmopolietenmetideeëndienietmetdehunneverenigbaarzijn.Ze
wijzenerookopdatzijnietalleenzijn.WanneerHuntingtonhamertop
hetfeitdathíjennietzijnliberaletegenstandersopdesteunkanrekenen
vaneenmeerderheidvanhetAmerikaansevolk,enwanneerHardtenne-
grionsvertellendatontelbarenindemultitude,ondankshuna-politieke
consumptiedrang,weldegelijkverlangensenbehoeftenkoesterendieniet
doorhetEmpiretevervullenzijn,dandoenkosmopolietenergoedaan
zichdezekritiekterhartetenemen.

ZooordeelteenscherperecensentvandeThe Washington Postalsvolgt
overhetmeestrecenteboekvandekosmopolietJeffreysachs,Common 
Wealthuit2008.‘Hetgrootsteprobleemvanditsoortboekenisdatze
nietserieusingaanopdevraagnaarhetbestuurvandemondialesamen-
leving.(...)TegenheteindevanhetboekverondersteltCommon Wealth
vrolijkdatVerenigdenatieshetwelevenzullenregelen.sachshadzich
moetenverdiepeninknoestigevragenhoemondialestructureninelkaar
zittenenhoedezekunnenwordenverbeterd.nubesteedthijzijntijd
aanoppervlakkigeennietbijsteroriginelekritiekophetbuitenlandse
beleidvandeVerenigdestaten.(...)Economenzoalssachszoudenzich
eensmoetenverdiepenindepolitiekemachinatiesdietengrondslaglig-
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genaandestatusquodiezeverafschuwen,inplaatsvanonstebegraven
onderdezevruchtelozebeschouwingen.’1230

Inzijnkritieksluitdezerecensentvansachs’boeknaadloosaanbij
het prachtige commentaar op Carl schmitt van de politicoloog Alan
Wolfe.Ineenscherpeanalysevanhetpolitiekedenkeninhetprogressief-
idealistischekampvande(kosmopolitische)Liberalsenhetconservatief-
realistischekampvande(politieke)

ConservativesschrijftWolfedat‘deverschillentussenliberalsencon-
servatives niet alleen gaan over de politieke doelen die zij nastreven,
maarookoverhetpolitiekebedrijfzélf.(...)Voorliberalsispolitiekniet
meerdaneenmiddel,conservativeszienpolitiekalseendoelopzich.
Voorliberalsstopthetpolitiekebedrijfwanneerzekerenormendreigen
tewordengeschonden,voorconservativesstoptpolitieknooit.Liberals
zienconservativesalsmogelijkemedestanders,conservativeszienliberals
nieteensstaan.Liberalsgelovendatpolitiekhandelenmoetwordenge-
normeerdopgrondvanhogereidealenalsprocedureleintegriteit,histo-
rischeprecedenten,welzijnofhetgrootstenutvoordegrootstegroep,of
consequentiesvoortoekomstigegeneraties.Conservativeserkennenmaar
éénpolitiekegrensendieispasbereiktwanneerdevijandenonschadelijk
zijngemaaktenhetconservatievedoelisbereikt.’1231

Enhoeinteger,inmoreel,economischofpolitioneelopzichtdeaanhan-
gersvanRostow,sachs,senofHaqookdenkentehandelen,vroegerof
laterkomenookzijterechtineenpolitiekearenawaarhunhumanitaire
verhaalmaaramperbetekenisheeft.nietomdatditspecifiekeverhaal
nietwordtbegrepen.Maaromdathetüberhauptnietomverhalen,ofom
verhalenalléén,blijkttedraaien.

Zijkomenterechtineenarenawaarinhetook,zonietlouter,draaitom
macht,voorafgegaandoordevraagwievriendisenwievijand.Wanneer
schmittgelijkheeft(endepraktischepolitieklijktdatgelijknogaleens
aantetonen),zalsachsnietalleendegrootstemoeitehebbenombinnen
depolitiekearenavanderijkelandendemiljardenbijeenteharkendie
nodigzijnomdeMillenniumdoelenuittevoeren.Ookbijhetuitgeven
vandezemiljardenindeDerdeWereldzalhijdepolitiekearenamoeten
betreden.Enopnieuwzalhijoppoliticistotendievoorallesdenkenin
termenvanvriendenvijand.

Metvuurspeelthijdiehetdomeinvandepolitieknegeert.Alleendoor

1230 DanielW.Drezner,‘Economicsforacrowdedplanet’,The Washington Post/The Nation Malawi
26augustus2008.

1231 AlanWolfe,‘AFascistPhilosopherHelpsUsUnderstandContemporaryPolitics’,The Chronicle 
Review,vol.50,issue30,2april2004,p.B16.Zie:chronicle.com/free/v50/i30/30b01601.htm
(geraadpleegd26augustus2009).
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conflictenopvoorhandnietuittesluiten,doorexplicietenvroegtijdig
invriendeninvijandteonderscheiden,ishetmogelijkomhetpolitieke
vuurbeheersbaar temaken,geweldtoteenminimumtebeperkenen
zoveelmogelijkvanjepolitiekedoelstellingenterealiseren.

Wellichtdienthetsachsalstroost,datditookgeldtvoordeaanhangers
vanhet‘onzeschuld’-enhet‘hunschuld’-verhaal.Ookzijzullennooit
hunvolledigegelijkkunnenhalen,hoenietsontziendzeerookvoorzul-
lenvechten.Hetgroteverschilmetdeliberalenisdatzijdatopvoorhand
beseffen,wathunpolitiekestrijdinelkgevaloverzichtelijkermaakt.

samengevat:wiewilopkomenvoorGracePhiri,zalzichinelkgeval
depolitical claritymoetenverschaffenwiehemterzijdestaatenwieniet.
Vervolgenszalhijdanmoetenkiezenofhijdestrijdmetzijnvijanden
wil,kanendurftaantegaan.

Het kosmopolitisme is de intellectuele bron waar Human Development en Human 
Security uit drinken. In het kosmopolitisme verbindt een besef van de universele 
waardigheid van mensen zich met de zorg voor het zelf en de zorg voor de ander.
Human Development, althans in de vorm van de Millenniumdoelen, is een 
moreel gemotiveerd programma dat gebruik maakt van een sociaal-economisch 
instrumentarium. Human Security is daarentegen een programma dat zich laat 
motiveren door de angst en daarbij gebruik maakt van een juridisch-politioneel 
instrumentarium. Maar terwijl Human Development veel te weinig oog heeft voor 
het politieke krachtenveld waarbinnen het opereert, mist Human Security een 
moreel criterium om verschillende varianten aan onveiligheid te onderscheiden. 
In de jaren ’30 van de 20e eeuw wees de Duitse ‘politiek theoloog’ Carl Schmitt 
al op het belang van politiek denken, aan het einde van de die 20e eeuw werkten 
politieke filosofen als Huntington en Hardt & Negri zijn ideeën opnieuw uit. 
Praktische kosmopolieten doen er goed aan om hun kritieken ter harte te nemen.
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26 Waardigheid,
eenopenconcept

Ik startte mijn onderzoek na een bezoek aan The Family of Man in Clervaux 
en na een ontmoeting met Grace Phiri in Ndirande. Hoe kijk ik nu, aan het 
einde van dit onderzoek, terug op Clervaux en Ndirande? Is het mogelijk 
om een aanzet te geven tot een nieuw en praktisch kosmopolitisch concept, 
waarin The Family of Man en Grace Phiri worden verenigd? En, zo ja, aan 
welke term zou dit nieuwe concept dan kunnen ontspringen?

DeopstellersvandeMillenniumdoelengaanuitvaneendiepekloop
tussenWestenZuid,waarbijhetWestendeplicht–the white man’s bur-
den–heeftomhetZuideninhaarontwikkelingtehelpen.Daarentegen
ziendeauteursvandeHumansecurity-conceptendeklooftussenWest
enZuidinmiddelsalsgedichtenweldooreenalomspannendeenwe-
derzijdseonveiligheid–mutual vulnerability.

Tochzullendedenkersachterbeideconceptenernietaanontkomen
dezekloofopmeergenuanceerdewijzeteheroverwegen.Insteedsmeer
armelandenontstaanenclavesmetexorbitantrijkemensen,terwijlin
steeds meer rijke landen de armoede van specifieke groepen mensen
sterktoeneemt.Inrijke landenblijkenspecifiekevormenvangeweld,
waarondermoordenverkrachting,maarniettedalen,terwijlzichinarme
landensteedsmindergewelddadigeconflictenafspelen.DeBentley’sen
RollsRoycesdierondtoerenindeIndiasemetropoolMumbaicontras-
terennietalleenscherpmetdeextremearmoedevandeslumdwellers 
inDharavi,maarookmetdeklantenvanvoedselbankeninnederland.
Deworking poorindetrailerparkenvandeVerenigdestatenstaanniet
alleenopgroteafstandvandebewonersvanresidential area’srondom
CentralParkinnewYork,maarookvandeoliemiljonairsindenigeri-
aansestadLagos.1232

1232 ‘Inequality’,zowelglobalalsnational,zouindezediscussieweleenseenbelangrijketermkun-
nenworden.‘Overalldiscrepanciesinincomeandwealtharenowvasttothepointofbeing
grotesque.Thediscrepanciesinlivelihoodsacrosstheworldaresolargethattheyarewithout
historicalprecedentandwithoutconceivablejustification—economic,moralorotherwise...
Thegrowthofextremepovertycoincideswithanexplosionofwealthoverthesametimeperiod.’
JannederveenPieterse,‘Globalinequality:Bringingpoliticsbackin’,Third World Quarterly,vol.
23,no.6,2002.
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Vooralsnogzijnernoggroteverschillentussendemeestemensenin
hetWestenenhetZuiden.VooralsnogkunnendeIndiaseslumdweller
endenederlandseuitkeringsgerechtigdenietonderéénnoemerworden
gebrachtzonderdezenoemeraanDifferenzierungsverlusttenonderte
latengaan.MaarhetisdevraaghoelangdezeverschillentussenWest
enZuidnogzullenbestaan.

HetisnietalleendeooitzovanzelfsprekendeklooftussenhetWesten
enhetZuidendieopnieuwmoetwordenonderzocht.Ookdeafstand
tussen de concepten van Human security en Human Development
moetenopnieuwwordenoverwogen.Wiehethuidigekosmopolitisme
alsrichtinggevendziet,bijvoorbeeldomdathijRobertFine’sargument
onderschrijft–we do no live in a cosmopolitan age but we do live in an 
age of cosmopolitanism1233–steltzichnietalleendevraagwaaromWest
enZuid,maarookwaaromriskencarenogsteedsapartwordengedacht.
WaaromstaanvoorvechtersvanHuman DevelopmentenHumanSecurity
inhetWesteneninhetZuidennogsteedsnáástentegenoverelkaarstaan
inplaatsvansamenoptetrekken?

Waaromzijnernogsteedstweewerelden,waaromzijnernogsteeds
tweeparadigma’s,tweeonderzoeksagenda’s,tweepublicatiekanalen,twee
lobby’srichtingpolitiek?Waaromdezeconcurrentiestrijdopterreinen
vanwetenschappelijkonderzoek,publiekeaandacht,politiekeinvloeden,
uiteindelijk,hetvrijmakenvangelden?Waaromisergeengemeenschap-
pelijkeonderzoeksagenda,geengezamenlijkepubliekevoorlichtingen
geenpolitiekelobbyengeencentraalaangestuurdeallocatievangelden?
Ofishetbeteromtevragenwaaromernóggeenintensesamenwerking
danwelfusietussenbeideconceptenvandegrondkomt?

Wanneer Richard Manning, oud voorzitter van OECD-DAC, stelt
dat ‘kwesties als empowerment, rechten, veiligheid, fragiele situaties,
kwetsbaarheidenhumansecuritymeerindediscussiemoetenworden
meegenomen’,laathijietszienvaneentoekomstwaarinHumanDeve-
lopmentenHumansecuritynaarelkaaropschuiven.1234Ookshahrbanou
TadjbakhshenAnuradhaM.Chenoybepleiteneenwederzijdseaanvul-
ling.‘Menselijkeontwikkelingenmenselijkeveiligheidverschijnenals
tweeparallelleprocessendiehandinhandgaan.Devooruitganginhet
eneprocesverbetertdekansenvanvooruitganginhetandereproces,
zoalsdemislukkinginhetéénoverigensookdekansopmislukkingin
hetanderelaattoenemen.HumansecurityenHumanDevelopmentzijn
zusterconceptendieelkaarwederzijdsvandienstkunnenzijn.’1235

1233 Fine,Cosmopolitanism,a.w.,p.19
1234 Manning,a.w.,p.67.Zieook:Ball,a.w.
1235 Tadjbakhsh&Chenoy,Human security,a.w.,p.116.
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Menselijke waardigheid
Inplaatsvanalsvanzelfsprekendtedenkenentehandelenintermen
vanhetrijke,veiligeenmachtigeWestenversushetarme,onveiligeen
zwakkeZuiden,lijktdetijdrijpvooreenone world approachwaarinook
aandachtwordtgeschonkenaanarmoede,onveiligheidenonmachtin
Westen.1236Hetisbelangrijkomteoverwegenonderwelkeoverkoepelende
termdezeone world approachzoukunnenwordengeactiveerd.Hetis
zelfsdenkbaardateennieuwparadigmamoetwordenontwikkeld.Een
paradigmametnieuweanalyses,doelstellingenenwieweet,eennieuwe
index.Eenparadigmadatdeuitdagingaangaatomvoorbijbestaande
begrippenalsHumanDevelopmentenHumansecuritytedenken.Een
paradigmaopgrondwaarvanzowelonderontwikkelingalsonveiligheid
vanmensenwereldwijdinkaartkanwordengebracht.Eenparadigma
waaropeenpolitiekeagendakanwordengeformuleerdendatnietalleen
eenappèldoetoponzerede,maarookoponzeintuitie.Onderwelketerm
kanzo’nparadigmawordengeformuleerd?

Eentermdierichtingbiedtindezoektochtnaareennieuwparadigma,
ismenselijkewaardigheid,human dignity.Dezetermreflecteertnietal-
leenhetfundamenteleuitgangspuntvanhetkosmopolitisme,hetisook
determdievolgensKantdemenstotmensmaakt;determdieaangeeft
dateenmensmeerisdaneenmiddel,dathijaltijdookalsdoelmoet
wordengezien. Dignityisgeenwaarde,geen‘prijs’diedoorietsofiemand
aaneenmenswordttoegekend,maareeneigenschapdiemensenuitzich
zelfbezitten.Eeneigenschapbovendien,dievooriedereenherkenbaar
is,omdatzijimmersaansluitbijdas moralische Gesetz in mir. Bijieders
evenindringendealsbasalenotievanwatgoedisenwatfout.

Dignity,waardigheid,isnietalleeneentermdiemaarliefstdriekeer
voorkomtindeMillenniumDeclaration(our collective responsibility to 
uphold the principles of human dignity),het isookdetermdiedevijf
kosmopolitischefilosofenuitdezetekstmetelkaarverbindt.Waardig-
heidiseennotiediealdoorDiogeneswordtontwikkeldinhetbesefdat
mensenindenaaktheidvanhunbestaan,ontdaanvanelkeopsmuken
elkdecorum,elkaarnabijzijnenelkaarsrespectverdienen.Waardigheid
isvolgensMarcusAureliushetbesefdatdegoddelijkeredeinmensen
woont.VolgensImmanuelKantbetekentwaardigheiddatweonszelfde
wetkunnenstellenopgrondvanonzecategorischeimperatief.Waardig-
heid,zosteltEmmanuelLevinas,wordtbijonsgewektdoordeaankomst
vandeAnder.EnvolgensAmartyasenbetekentheterkennenvanie-

1236 ZijhetdatdezeaandachtnietmagterechtkomenindevalkuilwaarinookHumansecurityis
beland.Eenvalkuilwaarincholera inZimbabweonderdezelfdenoemerwordtgeplaatstals
griepinBelgië.
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mandsvermogensheterkennenvaniemandswaardigheidomheteigen
levenenmededatvananderenvormtegeven.

IndeklassiekeoudheidkomtDiogenesvansinopeoverigensnietverder
dandesuggestiedatwaardigheidiswatdemensinzijnnaaktheidrest.Dat
isalthanswatzijnbiograafDiogenesLaertiusonsvanzijnnaamgenoot
heeftovergeleverd.Waardigheid,dignitas,wordtindeklassiekeoudheid
veelkrachtigermaarookgeheelandersuitgewerktdoordeRomeinse
politiekedenkerMarcusTulliusCicero.DatdoethijinzijnboekOver 
de verplichtingen–De Officiis –in44voorChristus.Cicerobeschrijft
degangbareRomeinsepraktijkwaarinvanwaardigheidalleensprake
iswanneereendeugdzaamburgerdezebinnenzijngemeenschapook
heeftverdiend.Omdateenburgerdezewaardigheidkanverdienen,kan
hijhaarechterookweerverliezen.Bovendieniswaardigheidgeengoed
dathemautomatischtoevaltzodrahijzichverdienstelijkheeftgemaakt.
Hetisdegemeenschapdieervoorkiestomiemandmetwaardigheidte
bekleden.Enhetisdegemeenschapdiehem,indiennodig,weervanzijn
waardigheidontdoet.

HetiseendefinitievanwaardigheiddiepastinCicero’swereldwaarin
slavernijprobleemlooswordtgeaccepteerdenwaarinaanvrouwengeen
politiekebevoegdhedenwordentoegekend.Hetisdanookeendefinitie
vanwaardigheid,dienauwelijks raakvlakkenheeftmetde intrinsieke
menselijkewaardigheiddiehetkosmopolitismeveronderstelt.

TochisCiceronieteenduidig.Desgevraagdbuigthijzichopéénplaats
inzijnoeuvreoverdevraagofdemens,invergelijkmethetdier,geen
intrinsiekewaardigheidbezit.DanwordtaanhetRomeinsedignitas–
waardigheid–hetbegriphumana–menselijk–toegevoegd.Wanneer
Cicero’s zoon Marcus vraagt: ‘Waardoor, of waarom draagt de mens
waardigheid?’ antwoordt Cicero: ‘Omdat wij allen deelnemen aan de
Rede,aandezekwaliteitwaardoorwijsuperieurzijnaandedieren’.‘En
watmoetmendoen,omdezewaardigheidtebehouden?’vraagtMarcus.
Cicerozegtdan:‘Delustondermijntdevoortreffelijkheidvandemens.
Daaromishetnodighaarteverachtenenteverwerpen.’1237

HetiseenwatambivalenteboodschapdieCicerohierafgeeft.Terwijlhij
dewaardigheidvandemensinzijneersteantwoordintrinsiekmaakten
daarmeevooruitlooptopdelateredefinitievanhetbegrip,wordtzijinhet
tweedeantwoordweerafhankelijkgemaaktvaneenexternebeoordeling
–vandematewaarindemensweerstandbiedtaandelust.Desondanks
wordtookhier,bijCicero,meerdan2100jaargeleden,voorheteerst

1237 Cicero,De Officiis / Over de Plichten(44v.Chr.),boekeen,lemma106.Zie:constitution.org/
rom/de_officiis.htm(geraadpleegd30augustus2009).
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serieusnagedachtoverdekosmopolitischeideedatdemenswaardigheid
draagtopgrondvanhetlouterefeitdathijmensis.

Duizendjaarlater,indekatholiekeMiddeleeuwen,isdenotievande
menselijkewaardigheidnogsteedsafhankelijkvanuitwendigefactoren.
ZoalsdewaardigheidbijCiceroafhankelijkisvandeerkenningvanie-
mandsdeugden,draagtdemensindeMiddeleeuwenwaardigheidomdat
hijisgeschapennaarGodsbeeldengelijkenis.Zoalsdegemeenschapin
deklassieketijdeenburgerzijnwaardigheidweerkanontnemen,zokan
GodhemdieontnemenindeMiddeleeuwen.Inde‘christo-centrische’
opvattingenvanwaardigheidkandegelovigenooitzekerzijnvanzijn
status,schrijftMetteLebechineenmooiessaymetdetitelWhat is Hu-
man Dignity?1238Ookishetmaardevraagofniet-christeneneveneens
aanspraakophetpredikaatwaardigheidkunnenmaken.Zoniet,danis
hetüberhauptbeteromtesprekenoverde‘waardigheidvandechristen’
dan over de ‘waardigheid van de mens’. Desondanks, zo constateert
Lebech,‘drongdechristelijkeboodschap‘hebuwnaastenlief ’bijvelen
degedachteopdatállemensenerkenningenwaardigheidtoekomen’.
HetiseenboodschapdievolgensLebech‘totopdedagvandaagwordt
gehoord’endieeenonmiskenbareschakelvormtmethetkosmopolitische
standpuntoverdeintrinsiekewaardigheidvandemens.1239

Datdemenseenprincipiëlewaardigheidbezit,onafhankelijkvanzijn
verdienstenofzijnchristelijkelevenswandel,iseenstandpuntdatvoluit
wordtingenomendoorPicodellaMirandola.Inzijnberoemde‘Oratie
overdewaardigheidvandemens’–Oratio de hominis dignitate –uit1486,
schetstPicodemensalseenwezendat,ándersdaneenhemelseengelof
eenaardseworm,wezenlijkonbepaaldis.Alsenigewezeninde‘keten
vanhetbestaan’isdemensinstaatomzichzelfvormtegevenenwelvia
demogelijkheidvanhetnadenken.Wanneereenmensfilosofeert,aldus
Pico,ishijinstaatomdeketenvanhetzijnteverlatenentemigreren
inderichtingvandeengelenen,uiteindelijk,vanGod.Gebruikthijzijn
intellectdaarentegenniet,danishijgedoemdtotvegeterenindenabij-
heidvandeworm.1240

ZokrijgtbijPicodellaMirandolademens,temiddenvanGodsschep-
selen,eeneigenvolwaardigeplaats.Dearchetypischerenaissancedenker
bevindtzichdaarmeeophetzinderendebreukvlakvandeMiddeleeuwen
metdemodernetijd.Maarhoevernieuwendzijnwoordenindelate15e
eeuwookzijn,aanhetbeginvande17eeeuwentemiddenvandealles

1238 MetteLebech,What is Human Dignity?,Maynooth:MaynoothPhilosophicalPapers2004.
1239 Lebech,a.w.,p.6.
1240 PicodellaMirandola,De hominis dignitate. Rede over de menselijke waardigheid(1486),Gro-

ningen:HistorischeUitgeverij2008.
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verwoestendEngelseBurgeroorlogheeftThomasHobbesernogmaar
weinig oog voor. ‘Menselijke waardigheid’, constateert Hobbes, is ‘de
waardediehemwordttoegekenddoordegemeenschap.Waardigheidis
depubliekeprijsvaneenpersoon’.1241Metdezeuitspraakkeerthijlinea 
rectaterugnaardeRomeinseopvattingenvantoegekendewaardigheid
enschuifthijdemogelijkheiddatdemenseenintrinsiekewaardigheid
bezitweerbruuskterzijde.

VervolgensishetnatuurlijkImmanuelKantdieeind18eeeuwhetbe-
langvandemenselijkewaardigheidzoexplicietmaakt,dathetvandaag
nietminderdanvanzelfsprekendisdatmensenwaardigheidbezitten.En
datdezewaardigheidnietmagwordengeschonden.Demensis‘drager
vanintrinsiekemenselijkewaardigheid’omdesimpeleredendathijeen
mensisenzichdaarmeeonderscheidtvanalhetandere.En,zoweten
weinmiddels,wátdemensonderscheidtvanalhetandere,ishetfeitdat
demenszichdoelenkanstellen,waarondermoreledoelen,terwijlalhet
andereeenmiddelisomdezedoelentebereiken.

Het isdezeexclusieve, intrinsiekemenselijkekwaliteit,diedemens
zijnwaardigheidverschaft.Omdátdemensinzijnvrijheidopredelijke
grondenzijneigenmoreledoelenkanstellenenhandhaven,omdathij
geenvanvrijheidverstokendingisdatloutereenprijsbezit,ishetvolgens
Kantimmoreelomeenmedemensvooreigendoeleindentegebruiken.
Kantkeertzichdanookresoluuttegenelkevormvandespotischhandelen
waarindemenswordtgedegradeerdtotmiddelenzozijnwaardigheid
verliest.1242

DeinvloedvanKantsdefinitievandemenselijkewaardigheidisim-
mens.Een indrukwekkendeopsommingvangrondwettenwereldwijd
indeDuitstaligeWikipediatoontdeuitwerkingenvandeKantiaanse
opvatting van ‘menselijke waardigheid’. Van de grondwet van Zuid-
Afrika–Everyone has inherent dignity and the right to have their dignity 
respected and protected – uit1996tothet ‘Verdragtotvaststellingvan
eenGrondwetvoorEuropain2004:De waarden waarop de Unie berust, 
zijn eerbied voor de menselijke waardigheid...1243 En onomstotelijk is
menselijkewaardigheidhetcentralebegripindeUniverseleVerklaring
vandeRechtenvandeMensuit1948.Overwegende, dat erkenning van 
de inherente waardigheid en van dergelijke en onvervreemdbare rechten 

1241 ThomasHobbes:‘Humandignitythepublicworthofaman,whichisthevaluesetonhimby
thecommonwealth.’Geciteerdin:AlfonsasVaišvila,‘Humandignityandtherighttodignityin
termsoflegalpersonalism’,Jurisprudencija3(117)2009,p.111-127.

1242 ImmanuelKant,Grundlegung zur Metaphysik der Sitten,FrankfurtamMain:suhrkamp1981,
p.11-102.

1243 Zie:de.wikipedia.org/wiki/Menschenw%C3%BCrde(geraadpleegd29oktober2010).
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van alle leden van de mensengemeenschap grondslag is voor de vrijheid, 
gerechtigheid en vrede in de wereld.

WanneerhettijdschriftNexusdeLetsehistoricusModrisEksteinsin
2010vraagtwathem‘hoopenvertroosting’geeft,noemthijdeGrond-
wetvandeBondsrepubliekDuitslanduit1949.Eksteinsplaatstdezeals
symboolvanoptimismetegendehistorischeachtergrondvanoorlog,
extremisme,buitensporigearrogantie,angst,verwoestingeneenkolos-
salespiritueleontwrichting.Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie 
zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt.1244

Essentially contested
Eeneenduidigconceptiswaardigheiddaarmeeniet.Evenalskosmopoli-
tisme,ontwikkelingenveiligheidiswaardigheideenessentially contested 
concept.Endatbetekentdatmensenzichbijeentermalswaardigheid
meerderevoorstellingenmaken,dataandetermwaardigheideengrote
verscheidenheidaanbetekenissenkleeft. ‘Waardigheid’ leentzichniet
alleenvoordekosmopolitischeideedatmenseneenonvervreemdbare
eigenheidbezittendiehenzowelinstaatstelttekiezenvooreenbestaan
alshemelseengelofalsaardseworm,zoalsPicodellaMirandolahetooit
omschreef.Eentermalswaardigheidleentzichookvoordeuniversalisti-
scheideologiedatloutereenlevenvolgenseennauwomschrevenideaal
waardigmagheten,alsvoorderomantischeideologiedatwaardigheid
enkelontspringtaaneenonlosmakelijkewortelingindegeboortegrond.

Datbetekentdatjeeenconceptalsdignityalleenfatsoenlijkgebruikt,
wanneer je het doorlopend openhoudt, wanneer je er eindeloos over
discussieert.Wiewaardigheidinhetcentrumvanzijndenkenplaatst,
mageroprekenendatenerzijdseenbreedgedeeldeacceptatievanhet
begripbestaat,terwijloverdeconcreteinvullingervannooitconsensus
zalwordenbereikt.

human dignity Essentially Contested. Menselijke waardigheid roept
talvandiscussiesop.Endatdeedhetalindeeerstedecenniavande19e
eeuw.ToenmeendeArthurschopenhauerdathetbegripwaardigheid
verdachtveelleekopdegeloofsbelijdenisvanleeghoofdigemoralisten,
diehungebrekaaneenfatsoenlijkfundamentvoordemoraalachterdie
termwegstoppen.1245DierenactivistenalsdefilosoofPetersingerstellen

1244 ModrisEksteins,‘Ironieennederigheid’,Nexus55(HoopenVertroosting),2010,p.127.
1245 ‘...dasshibolethallerrat-undgedankenlosenMoralisten,dieihrenMangelaneinerwirklichen,

oderwenigstensdochirgendetwassagendenGrundlagederMoralhinterjenenimponierenden
Ausdruck,‘WürdedesMenschen’versteckten,klugdaraufrechnend,dassauchihrLesersich
gernmiteinersolchenWürdeangetansehnunddemnachdamitzufriedengestelltseinwürde.’
Aldusschopenhauer,inzijnPreisschrift über die Grundlagen der Moral(1840).Geciteerddoor
ArminG.Wildfeuer,‘Menschenwürde.LeerformeloderunverzichtbarerGedanke?’,inManfred
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dathetbegrip‘menselijkewaardigheid’wellicht‘menselijkedieren’insluit,
maar‘niet-menselijkedieren’vogelvrijmaakt,omdathethúnwaardigheid
ontkent.1246EnBobDylantenslottesteltdelastigevraagofdemenselijke
waardigheidüberhauptwelergenstevindenis.Ineenlangezwerftocht
langsdronkenlappen,terdoodveroordeelden,daklozenenverbitterde
geliefden, lukthethemnietomdemenselijkewaardigheidzelfsmaar
ophetspoortekomen:So many roads, so much at stake. So many dead 
ends, I’m at the edge of the lake. Sometimes I wonder what it’s gonna take. 
To find dignity.1247

Hoebetwistechterook,opgrondvaneenbegripalsmenselijkewaar-
digheidzijnweintuïtiefweldegelijkinstaatomhetmomentaantegeven
waaropbijvoorbeeldarmoedeenonveiligheid,maarookrechteloosheid
envernederingzoondraaglijkworden,datiemandswaardigheidinhet
gedingkomt.ZotasteengebrokenhandtijdenseenskivakantieinAspen
iemandswaardigheidnietaan,terwijlzo’nbreukopgelopentijdenseen
martelsessieineensaoedischegevangenisdatweldoet.Hetbegripkan
ookaangevenwaaromdestatusvaneenPalestijnsevluchtelingineen
cellencomplexopschipholeengrotereaantastingvandienswaardig-
heidis,dandestatusvaneenPalestijnsevluchtelingineenVn-kamp
in Jordanië.1248Eenkleineboer ineen soberdorp inBotswana iswel
instaatomteleveninwaardigheid,terwijleenwillekeurigopgepakte
gevangene inhetvanallegemakkenvoorzieneGuantanamoBayzo’n
levenwordtontzegd.1249

Omdathetbegripzonauwaansluitbijdemenselijkeervaring,maakt
humandignityhetmogelijkomvormenvanextremearmoedeenex-
tremeonveiligheidwereldwijdonaanvaardbaarteachten.Aandehand
vanhumandignityzouhetookmogelijkmoetenzijnomdegrensaan
tegevenwaaronder ingrijpenvanbuitenafmoreelgerechtvaardigd is.
ZowelHumanDevelopmentalsHumansecuritywordengebruiktals
objectiverendecriteria,geschiktomeenheeltrajectinbeeldtebrengen,

nicht&ArminWildfeuer,Person - Menschenwürde – Menschenrechte im Disput,München:
Lit-verlag2002,p.22.

1246 Petersinger,‘AllAnimalsAreEqual’,in:TomRegan&Petersinger(eds.),Animal Rights and 
Human Obligations. An Anthology,newJersey:Prentice-Hall1989,p.148-162.

1247 BobDylan,Dignity. Bob Dylan’s Greatest Hits Volume 3(1994).BobDylan,Chronicles: Volume 
One,simon&schuster2004,p.186,191.

1248 ‘Once provisional tent cities filled with transients awaiting repatriation to their homeland,
therefugeecampsinAmmanhavebeentransformedintopermanenturbanenclavesthatare
virtuallyindistinguishablefromtheneighborhoodsaroundthem.Therearenowallsaround
thecamps,therearenowelcomesignsorbarbedwire,andmanyordinaryJordaniansfrequent
thecamps’clothingandfoodmarkets.’UrielHeilman,Jordan’s Palestinian refugee camps: Check 
your stereotypes at the door(12oktober2006).Zie:unwatch.org(geraadpleegd28april2011).

1249 ChristopherHopeetal.,‘WikiLeaks:GuantanamoBayterroristsecretsrevealed’,The Telegraph
(UK)25april2011.
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vandelaagstetotdehoogstevormvanontwikkelingenveiligheid.Het
eerdernormatievebegriphumandignitybiedtdezemogelijkheidniet.
Methetbegripvaltechterwelaantegevenwanneeriemandswaardigheid
dusdanigwordtaangetast,datbemoeienisvandebuitenwereldisvereist
omdezeaantastingweerongedaantemaken.

Waardigheidgaatoverdescheidslijn,dedrempel,dethresholdtussen
aanvaardbaarenonaanvaardbaar.Hetgebruikvaneentermalshuman
dignityzouhetmomentkunnenarticulerenwaaroparmoedeenonveilig-
heidtenkostegaanvandewaardigheidvandegenedieeraanonderwor-
penzijn.Jezoukunnenzeggendatwaardigheidhetmomentarticuleert
waarophet‘kwaad’zijnentreemaakt,hetmomentwaaropGracePhiri
kanzeggenEvil is all arounden Imfa Siyithawika.

Humandignityismeerdanalleeneennormatiefcriterium.Eenmo-
gelijkhuman dignity Concept is ook breed genoeg om objectiverende
elementenoptenemenalsLife Expectancy, Education, Purchasing Power
enSecurity.Bovendienruimthetplaatsinvooreerdersubjectievecriteria
alsgelijkwaardigheid,trots,zelfvertrouwenenwelzijn.

Hoehumandignitypolitiekvertaaldkanworden,weet ikniet.Het
vereistnieuweonderzoekenennieuweboeken,filmsenromans,omhet
begripverderuittewerken.OmdatbegripwaardigheidEssential Con-
tested is,moetenwevoorzichtigzijnmeteenonmiddelijkevertalingin
eenprogramma,eenstrategieofeenindex.Watmenselijkewaardigheid
hierennuvereist,zijnverhalen.Veelverhalen.Krachtigeverhalen,liever
kleindangroot.Narrativeswaaringedachtesrondomdemenselijkewaar-
digheidnauwgezetonderwoordenwordtgebracht,inclusiefdemorele,
maatschappelijkeenpolitiekeconsequentieservan.Pasdaarnakanhet
begripzichblootstellenaanhetpubliekedomeinomdaartefungeren
alsbrandpuntvanpublic reasoning.1250

Human DevelopmentofHuman Securityzijnondenkbaarzonderde
articulatievanhetkosmopolitismeindejaren‘90vande20eeeuw.Maar
uiteindelijkdraaithetkosmopolitismenatuurlijknietomconceptenals
Human DevelopmentofHuman Security.Degezamelijkekernvanhet
kosmopolitismebevindtzich inde funderende ideedatelkmenseen
intrinsiekehuman dignity bezit.Endat indeaantastingvan iemands
waardigheid,eenberoepwordtgedaanoponzeverantwoordelijkheid,
oponzehuman Responsibility.

1250 Robert Chambers, Poverty Research: Methodologies, Mindsets and Multidimensionality (IDs
WorkingPaper),Brighton2007.
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Terug naar Ndirande en Clervaux
Augustus2011.DetoegangsdeurvanhetkasteelvanClervauxisdicht.
Tweejaarlang,vanseptember2010totseptember2012,wordtThe Family 
of Mangerestaureerd.Bijdeingangisechterdeinmiddels42eherdruk
vandeoriginelecatalogusuit1953tekoop.1251

Hetboekissobermaaraantrekkelijkuitgegeven.Voorheteerstleesik
nudeinleidendetekstenvanEdwardsteichenzelfenvandienszwager,
deschrijver,journalistenspaanseBurgeroorlog-veteraanCarlsandburg.
AlbladerendkomtookdesfeervanmijnbezoekaandeFamily,tweejaar
eerder,weerterug.ZoschrijftsteichendatTheFamilyofMangeschapen
isin‘a passionate spirit of devoted love and Faith in man.’Ensandburg
opentmet‘deeersteschreeuwvaneenpasgeborenbabyinChicagoof
Zamboango,inAmsterdamofRangoon.Dezeschreeuwheeftdezelfde
toonhoogteendezelfdeklank,enverteltonstelkensweer‘ikbener!’‘ik
hebhetgehaald’,‘ikbesta’,‘ikbeneenlidvandefamilie’.

Indecataloguszijndefoto’szowelvoorzienvandenamenvanhun
makersalsvandelandenwaarzezijngenomen.Opwittepagina’sstaan
flardenpoëziedierefererenaanomliggendefoto’s.TweevrouweninIndia
dieelkaartroostenkrijgengezelschapvanWilliamBlaketerwijlhijdicht
‘For Mercy has a human heart, Pity a human face...’.Kleineportrettenvan
meisjesuitdeVerenigdestaten,Zuid-AfrikaenJoegoslaviëgroeperen
zichomeenregeluithetdagboekvanAnneFrank.‘... I still believe that 
people are really good at heart’.

Hetzijnongetwijfelddezelfdefoto’salsikzaginClervauxopdiewarme
zomermiddagin2009.Tochlaatikmepaginanapaginaweerverras-
sen.Hetvaltmeopdaterveelmeerfoto’suitAfrikazijndanikeerder
dacht. Kinderen in Bechuanaland (Botswana), naakte vissers in Gold
Coast (Ghana), zwangerevrouwen inKordofan (soedan), eenkrijger
metkindopzijnheupinhetoerwoudvanCongo,eenmarimbaspeler
uitZuid-Afrika.Eneenlangeoptochtvanmensenmetkorvenophun
hoofden uit French Equatorial Africa, (waarschijnlijk in het huidige
TsjaadofKameroen).

Ookvalthetmeopdatermeeraandachtisvoorarmoededanikme
kanherinneren.Viervolledigepagina’svande192besteedtsteichenaan
honger.1252Tochishetvooralveelstillearmoedeondergrotefamiliesop
sicilië,opboerderijeninCanadaeninhetdiepezuidenvandeVerenigde
staten.Hetzijnderafeligekleren,detanigegezichten,dezorgelijkeogen
endevroeg-oudehoofdenvannogjongemeisjesdieherinnerenaaneen

1251 Carl sandburg, The Family of Man. Created by Edward Steichen (Prologue), new York: The
MuseumofModernArt1953/2010.

1252 sandburg,a.w.,p.150-153.
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EuropaenAmerikawaarnogmaarweinigenopenigewelvaartmochten
rekenen.

netdeAfrikaansefoto’slaten,opmerkelijkgenoeg,geenarmoedezien.
Wellicht dat de fotografen meer geïmponeerd waren door de pezige
lichamenuitGoldCoast,degracieuzewassendevrouwenuitIvoorkust,
ofdeintiemgezelligebijeenkomstrondeenvertellerinBotswana,dan
doordewaarschijnlijkevenzeeraanwezigehongerenarmoedeophet
continent.Indehoofdstukkenrondoorlogendoodheeftsteichenzelfs
nietéénfotouitAfrikaopgenomen.Andersdanvijftigjaarlater,verschijnt
Afrikahiernogalscontinentvanvitaliteitenoptimisme.somberheidlijkt
voorbehoudenaandeVerenigdestatenen,vooral,aanEuropawaarde
na-oorlogsewederopbouwduidelijknogmoetbeginnen.

Maarerisnogietsdatmeopvalt.Ietswaarvooriknahetschrijvenvan
ditboekwaarschijnlijkmeergevoeligvoorbendanin2009:bijenkele
vande503foto’sindecataloguswilikwegkijkenomdatmensenineen
momentvanonwaardigheidzijnvastgelegd.

Hetiseenberoemdefotovandeovergavevanjoodseverzetsstrijders
inhetghettovanWarschau,eenfotovanIndiasebedelaarstersdiemet
geklauwdehandenomaalmoezenvragenendefotovaneenarmoedig
gekledeoude,zwarteman,dieinhuilenuitbarstbijhetlezenvaneen
brief.Alstoeschouwervoeljejeonmachtig,jezoudegeportretteerden
zotehulpwillenschieten.Maargeenzwartearbeiderwordtdoorzijn
blankemeestervernederd,geenvrouwknieltvoorhaarman,geenkind
wordtgeslagenofindehoekgezet,geenondergeschikteafgesnauwd,geen
militairvoerteenstandrechtelijkeexecutieuit,geenvrouwzitingrauw
zandterwijlhetvruchtwaterlangshaarbenensijpelt.

Ja, sommigemensenzijnverdrietig, andere lijden.Eenbroodmagere
nederlandsevrouw,gefotografeerddoorCasOorthuis,kauwtopeensnee
brood.ZoweleenspaansealseenKoreaansemoederrouwenomhunjuist
gestorvenkinderen.EenAmerikaansekreuntvanpijntijdenshetbarenvan
haarkind.Maarniemandheeftzotezienhulpvanbuitenafnodig,niemand
verliestzijnautonomieofzaktdoordebodemvanzijnkwetsbaarheid.

Luxemburg,hetlandwaarsteichenopgroeide,besluitin2004omde
Edward Steichen Award inhetleventeroepenalsjaarlijkseprijsvoorkun-
stenaarsdiedebandtussenLuxemburgennewYorklevendhouden.Op
dewebsitevandeprijswordtdenaamgeverterechtalsvolgtomschreven.
‘Hetwassteichensdoelomtelatenzienhoe,viadeThe Family of Man,de
waardigheidvanallemensenzichtbaarwordt,alsmedehunfundamentele
overeenkomstendwarsdooralleetnischeennationalelijnen.’1253Ditis

1253 Zie:edward-steichen-award.lu/en/awards/introduction(geraadpleegd22augustus2011).

WAARDIGHEID,EEnOPEnCOnCEPT
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precieswaaromzichinEdwardsteichenstentoonstellingThe Family of 
Maneenkosmopolitischperspectiefopenbaart:hoeverschillendealle
mensenopdefoto’sookzijn,hoeverdrietig,vrolijk,arbeidzaamofzelfs
stervendzezijnvastgelegd:vrijwelnergensverliezenzehunwaardigheid.
InThe Family of Maniswaardigheidvanzelfsprekend.Zóvanzelfsprekend
datmensennergenswordengeportretteerdinhunondraaglijkelijden,
inhunvernederingenwanhoop.

Enhetisnu,terwijliknadenkoverhetbegripwaardigheidinsteichens
werk,datik,envoorheteerst,metdegedachtespeeldatdeonwaardig-
heid waarin Grace Phiri op ndirande Market verkeerde, wellicht een
doorslaggevenderolspeeldeinmijnbesluitomhaartehelpen.Anders
dandepolitiemandiemijomsteunvroegvoorzijnzoon,wasdesitu-
atiewaarinGraceenhaardochterverkeerdenzodeplorabel,datikhaar
waardigheidalsvanzelfsprekendweerwildeherstellen.

De kosmopolitische idee van de menselijke waardigheid zou het uitgangspunt 
kunnen zijn voor een vervolg op zowel het Human Development- als het Human 
Security-Concept. Want hoe gevarieerd het kosmopolitisme in beide concepten 
ook wordt uitgewerkt, de uitgangspunten van de verschillende varianten komen 
op het punt van de waardigheid bijeen. 
Het is de waardigheid van alle mensen waar ter wereld zij zich ook bevinden. Het 
is een waardigheid die oplicht in Steichens tentoonstelling The Family of Man uit 
1955 maar het is pas hier en nu dat ik besef waarom ik Grace Phiri op Ndirande 
market en zonder lang te aarzelen een helpende hand toestak. In het vuile zand 
tussen minibusjes, dreigden Grace en haar dochter beiden hun waardigheid te 
verliezen. 
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27 Overdegevarenvaneen
radicaalkosmopolitisme

Gaandeweg, zo besef ik, verlies ik Grace Phiri uit het oog. Terwijl het met 
haar toch allemaal begon. Ik keer dan ook terug naar Grace en haar kleine 
verhalen. Wanneer Grace spreekt over extreme armoede en onveiligheid, 
dan spreekt zij over het kwaad. Over een immanent en metafysisch kwaad, 
complex en tragisch, een kwaad dat bij haar als Imfa Siyithawika boven 
de bank hangt. 

Voor Grace wijst de term kwaad op een kille, stinkende ademtocht die 
alle uitingen van extreme armoede en onveiligheid aaneenrijgt en verhe-
vigt. Grace lijkt te betwijfelen of dit kwaad überhaupt wel uitroeibaar is. 
Praktische kosmopolieten, de architecten van Human Development en 
Human Security, spreken echter niet over het kwaad. Zij spreken over uit-
dagingen, doelstellingen en indicatoren. Hun taal is die van de maakbare 
samenleving. De twijfel ontbreekt of deze ‘targets’ en ‘indicators’ überhaupt 
wel haalbaar zijn. 

Hoe verhoudt het kwaad van Grace Phiri zich tot de uitdagingen van de 
kosmopolieten? Voor een confrontatie van enerzijds het moderne kosmo-
politisme met anderzijds de pre-moderne notie van het kwaad ga ik te rade 
bij de Franse filosoof Alain Finkielkraut en, opnieuw, bij Carl Schmitt. Al 
kan een modern verhaal over het kwaad bij niemand anders beginnen dan 
bij Jean-Jacques Rousseau.

DeauteursvanhetHumanDevelopment-enHumansecurity-concept
wensenmensenop tenemen ineenontwikkelingsprocesenhuneen
basalevormvanveiligheidtebieden.Hoeverschillenddeuitgangspunten
vanHumanDevelopmentenHumansecurityookzijn,hoegebrekkig
beideprogramma’swellichtookzijnsamengesteld,beidezijnmondiale
beleidsplannendieLyotardsroepom‘rechtvaardigheid,rechtvaardigheid
ennogeensrechtvaardigheid’pogenomtezetteninconcreethandelen.
Inkosmopolitischhandelen.

Ikhieldmijnkaartenniettegendeborstenverklaardevanmeetafaan
datikdeverhalenvanHumanDevelopmentenHumansecuritylasmet
sympathie,ookalwarenhetverhalendiemijachterdochtigmaakten.Het
wasdeachterdochtvandezelfdeLyotard,diedegroteverhalenverweet
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een eenheidsvertoog te voeren. Een vertoog dat zó generaliseert, dat
verschillenwordenverdoezeld,wanneerzealnietwordenonderdrukt
ofuitgewist.1254Wantgroteverhalenneigentot‘eenroepomorde,een
verlangennaareenheid,naaridentiteit,naarveiligheidennaarpopulari-
teit’.1255HetwasdeachterdochtvanRolandBarthesdiezichnaeenbezoek
vanThe Family of ManafvroegwiedoordeFamilywordtuitgesloten:wie
hoorterbijenwieniet?Wieverteltindemensenfamiliehetverhaalvande
buitenstaander,vandenegerEmmetTillendearbeidersvanGoutted’Or?

Daarom waren Human Development en Human security verhalen
die ik, net als die van de kosmopolitische filosofen en ondanks mijn
grotesympathie,telkensweertegemoettradmetdesnijdendewoorden
vanCarlschmittuit1932:Wer Menschheit sagt, will betrügen.Dedoor
schmittgevoedeargwaanjegensdetermmensheid,namindeloopvan
dezezoektochthelaasnietaf.

Zowelinhetkosmopolitismevandeintellectuelenalsindeprogramma’s
vandepraktischkosmopolietenwordt inderdaadniet iedereen totde
Menschheitgerekend.Veelkosmopolitischedenkersblijkenhunveelalex-
plicietebeloftevaninsluitingnietwaartemaken.VanDiogenestotLevinas,
metuitzonderingwellichtvanAmartyasen,ontkomenzijernietaanom
helegroepenmensenuittezonderenenzelfstotvijandoftotniet-mens
teverklaren.HoewelCarlschmittsaversiejegenshetbegripmensheid
terechtlijkt,hebikoverigensgeenenkeleredenomaantenemendatwie
mensheidzegtuiteindelijkookdeexpliciete‘wil’koestertomtebedriegen.

Interessanternogisdatveelkosmopolitischeintellectuelen,metKant
alsgroteuitzondering,ermaaramperinslageneenalomvattendekos-
mopolitischefilosofieteschetsen.Diogenes,MarcusAurelius,Levinasen
senlukthetnietomeenvolledigeoriëntatieteleverenvanafhetkleine
momentvaneenintieme,persoonlijkedaad,tothetgrotemomentvan
politiekhandelenopmondiaalniveau.Ookonderdegrotedenkersblijft
The Family of Manvooralsnogeenwenkendperspectief.En,schrijnender
nog,ookbijveelgrotedenkersblijftGracemetlegehandenachter.

Dat geldt helaas niet alleen voor het intellectuele kosmopolitisme.
Het geldt ook voor praktisch kosmopolitische concepten als Human
DevelopmentenHumansecurity.ZoweetHumanDevelopmentGrace
waarschijnlijkniettebereikenomdathetzichaltevredensteltmeteen
Goal van1,4miljardmensendievanmindermoetenlevendan$1,25per
dag.EnwanneerGracealbuitendezegranietenvoorraadzouvallen,dan
ishetdevraagofdeMillenniumdoelenhaarwelvoldoendebereiken.

1254 HentdeVries, ‘‘seigerecht!’–Lyotardover ‘deverplichting’’, in:R.Brons&H.Kunneman,
Lyotard lezen. Ethiek, onmenselijkheid en sensibiliteit,Amsterdam/Meppel:Boom1995.

1255 Jean-FrançoisLyotard,Het postmodernisme uitgelegd aan onze kinderen,a.w.,p.10.
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Wanthetconceptheeftimmersgeenaandachtvoordeimmensbelangrijke
kwestievanhaaronveiligheid.

OfHumansecurityGraceweettebereiken,isalhelemaaldevraag.
nietalleenkentHumansecuritygeengoals, targets en indicators,het
programmamaaktooknergensduidelijkwaaromhetlijdenvanGracein
ndirandeüberhauptvoorzoumoetengaanopdatvanGraceinnebraska
ofGraceinnovosibirsk.

InhunpogingomGraceeenmooieplaatsteverschaffeninthe Family 
of Man,schietzowelhetintellectuelekosmopolitismetekortalsdeprak-
tischevertalingdaarvan.Bovendienishetgevaarnietdenkbeeldigdatde
verdereontwikkelingvankosmopolitischdenkenwordtgehinderddoor
eenvandemeestkrachtigesocialeemoties indenogjonge21eeeuw.
Tegenover een komende age of empathy groeit immers een culture of 
feardieeendaadwerkelijkkosmopolitischeoriëntatie,gevolgddooreen
kosmopolitischhandelen,weleensstevigindewegzoukunnenzitten.

OndertussenblijftGracePhiriextreemarmenonveiligenweetzezich
doorlopend uitgesloten van het goede. Uitgesloten van de menselijke
waardigheid,vande’gelijkeenonvervreemdbarerechtenvanalleleden
vandemensengemeenschap’.

Kosmopolitisme en het kwaad
Grace ervaart zich overweldigd door een immanent en metafysisch
kwaad. En dat is een ervaring die volgens godsdienstwetenschappers
inhetAfrikaansedenkenweleensdiepewortelszoukunnenhebben.
Eenervaringdieondermeerwordtuitgedruktindeoer-mythevande
Chewa-cultuurwaarGraceinopgroeide.Hetiseenkwaaddatcomplex
entragischis,waarinindividuen,God,denatuurendegemeenschaphun
rolspelen.Eenkwaaddattrekkenvertoontvanonontkoombaarheiden
datzichslechtverdraagtmeteenduidigemonocausaleverklaringenen
oplossingen.Hetiseenkwaaddatnietvolgensstrakkeactieplannenuit
dewereldkanwordengeholpen.

Hetiseenkwaadalsdekobolduiteenoudnoorssprookje,ooitna-
vertelddoorHermanBianchi.‘Erwaseenseenmandiegeplaagdwerd
dooreenbozekobold.Dielietdemelkzuurwordenenlietmuizeninde
graanschuurtoe,hijliethethoutvoorhetvuurnatregenenennogmeer
vandergelijkeplagerijen.Toenbeslootdemantegaanverhuizenwant
hijmeendedatdekoboldeenhuisgeestwas.Hijlaaddealzijnspullen
opeengrotekarenvertrok.Maarwiezatbovenopdehoogopgetaste
kar?Dekobold.Diegingdoodleukmee.Enhijzongereenliedjebij.’1256

1256 HermanBianchi,Basismodellen in de criminologie,Deventer:VanLoghumslaterus1980,p.61.

OVERDEGEVAREnVAnEEnRADICAALKOsMOPOLITIsME



544

KOsMOPOLITIsCHEPERsPECTIEVEn

Heeftkosmopolitischdenkenweloogvoorditkwaad?Zonee,watis
daarvandandemogelijkeconsequentie?Datisdecentralevraagindeze
epiloog.Deeerstevraagkansnelwordenbeantwoord. ‘Kwaad’ iseen
termdiejemaaramperzultaantreffenintekstenvanmoderne,intel-
lectuelekosmopolieten.Eentermdiealevenmindoorveelpraktische
kosmopolietenindemondwordtgenomen.IntekstenuithetHuman
Development- en het Human security-discours schittert het kwaad
althansinafwezigheid.

Wanneer praktische kosmopolieten spreken over extreme armoede
enonveiligheid,danisditdoorgaansconcreetentastbaar.Danzijnhet
uitingenvanellende,dieuiteindelijkteoverwinnenzijnenonschadelijk
kunnen worden gemaakt. Het is ellende die in de Millenniumdoelen
wordtbestredendoorhetstellenvansociaal-economischedoelenenhet
formulerenvantargetsenindicatoren.Enhetiseenellendediebinnen
hetHumansecurity-discourswordtbestredenmetverdragen,wettenen
internationalenormen.Afgezienvanenkelepreambules,valteenterm
als‘hetkwaad’daarinmaarampertebekennen.

Voorpraktischekosmopolietenishet‘kwaad’–eentermdiezijliefst
tussen aanhalingstekens plaatsen – op zijn hoogst een aanleiding om
überhauptkosmopolitischtegaandenken.Wellichtvalthetkosmopo-
litismewelteomschrijvenalseenimmensepogingomhet ‘kwaad’te
overtroeven,waarnahetzondersporenachtertelatenuitdewerkelijkheid
enuithunvocabulaireverdwijnt.

Datgeldtookvoordegrotekosmopolitischeintellectuelen.Zoiser
bijDiogenesvansinopeenMarcusAureliusmaarweinigruimtevoor
watweeenimmanentenmetafysisch‘kwaad’zoudenkunnennoemen.
Integendeel:zoweldoordeCynicialsdoordestoawordthet ‘kwaad’
zondermeergesitueerdinhetmateriëlebezit,danwelinhetverlangen
naarbezit.Hetkwaadkandanookwordenuitgebannendoorvanhet
bezitafscheidtenemen.Ineenmilderevariantkanhetkwaadworden
teruggedrongendoorhetverlangennaarbezittetemperen.

OokbijImmanuelKant,wellichtdemeestdiepgravendeallerkosmo-
polieten,ontbreektspecifiekeaandachtvoorhetkwaad.Zeker,Kantheeft
hetbijtijdenwijleoverhet‘radicalekwaad’datinelkemenswoont.Een
naïeveoptimistishijdanookallesbehalve.VoorKantheeftdemenseen
duidelijkeenwellichtzelfsaangeborenneigingtothetkwaad,eenkwaad
datbovendienSelbstverschuldetis.MaarnetalsbijDiogenesenMarcus
isdemensinstaatomopgrondvanzijnredeencategorischeimperatief
overzijnkwadeinborstheentespringen.Delouteremogelijkheidvoor
demensomhetkwadetekiezen,fungeertbijKantalseendirecteimpuls
omwerktemakenvanhetgoedewaarmeehetkwaadkan,enuiteindelijk
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ookmoetwordenverslagen.1257

BijEmmanuelLevinasspeelthet‘kwaad’eenevidenterol.Auschwitz,
waardedenkerzijnhelefamilieverloor,isdeervaringwaarzijnhelewerk
aanontspringt.Hetkwaadiszogrootdathetmaaramperkanworden
gedacht.Zodiepenomvangrijkdathetdehelewestersefilosofieaanhet
wankelenbrengt.MaarhetishetopmerkelijkelevenswerkvanLevinas
omaantetonendathetkwaadnooitdeoverhandzalkrijgen.niethet
kwaadmaarhetgoedeinmijreageertopdeaankomstvandeander.Hoe
evidenthetkwaadachterhetdenkenvanLevinasookis,inzijnconcrete
filosofie,inzijnconcretetekstenlijkthetampernogvanbetekenis.Al-
leeninkleinezijdelingsgeplaatsteopmerkingenraakthijaanhetleed
datAuschwitzoverhemenzijnfamiliebracht.

Amartyasenlijktdebelangrijksteuitzondering.Bijdezedenkerover
hongerenarmoedeishet‘kwaad’hetmeestexplicietaanwezigenvormt
eenkrachtigeaanleidingtotzijnintellectuelearbeid.Hetisdegrotehon-
gersnooduit1943enhetisnatuurlijkdelevensveranderendegebeurtenis
metKaderMiaeenjaar laterdiehemaanspoordetoteendenkendat
uiteindelijkleiddetotThe Idea of Justice.OnomwondensteltAmartya
senhoedezegebeurtenissenzijnlevenenvooralzijndenkenbepaalden.
Maarookhier,ookbijsen,lijkthet‘kwaad’concreetentastbaar,eerder
melodramatischdantragisch.Ookbijsenvalthetkwaadopteheffen,is
hetnietdoordemogelijkhedenbenadering,danwelviapublic reasoning.
Ookbijsenishetkwaadeerdereenuitdagingdaneengegevenheid.

Uiteindelijk,zovateennederlandsehoogleraargeschiedenisfilosofie
dekosmopolitischegesteldheidsamen,‘zijnweallemaalkinderenvan
ImmanuelKant,dieervanuitgingdaterindewereldgeenonverklaarbare
dingengebeuren.Enalswedeoorzaakgevondenhebben,dannemen
wedeoorzaakweg,envoorkomenwedaarmeedatdeellendezichkan
herhalen.’1258

Voor intellectuelenmetaandachtvoorhet tragische, immanenteen
metafysischekwaad,moetenwe,kortom,nietbijdekosmopolietenzijn.
Henvindje,nietzonderreden,inhetdomeinvandescepticivanhet

1257 Omhetandersteformuleren:Kantwijdtvelepagina’saanhetgegevendateenredelijkmenskan
besluitentothet‘goede’omdathetopredelijkegrondennueenmaaljuistisomhet‘goede’doen.
MaarKantwijdtnoggeenalineaaandetegenovergestelderedenering:dateenredelijkmenskan
besluitenom‘hetkwade’tedoen,omdathetopredelijkegrondennueenmaaljuistisomhet
‘kwade’tedoen.ImmanuelKant,Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft(1793).
nietveellaterzalMarkiesdesade(1740-1814),deanti-Kantiaanbijuitstek,Kantsredenering
omdraaienenaantonendatmensenhetkwaadweldegelijkomwillevanhetkwaadbegerenen
datdezewiltothetkwaadalnetzokrachtigisenalevenrationeelteverdedigenvalt,dande
wiltothetgoede.Zieo.a.ArnoldHeumakers,Schoten in de concertzaal.over literatuur, politiek 
en het Kwaad,Amsterdam:Arbeiderspers1993,p.31v.v

1258 FrankAnkersmit,‘Politiekgetoeternademassamoord’,Trouw3augustus2011.

OVERDEGEVAREnVAnEEnRADICAALKOsMOPOLITIsME
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kosmopolisme.BijtheologenalsAugustinusenLuther.Bijliteratorenals
CharlesBaudelaire,GabrieleD’Annunzio,Markiesdesade,OscarWilde
en Georges Bataille. Bij oudere filosofen als Thomas Hobbes, nicollò
MachiavelliofArthurschopenhauer.EnbijhunjongerenavolgersCarl
schmittenAlainFinkielkraut.1259Bijmannendieweinigophebbenmet
modernverlichtdenken.Bijchristenen,metdiepontzagvoordeduivel
endienstrawanten.Bijanti-ofcontra-revolutionairenmetrespectvoor
traditieenverhoudingen.Enbijmoderneromanticiopzoeknaarhun
wortelsenafkerigvandemodernetijd.

Jean-Jacques Rousseau
Enoverallen,deontwijkersendeprotagonistenvanhetkwaad,hangt
deschaduwvaneenambivalentintellectueel.Vaneendenkerdiezich
alvroegprofileerdealsanti-kosmopoliet.Maarookeenintellectueeldie
deaanzetgaftoteendenkendathetkosmopolitismevooreenbelangrijk
deel mogelijk maakte. Het is de schaduw van Jean-Jacques Rousseau
(1712-1778).Vandeverlichtingsdenkerdiezichalevenfors tegende
Verlichtingafzette.Alwashetmaardooropteroepentotwantrouwen
jegenselkevormvanwereldburgerschap.

‘Wantrouw die kosmopolieten’, schrijft hij in zijn Emile (1762), ‘die
inhunboekenverreplichtengaanzoeken,welkezijinhunomgeving
nietwillenvervullen.ZulkeenwijsgeerbemintdeTartaren,teneinde
ontheven tezijnvandeplichtomzijnburen tebeminnen.’1260Enkele
jareneerder,in1755,schreefRousseaualindeEncyclopédiedatheter
alleszinsoplijkt‘dathetgevoelvanmedemenselijkheidzwakkerwordt
enuiteindelijkverdampt,zodrahetzichoverdeheleaardeuitbreidt.Het
isonsnueenmaalnietgegevenomonsnetzodruktemakenoveronheil
inJapanofbijdeTartaren,danoveronheilbijeenEuropeesvolk’.1261

Tochishetdezelfde,ambivalenteRousseaudiealseerstebreektmethet
‘oude’denkenovereenimmanent,metafysischkwaad.Hijzalhetkwaad

1259 Zievooreenoverzicht:Rüdigersafranski,Het kwaad. Het drama van de vrijheid,Amsterdam:
Atlas1998.En:susanneiman,Evil in modern thought,a.w.

1260 ‘Allpartialsocieties,whentheyaretightlyknitandwellunited,arealienatedfromthelarger
society.Everypatriotactscoldlytowardsforeigners;theyareonlymen,andnothingtohim.
Thisdefectisinevitablebutoflittleimportance.Theessentialthingistobegoodtothepeople
withwhomonelives.Abroad,thespartanwasselfish,grasping,andunjust;yetunselfishness,
justice,andharmonyruledwithinhishome.Distrustthosecosmopolitanswhosearchfarin
theirbooksfordutiesthattheyneglecttofulfiltowardsthosearoundthem.suchphilosophers
love theTartars tosoas tobespared fromloving theirneighbours.’ Jean-JacquesRousseau,
Emile, ou l’education(1762),boek1,paragraaf23.Zie:ilt.columbia.edu/pedagogies/rousseau/
Contents2.html(geraadpleegd28juni2011).

1261 Geciteerdin:HenningRitter,Nahes und fernes Unglück. Versuch über das Mitleid, München:
Beck2004,p.44.
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zelfszotransparantmaken,datdetermvanveelintellectueleagenda’s
verdwijnt.WantbijRousseaustartookdemoderneweigeringomhet
‘kwaad’tedenken.Endatgebeurtmetnameinzijncommentaaropde
groteaardbevinginLissabonvan1755.12621263

Dezeaardbevingiseenrampdiezichvoltrektopdekatholiekegebeds-
dagAllerzielenenalleelementenzijnerinbetrokken–deaardebeeft,
huizenvliegeninbrand,eentsunamioverspoeltdestad.Ongetwijfeld
zoudezerampvijfhonderdjaareerdervollediginhettekenzijngeplaatst
vaneentranscendentenmetafysischkwaad.Ditkwaad,onvermijdelijk
enalomaanwezig,werddoordechristelijkemiddeleeuwerimmersals
vanzelfsprekendinverbandgebrachtmetGod.Opdatmomenthadde
aarbevinggepastineeneerbiedwaardigetheodicee.1264Ineenvertelling
waarinhetkwaadopbijbelsegrondenwerdgeïnterpreteerdalsonont-
koombaar.Ineentheologischeverhandelingwaarinweliswaarvoorop
werd gesteld dat God niet voor het kwaad aansprakelijk kon worden
gesteld, maar waarin de mens omwille van zijn erfzonde jegens God
hetkwaadwelzoumoetenondergaan.Indetheodiceewerdhetkwaad
gerechtvaardigd.

DezeerfzondewaseendirectgevolgvandedaadvanAdamenEva,
deeerstemensendievolgenshetBijbelboekGenesiszondigdendoor
hetetenvanverbodenfruit.ToenGodhenvoorstrafuithetparadijs
verjoeg,droegenzijdezezondemeenaardeaarde.sindsdatdramatische
momentbleekdezezondevangeneratieopgeneratievererfd.Doorde
erfzondedraagtdemenshetkwaadmetzichmee,zoalsdenoorseboer
zijnkobold.Hetkwaadzitindemensendaarvoormoethijboeten.1265

DerampvanLissabonmarkeerdevoorveleneenbreukmetdezethe-
odicee.Derampleektedramatischomhemalsboetedoeningvoorde
erfzondeoptevatten.Enveelbelangrijkernog:hijvoltrokzichin1755,

1262 Zomenenzowelneimaninhaaroverzichtswerk Evil in modern thoughta.w.alssafranskiinDas 
Böse oder Das Drama der Freiheita.w.datgeenmoderndenkenoverhetkwaadomRousseau
heenkan.

1263 Indeanalysedienuvolgt,hebikmelateninspirerendooreenlanggesprekmetAlainFinkielkraut
(1949).Inhetoeuvrevandezejoods-Pools-FranseessayistneemtzowelRousseaualshetkwaad
eenbijzondereplaatsin.BeidedoemenalthansopinvrijwelalleboekensindsLe juif imaginaire
uit1981.Allijkenzijpassamentekomenrond2004,wanneerFinkielkrauteenlezinghoudtinde
AmsterdamseRodeHoed.Eendaglatersprekenwe,naaraanleidingvandezelezing,uitgebreid
overRousseauenhetkwaad.Zie:AlainFinkielkraut,GerGroot,TheodeWit&RalfBodelier,
Dubbelzinnige Democratie. De opmars van de radicale politiek,Budel:Damon2004.

1264 Theos–God&dikè–recht,rechtvaardiging=‘derechtvaardigingvanGod’.
1265 ‘Erisgeenmensrechtvaardig,zelfsnietéén’,meentdegoedgemutsteschrijvervandeRomeinen-

brief.‘Allenhebbenzezichafgewend,heeldemensheidisverdorven.Erisgeenmensdienoghet
goededoet,eriserzelfsnietéén.Hunkeeliseenopengraf,huntongisbedrieglijk,achterhun
lippenschuilthetgifvaneenadder,hunmondisvolvervloekingenvenijn.Zehaastenzichom
bloedtevergieten,brengenellendeenvernietiging.Dewegvandevredekennenzeniet,angst
voorGodkennenzeniet.’Romeinen 3:10-18, DenieuweBijbelvertaling2004.
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middenindeVerlichting.Deaardbevingbleekzoingrijpend,erwerden
zoveelonschuldigemensengetroffen,datGodervoorheteerstbuiten
leektestaan.MetLissabonliephetmiddeleeuwsedenkenoverhetkwaad
opdroogzand.Denieuwetijdbrakdoor.EnhetwasRousseaudiehet
kwaadradicaalvanzijnmetafysischekarakterontdeed.

Terwijlpredikantenopnieuwreageerdenmeteenverwijzingnaarde
erfzondeofdestrafvanGod,weesRousseauallereerstopnatuurkundige
verschijnselendiedeaardbevingveroorzaaktenenwaarGodshandniet
onmiddellijkinteherkennenviel.Zijnwoordgebruikpastnaadloosin
een 21e-eeuws nieuwsbericht. ‘Het epicentrum van de beving lag 200
kmverindeAtlantischeoceaan.Deaardbevingwerdgevolgddooreen
enormevloedgolf,diewatnogovereindstondvernietigde.’1266

Daarbleefhetnietbij.Eenmoderneramp takes two to tango.Endeze
nummertweeisdemodernemensdiezichdoordezenatuurkrachtenlaat
verrassen.DaaromwijstRousseauvervolgensopdemenselijkevrijheid
diedeslachtoffersvandeaardbevingertoebrachtominkwetsbaresteden
alsLissabontegaanwonen.Enhijwijstophunhebzuchtenmaterialisme
dathenervanweerhieldomeenevenrustigalslandelijkleventeleiden,
vervandestedelijkegevaren.

TochisRousseauineersteinstantienogterughoudend.‘Ikhebmedelij-
denmetdePortugezen’,schrijfthijenkeledagennadeaardbeving.‘Maar
mensenophunkleinemolshoopdoenelkaarmeerkwaaddandenatuur
henkwaaddoet.Inonzeoorlogenwordenmeermensenafgeslachtdan
erhetlevenverliezentijdensaardbevingen’.1267

Eenhalfjaarlater,inzijnLettre sur la providence,isvanterughoudend-
heidgeensprakemeer.DanschrijftRousseau,‘datdenatuurnooit20
duizendhuizeninzesofzevenverdiepingenzouhebbenopgetrokken’.
‘steldatdeinwonersvandestadveelmeerverspreidenbovendienin
veellichteregebouwenhaddengewoond.Danzouderavageaanmerkelijk
minderzijngeweestenhadderampzichmisschiennieteensvoltrokken!
Bovendien:hoeveelongelukkigenzijnnietgestorvenomdatdeeenbezig
waszijnkleren,deanderzijnpapiereneneenderdezijngeldteredden?’1268

Van natuurlijk kwaad naar moreel kwaad 
Wat we verder ook van zijn beschuldigingen mogen vinden, in zijn
overwegingenontmanteltRousseaunietalleendechristelijketheodicee

1266 Jean-JacquesRousseau,Brief over de voorzienigheid,18augustus1756.Zie:verbodengeschriften.
nl/html/briefoverdevoorzienigheid.html(geraadpleegd21maart2011).Zieook:susanneiman,
Evil in modern thought,a.w.,p.138.

1267 Geciteerdin:Thomass.Vernon,Great Infidels,Fayetteville:M&MPress1989,p.199.
1268 neiman,Evil in modern thought,a.w.,p.138.
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vandeerfzonde,maarverandertookonzeopvattingvanhetkwaad.Hij
ontneemthetkwaadzijntragischecomplexiteitenmaakthetvoorons
denkentoegankelijk.Plotsishet‘kwaad’eensamenspelvannatuuren
menselijkgedrag,envaltalszodanigverderteanalyserenentebegrijpen.
Anno1755ruiltRousseaudetheologiedusinvoordewetenschap,de
genadevoordevrijheidendewilvanGodvoordewilvandebestuurder.
Rousseauhaaltdeverantwoordelijkheidvoorhetkwaaduitdemachten
enkrachtendieonstebovengaanenlegtdezevolledigindehanden
vandemens.1269

Doorhet‘kwaad’tebeschrijvenalseensamenspeltussennatuuren
mens, deelt Rousseau het feitelijk op in twee categorieën. Enerzijds
ontstaathierdecategorievanhetdoorde‘natuurveroorzaaktekwaad’,
waarbijmeteendevraagopdoemtofwedezecategorieüberhauptnog
wel‘kwaad’kunnennoemen.Anderzijdsontstaatdecategorievanhet
‘morelekwaad’,zoalsdegraaizuchtenhetmaterialismevandemens.1270

Het ‘natuurlijke kwaad’ zijn de aardbevingen, de droogtes en de
tsunami’s.Dit‘kwaad’behoortdemensniettoe.Hetisonderdeelvande
natuurenvolgtdewettendielangzaammaarzekerdoordemodernena-
tuurwetenschappenwordengeopenbaard.Hoeveelellendedenatuurook
veroorzaakt,ditnatuurlijke‘kwaad’iseenonttoverd‘kwaad’datdenaam
feitelijknietmeerverdient.Alwashetmaaromdatweeenaardbeving
opdeZuidpoolofeenvulkaanuitbarstingineenonbewoondoerwoud
wélalsfascinerendmaarnooitalskwaadzullenbestempelen.Aardbevin-
gen,vulkaanuitbarstingenoftsunami’skerenuithetmetafysischeterug
totdefysicaenzijnvandaagJenseits von Gut und Böse.Wanneerdeze

1269 Rousseaulegdehetkwaaddanwelinonzehanden,maardezehandenzijndoorgaansdehanden
vandeslachtoffers.Hetwarenin1755deinwonersvanLissabondiezélfschuldigblekenaan
hunnoodlotdoorinstedentegaanwonen,inhuizendiekondeninstortenendiezenogtijdens
deaardbevingbetradenomhungeldensieradentezoeken.MetRousseaustarthetexclusieve
toekennenvandeschuldaandeslachtoffers:blaming the victim.HetisVoltairediehiertegen
krachtigprotesteert.ZievooreenanalysevanhetconflicttussenVoltaireenRousseau:Bodelier,
Tegen de angst,a.w.,p.216v.v.

1270 Je zou het uit bovenstaande citaten niet meteen concluderen, maar bij Rousseau verschijnt
demensophettoneelalsgoed.Althansinzijnprimitieve,oorspronkelijkevorm.Wanthetis
eengoedheiddiezichlaatcorrumperen.Inzijn’Vertoogoverdeongelijkheidtussenmensen’
(Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes,1755)schetstRousseau
hoede‘goedemensvannature’wordtgemangelddooreencorruptemaatschappijenalsnog
bedorvenraakt.Denatuurstaatwaarindenognietgecorrumpeerdemenswerdgeboren,blijkt
indeloopvandegeschiedenisverdwenen.nefastemaatschappelijkeverhoudingenbrachten
materialisme,ongelijkheidenuitbuitingvoort.Datneemtoverigensnietweg,zobenadrukt
Rousseau,datdeoorspronkelijkeverhoudingtussendegoedemensenzijnomgevingweerkan
wordenhersteld.Vannaturenietgeneigdtothetkwaad,isdemens,gevangenineenbedorven
maatschappij,weldegelijkinstaatomkwaadaanterichten.Wetenwedesamenlevingechter
fundamenteel teveranderen,danverschijntookweerdenatuurlijke, tothetgoedegeneigde
mensophettoneel.
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natuurverschijnselentochnogmethetkwaadwordenverbonden,dan
looptdieverbindingviahetmorelefalenvandemens.Bijvoorbeelduit
het falenvanoverhedenomaardbevingbestendigehuizen tebouwen.
Ofdoorhetverschaffenvangebrekkigeinformatieopvliegveldenover
voorbijkomende aswolken en het niet-installeren van tsunami-early 
warning systems.

OmdatRousseauhetnatuurlijkekwaadhaarplaatsheeftgewezen,komt
devolledigenadruknuteliggenophetmorele‘kwaad’.Ditishet‘kwaad’,
vandiefstaltotmoord,datmensenzichzelfenelkaaraandoen.Hetis
een‘kwaad’datdoordesocialewetenschappenkanwordenbestudeerd
enblootgelegd.Ditmorele‘kwaad’iseen‘kwaad’datontspringtuitde
vrijheidvandemens.Hetiseenkwaaddatwetgevershopentevangenin
hunwetboekenvanstrafrecht.Wantevenalsdeverlichtingsdenkersgaat
Rousseauerimmersvanuitdatdemensinvrijheidzijnkeuzesmaakten
voorzijnverkeerdehandelingenaansprakelijkgesteldkanworden.Deze
koppelingvanvrijheiden‘kwaad’leidtuiteindelijktoteendefinitievan
het‘kwaad’alshetmisbruikvanonzevrijheid.Het‘kwaadishetdrama
vanonzevrijheid’.1271

ZopluktRousseauhetkwaadnietalleenuitdemetafysischesfeer,te-
gelijkertijdverengthijhettotéénvariant:tothet‘morelekwaad’.Tothet
‘kwaad’waarvoorwemensendirectverantwoordelijkkunnenhouden.
Daarmeekunnenwehet‘kwaad’nietalleenaanconcretemensentoewij-
zen,hetkanookdoorconcretemensenwordenhersteldofverlicht.sinds
Rousseauishetkwaadeen‘kwaad’datsteedsvakerinstrafrechtelijkezin
wordtbegrepen.Hetiseenkwaaddatweeerderindezeteksttegenkwa-
menbijdedenkersvan‘hunschuld’en‘onzeschuld’.Eenkwaaddatwe
ontwaardenbijtheoreticidiedeellendevanAfrikahooptentedefiniëren
alsmisdrijvenenpoogdentebegrijpenintermenals‘daders’en‘slacht-
offers’.Rousseau’s‘kwaad’isuiteindelijkhetgecriminaliseerde‘kwaad’.

Washetkwaadooit–vanhetvroegechristendomtotdeChewa-mythe
–eentragedieeneenmysteriewaarmeedemensmoestzienteleven,
sindsRousseauishet‘kwaad’eenmelodramaenteidentificerenalseen
(politieke)misdaad.‘Allesisgoedzoalshetuitdehandenvandeschepper
komt,allesraaktverdorvenindehandenvandemens’.1272MetRousseau
wordthet‘kwaad’zoweleenuitdagingvoordehumaniteitalsvoorde
criminologie.Het‘kwaad’wordtzowelzaakvanmedemenselijkheidals
eenstrafzaak:tussenonderdrukkersenonderdrukten,tussendadersen
slachtoffers.1273Wanneerhet ‘kwaad’ immersonderworpen isaaneen

1271 safranski’sboekDas Böse draagtnietzonderredenalsondertitel Oder Das Drama der Freiheit.
1272 AldusdeberoemdeopeningszinvanRousseau’sEmile ou de l’éducation uit1762.
1273 ‘(...)ditsymptoomvanmenselijkebroosheidenfeilbaarheid,ditblijkvanonvermogenomons
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teontrafelendynamiekvanmenselijkhandelen,danzijnnietalleende
slachtoffersvandat‘kwaad’helderinbeeldtebrengenmaarkunnenook
dedaderswordengeïdentificeerd.

En zo is het de ironie van het lot, dat onze groeiende focus op het
gecriminaliseerde‘kwaad’,ertoeleidtdathetdramatischebestaanvan
miljoenenmensenzoalsGrace,nietlangeralskwaadwordtherkend.De
dagelijksetragedievanhetimmanente,metafysischekwaad-dehonger,
deuitgeputtetuinen,dewegspoelendepitlatrinesencholera-uitbraken-
lijkensamenmetdetheodiceebuitendeordegesteldenafgeschreven.
Louterhet‘morelekwaad’,het‘kwaad’datwetoekunnentoeschrijven
aaneenspecifiekedader;hetkwaadwaarvandeslachtoffersdirecttot
hundaderskunnenworden terugherleid, ishet ‘kwaad’datnogonze
aandachtweettetrekken.1274

Radicale politiek
Enerismeer.WanneerRousseaudetheologischeopvattingvandetroon
stootdathetkwaadeenmysterieisvanreligieuzeoorsprong,danstoot
hijookdemetafysischeideevandetroondathetkwaadnooitvolledig
valttedoorgronden,laatstaanuitteroeien.Doordemystiekeoorsprong
vanhetkwaadwegteredeneren,vormtRousseau’sfilosofiehetstartschot
vooreengeheelnieuwpolitiekdenken.Eendenkenwaarinhetkwaad
transparant,begrijpelijkendusinpotentieoplosbaaris.Mits...ja,mits
wedatmaar willen.

DemysterieuzewilvanGodwordtbijRousseau ingeruildvoorhet
rationelewillenvandemensendaarmeevandepolitiek.Politiekhan-
delenwordtwilskrachtighandelen.Wanneerhetkwaadinderdaadeven
begrijpelijk is als uitroeibaar, mag de politiek zich de kans niet laten
ontnemenomstevigintegrijpen,hetkwaaduittewissenenzohetgoede
weermogelijktemaken.Washetooitaandemetafysischekrachtenbuiten
onsomonshetgeluktezendenofteonthouden,nuishetaanonszélf
omdatgelukaftedwingen.InclusiefhetgelukdatGracePhiritoekomt.

VolgensRousseau-kennerAlainFinkielkrautisdekwestievandewil
hetsluitstukvanRousseau’smodernepolitiek-juridischepogingomaan

vanhetkwaadtebevrijden.’AlainFinkielkraut,Het onvoltooide heden,Amsterdam:Contact
2003,p.157.

1274 VeeldenkersoverontwikkelingenveiligheidtrekkenhetRousseauaansedenkendoortotdiepin
ndirande.Dewoordvoerdersvan‘hunschuld’en‘onzeschuld’latenhonger,malariaofuitgeputte
akkersweldegelijkvallenonderdader-gerelateerdekwaad.nietomdatzijterugkerennaarde
theodicee,maaromdatzijditkwaadaanietsofiemandtoeschrijven.Kindersterftedoorvuil
waterofeenuitgeputmilieudoorontbossingvalleninhunogenweldegelijktekoppelenaan
menselijkhandelen.Aanhethandelenvanhedgefondsenenneoconservatieven,aancorrupte
regeringsleidersenkleptocraten,aankapitalistenenspeculantenmetvoedsel.Hetstrevenisdan
ookomdedaderophetspoortekomen,teberechtenenzohetkwaadopteheffen..
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het ‘kwaad’eeneindetemaken.1275Dewil,bijvoorbeeld,omGracete
beschermentegendecriminelendiehaaralleellendeberokkendenom
dezecriminelenvervolgensmetpekenzwaveluitteroeien.

VoorRousseauenzijnvelenavolgerszijndezeschurkengeenondeu-
gende broekzakcriminelen. Het zijn mannen en vrouwen, of groepen
mannenenvrouwen,diegeenminderemisdaadplegendanhetkete-
nenvaneenvrijeengelukkiggeborenmensheid.Politiekenjuridisch
handelen,ookopmondiaalniveau,magzichnietmetmindertevreden
stellendanmethetverlossenvandemensheiduitdezemassievevorm
vangeorganiseerdemisdaad.

EnhoehumaanRousseau’sfilosofieooklijkt,metdezegedachtelegthij,
althansvolgensFinkielkraut,degrondslagvooreentotalitairprogramma
vanradicalepolitiek.Dat iseenpolitiekmeteenhaastmessianistisch
einddoel.Doordrongenvanhetverlorengelukvandemensheidkrijgen
hetrechtendepolitiekdetaakditoorspronkelijkegelukweerteherstel-
len.HetisdezegedachtengangvanRousseaudiehemtotdedubieuze
‘uitvinder’maaktvande‘radicalepolitiek’vanHitler,stalin,Mao,Pol
PotenRobespierre.1276/1277

Radicalepolitiek,aldusFinkielkraut,wasbijvoorbeeldhetnationaal-
socialisme,overtuigdvanhetfeitdateengroepdaders,‘dejoden’haar
slachtoffers,‘demensheid’belemmerdeinhetbereikenvanhetduizend-
jarigeheil.Hetoptredenvandenazi’swasdanookgéénterugvalinde
geschiedenis.GeheelindelijnvanRousseauzaghetnationaalsocialisme
zichzelfalseenvooruitstrevendedienaarvandegeschiedenis,opwegnaar
eenbeteretoekomst.Denazi’senhunvolgelingenverlangdennaareen
toekomstwaarinhetDuitsevolknietlangerwerdgeknecht,uitgebuiten
mishandeld.Omdebevrijdingvandeslachtoffers–deDuitsers–mogelijk
temaken,moestendedaders–dejoden–onschadelijkwordengemaakt.

Hunuitroeingwasdanookonvermijdelijk.Degaskamersdiendenhet
hoogstedoeldatineenmodernewerelddenkbaaris:hetgelukvande
mensheid.Omhetslachtofferschapvandemenselijkesoortoptehef-
fen,moestdemisdaadopdoortastendewijzewordenopgeruimd.1278De
Holocaustwasletterlijkhetbrandofferdatdewereldmoestbrengenom
dewegnaarhetparadijsweeropentestellen.

OokhetcommunismebleekvolgensFinkielkrautindebanvanRous-

1275 Finkielkraut:Dubbelzinnige Democratie a.w.
1276 nieuw is het verwijt van Finkielkraut allerminst. In 1946 legt Bertrand Russell al krachtige

verbandentussenRousseauentotalitairdenken.BertrandRussell,Geschiedenis van de westerse 
filosofie,KatwijkaanZee:servire1981,p.616-630.

1277 safranski,Het Kwaad. Het drama van de vrijheid,a.w.,p.133.
1278 AlainFinkielkraut,Zinloze herinnering,Amsterdam:Contact1993,p.49;AlainFinkielkraut,

De verloren beschaving,Amsterdam:Contact1997,p.71.



553

seauenookhetcommunismewaseenvormvanradicalepolitiek.Lenin,
stalinenTrotskiontwaardeneveneenseenmanicheïstischebotsingtussen
eengeslachtofferdemensheidenhaarvijanden.Ookdecommunisten
leefdenindeveronderstellingdatzijdezespanningvoorgoedzouden
opheffen.Ookzijzagengeenanderemogelijkheiddanhetvooreensen
altijdopruimenvandemisdadigers:decontrarevolutionairen,deboeren,
dekoelakkenendemoezjieks.En,zospreektvanzelf,vandejoden,ookal
heettenzeonderdecommunistenzionisten,kapitalistenofontwortelde
kosmopolieten.

Finkielkraut: ‘Lenin drukte het zo uit. Je kunt geen omelet bakken
zondereierentebreken.Opheteerstegezicht illustreertdieculinaire
metafoor de harde wet dat alles zijn prijs heeft. Je moet wel geweld
gebruikenenjezelfsbijenkeleongerechtighedenneerleggenals jede
klasselozemaatschappijtotstandwiltbrengen.Maarletterlijkgenomen
isdeleninistischeuitspraaknoghartelozer:degebrokeneierenzijnniet
detegenwaardevandeuiteindelijkeomelet,zevormenerdesubstantie
van.(...)Zezijngeenonvermijdelijkeschade,maaronmisbarebestand-
delen.Hoemeereieren,hoemooierdeomelet.’1279

HeteindevanhetDerdeRijkendeValvandeMuurhaaldevolgens
Finkielkrautgeenstreepdoorderadicalepolitiek,ookalleekhetdaar
eind1989evenop.Deradicalepolitiekisallangweerterug.Deslachtoffers
zijnweeralom.Endaarmeeisookdezoektochtnaardemisdadigersweer
gestart.JevindtdeslachtoffersindetrailerparkenindeVerenigdestaten,
opdeberghellingenvandeKaukasus, indestratenvanhetmoderne
IndiaenindeverlatenterritoriesvanAustralië.HetzijndePakistaanse
arbeidersinDubaiendevrouwenvanIran,dewerklozeninGriekenland,
indebanlieusvanParijsenMarseille,indetownshipsvanBlantyreende
taudisvanKinshasa.Enallenmoetenwordengered,zoalsooithetDuitse
volkendeRussischelijfeigenenmoestenwordengered.

Ook inhethuidigeontwikkelingsdenken,zovul ikFinkielkrautnu
aan,menenvelendatdepijlenéérstopdemisdadigersmoetenworden
gericht.Dezevelenzijnnatuurlijkdetheoreticivan‘hunschuld’en‘onze
schuld’.HetzijnzijdiedeellendevanGracePhirilinea rectatoeschrijven
aan ofwel currupte en luie Afrikanen of aan sluwe westerse egoïsten,
gevangenineenkapitalistischementaliteit.Zonderidentificatievandeze
misdadigers,gevolgddoorhunbestrijding,zullendeslachtoffersnooit
wordengeholpen.Derampspoeddiedeslachtofferstreft,kansindsRous-
seauimmers‘nooithetgevolgzijnvanhettoevalofvaniemandseigen
tekortkomingen’.Finkielkraut:‘zeisaltijdhetwerkvandeonzichtbare,

1279 Finkielkraut, De verloren beschaving,a.w.,p.110.
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overal zijn tentakels uitstekende schurk onder wiens ontaardheid ik
dagelijksgebuktga.’Dezondehuistnietmeerinmíjalsdragervande
erfzondemaar–schrikwekkendeoverdracht–inhém,indeander,als
onderdrukkeroftiran.‘Ikbennietfeilbaar,ikbenslachtoffer.’1280

Het slachtoffer en zijn redders
Daaromspeelthetslachtofferaltijdeencrucialerolinderadicalepolitiek.
Alleenwiedelijdendemensweettedefiniërenalsslachtoffer,kanookhet
kwaadterugbrengentoteenmisdaadendaarmeetoteenmisdadiger.Dat
luktoverigensalleenwanneerjehetslachtofferkuntlatenfigurerenals
eenMensch ohne Eigenschaften.Alshonderdprocentslachtoffer,zonder
eeneigenverhaal,eeneigencontexteneeneigenverantwoordelijkheid.
Wiedatallemaalwelheeft,valtnieteen-op-eendoortekoppelenaan
eenhonderdprocentdader.

Feitelijkkunnenradicalepolitici inhun jachtopdaders,alleenvan
hunslachtoffersleven,omdatzezichnietindeindividualiteitvandeze
mensenwensenteverdiepen,omdatzeweigerennaarhunkleineverhalen
teluisteren.Dezeimmensegevoeligheidvanderadicalepolitiekvooreen
anoniemegeslachtofferdemensheid,zowaarschuwtFinkielkraut,vergde
inde20eeeuwtalvanconcrete,maaralteconcreteslachtoffersenzaldit
ookinde21eeeuwweervergen.

nuisdejachtopdemisdadigermaaréénkantvanradicalepolitiek.De
anderekantisdeonverhuldeenvolledigesteunvoordiensonschuldige
slachtoffer.Indetijdwaarinhetkwaadnogeenimmanentenmetafysisch
karakterdroeg,wasdelijdendemenszoweldoordesemdvanditkwaadals
eenongelukkigerepresentatieervan.Vandaagisdelijdendemensopde
eersteplaatsiemanddiemoetwordengeholpen.Enliefstzosnelmogelijk.

Daarmeekomennietenkeldetheoreticivan‘hun’en‘onzeschuld’in
hetvizier,maarookhuncollegae:dekosmopolieten‘voorbijschulden
boete’.OokzijlopenvolgensFinkielkrauteengrotekansomteworden
meegezogeninderadicalepolitiek.

Hetisdezeaanklachtdieikhierverderuitwilwerken.Wanthetiseen
aanklachttegenhetkosmopolitismezélf.

Eriseenzee,eenoceaanvolslachtoffers,zobeseffenwijsindsRous-
seau.‘Deboat people,mensendieaandeonderkantvandesamenleving
leven,diezijnuitgehongerdofdoordedoodwordenbedreigd’.1281Enwij,
modernevolgelingenvanRousseau,doordrongendatvanhetfeitdathet
kwaadgeenmystiekmaareenalteaardsverschijnselis,menendatwe

1280 Finkielkraut, De verloren beschaving,a.w.,p.66.
1281 Finkielkraut,De verloren beschaving,a.w.,p.120.
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henmoetenhelpen.Datdoenwedoorhetinrichtenvanvluchtelingen-
kampen, via asielprocedures, door ontwikkelingshulp en humanitaire
interventies.Of,heelkleinwellicht,doorGracewatgeldtegevenvoor
eenminibusjeopndirandemarket.OmdathetkwaadsindsRousseau
nietlangereentragedieis,maareenmelodramadatdeoplossingreedsin
zichdraagt,nemenwij,postmodernehumanitarianseenmoreelbesluit
engaanovertothandelen.

Wijhandelen,zegtFinkielkraut,omdatwemóetenhandelen.Zonodig
handelenwijzondernatedenken.Danonderwerptde‘redderzonder
grenzen’destillenoodkreetvanhetslachtoffernieteerstaaneendiep-
gravendonderzoek.Dankomthijmeteen inactie. ‘Inplaatsvanzijn
eersteopwellingtewantrouwen,geefthijerjuistgehooraanomdathet
eengoedeopwellingis.’1282

Enwaarhijdanperdefinitieaanvoorbijziet,isdemogelijkheidvan
hetkwaad.Tragisch,immanentenmetafysischen,wieweet,onuitroei-
baar.Daaromkanookhetpraktischkosmopolitismeverschijnenalseen
vormvanradicalepolitiek.Alseenvormvanpolitiekhandelendatgeen
aandachtwenstteschenkenaandeonuitroeibaarheidvanhetkwaad,dat
voorbijwensttedenkenaanschuldenboete,waarinaanhetwereldwijde
slachtofferschapcoûte que coûteeeneindezalwordengemaakt,waarin
ijzermethandenzalwordengebroken,rivierenbergopwaartsdienente
stromenendehemelopaardewordtgevestigd.1283

Hoedehedendaagse‘redderzondergrenzen’toegeeftaanzijnhumani-
taireopwellingen,beschrijftFinkielkrautwanneerhijzichin1997buigt
overhetverschijnselvande‘humanitairehersteloperaties’vanorganisaties
alshetRodeKruisenArtsenzonderGrenzen.Hoewelbeideorganisaties
zich zeer kritisch tegenover elkaar opstellen, omschrijft Finkielkraut
béidealsinstitutiesdieweigerendeverhoudingentebestudereninde
landenwaarzewerken.1284Hijanalyseertbeidealsorganisatiesdieworden
gedrevendoorhooggestemdeidealen,maardiezichvrijwelnietinteres-
serenvoordeconcretemensenopwiezijhundadendrangrichten.De
humanitairenGO’sbekommerenzichnietom‘wiedelijdendemensis,
omdienswezenenbestaansrecht,omdewerelddiehijwilhelpenopbou-
wen;nochomdebeweegredenendieaanzijnvervolgingofdoodsstrijd

1282 Finkielkraut,De verloren beschaving,a.w.,p.116.
1283 Finkielkraute.a.,Dubbelzinnige Democratie,a.w.
1284 InhetzelfbeeldvanArtsenzonderGrenzenenhetRodeKruiszijnbeideorganisatiesantago-

nisten.TerwijlhetRodeKruiszichverrehoudtvanelkepolitiekeinmenging,menendeArtsen
zonderGrenzendatzedoorlopendhunstemmoetenlatenhorentegenonrechtvaardigheid.
Delaatsteorganisatieontstonddanookuitprotesttegendeeerste.VoorFinkielkrautmakenze
beidedeeluitvanhetzelfdestrevenreddersvandemensheidteworden.Zie:RalfBodelier&
MirjamVossen,Hulp,a.w.,p.157-177.
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tengrondslagliggen,omdebetekenisdiehijaanzijnlevensgeschiedenis
enmisschienaanzijndoodwilgeven.’1285

Deeisomonmiddellijktehandelen,krijgtnietalleencontoureninde
directehulpverleningaanhongerigenenboat peoplevanhumanitaire
organisaties.Onvermijdelijkkrijgtzeookeenpolitiekevertaling.Want
nietalleenparticulierenofnGO’s,maarookdemocratischelandendie-
nenvolgensRousseau’sleerlingendekantvandeslachtofferstekiezen.
Daarmeewordtnietalleenhetonderzoeknaarhetlijdenmaarookde
politiekeafwegingondergeschiktgemaaktaandekosmopolitischeim-
peratief.OndergeschiktaandedwingendeeisomslachtoffersalsGrace
Phiri,tereddenuitdeklauwenvanhetkwaad.1286

WiezichnietlaatverleidenofdwingenomGracetehelpen,ismeerdan
eenimmoreleschoftdieBobGeldofsoproepGive us your fucking money 
aanzijnlaarslapt.Zijnfalenisdramatisch.Hijlaatdeslachtoffersinde
steekenpleegtdaaromnietminderdaneenmisdaadtegendemensheid.
Innaamvandegoedezaak,innaamvanhetslachtofferéndemensheid,
belandtdeweifelendetegenstandervanderadicalepolitiekalsnelinhet
kampvandeabsolutevijandvandemensheid.1287

DeredderzondergrenzendientnietalleenGraceenhaardochterin
barensnoodtesteunentijdenseenwandelingopndirandemarket.Hij
dientalslidvaneendemocratischestaatookhetbesluitteonderschrijven
omBosnischemoslimstereddenmetsafe havens,zelfswanneerdezezich
bevindeninonverdedigbareenclavesinsrebrenica.Alevenzeerdienthij
hulptegeveninvluchtelingenkampenvandeHutu,netoverdegrens
met het post-genocidaire Rwanda; ook al bevinden zich in het kamp
groepenmoorddadigeInterahamwedienu,dankzijdeinspanningenvan
dehulpverlener,weeropsterktekunnenkomen.1288

1285 Finkielkraut,De verloren beschaving,a.w.,p.118.
1286 Democratie,zoschrijftFinkielkraut,heefteendubbelzinnigebetekenis.Democratieduidtzowel

‘proces’aanals‘regeringsstelsel’.Wiedemocratieopvatals‘stelsel’,ziethaaralseendebatzonder
gegarandeerdresultaatenzondereinde.Eendergelijkdebatkanimmersookalsuitkomsthebben
datwegéénhulpmoetenverlenenaanvluchtelingenkampenofdatwegeenmilitairebescherming
moetenbiedenaanbedreigdeenclaves.Ineendemocratiewordt‘alleswatmetgemeenschap-
pelijkezakentemakenheeft,gemeenschappelijkbesproken.Deonwrikbarezekerhedenvande
traditiezijnverdwenenenvervangendoorcollectievebespiegeling.’Wieechter,zoalsderedders
vandewereld,democratieopvatalseen‘proces’,weetopvoorhandalwatdeuitkomstis.Van-
daagisdewereldnogonvoltooid,doorhetdemocratischeprocesiszijopwegnaarhetgeluk.
Doelbewustvoertdedemocratierichtingheil,ennukomtheteralleennogaanhindernissen,
blokkeringenenvertragingenopteheffen.Vanzelfsprekend,zeggenderadicalepolitici,staat
allesterdiscussie.Wieechternietmeewilindeonverbiddelijkeuitkomst,verdientgeenplaats
inhetdemocratischeproces.Zie:Finkielkraut,Het onvoltooide heden, a.w.,p.91.

1287 AlainFinkielkraut&Petersloterdijk,De hartslag van de wereld,Amsterdam:Boom2005,p.
108.

1288 LindaPolman,De crisiskaravaan. Achter de schermen van de internationale hulpverlening,Am-
sterdam:Balans2008.
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Terug naar het kwaad
Wanneerkosmopolietenmenendathet‘kwaad’identificeerbaaris,enwan-
neerzijmenendathetkanwordenbestredenzoalsookmisdadenkunnen
wordenbestreden,steltFinkielkrautsomberdatwemoetenterugkeren
naareenoudeopvattingoverhetkwaadalsonvermijdelijkenmysterieus.
Terwijlkosmopolietendetoekomstoptimistischenmetdewapenenvan
deredetegemoetwensentetreden,waarschuwtFinkielkrautpessimistisch
voordeconsequentiesvaneenal tegrootoptimismeenvanal teveel
redelijkheid:‘Hettotalitarismeisniethetfiascovandemenselijkedroom
vangoedheidengeluk,maarintegendeel,hetishetresultaatervan’.1289

Letop:Finkielkrautzegtnietdatwenietmoetenhelpen.Hijisgeen
misantroop,geenrauweanti-kosmopoliet.Hijbepleitgeenafwezigheidof
desinteresse.Kernvanzijnverhaalishettoelatenvantwijfelenargwaan.
Kernvanzijnoverwegingeniseenbesefvandeonverslaanbaarheidvan
hetkwaad.Als tragischdenkerpropageertFinkielkrautde ‘pasopde
plaats’.Finkielkrautpleitvoormeeraandachtvoorconcretemensenen
voorhetdoorlopendepogenomconsequentiesvanpolitiekhandelenin
teschatten.Finkelkrauthooptdepolitiektereddenuitdeklauwenvan
radicalen,idealistenenmoralisten.Vandeauteursvanhetmelodrama.
En,zotrekikdegedachtedoor:daarmeehooptFinkielkrautdepolitiek
ooktereddenuitdehandenvanalteovertuigdeverdedigersvandeMil-
lenniumdoelenofdeResponsibility to Protect.

Watradicalepolitiekdoetverschillenvanniet-radicalevarianten,isniet
alleenhetontbrekenvangevoelvoordeweerbarstigheidvanhetkwaad.
Eenbelangrijkverschilisookdatdeniet-radicalendepolitiekopvatten
alsdemogelijkheidom‘gezamenlijktebesprekenwatmetgezamenlijke
zaken te maken heeft’. Finkielkraut: ‘In een democratie spreekt niets
vanzelf,nietskomtvanbovenengeenenkeleverworvenheiddraagthet
stempelvandeeeuwigheid.Alleswatooitdoorhetgezagaanargumentatie
wasonttrokken,isvandaagonderwerpvandebatzondergegarandeerd
resultaatenzondereinde.’Vooreenniet-radicalevormvanpolitiek,is
pluralismeeenfundamenteelgegeven.1290

Datbetekentdusookdatdestemvandeslachtoffersonderwerpisvan
debat.Endatdezestemdaarinnietpersedeboventoonhoefttevoeren.
Datbetekentdathetpleidooiomhulpteverlenenof,bijvoorbeeld,via
politioneleactieeeneindeaanhunonderdrukking temaken,nietals
vanzelfsprekendwordtingewilligdenalevenminkanrekenenopgega-
randeerdresultaat.

1289 Finkielkraut,Dubbelzinnige democratie,a.w.,p.26.
1290 Finkielkraut,Het onvoltooide heden,a.w.,p.91.
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Voorstandersvanradicalepolitiek,aldusFinkielkraut,stemmenmet
dit open einde niet in. Voor hen is pluralisme niet het fundamentele
gegevenvandepolitiek,maarhetbeginpuntvaneenprocesdatalleen
maarhindernissen,blokkadesenvertragingenkentopwegnaareenop
voorhandvastliggendeuitkomst.Radicaledeelnemersaanhetpolitieke
procesverdedigendanooknooiteenopinie.Zeverkondigeneeneviden-
tie.‘Zijdragenzorgvoordeovergangvandeduisternisnaarhetlicht.
Omdatdedemocratieinhunogengeentoneelofeenbegrensderuimte
is,maardeontplooiingvandewaarheidindetijd’.1291

Radicalepolitici,zoredeneertFinkielkraut,zienzichzelfalsstrijdersin
eendynamischenmanicheïstischconflicttussenhetgoede–deslacht-
offers–enhetkwade,demisdadigers.Eenstrijdwaarindemisdadiger
gedoemdistenondertegaanenhetslachtofferomtezegevieren.Indat
proceswordtnietgeredeneerdviategenstellingentussengelijkwaardige
politiekevriendenenvijanden,maar in tegenstellingen tussendeon-
mensenendemensheid.Dezeonmensenzijngeenpolitiekevijanden.
Hetzijnimmoreleschoftenenweerzinwekkendemonstersdieworden
getolereerdzolangzezichafzijdighoudenenhetpolitiekeprocesniet
verstoren,maardiehetveldmoetenruimenzodrazehetmenselijkgeluk
indewegblijkentestaan.

Het moet expliciet gezegd: Finkielkraut noemt hen niet. Maar zijn
analysetreftmetnameveelverdedigersvanhetHumanDevelopment-
conceptendeMillenniumdoeleninhunhartstochtelijkemaarvolstrekt
a-politiekepogingomeeneindetemakenaanhetimmenseprobleem
vandewereldwijdearmoede.

Carl Schmitt
nieuwisFinkielkrautsaanvalopderadicalepolitiekniet.Erisopgewe-
zendatdezein extensoisterugtevindenbijCarlschmitt.Dezeschmitt,
dezekroonjuristvanhetDerdeRijkenomdieredenlangetijdgenegeerd,
definieertnetalsFinkielkraut‘hetpolitieke’alshetonderscheidmakenin
politiekevriendenenpolitiekevijanden.1292Dit‘politieke’isnietzozeer
‘depolitiek’ofhet‘politiekebedrijf ’zoalsbedreveninparlementenof
gemeenteraden.Hetpolitiekegaataandegeïnstitutionaliseerdepolitiek
vooraf en maakt deze feitelijk mogelijk. Het politieke ontstaat op het
momentdatmensenietswillenbereikenenvervolgensvaststellenmet
wiezedatdoelkunnenbereiken(depolitiekevriend)enwiehendaar
vanafzalproberentehouden(depolitiekevijand).Metpolitiekevijan-

1291 Finkielkraut,Het onvoltooide heden,a.w.,p.92.
1292 TheoW.A.deWit,Carl Schmitt,lezingstudiumGeneraleGroningen16maart2009,p.3.
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denvalttepraten.Methenkanstrijdwordengevoerd,totoorlogentoe,
maarmethenkunnenookafsprakenwordengemaakt,compromissen
wordengeslotenenzakengedaan.Datisvolgensschmittanderszodra
jeopgrondvanmoreleoverwegingendefiguurvande‘politiekevijand’
loslaatenoverstaptopdefiguurvandeimmorele‘vijandvandemensheid’.
Wanneerwenietwillendateendergelijkevijandoverwint,dankunnen
wehemlouternogvermorzelenenuitroeien.

Hetdefiniërenvanpolitiekevriendenenvijandenisvoorschmitteen
lakmoesproefinradicaaldenken.Wieweigertomtegelijkmethetbepalen
vanzijndoelstellingenookzijnvijandentedefiniëren,gaaternaaralle
waarschijnlijkheidvanuitdatzijndoelenvolstrektevidentzijn.Datze
dooriedereenwordengesteund,datzedemensheidzondermeervooruit
zullenhelpenendatdegenediedezedoelennietondersteunt,zichzelf
buitendeordevanhetmenselijkeplaatst.

Destrijddiejedanvoert,leidtmaarzeldentoteencompromis,want
alleen met politieke vijanden valt immers tot een vergelijk te komen.
Eerder leidtdezestrijd tot ‘bijzonder intensieveenonmenselijkeoor-
logen.Bovenhetpolitiekeuitgaandzalzedevijandtegelijkinmorele
enandereopzichtenmoetendegraderenentotdeonmenselijkegruwel
makendienietslechtsdienttewordenafgeweerdmaardiedefinitiefmoet
wordenvernietigd’.1293Deactivistdielouterhandeltopgrondvanmorele
motieven,genereertbehalveeencategorieslachtoffersookeencategorie
immorelemensen–demisdadigers–diezondermeermogenworden
geofferdophethakblokvandevooruitgang.

Volgensschmittdienenweomdezeredenhetoudemiddeleeuwse–
Augustijnse–conceptvanhetkwaadnieuwleveninteblazen.1294Een
conceptdatwaarschijnlijkookinAfrika,maarzekerbijGracePhiriop
instemmingkanrekenen.

Wiehetpolitiekerespecteert,werktmetdevooronderstellingdatde
mensBöse–slecht–is.DaarmeebedoeltdeDuitsedenkernietzozeerdat
demensvannatureeenroofzuchtigofegoïstischwezenis,maardatde
menseendynamisch,problematischendaarmeefeilbaarwezenis.Ook
metdebestebedoelingenblijktdemensregelmatigtefalen.netalsbij
dejoodseFinkielkrautwortelthetmensbeeldvandekatholiekeschmitt
ineenoudende factoreligieusgedachtegoeddatinelkgevalteruggaat
totvervóórRousseau.

schmitt:‘Ineengoedewereldondergoedemensenheerstnatuurlijk
loutervrede, zekerheidenharmonievanallenmetallen.Priestersen

1293 schmitt,Het begrip politiek,a.w.,p.62.
1294 Deprivatio boni-gedachtevanAugustinusvanHippo.ZievoetnootindeelI,hoofdstuk4van

ditproefschrift:Voices of the Poor en het kwaad.
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theologenzijnhierevenoverbodigalspoliticienstaatslieden.’Maarwe
levennietineengoedewereld.‘Talrijkesecten,ketters,romanticienan-
archistenhebbenlatenziendatdeloocheningvandeerfzondeallesociale
ordevernietigt.(...)Hetisdusomdatwijmensentotzondegeneigdzijn,
datwijlevenineenwerelddiedoorhetonderscheidtussenvrienden
vijandgetekendblijft.’1295

Finkielkraut, die schmitt goed heeft gelezen, noemt diens analyses
nietalleen‘fascinerendebeschouwingen’maarverklaartzeookvanhet
hoogstebelangvooreenadequateanalysevandehuidigesituatie.‘Innaam
vandegoedezaakschafteEuropainfeitedefiguurvandepolitiekevijand
af.VervolgenswekteEuropa,indevormvandevijandvandeAnder,de
monsterlijkefiguurvandeabsolutevijandweertotleven.’1296

EnFinkielkrautwaarschuwt.Tegendeveronachtzamingvanhetkwaad.
Tegenderadicalepolitiek.Tegendeoverschattingvanhetgoedeinde
mens. Tegen de ‘demonisering’ van de tegenstander. Hij beaamt het
adagiumvanAlexandersolzjenitsynwanneerdeze,gevangenindehel
vandeGoelag,hetvolgendeschrijft:‘Alsofdedingenzosimpelinelkaar
zoudenzitten.Alsoferergensmensenmeteenslechteinborstkwaad-
aardigeplannenaanhetberamenzoudenzijnenwenietsanderstedoen
zoudenhebbendanhenoptesporenenoptesluiten.Datisteeenvoudig.
Descheidslijntussengoedenkwaadlooptdwarsdooriedershart.’1297

Finkielkraut heft een waarschuwende vinger tegen ondoordachte
vormenvanactivisme.Zekerwanneerdezegepaardgaanmetgeweld,
ofdezenuoorlogenwordengenoemdof‘humanitaireinterventies’.Hij
waarschuwttegenradicaleingrepenmetonvoorspelbareuitkomstenen
tegen handelen vanuit het simpele manicheïsme van goed en kwaad.
Finkielkrautwenstdetragedieweerinereteherstellenendecomplexiteit
opnieuwonderogentezien.

Finkielkrautwensthernieuwdeaandachtvoorhetimmanentekwaad.
FinkielkrautwenstaantesluitenbijGracePhiri’sdefinitievandewer-
kelijkheid.

Daarompleithijvoorhetherstelvaneenpolitiekdenkendatdoor-
trokkenisvanhetbesefdatmensenaltijdhandelen ‘zonderdezinof
het toekomstig verloop van de geschiedenis te kennen’, zoals een van
Finkielkrautsfavorieteauteurs,deschrijverMilanKunderahetuitdrukt.
‘Zonderzelfsdeobjectievezintekennenvanhuneigendaden(...)gaan

1295 DeWit,Carl Schmitt,a.w.,p.8.
1296 InditcitaatheeftFinkielkrautmetnamede‘joodse’vijandvanhet‘Palestijnse’slachtoffervoor

ogen,ookalrijktzijnanalyseverder.Zie:Finkielkraut&sloterdijk,De hartslag van de wereld,
a.w.,p.108.

1297 Aleksandersolzjenitsyn,De Goelag Archipel(deel1),Baarn:DeBoekerij1974,p.130.



561

ze door het leven zoals je gaat door de mist’.1298 En die mist, zo vult
Finkielkrautaan,‘iszijnlot,zelfswanneerhijmeentdatzijnlevendoor
dezonvandeRedeofdoorhetonvervalstelichtvanhetgevoelwordt
beschenenofwanneerhijzichzonderiemanduittesluitenaandekant
vanalleongelukkigenschaart’.1299

Conservatief
AchterhetdenkeninenerzijdspraktischeconceptenalsHumanDeve-
lopmenten,inminderemate,Humansecurityenanderzijdsdefiloso-
fischeexercitiesvanAlainFinkielkraut,gaanforsecontroversesschuil.
Finkielkrautvraagtaandachtvoorhetkwaadalseentragedie.Dewoord-
voerdersvanHumanDevelopmentenHumansecuritylijkenhetkwaad
doorgaansoptevattenalseenmelodrama.HetdenkenvanFinkielkraut
worteltineenoudejoods-christelijkegedachtevandefeilbaremens.Dat
vandepraktischekosmopolietendrijftinhetmoderneoptimismevan
demaakbaresamenleving.

WiedóórdringtinhetdenkenvanAlainFinkielkrautstootopover-
wegingendiezijnterugtevindenbijtragischefilosofenalsCarlschmitt,
niccolòMachiavellienThomasHobbes.Modernekosmopolietenzijn
kinderenvandemelodramatischeImmanuelKant,levendineenwereld
waarin geen onverklaarbare dingen gebeuren. Bij Finkielkraut ligt de
nadrukoppolitiekdelibererenbinneneenafgegrensdearenawaarme-
ningsverschillenzonderbloedvergietenkunnenwordenuitgevochten.
DewoordvoerdersvanHumanDevelopmenten,inwatminderemate,
Human security, leggen de nadruk op moreel handelen en concreet
activisme.Zijroependewereldburgersopomverantwoordelijkheidte
nemenenmoreleheldhaftigheidtetonen.

Dezetegenstellingisvanhetgrootstebelang.nietzozeeromteweten
datGracePhiri’sopvattingvanhetkwaad–Imfa Siyithawika –dichterbij
dievanAlainFinkielkrautligtdanbijhetpraktischredenerendatoplicht
inHumanDevelopmentenHumansecurity.Welomdatweinmiddels
mogenvermoedendatHumanDevelopmentenHumansecurity,zónder
acht te slaan op Finkielkrauts waarschuwingen, net voor Grace Phiri
bijzonderonaangenamegevolgenkanhebben.

Gracebeschrijftdeproblemenwaarmeezijworsteltalseenimmanent
metafysischkwaad,waarvoormaarweinigendirectverantwoordelijkkun-
nenwordengesteldenwaarvooralevenminsimpeleoplossingenbestaan.
Armoedeenonveiligheidzijnvoorhaareerdereencomplexetragedie

1298 MilanKundera,Verraden testamenten,Baarn:Ambo1994,p.212.
1299 Finkielkraut,De verloren beschaving,a.w.,p.123.
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daneenmanicheïstischmelodrama.Enhetiseenbelangrijkevraaghoe
eenidealistische,progressieveenmoreelgedrevenpolitiekeagendavan
HumanDevelopmentenHumansecurityzichtothaarlevenverhoudt.

Dezelfdevraag,maardaninomgekeerderichting,kanenmoetworden
gesteldaanCarlschmitt,AlainFinkielkrautenhundiscipelen.Leidthun
realistische,conservatieveoriëntatieniettoteen de factoacceptatievan
hetkwaadwaardoormeerdaneenmiljardarmendagindaguitworden
geraakt?Hoeradicaalishunbesluitomhetkwaadonderogentezien
endaarpolitiekeconsequentiesuitdetrekken,waaronderhetmogelijk
fundamenteel kritiseren van projecten als Human Development? Is
eendergelijkeoriëntatienietnetzoradicaal,zonietradicaler,danhet
grootschaligingrijpenmethetoogmerkhetlotvaneenmiljardmensen
teverbeteren?

LevertFinkielkrautsintellectueleflirtmetdemiddeleeuwseopvatting
van de erfzonde Grace niet over aan een middeleeuws bestaan waar
hetlevensolitary, poor, nasty, brutish and short is?Zonee,welkemoge-
lijkhedenzietFinkielkrautbinnenzijnintellectuelekaderdánomhaar
vooruittehelpen?

Inzijnboekenishetantwoordniettevinden.Datiseengemiswaar
iknietsneloverheenzalstappen.AlleendaaromalvormtFinkielkrauts
conservatismegeenalternatiefvoorhetkosmopolitismedatikindeze
tekstonderzocht,bekritiseerdeendesondankshebonderschreven.

TegelijkertijdkaniknietandersdanmeopenstellenvoorFinkielkrauts
reservestegenoverideëelgemotiveerdeactiviteiten,georganiseerdinde
westersewereld,metdebedoelinghetZuidenhetgelukteverschaffen
dathetvandaagnogmist.Wantnietalleendepolitiekedoortastendheid
vangeïnspireerdactivismeinenbuitendepolitiekearena,maarookde
a-politiekehumanitairebetrokkenheidvaneenconcurrerendactivisme,
kanuitlopenopeenvormvanradicalepolitiek.‘Indekernisradicale
politiekaltijdeenvormvanwegvagingvangegevenheid,feitenenge-
beurtenissentengunstevaneeneenvoudigmoreelbasisschema’,aldus
Finkielkraut.1300Hetiseenkritiekdieikmeterhartewenstenemen.

Twee intellectuelen, Carl Schmitt en Alain Finkielkraut spreken zich uit over de 
beperkingen en gevaren van het kosmopolitisme. Besprak ik in eerdere essays 
doorgaans kosmopolitische intellectuelen, deze twee denkers, gefascineerd door 
het kwaad, zijn uitgesproken anti-kosmopolitisch. Dat is geen toeval. Want im- en 

1300 TheoW.A.deWit,‘Deverenigdemensheidenhaarobstakel.Develevergezichtenvanradicale
politiekvolgensAlainFinkielkraut’,in:Finkielkraut,Dubbelzinnige Democratie,a.w.,p.74.
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expliciet luidt hun grootste verwijt aan het kosmopolitisme dat dit veel te weinig 
oog heeft voor datgene waar zij doorlopend op hameren: voor het kwaad. 
De krachtige behoefte van veel kosmopolitische intellectuelen om de wereld 
niet alleen te beschouwen maar ook te verbeteren, leidt tot het voorbijzien aan 
een kwaad dat telkens weer en veelal onvoorzien de kop opsteekt. Pogingen om 
dat kwaad onder de knie te krijgen, voeren doorgaans tot een radicale politiek, 
meent bijvoorbeeld Finkielkraut. Hij maant intellectuelen met kosmopolitische 
neigingen dan ook om zich terughoudend op te stellen tegenover moreel gemoti-
veerde activiteiten. Zeker wanneer deze in het Westen worden georganiseerd, met 
de bedoeling om mensen in het Zuiden het geluk te verschaffen dat ze vandaag 
nog missen. Het is een kritiek die kosmopolitische intellectuelen zich ter harte 
moeten nemen.

OVERDEGEVAREnVAnEEnRADICAALKOsMOPOLITIsME
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summary

Cosmopolitan perspectives
Reflections on ‘Human Development’ and ‘Human Security’

Aroundtheyear1990, theUnmemberstatesdeveloptheconceptof
Human Development.Thisconceptwilllaterbecomewidelyknownas
theMillenniumgoals,aimedatpovertyreductionamongthepoorest
worldwide.

Around 1995, the member states develop a second concept, now
aimedatHuman Security.Humansecurityisthesecurityagendawith
whichthe‘internationalcommunity’attemptstoimprovethesecurity
ofboth the inhabitantsof richcountriesand thatof the inhabitants
ofnotoriouslyunsafecountries.Bothconceptshavebeendeveloped
againstabackdropofincreasingglobalisationandcommunalinvolve-
ment.Theyaimtogivedirectiontotheendeavourtobanpovertyand
insecurityacrosstheglobe.

HumanDevelopmentandHumansecuritycanbeseenasaprogram-
medelaborationofcosmopolitanism,globalcitizenship.Cosmopolita-
nismisaphilosophicalwayofthinking,interpretingtheglobalsociety
asonewholeinwhichpeoplearenolongerdividedaccordingtoculture,
nationality,race,orclass.Cosmopolitansthereforeconsidertheirviewsto
closelymatchthecurrenttrendofglobalisationinwhichpeopleworld-
wideindeedseemtobedriftingmorecloselytogether.

ThisthesisexamineswhetherthenotionsofHumanDevelopmentand
Humansecurityobservethecoreideasofcosmopolitanism.shouldthis
notprovetobethecase,itwillbeexaminedinwhichregardtheyfall
shortandwheretheyshouldbeadapted.Inpreparationtothistest,the
cosmopolitanperspectivesoffiveleadingthinkerswillbeanalysed:Di-
ogenesofsinope,MarcusAurelius,ImmanuelKant,EmmanuelLevinas,
andAmartyasen.Itwillbecomeapparentthateventheperspectivesof
thesethinkersdemonstratespecificshortcomingsinfacingthecurrent
challengesofglobalisationintheirtimeaswellasinours.nevertheless,
bymeansofthesefiveperspectives,anoutlineofcosmopolitanismcan
besketched.
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since current globalisation has an exceptionally dynamic character
andismarkedbyanincessantandhard-to-definetorrentofevents,a
study into globalisation-inspired cosmopolitanism -including Human
DevelopmentandHumansecurity- requiresanequallydynamicme-
thod.Inmyopinion,themethodmostsuitedtothisendeavouristhat
oftheessay,asdefendedbyJean-FrançoisLyotardandTheodorAdorno.
Contrarytotheusualresearcher,theessayistresearcherexplicitlypays
attentiontothelittlestories,themicrologies,thatconstantlyrefocushis
argumentandbringtolightnewpointsofview.ThePolishphilosopher
LeszekKolakowskioncewrotethatmanyintellectualsaretormentedby
a ‘restless conscience’.This restlessnesscanbe interpretedas thenag-
gingquestionwhethertheirworkisreallydoingjusticetoreality.More
specifically:manyintellectualsareplaguedbythequestionwhetherthe
little,concretestoriesbyconcretepeoplearenotbeingeclipsedbythebig
picture.Theessayseemstoprovideasolutiontothisproblem,leaving,
accordingtothinkerslikeLyotard,atleastascrapof‘justice,justice,and
morejustice’.Thismoralstand,itwillturnout,isalsothebasicprinciple
ofcosmopolitanism.

Thereisasecondwayinwhichmymethoddiffersslightlyfromthe
norm.InlinewithphilosopherMarthanussbaumandpoliticalscientist
DominiqueMoisi,Ifeelthatindividualandgroupemotionsdistinctly
drivetheiractionsandarethereforealsoofgreatimportanceinanana-
lyticalsense.Thatiswhy,inthephilosophicaltreatmentoftheconcepts
ofHumanDevelopmentandHumansecurity,Iwishtotracetowhat
extenttheyareinfluencedbythetwosocialemotionsthatappeartobe
arousedbyglobalisation,namelyfearandempathy.

Insum,themainquestionofthisstudyis:towhatextentdoleading
programmed concepts of Human Development and Human security
observethecoreideasofcosmopolitanism,andtowhatextentdothey
accountforthesocialemotionsoffearandempathy?

Aftercompletingthistest,Igiveacommentarytoconfrontthemoral
principleofcosmopolitanismwiththenotionofevilasitloomsupin
conversationswithextremelypoorandinsecurepeople.

There are four parts to this text
Thefirstparthasaverypersonalcharacter.IexplainwhyIwishtowrite
thisthesisandwhichmethodIusetodoso.This‘why’isclarifiedbasedon
twoevents;avisittotherenownedphotographyexhibitionFamily of Man 
inClervaux,Luxembourg,andameetingwiththeextremelypoorGrace
Phiriatthemarketofndirande,Malawi.WhileFamily of Mantempts
theobserverintocosmopolitanism,meetingGradePhirichallengesthe
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idealofcosmopolitanism.ThisfirstpartalsotellsthestoryofwhyIhave
beeninspiredbytheFrenchphilosopherJean-FrançoisLyotardandhis
GermancolleagueTheodorAdorno.

Inthesecondpart,Iexplorethephilosophicalsideofcosmopolitanism.
InthispartIreadfivephilosopherswhoareknowncosmopolitansand
Iexplorewhattheyseeasthecoreofcosmopolitanismandhowthey
furtherdeveloptheirviewofcosmopolitanism.Aswastobeexpected,
eachof these thinkers tellsastoryof theirveryown.Yet there isone
singletermthatstandsoutwithallofthem.Thatisatermwithastrong
moralsignificance:‘dignity’.People,whereverintheworldtheymaylive,
holdanintrinsicdignity,andthisdignityistoberespectedoreffected.
Thefivecosmopolitanphilosophersdonotsucceedatelaboratingtheir
cosmopolitanismsufficiently.Thepowerfulmoralstandthattheyalltake,
isonlybroadlyexpoundedbyoneofthem(ImmanuelKant).Especially
atranslationintothepoliticaldomainfallsshort.nevertheless,Iidentify
thatamodelofcosmopolitanismiscrucialinanageofglobalisation.In
aworldthatisgrowingsmallerinatechnological,economic,political
andculturalrespect,acosmopolitanidealcreatesanimportantpointof
orientation.

Inthethirdpart,Iinvestigatethesocialemotionsthateitherlendsup-
porttocosmopolitanismincontemporarysocietyorthreatenitssupport.
Basedonanumberofparticularobservations,Idistinguishtwoimportant
socialemotions.Thesearefearandempathy.Fearleadsustoseekout
securityandprotectioninourownidentityandourownenvironment.
Empathymakesusrelativizetheimportanceofourownsecurity,identity
andenvironmentandalsogivecareandattentiontopeoplefaraway.Both
emotionsarestronglyrooted,itappears,inthedynamicsofthecurrent
globalisationtrend.

Thefourthpart isaimedattwoUnitednationsactionplans.Those
areHuman DevelopmentandHuman Security.HumanDevelopmentis
principallyknowninitsconcretetranslationasthe‘MillenniumGoals’.
Human security became widely known in 2011 when nATO started
protectingtheLibyanciviliansagainsttheirleaderGhadaffi.Bothaction
plansemployadistinctlycosmopolitanprinciple.HumanDevelopment
andHumansecuritypresupposetheconceptof‘oneworld’.Yet,Iidentify
thatbothplansarebuiltondifferentfoundations.Humansecuritycapita-
lisesonglobalfearwhileHumanDevelopmentdoesthesamewithglobal
empathy. Just like the philosophical views on cosmopolitanism, both
actionplansareimperfect.WhatHumanDevelopmentmissesisaclear
politicalagendawhileHumansecurityrevealsanumberofmoralvoids.

Thefinalpartofmythesisiswoundupwithareflectionontherelation

sUMMARY
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betweenmoralsandpoliticsincosmopolitanism.Iascertainthatboth
areatdaggersdrawn.

Part I. Globalisation and the uneasy conscience

1.WhenI,onsaturdaymorning1January2011,enterthekeywordsglo-
balization & cosmopolitanism & ‘human security’ & ‘human development’
intotheGooglesearchengine,thereare13,600hits.Isthatmany?no,it
isanexceptionallylowscore.ThegoalkeeperwithfootballclubWillem
IIhasdoublethenumberofhits.Youwonderifthesefourtopicshave
everbeenconceivedoftogether, letalonehavetheirinterconnectivity
analysedorcriticised.

2.Therearetwoconcreteeventsthatleadmetofit globalisation, cosmo-
politanism, human security,andhuman developmentintoonestudy.That
isa global development, an ideal and two global action programmes,The
first,inthesummerof2009,isavisittoThe Family of ManinClervaux
inLuxembourg.Thisisanimpressivephotographyexhibitionthatdrew
millionsofvisitorsinthe1950s.Withphotographsofpeoplefromallover
theworld,thisexhibitioncarriesouttheideathatthesepeoplehardly
differfromeachother.Itpostulatesthattheworldconsistsofonewhole
inwhichcolour,race,class,ageandgenderareirrelevant.Theexhibition
confirmswhatIhavealwayspresumed.Thebeautifulphotographsonly
seemtoreinforcemyidea.

nomatterhowsuccessfulThe Family of Manwas,itappearsthateven
inthe1950sthisexhibitionwasexposedtofiercecriticism.Criticismeven
extendsbeyondthescopeoftheexhibitionitself.Itisaimedatcosmopo-
litanismingeneral.notonlyistheexhibitionaccusedofrepresentinga
WesternorevenAmericanideal,itisalsochargedwith‘adamism’–we
sharethesameroots(Adam)-and‘essentialism’–weareallthesame
(inessence).

Cosmopolitanism,inshort,issaidtocloseitseyestothedifferences
betweenpeople.ThisisacriticalnoteItaketoheart.Isitnottooeasyto
claimthatrace,class,religionhardlymatteranymore?Yet,Iwouldstill
allowTheFamilyofMansomecredit,becauseIimaginecosmopolitanism
tobeamoralhorizonagainstwhichinfractionsagainsthumanitycanbe
marked.OnlythosewhobelieveinthecosmopolitanidealofTheFamily
ofMancanworryaboutthefactthatpeoplefalloutsidethefamilyor,
evenworse,areplacedoutsidethefamily.

3.Thishappensduringanencounterinthefilthysandsofthendirande
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MarketinBlantyre,Malawi.ThisiswhereImeetGracePhiri,whoisin
desperateneedofhelpbecauseherdaughterisabouttogivebirthonthe
spot.ThisencounterwithGraceonceagainbringsupfordiscussionthe
cosmopolitandreamofsteichen’sexhibition.TheFamilyofManindeed
seems to be a concept which conceals rather than reveals. Without a
doubt,GraceandIstemfromonefather.Withoutadoubt,wearethe
sameinessence.Yetthecircumstancesthatforceherandherfamilyto
liveinextremepovertyandinsecurityinndirande,andthecircumstances
thatallowmetoliveinwealthandsecuritylessthanathousandmeters
awayinnearbynyambadwe,couldnotdiffermore.

4.WhenGrace is tellingmestories someweeks laterunderneath the
disquietingpaintingImfa Siyithawika–there’snoescapingdeath–she
exactlydemonstrateshowsheisexcludedfromtheFamilyofMan.Grace
Phiriisnowomanofdeepphilosophicalinsights.Itisallabouttheshort
storiesshetellsme.Theyare‘micrologies’.YetwhenIcompareGrace’s
storiestowithdatafromtheextensiveresearchVoices of the Poor,they
appearapars pro totoofoverabillionstories frompeople in similar
circumstances.

Andthereissomethingelse.somethingVoicesofthePoordoesnot
address.GracePhiri’sstoriesareinterlacedwithreferencesto‘evil’.This
evilappearsintrinsic(itisembeddedinreality)andmetaphysical(the
causeisoutsidereality).ItisanevilwhichisfullyinterwovenwithPhiri’s
environment yet can be ascribed to no single or multiple instigators
withinthisenvironment.Itisanevilthatbefallsyouandmayleadtoa
tragicattitudetolife.IsuspectthatIcanlaterapplythisnotionofevilas
acriticalnotetocosmopolitanprogrammessuchasHumansecurityand
HumanDevelopment.Toprogrammesexplicitlyaimedattheextremely
poorandinsecurepeoplelikeGracePhiri.Toprogrammesthatassume
thattheywillbeabletodissolvetheevilthatstrikesthesepeopleasa
matterofcourse.

5-7.My researchquestion is taking shape, seeabove. Iwish toknow
whetheritispossibletohaveakindofcosmopolitanismthatdoesnot
simplyrecognisethedifferencesbetweenpoorandrich,safeandunsafe
people,butthatcanalsocontributetoliftingsuchdifferences.

Part II. Globalisation and room for thought

8.Itisnotfar-fetchedtothinkthatcosmopolitanismisanewpheno-
menon,sailingonthewavesofglobalisation.Thisisonlypartiallytrue.

sUMMARY
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Cosmopolitan thinking has been part of Western thinking from the
onset.still,atrulycosmopolitanmindsethasonlybeenapossibilitysince
thefalloftheWallandtheadvanceofmodernICT.Yeteventodaywe
donotlivein‘acosmopolitanera’.Wedolivein‘aneraofcosmopolita-
nism’.Eventhoughnoteveryworldcitizenisinclinedtothinkasaglobal
citizen,itisfromacosmopolitanperspectiveonlythatitispossibleto
thinkaboutawidearrayofchallengespeoplearefacing,whereverthey
areintheworld.

Firstofallnow,itisimportantformetocometogripswithcosmopo-
litanismasanintellectualmovement.Whichintellectualsaredeveloping
cosmopolitanism?Howall-encompassingwasoristhesecosmopolitans’
wayofthinking?Whoisincludedintheirthinking?Whatdotheyhave
toofferGracePhiri?Andwhatunitestheirideas?Ihavechosenfivethin-
kerswhoarewidelyrecognisedasgodfatherstothecosmopolitanideal.

9.Diogenesofsinope(404-323BC)isseenastheprogenitorofcosmo-
politanism.Heformulatesclearprinciples:individualdignity,unrelated
tocomfort,decorum,andinstitutionalprotectionbytheGreekcitystate,
thepolis.Dignifiedmancanbefound,literally,innakedandunprotected
man.YetDiogenesdoesnotmanagetoexpandtheseprinciplesintoope-
rationalcosmopolitanism.Diogenes,furthermore,doesnotformulatean
answertothesufferingofextremelypoorandunsafepeople.Factually,
heappearstoexcludeanyonewhodoesnotwishtosharetheirnaked
andunsafewayoflife.

10.ThisisdifferentforMarcusAurelius(121-180).ThisRomanemperor
doesmanagetotranslatecosmopolitanismintogovernmentalpractice.
AswithDiogenesofsinope,Marcus’scosmopolitanismrevolvesaround
the concept of ‘dignified’ life. By means of Piecemeal Engineering, he
triestoimprovethelivesofwomen,gladiators,andespeciallyslaves.Yet
evenMarcusshowslittleconcernforconcretepovertyandinsecurity.
Moreover,Marcushardlyutilisesthepoliticalinstrument.Thetheological
foundationsofMarcus’scosmopolitanismappearproblematic.Whoever
wishestobeacitizeninMarcus’scosmopolis,alsoneedstorecognisethe
existenceofthepantheonanditsderivedreason.Thisrevealsastrong
exclusionofthose–Christians–whodonotwishtosubmittothisview.

11.IntheworkofImmanuelKant(1724-1804),cosmopolitanismap-
pearsasacomprehensivephilosophy.Thisworldcitizenshiptakesthe
shapeofareasonableprojectbyreasonablepeople.Thecentraltheme
ofthiskindofcosmopolitanismisagaintheconceptofdignity.Yetthis
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dignity is derived neither from nature (Diogenes) nor from the gods
(MarcusAurelius).Humankinddrawsitsdignityfromitscapacityto
usereasonandtodictatelawaccordingly.Basedonthisdignity,Kant
paintsapictureofanenlightenedcosmopolitanuniverse.Thisstartsthe
momentmandeterminesitsownmorallaw,entersintoasocialcontract
withothers,andindoingsoallowsfortheframingofarepublic;lasting
untilthemomentthisrepublicentersintoa‘socialcontract’withother
republicstoallowforglobaland‘eternalpeace’.Withthis,Kantlaysthe
foundationsforatrulyviablecosmopolitanism.nevertheless,itappears
tobeexceptionallydifficulttoformulateproperdirectivesforconcrete
moralaction.Additionally,Kant’sreasonabledefinitionofapersonap-
pearstoexcludealargegroupofpeople,namelythosewhoarestruckwith
unreasonablenessandaresimplyincapableofparticipatinginaglobal
citizenshipasareasonableprojectbyreasonablepeople.

12.EmmanuelLevinas(1906-1995)takesanentirelydifferentcourse.His
cosmopolitanismdoesnotputthedignityoftheselffirst,butthedignity
oftheother.Byassigningacentralroleto‘theother’andholdingthe‘I’
accountablefortheother,Levinasisthefirstoneinthisexplorationto
makeroomforGracePhiri’spovertyandinsecurity.It isnotmewho
determineswhetherGracePhirineedsmyhelp;Gracedoessoherselfby
holdingmeaccountable.Levinas’scosmopolitanismisexceptionallypo-
werfulintherealmofethicsandpersonalresponsibility,yethisthinking
isproblematicinapoliticalsense.Asamatteroffact,Levinasdoesnot
grantpoliticsitsowndomain.Politicalconsiderationsarealwayssubject
tomoralconsiderations.Thisleadsto‘politicsofgoodintentions’,within
whichLevinascouldevenfindappreciationbothforsoviet-Russiancom-
munismandforwarcrimeslegitimisedbythestateofIsrael,suchasin
thePalestiniancampsofsabraandsjatila.

13.Amartyasen(1993)isthefirstcosmopolitanintellectualwhofixes
hiseyeexplicitlyonpovertyandinsecurityofconcretepeople.Hischild-
hoodmemoriesofIndianfamineresonateinhisworkeventoday.Inthe
1980sand ’90s,sencallsattentiontotheabilityofpeopletocultivate
theirownlives.Inhisrecentwork,however,hestressestheimportance
ofpublic reasoning.Onlyintheprocessofpublicdeliberationcanpeople,
worldwide,callattentiontoinjustices.However, itremainstobeseen
whetherhis‘ideaofjustice’isaspracticalassenpresumesandwhether
theimportanceofpublic reasoningalsoappliestopeopleinextremely
poorandunsafecountriessuchasMalawi,ifonlysimplybecausemost
peopleareafraidofvoicingtheiropinionsanyway.

sUMMARY
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14.Eventhoughnoneofthesecosmopolitanismsappearflawless,never-
thelessitispossible,basedontheviewsofDiogenes,MarcusAurelius,
Kant,Levinasandsen,toidentifyanumberofcosmopolitancoordinates.
The most important element, shared by all cosmopolitan thinkers, is
man’sintrinsicdignity.Thisiswhycosmopolitanism,aboveall,isakind
ofmoralthinking.Furthermore,cosmopolitanismimpliesacontinuous
extensionofengagement.Thecosmopolitanmayberootedinaspecific
location,yetatthesametimeheadoptstheuniversalideathateachglobal
citizenshouldshareinthecommoninterest.Politically,cosmopolitanism
isgenerallyliberal.

noneofthecosmopolitanthinkersprovideafullydevelopedphilosophy
in the least. Especially the political dimension of cosmopolitanism is
hardlyelaboratedon,althoughKant’sworkisanimportantexceptionto
thisrule.Eventhoughcosmopolitanismwishestoincludeallpeople,no
matterwhereintheworldtheyfindthemselves,cosmopolitanthinkers
donotpreventpeopleorgroupsofpeoplefromexclusionbasedontheir
ideas.

Thereisnocosmopolitanismwithoutanti-cosmopolitans.Opponents
ofcosmopolitanismcanbefoundbothamongideologistsofpureroot-
edness,includingmanyGermanintellectualsofthe1930s,andamong
ideologistsofpureuniversalness,includingmanyIslamicintellectualsof
the1950s.nomatterhowdifferentbothcategoriesare,theybothrefuse
to acknowledge that people independently determine their positions
between rootedness and universalism. Whoever forces individuals to
chooseeitherposition,deniestheirdignityandtheirabilitytomaketheir
ownmoralconsiderations.

Part III. Globalisation and room for emotions

15.Cosmopolitanismisrationalandbookish.Theidealseemstohave
littleregardforemotions.Yetemotionsmayjustifiablybeclosertoreason
thanisgenerallypresumed.Fortheexplorationofthepublicsupportof
cosmopolitanisminWesternsocieties,twosocialemotionsseemtobe
significant.Thesearefearandempathy,inthesenseofcompassion.While
asocialemotionlikefearleadstoconcern,asocialemotionlikeempathy
leadstotheneedtocare,tocommitment.

16.Arewefearful?Wedoseemtobe.sevenobservationsgeneratethe
strongimpressionthatourfearsareincreasing.Theyalsogivetheimpres-
sionthatmoreandmorepeopleactonthesefears.Anincreasingtendency
towardspersonalsecuritypossiblyleadstoaggressionandtheexclusion
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ofothers.Isitconceivablethatacosmopolitanprogrammethatpromises
security–Humansecurity–flourishesbecauseofthisincreasedfear?

17.ItseemsindeedjustifiablethattheWesternworldhasbecomeen-
tangledinaculture of fear.Atfirstglance,thisanxietymaybeaconcrete
fear;afearofterroristattacks,adeterioratingenvironment,anddeclining
prosperity.Thereflections in theworksofsørenKierkegaard,Martin
HeideggerandErichFromm,raisethesuspicionthatfearmayjustbe
aboutsomethingelseentirely;thatthefearreflectssomethingregarding
oureverincreasingfreedom.Itisafreedomwhichalso‘setsusfree’from
trust,fromsupport,andfooting.Itmaybeafearthatisawokenbythe
uncontrollabledynamicsofglobalisation.Afterall,weliveinaRunaway 
World,inEine Welt ohne Halt,andinanEmpire of Fear.Onseptember11,
2001thesubcutaneousfearthathasbeenbuildingupforyearsexplodes.
Itisthisfear,thisfearoffreedom,thatwillprovidethefirmfoundations
forHumansecurity.

18.Apartfromfearful,arewealsoemphatic?Doweoftensympathise
moreintenselywiththepeopleontheothersideoftheglobe?This,too,
seemstobeatrend.sevenobservationsgivetheimpressionthatourability
tosympathiseisgrowing.Andmorethanthat:theystronglysuggestthat
anincreasingnumberofpeopleactonit.Youcouldcallthisanincrease
inphilanthropyinthebroadestsenseoftheword.Canacosmopolitan
programmesuchasHumanDevelopment,builtonempathy,alsodepend
onsolidemotionalfoundations?

19.Itisindeedtenablethatthe age of empathyhasbynowbecomemore
thanapipedreamorarallying cry.Moralglobalisationisanempirically
identifiabletrendandformsthesoundbasisbelowacosmopolitanaction
programmeinwhichcareforanotherplaysanimportantpart.Proponents
ofaglobalactionprogrammelikeHumanDevelopmentcantherefore
countonincreasedsupportfortheirattempttocreateabetterexistence
forpeoplelivingingreatpovertyorinsecurity.

Part IV. Globalisation, development and security

20.Theattentionforextremepoverty,anywhereintheworld,datesback
toRoosevelt’sFourFreedomsspeechof1941.Yetaconcreteelaboration
oftheFreedom from Wantleftmuchtobedesiredfordecades.Today’s
HumanDevelopmentconceptseemstotranslateagrowing‘solidarity’of
theWestwiththesouthintoconcretestrategies.Withintheconceptof
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HumanDevelopment,targetstoreducepovertyareformed–the Millen-
nium Development Goals–andinstrumentsaredevelopedtomeasurethe
resultsofthesetargets–the Human Development Reports.Theconcept
of Human Development also sparks a moral conviction that extreme
povertyandinsecurityareunacceptable.

21.TheattentionforextremeinsecurityalsodatesbacktoRoosevelt’s1941
speech.AndtheelaborationoftheFreedom from Fear,too,leftmuchto
bedesired.Fordecades,nationalsecurity,State Security,seemedtotrump
Humansecurity.ThischangesattheendoftheColdWar.Duringthe
courseofthe1990s,theimportanceofHumansecurityincreasesbythe
graceofasharedfeelingofinsecurity–mutual vulnerability–bytheWest
andthesouth.Thatiswhy,unlikeHumanDevelopment,Humansecurity
isalsoaimedatthoselivingintheWest.Humansecurityechoesthefear
oftheWelt ohne Halt:inaglobalisingworld,anyonecanbecomeavictim.

22.TheanalysisbehindconceptslikeHumanDevelopmentandHuman
securitygo‘beyondfaultandpenance’.Itfundamentallydeviatesfrom
morepoliticalanalysesinwhichpovertyandinsecurityareexplicitlyor
one-sidedlyattributedtosomethingorsomeone.Thinkingaboutpoverty
andinsecurityindevelopingcountries,the‘ourfault’and‘theirfault’the-
oristsassertthateithertheWestorthesouth,respectively,areresponsible
forpovertyandinsecurity.HumanDevelopmentandHumansecurity
employadifferentanalysis.Asthecatalystsofglobalisationtheypresume
alengthyhistoricalprocessinwhichwealthandsecurityareaccumulated
byaneverincreasingnumberofpeople.Itwasaprocessstartingwiththe
IndustrialRevolutioninEnglandandwhichisonlynowreachinglarge
partsofAfrica.TheMillenniumGoals–HumanDevelopment–butalso
thedeploymentofpoliceandarmedforcesinconflictsituations–Human
security–canaccompanyandspeedupthesedevelopments.Withthat,
thetheoristsbehindHumanDevelopmentandHumansecuritydonot
assumeafundamentaloppositionbetweentheWestandthesouth,buta
shareddesire;thedesirethatboththesouthernerandthewesternerwish
toleadaprosperousandsafeexistence.Thiscosmopolitanperspectivehas
amoral,economic,legalandpolicialcharacter.Thecompetitivetheorists
of‘ourfault’and‘theirfault’,however,remainstronglypoliticallyoriented.

23. Human Development, embodied by the Millennium Goals, is a
broadlysupportedmoralconcept.Itdrawsitspowerfromourdesireto
takecareofthepoorestofthepoor,anywhereintheworld.YettheMil-
lennium Goalslackaproperanalysisoftheneedsandprioritiesofthe
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poor.subsequently,itappearsthatthefirstmillenniumgoal–eradicate 
hunger and poverty–willalreadybereachedwhen1.4billionpeoplestill
liveinextremepoverty.Moreover,Westernsociety’ssharedresponsibility
forsouthernpovertyishardlyputupfordiscussionbytheMillennium
Goals.Originally,theHuman Development Paradigmdidindeedhavea
politicaldimension,whichitsfounderMahbubalHaqevendescribed
asrevolutionary.Inpartthispoliticaldimensionwaswatereddownin
its translation into theconceptsofHumanDevelopmentandHuman
security.

24.IftheMillenniumGoalsareana-politicalconcept,Humansecurity,
on the other hand, is an a-moral concept. Human security draws its
worthfromitsinterestinsecurityforeveryone,bothintheWestandthe
south.Yettheconceptlacksaproperanalysisof‘mutualinsecurity’,which
includesboththerichandthepoor,aswellasmoralcriteriaonwhose
basisprioritiescanbedetermined.notonlydoesthisequateinfluenza
andcholera,orobesityandfamine;itsconsequencemaybethatthemost
insecurepeople,livinginthesouth,becomeevenlesssafebecausethe
dangersthreateningtheWestareavertedtothem.Thereisadireneed
foradecentandwidelyshareddefinitionofHumansecurity.Thisshould
inanycasecontainmoralcriteriatoenabledistinctionbetweenabsolute
andrelativeinsecurity.

25.Cosmopolitanism is the intellectual sourceofbothHumanDeve-
lopment and Human security. Cosmopolitanism links the notion of
universalhumandignitytotakingcareofyourselfandtheother.Human
Development,atleastasembodiedbytheMillenniumGoals,isamorally
motivatedprogrammeemployingsocio-economictoolswithlittleregard
forthepoliticalfieldofforceinwhichitoperates.Humansecurity,onthe
otherhand,isapoliticallysensitiveprogrammewieldinglegal-policial
tools.However,thisprogrammelacksmoralcriteriatodistinguishdif-
ferentkindsofinsecurity.Inshort:thecosmopolitanactionprogrammes
ofHumanDevelopmentandHumansecuritymirrortheproblemsofthe
cosmopolitanintellectualbodyofthought.

26.nomatterthevariouselaborationsofcosmopolitanismintheconcepts
ofHumanDevelopmentandHumansecurity,theprinciplesofthedifferent
varietiesareall joinedinthedignityofhumansanywhere intheworld.
InowrealisewhyEdwardsteichen’sexhibitionFamily of Man revealsa
cosmopolitanperspective:nomatterhowdifferentthepeopleinthepic-
tures,nomatterhowsad,happy,industrious,orevendyingtheyhavebeen

sUMMARY
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captured,theyneverlosetheirdignity.FamilyofMantakeshumandignity
forgranted.InowalsorealisewhyIlentahelpinghandtoGracePhiriat
thendirandeMarketwithoutmuchhesitation:inthedirtysandsbetween
minibuses,Graceandherdaughterboththreatenedtolosetheirdignity.

Epilogue

27.Finally.Twointellectuals,CarlschmittandAlainFinkielkrautcon-
siderthelimitationsanddangersofcosmopolitanism.Whileprevious
essaysgenerallydiscussedcosmopolitanintellectuals,thesetwothinkers
areunmistakablyanti-cosmopolitan.Moreover,theyarefascinatedbyevil.
Thisisnocoincidence,sincetheirprincipalobjectiontocosmopolitanism,
bothimplicitlyandexplicitly,isthatithaslittleregardforevil.Thestrong
desireofmanycosmopolitanintellectualstonotonlyobservetheworld,
buttoimproveit,makesthemoverlookanimmanentandmetaphysical
evil. An evil that continuously, and often unexpectedly, rears its ugly
head.Attemptstosubduethisevilusuallyleadtoradicalpolitics,claims
AlainFinkielkrautforexample.Heurgesintellectualswithcosmopolitan
tendencies showrestraintwithregard tomorallymotivatedactivities,
especially when these are organised by the West, intended to supply
peopleinthesouthwiththehappinessthattheycurrentlylack.Itisa
criticalnotethatcosmopolitanintellectualswouldbewisetolaytoheart.

Translation: 
LindaMous.CoordinatorEnglishsectionatTilburgUniversity
LanguageCenter
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Totslot.
Enkelepersoonlijkemicrologieën

Hetis11september2011.TienjaargeledenjoegAlQaidavliegtuigen
inhetnewYorkseWTC.Gevreesdwerddathetmondialiseringsproces
dat,wederomtienjaareerderzokrachtigdoorschakelde,nuindekiem
zouwordengesmoord.Datbleekniettekloppen.Welgroeidesnellerdan
voorheeneenculture of feardiethe age of empathysteedsmeerconcur-
rentieaandoet.

Vandaagvalt11septemberopeenzondag.OnzedochterEmma,twaalf
jaaroud,zitachtereenvanhaarbeeldschermenenchat, mailt of msn’t
methaarnichtLaurainEindhovenen,insoepelEngels,metCatiauit
Malawi,metMaddiJaneindeVerenigdestatenenmetRobinuitParijs.
Belangrijkonderwerpvanhetdrukkemailverkeer iseenontroerende
vraaguitMalawi.Welkenaammaghetnetgeborenkindjevanonsvroe-
gerehuispersoneelJosephenJoleneJumahgaandragen?Emmatwijfelt
tussenThomasenBenjamin.HetwordtBenjamin.UitMalawikomteen
smsmetdankendemededelingdathetkereltjeBenjaJumahgaatheten.

OnzezoonDavid,veertienjaaroud,volgtopDiscovery Channeleen
langereportageoverdenasleepvanNine Eleven.naasthemligtdeonaf-
scheidelijkelaptop,het‘tweedescherm’waarophijdoorlopendvanalles
opzoekt.Waarondereenantwoordopdevraagofdeaanslaggeencomplot
vandeAmerikaanseoverheidzoukunnenzijngeweest.Davidisnetterug
vaneenovernachtingbijzijnvriendCornelito,zoonvanimmigrantenuit
deDominicaanseRepubliek.Wathijlaterwordenwil,weetDavidnog
niet.MaareenbaanalsNew York Times-verslaggeverThomasFriedman,
diemeteenopenvliegticketdewereldrondreistomdemondialisering
teverslaan,lijkthemhelemaalzogeknogniet.

Mirjam,mijngeliefde,muze,verlichtingsdenkerensysteembeheerder,
zitineenherfstigzonnetjeengaatmeteenrodependoordeeerstehoofd-
stukkenvanditboek.Zijwashetdiemein1994meenamnaarAfrika,
alsvoorlopigeafsluitingvaneenlevenon a shoestringdathaarvoorlange
tijddoorAziëlietzwerven.VoormijisMirjamdeverpersoonlijkingvan
hetkosmopolitisme.Ikbenbenieuwdofzijnogietsnieuwsleest.Elk
idee,elkegedachtenwending,hebikmethaardoorgesproken.Wande-
lendlangshetWilhelminakanaalofdoordeEifel,tijdenslangevluchten
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naarManillaofKigali.Vanzelfsprekendwaszijerook,inClervauxenin
ndirande.MirjamweetwieGracePhiriinwerkelijkheidis.Meerintens
danikooitzalkunnen,verdieptezijzichinhetlevenvanarmemensen
diebalancerenopderandvanhetbestaan.Enmeerdanikooitzaldoen,
iszijbereidzichvoormensenalsGracePhiriintezetten.nuzitzijin
onzetuinmetdezetekstophaarschoot.Ikbekendatikzenuwachtiger
benomhaaroordeeltehorendanikwaarschijnlijkooitzalzijnbijhet
oordeelvanwelkebuitenstaanderdanook.

InBlantyre,Afrika,gaatVeronicaKuchikondenaardekerkinLimbe 
Cathedral.ZijgroeideopinMkandaFarm,eenvlekuithetstenentijdperk
opdehellingenvanhetZombaplateau.AlsmeisjenogtrokzenaarBlan-
tyre,belanddeinndirande,werktezichuitdesloppenwijkomhoog,werd 
business woman,brachtnaasthaareigendochtertwaalfweeskinderen
grootenreistvandaagopenneernaarJohannesburginZuid-Afrikaen
somsnaarDubaiindeVerenigdeArabischeEmiraten.Veronicavertelt
meperemaildatzezichgrotezorgenmaaktoverdegroeiendeautocra-
tievanpresidentBinguwaMutharika.Zijreisdetevaaknaarendoor
ZimbabweomtewetenwatBingu’sgrotevoorbeeldRobertMugabein
zijnlandheeftaangericht.

MetsaulosJali,opditmomenthandelaarinvarkensvleesinndirande,
nietvervanhethuisvanGracePhiri,wasVeronicamijneerstevenster
opeenwerelddiemetot1994volstrektvreemdwas.Ofsaulosvandaag
naardekerkgaatbetwijfelik.Waarschijnlijkhangthij,netalsDavid,voor
detelevisieenvolgtopdeArabischenieuwszenderAl Jazeerametvolle
aandachtdeherdenkingenrondGroundZeroinnewYork.niemand
andersdansaulosweetmij,bijelknieuwbezoekaanMalawi,zosnelen
secuurbijtepratenoverallepolitiekeontwikkelingeninhetland.Vrijwel
wekelijkssturenweelkaaremails,aldannietmetlinksnaarnieuwevi-
deoclipsvanLuciusBandaofTheBlackMissionairies.BellenmetMalawi
doejevandaagvoorvijftiencentperminuut.

InhunappartementmetuitzichtopeenbuitenwijkvanAkenzijnmijn
oudersPeterenTheanetterugvanhunzondagsekerkgang.Optafelstaat
ongetwijfeldLimburgsevlaai,opde televisiedeherdenkingvannine
Eleven.MijnouderskennenelkaaralsindshunkindertijdinLemiers,
eendorpindegemeenteVaals.Voormijnvaderopendedewereldzich
eindjaren’40toenhijalsdienstplichtigsergeantvoorenkelejarennaar
Indonesiëvertrok.Inmiddelsbezochtenmijnouderstweekeermijnzus
saskiaenhaarmanMarcelinnicaraguaenreisdenmetmijnaarMalawi
inAfrika.Tijdensonslaatsteverblijfinhetbuitenlandinstalleerdemijn
vaderskypeopzijnlaptopomtegenlagekostenmetzijnzoontekun-
nenbellen.TienminutengeledenstuurdehijeenemaildoorvanMaster
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RashiduitMalawi.Daarinbedanktdezehemvoorhetlesgeldwaarmee
mijnvaderzijnopleidingtotautomonteurbetaalt.

MichelKnapenkwameergisterenteruguitBlantyre.Zevenjaargeleden
reisdehijvoorheteerstmeenaarMalawienin2008woondehijsamen
metMirjamenmijeenhalfjaarinnyambadwe.Tijdensdatverblijfwerd
MichelverliefdopLuciaRashid,zusvanMasterennichtvanVeronica.
VandaagisMichelvadervanFenna,eenwolkvaneendochter.OmdatLu-
ciadoordealsmaarstrengerwordenimmigratiewetgevinginnederland
nogsteedsgeenverblijfsvergunningheeft,pendeltMichelvooralsnogop
enneer.InMalawiwerkthijaaneengroteTownship Roman.Albetwijfelik
ofhijniettebescheidenisomditboek,datnaarmijninschattingeeneven
onthutsendalsontroerendverhaalzalworden,ooktepubliceren.Michel
maaktzichzorgen.WellichtzalhetLucianunoglukkenomnederland
binnentekomen,ofdatoverenkelejarenooknogkan,isdevraag.Met
niemand anders, Mirjam uitgezonderd, reisde ik meer en intensiever
danmetMichel.Enniemandheeftmeervanmijgelezen,gekritiseerdén
gecorrigeerddanhij.Inclusiefeeneersteversievanditproefschrift,dat
hijopnoggeentienkilometervanndirandemarketredigeerde.

InhetItaliaanseToscaneviertprof.dr.RianneLetschertvakantie.nie-
manduitmijndirecteomgevinglijktzichzogemakkelijktebewegeninde
dynamiekvandemondialiseringalszij.Riannestaptnetzogemakkelijk
ophetvliegtuigomcollegetegeveninZuid-Afrika,alszevertrektvoor
eenhalfjaaronderzoekinCambridgeoflangsgaatinhetJapanseMito
omdeprestigieuzeBenjamin Mendelsohn Awardinontvangsttenemen.
Weinigen zullen zich bovendien zo ongeremd en vol enthousiasme
inzettenvooreenprojectvoorverkrachtevrouwen inRwandaofeen
schoolvoedselprojectinChilomoni,Malawi.Hetwas,opnieuw,tijdens
eenreisdoorMalawiwaarRiannemeinnovember2007voorsteldeom
bijhaarinstituut,Intervict,eenproefschriftafteleveren.Ookalkonik
pasanderhalfjaarlateraanhaarvoorstelgehoorgeven,zonderRianne
zouditwerkstukernooitgekomenzijn.

Optienminutenfietsenvanmijnhuiswoontdr.FransvanPeperstraten.
OokhijisnetteruguitMalawiwaarhijin2010eenhalfjaarwoonde
endoceerde.Opdezezondagochtend,zovermoedik,zitFransopzijn
racefietsenkoerstergensdoorhetBrabantseplatteland.Fransisdeman
diemijtijdenszijncollegesfilosofieeindjaren’80kennislietmakenmet
hetFransedenken,waaronderdatvanLyotardenFoucault.In2009was
ikmedepresentatorvaneen‘Europaquiz’.Franszatinhetpubliek,deed
meeenwonmetglans.Zijnkennisvanpolitiekengeschiedenis,zoleerde
iklater,isonovertroffen.IndebusterugnaarTilburgverteldeikhem
overmijnplannenomeenproefschriftteschrijvenenvroeg,zonderlang
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natedenken,ofhijmewildebegeleiden.Hetiseenvraagwaarikgeen
secondespijtvanhebgehad.

InhetcentrumvanAmsterdamzitprof.dr.JanvanDijk.Hijzalde
herdenkingeninnewYorkmetmeerdangewoneaandachtvolgen.new
Yorkiseenvande33grotestedendieVanDijkopnaminzijnInternational 
Crime Victims SurveyICVs,eenonderzoeksprojectdathijstarttein1989.
Zeldenvielenzoveelgeweldsslachtoffers inzo’nkorte tijd,als innew
Yorkop11september2001.sindszijnICVsbeschikkenweovercijfers
van slachtofferschap in meer dan zeventig landen wereldwijd. Recent
publiceerdeJanvanDijkThe World of Crimewaarinhijdegeorganiseerde
misdaadopmondialeschaalinkaartbrengt.IkdankprofessorVanDijk
ommijnpromotieonderzoekalspromotortebegeleiden.

Emma Bodelier en David Bodelier, Mirjam Vossen, Thea en Peter
Bodelier-Cransveld,VeronicaKuchikondeensaulos Jali,GracePhiri,
Michel Knapen, Rianne Letschert, Frans van Peperstraten en Jan van
Dijk:alleenalaandekortecv’svandezekleinegroepmensen,waarvan
denamenhierbijtoevalsamenkomen,valtaftelezenhoekleinonze
wereldvandaaggewordenis,hoebreedonzeinteresses,hoereëelonze
angstenenhoevanzelfsprekendonzezorgommensendichtbijenverweg.
Ikbenhenmeerdandankverschuldigdvoorwatzijhebbenbijgedragen
aanditproefschrift.
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