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Beste lezer, 
 
Welkom bij de vierde editie van Ongehoord! Het nieuws is gevuld met 
berichtgeving over de COVID-19 pandemie en de protesten in Hong Kong en de 
Verenigde Staten. We kunnen wel veilig stellen dat onze wereld op het moment 
van schrijven een plaats van chaos en onrust is. Als redactie kunnen we van 
geluk spreken dat we zonder al te veel problemen ons werk online door kunnen 
hebben zetten om toch deze mooie vierde editie klaar te spelen. 

De stukken die hier gepubliceerd zijn zullen je steeds een andere blik 
op de wereld geven. Zo zal je in een stuk van Nina Saelmans kunnen lezen hoe 
chaos een katalyst voor genie kan zijn. Zij bespreekt hoe een eerdere periode 
van onrust het gedachtegoed van twee van Europa’s grootste filosofen 
beïnvloedde. Angèle Jaspers, daarentegen, bekijkt de wereld vanuit een ander 
perspectief en laat ons zien dat hoop overal te vinden is, zelfs in het 
gedachtegoed van Nietzsche. Lena van de Poel vergelijkt de klassieke Rooms-
Katholieke begrafenisrituelen met die van de Yolgnu in een verlichtende dialoog 
over verstoring, rouw en verlossing. Ook wordt er in deze editie een licht 
geschenen op kunst als momentopname door Nikki de Buck. Ze neemt ons mee 
door de tijd heen om te laten zien dat iedere tijd zijn eigen kunst en denkbeelden 
voortbrengt. Dit komt ook ter sprake in het stuk van Pieter Huistra waarin hij 
het hedendaags verlangen naar replicatiestudies aan de kaak stelt. Hij brengt 
het onderwerp dichter naar huis en stelt zichzelf, en ons, de vraag of 
replicatiestudies binnen geesteswetenschappen nut hebben en of deze 
überhaupt mogelijk zijn. 

Zoals altijd kan Ongehoord niet zonder de bijdragen van capabele 
kunstenaars. De illustratie op de voorpagina is voortgevloeid uit de geest van 
Merlijn Barkema en toont haar visie op chaos en isolatie. De illustraties aan de 
binnenkant van Ongehoord zijn verzorgd door Angèle Jaspers, de kunstenares 
die al eerder van onze derde uitgave een visueel plezier maakte. 

We hopen dat je geniet van deze nieuwe uitgave en dat je nieuwe 
inzichten opdoet met ieder stuk dat je leest, net zoals wij dit ervoeren tijdens 
het redactionele proces.  

 
De redactie van Ongehoord 
Sem van Boxtel, David ten Cate, Sjaak Fonville, Jasmijn ter Haar, Thirza 
van Hofwegen, Merel Hol, Angèle Jaspers, Maaike Roodenburg, Heleen 
Rikmenspoel, Nina Saelmans, Jeroen Spieker, Max Trommelen, Anne Visser. 
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Nina Saelmans 

Na regen komt zonneschijn: 
Een vergelijking tussen Voltaire en Kant 

 
  

God is perfect. Althans, dit is hoe Hij in de Bijbel geportretteerd wordt. Zijn 
perfectie wordt gelegitimeerd door aan Hem drie eigenschappen toe te kennen: 
alwetendheid, almacht en algoedheid. Deze drie kunnen niet veranderd 
worden, noch uit proportie gebracht worden. Immers, dan zou hij zijn perfectie 
verliezen.1  
         Het concept van kwaad, daarentegen, maakt de idee van deze 
onfeilbaarheid moeilijk te verdedigen. Immers, een alwetende God zou kwaad 
weten te voorkomen, een almachtige God zou in staat zijn het uit de wereld te 
verhelpen en een algoede God zou kwaad in wezen nooit toestaan. Het 
probleem dat hierdoor ontstaat wordt aangeduid als het probleem van het 
kwaad. Antwoorden die worden geboden door denkers in een poging licht te 
werpen op deze paradoxale combinatie van eigenschappen kennen we als de 
theodicee.2   
          In het midden van de achttiende eeuw, een periode waarin de consensus 
heerst dat kwaad in de wereld bestaat als vergelding voor onze zonden en dat 
men leeft ‘in de beste wereld onder alle mogelijke werelden’, wordt Lissabon 
plots wakker geschud door een serie aardbevingen zo sterk dat vrijwel de hele 
stad wordt verwoest.3 Kandelaren in kloosters en kerken creëren grootschalige 
branden en een tsunami veegt weg wat nog niet verwoest is. Het aantal 
slachtoffers wordt geschat tussen de 30 000 en de 100 000; de aardbeving 
wordt gezien als de grootste ooit gemeten en wakkert nieuwe denkwijzen aan 
omtrent de theodicee bij denkers uit die tijd.4  
          In dit paper zullen Voltaire en Immanuel Kant, die in grote mate bevangen 
werden door de aardbeving, naast elkaar geplaatst worden. Deze twee filosofen 

 
1 Psalm 139: 1-24, King James vertaling (1611). Ook op 
http://www.gasl.org/refbib/Bible_King_James_Version.pdf (geraadpleegd op 3 april 
2020). 
2 Clive Hamilton, ‘The Theodicy of the “Good Anthropocene”’, Environmental 
Humanities 7 (2015) 233-238, aldaar 234.  
3 Edgar S. Brightman, ‘The Lisbon Earthquake. A Study in Religious Valuation’, The 
American Journal of Theology 23 (1919) 4, 500-518, aldaar 501.  
4 Brightman, ‘The Lisbon Earthquake’, 503.   

In dit paper is gebruik gemaakt van Chicago Notes and Bibliography bronvermelding 
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zijn slechts in geringe mate met elkaar vergeleken in eerdere historische 
werken. Echter, hun opvattingen over de theodicee kennen opvallende 
raakvlakken en zijn hierdoor een vergelijking meer dan waard. Dit paper zal 
deze vergelijking bieden en beantwoordt de vraag in hoeverre de ideeën van 
Kant en Voltaire omtrent de theodicee van elkaar verschillen.  
          Deze vraag zal beantwoord worden door eerst een overzicht te bieden van 
de ontwikkeling van Voltaires houding ten opzichte van de theodicee aan de 
hand van secundaire literatuur. Vervolgens zullen de opvattingen onttrokken 
aan de secundaire literatuur verworpen worden aan de hand van de primaire 
literatuur: een analyse van zijn twee werken Candide en Poème sur le désastre 
de Lisbonne.5 
          Daarna zullen er in dit paper de ontwikkelingen weergegeven worden in 
Kants houding ten opzichte van de theodicee en hoe hij deze later weer 
verwierp. Op basis van deze analyse zal er een vergelijk gemaakt worden tussen 
de twee filosofen en zal er een verklaring geboden worden voor hun 
verschillende denkwijzen.   
  
Voltaire, het pseudoniem van de Fransman François Marie Arouet, wordt 
geboren in een prestigieuze familie en wordt populair onder de aristocraten 
vanwege zijn humoristische gedichten. In de periode voor de aardbeving in 
Lissabon wordt hij over het algemeen gezien als optimistisch 
verlichtingsdenker.6 Zijn filosofie vormt een weerspiegeling van de ideeën van 
Leibnitz, een achttiende-eeuwse filosoof. Deze stelt in zijn Essais de Théodicée 
dat de wereld waarin men leeft ‘de beste wereld onder alle mogelijke werelden’ 
is en dat God kwaad de wereld in heeft gestuurd als vergelding voor onze 
zonden. Maar, zo eindigt Leibnitz in een optimistische toon, ‘er is evenredig 
meer goed dan kwaad in de wereld’.7   
          Alexander Pope, een andere invloed op Voltaire, schreef tussen 1733 en 
1734 een gedicht genaamd An Essay on Man, waarin hij het handelen van God 
ten opzichte van de mens tracht te rechtvaardigen. Hij biedt de lezer hier idee 
dat ‘alles wat is, goed is’.8 Over dit gedicht sprak Voltaire als ‘het mooiste, het 

 
5 Voltaire, Candide (z.p. 1998) en Voltaire, Poème sur le Désastre de Lisbonne (z.p. 
1756).  
6 Brightman, ‘The Lisbon Earthquake’, 504.   
7 Leibniz geciteerd uit: Ibidem, 501. (Eigen vertaling). 
8 Alexander Pope, An Essay on Man (z.p. 1734) 3.   
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nuttigste en het meest sublieme, didactische gedicht ooit geschreven in welke 
taal dan ook’.9  
          Maar de aardbeving verandert Voltaire. Zijn eerste reactie op de 
gebeurtenis verschijnt een jaar later in de vorm van het gedicht Poème sur le 
Désastre de Lisbonne, waarin hij stellig spreekt over het feit dat, volgens hem, 
geen enkel principe van eeuwig of onvermijdbaar recht, noch dat van morele 
vergelding, sterk genoeg is om de vernieling van Lissabon te kunnen 
rechtvaardigen.10 Ergo, een omslag in Voltaires denkwijzen.  
          Drie jaar hierna schrijft hij zijn beroemde werk Candide, een satirisch 
verhaal over een baron zijn buitenechtelijke zoon, Candide, die wordt 
verbannen uit het kasteel waar hij woont, omdat hij verliefd wordt op de 
dochter van de baron. Naar het kasteel wordt gerefereerd als ‘het beste van alle 
mogelijke kastelen’, een verwijzing naar de uitspraak van Leibnitz. Hij begint 
een wereldreis, maar wordt constant onderworpen aan oorlog, ziektes, 
mishandeling en lijden. Uiteindelijk komt hij zijn leermeester Pangloss tegen, 
een optimistisch filosoof die naar alle waarschijnlijkheid Leibniz voorstelt. 
Samen met hem en de andere mensen die hij tijdens zijn reis tegenkomt, 
waaronder een oude dame, gaat hij op zoek naar de dochter van de baron. Na 
lang zoeken en na veel tegenslag vindt hij haar en besluiten ze samen met 
Pangloss en een karakter waarnaar gerefereerd wordt als de Oude Dame op een 
boerderij te gaan wonen, waar ze een nederig bestaan leven.   
          Deze twee werken hebben historici ervan overtuigd dat Voltaire een 
optimistische verlichtingsdenker was, die door de aardbeving getraumatiseerd 
werd tot cynisch pessimisme.11 Immers, de negatieve toon die de pagina’s van 
Candide kleurt staat in sterk contrast met eerdergenoemde opvatting van 
Voltaire dat we daadwerkelijk ‘in het beste van alle mogelijke werelden leven’.12 
Van dat gedachtegoed lijkt hij in Candide afgestapt te zijn.  
          Uit een analyse van zowel Candide als Poème sur le Désastre de Lisbonne 
zal echter blijken dat deze aanname niet juist is.  
 
Poème sur le Désastre de Lisbonne, hoewel doordrenkt met pessimisme, 
eindigt met de woorden: ‘Mais il pouvait encore ajouter l’espérance’ (hij hield 
nog steeds hoop).13 Hoewel deze zin is toegevoegd op aandringen van zijn 

 
9 Voltaire geciteerd uit: Brightman, ‘The Lisbon Earthquake’, 501. (Eigen vertaling). 
10 Ibidem, 505.    
11 Brightman, ‘The Lisbon Earthquake’, 504.   
12 Ibidem, 501. 
13 Voltaire, Poème sur le Désastre de Lisbonne, 5.   
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vrienden en zijn uitgever, lijkt Voltaire zich ermee vast te klampen aan een 
hoopvol optimisme.   
          Nog hoopvoller is Candide. Dit lijkt een vreemde aanname, gezien het feit 
dat Candide en zijn reisgenoten constant onderworpen worden aan slecht 
geluk. Elke positieve gebeurtenis die de personages ondergaan, wordt gevolgd 
door een negatieve, ‘Waar is dan het beste van alle werelden?’ stelt Candide 
immers zelf.14 Echter, het is de leeswijze die bepaalt of het verhaal overwegend 
negatief is of juist niet. Het kan namelijk ook andersom gelezen worden: het 
verhaal begint met een negatieve gebeurtenis, dus het is logischer om aan te 
nemen dat er na elke tegenslag juist iets positiefs gebeurt. Zo meent Candide 
dat zijn leermeester Pangloss is opgehangen, maar deze blijkt toch niet dood te 
zijn. Ook zijn geliefde, van wie hij eerder aannam dat ze dood was, is nog levend. 
Zijn zoektocht is wellicht gedoemd door slecht geluk, maar Candide vindt zijn 
geliefde uiteindelijk wel. De rode draad van het verhaal lijkt er dus een van 
optimisme te zijn.   
          Deze twee werken tonen dus niet aan dat Voltaire als optimistisch denker 
is overgegaan tot pessimist. Eerder laat de aanwezigheid van beide emoties zien 
dat hij zich vervreemd voelde van de wetten die hij aanvankelijk had aanvaard 
als geldend, bevangen door een aardbeving die zijn perceptie op de wereld had 
veranderd. Voltaire werd hierdoor niet pessimistisch, noch optimistisch. Hij 
werd zoekende.    
  
Een andere filosoof op zoek naar verklaringen voor de aardbeving was de 
Duitser Immanuel Kant. In 1755, vlak voor de aardbeving, publiceert hij zijn 
boek Allgemeine Naturgeschichte und Theorie des Himmels, waarin hij een 
poging doet om grip te krijgen op de grens van de menselijke kennis. Volgens 
Svend Erik Larsen zet hij hier een voorzichtige stap in de richting van zijn 
uiteindelijke theodicee.15 Kant beargumenteert, in lijn met de theorie van 
Leibnitz, dat ‘de wereld nog niet af is. Het is een werk onderhevig aan 
ontwikkelingen, het wordt ouder, maar niet stervende: het wordt volwassen’.16 
Echter, zo vervolgt hij zijn redenering, ‘gezien de perfecte staat van de aarde 
nog niet bereikt is, komen we langs fenomenen die wellicht lijken op 

 
14 Voltaire, Candide, 8. (Eigen vertaling). 
15 Svend Erik Larsen, ‘The Lisbon Earthquake and the Scientific Turn in Kant’s 
Philosophy’, European Review 14 (2006) 3, 357-369, aldaar 360.  
16 Kant geciteerd uit: Svend Erik Larsen, ‘The Lisbon Earthquake and 
the Scientific Turn in Kant’s Philosophy’, 360.  
17 Ibidem, 361. (Eigen vertaling). 
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onregelmatigheden in ons wereldbeeld, maar niet deel zijn van de essentiële 
krachten’.17   
          Deze poging om grip te krijgen op de fundamenten van het probleem van 
het kwaad zorgt er echter wel voor, zo stel Larsen, dat Kant vatbaar wordt voor 
de aardbeving die volgt.17 Een reactie van Kant komt in de vorm van stilte. In 
geen enkel geschrift dat volgt spreekt hij over de gebeurtenis in 1755. Zijn 
filosofie, daarentegen, verandert toonbaar. Zoals hij eerder nog speculeerde 
over concepten, stort Kant zich nu volledig op ervaring en toetsing. Het is circa 
30 jaar later wanneer hij voor het eerst verder gaat met het ontwikkelen van zijn 
theodicee.18 Hij presenteert deze in drie verschillende werken: Vorlesungen 
über die Philosophie der Religion, Muttmasslicher Anfang der 
Menschengeschichte en Idee zu einer Allgemeinen Geschichte in 
Weltbürgerlicher Absicht.  
          Kants theodicee heeft een zeer deterministische aard. Hij stelt dat de mens 
verlangens heeft zoals een streven naar geluk of een streven naar welvaart. Deze 
zijn niet langer deel van de noodzaak om te overleven (hiermee verschilt de 
theodicee van Kant met andere uit zijn tijd: het is uitsluitend 
antropocentrisch).19 Deze verlangens, zo stelt Kant, openen de weg naar 
frustratie en lijden en resulteren in ongelijkheid en zinloze hebzucht. Maar, zo 
vervolgt hij, deze beperkingen vormen een essentieel onderdeel van de aard van 
de mens. We zijn geneigd om immorele handelingen te verrichten als resultaat 
ervan.20 Dit zorgt ervoor dat de mens gebruik maakt van zijn ratio en zich 
hierdoor ontwikkelt als persoon. Aan het einde van deze ontwikkeling vindt 
men een wereld zonder kwaad.21 ‘God ziet de verwerping van het kwaad via een 
almachtige ontwikkeling van de bacterie (de mens) naar perfectie. Kwaad wordt 
verwijderd via een vooruitgang naar het goede. Wanneer het menselijke ras 
cultuur heeft geperfectioneerd, zal kwaad verdwijnen’, zo beschrijft Kant het in 
een van zijn Lectures. ‘Dit is echt de beste van alle werelden’ eindigt hij, 
nogmaals verwijzend naar Leibnitz.22  
          Echter, een van de aanhangers van Kant, Christian Erhard Schmid, wijst 
op een fout in de beginselen van een van de essentiële premissen: het bestaan 

 
17 Kant geciteerd uit: Ibidem. (Eigen vertaling). 
18 Ibidem.   
19 Sam Duncan, ‘Moral Evil, Freedom and the Goodness of God. Why Kant abandoned 
Theodicy’, British Journal for the History of Philosophy 20 (2012) 5, 973-991, aldaar 
975.  
20 Duncan, ‘Moral Evil, Freedom and the Goodness of God’, 974.  
21 Ibidem, 976.   
22 Kant geciteerd uit: Ibidem, 979. (Eigen vertaling). 
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van de vrije wil.23 Immers, zonder vrije wil kan de mens zichzelf niet 
perfectioneren tot er een wereld zonder kwaad ontstaat. Maar, zo stelt Schmid 
in zijn laatste hoofdstukken van Versuch einer  
Moralphilosophie, op het moment dat de mens immoreel handelt vanwege het 
feit dat een hogere macht dit nodig vindt voor de menselijke ontwikkeling, dan 
handelt deze niet meer vrij, maar is hij onderworpen aan factoren buiten zijn 
controle.24 In andere woorden: de mens heeft geen vrije wil en dus berust de 
essentiële kern van Kants theodicee op een fout. Kant erkent dit zelf ook, en ziet 
geen andere oplossingen dan zijn theodicee te verwerpen, evenals de 
mogelijkheid dat er een theodicee ontwikkeld kan worden die wel juist is. Zo 
stelt hij in zijn essay Uber das Mißlingen aller Philosophischen Versuche in der 
Theodicee: ‘Op deze manier kan iemand de knoop loshakken door een beroep 
te doen op de hoogste macht die het gewilligd heeft, maar hij kan de knoop niet 
ontwarren. Dat is wat een theodicee pretendeert te doen.’.25 Wat Kant hiermee 
bedoelt is dat we kunnen accepteren dat het kwaad om een reden in de wereld 
bestaat, maar dat het simpelweg buiten de grenzen van onze kennis is om te 
begrijpen waarom dit is. Hiermee lijkt hij een antwoord gevonden te hebben op 
de vraag die hij in 1755 voor het eerst stelde.   
  
Duidelijk geworden is dat zowel Kant als Voltaire de ideeën van Leibnitz als 
uitgangspunt hadden. Echter, waar Voltaire de denkwijzen van deze filosoof 
uiteindelijk verwierp, daar borduurde Kant erop voort. Het lijkt wel dat Kant 
nog een andere inspiratiebron had:  
Candide.  
          Hoewel de uitspraken in dit boek niet letterlijk genomen moeten worden 
– ze zijn immers een satirische reactie op het werk van Leibnitz en Pope – is het 
opvallend om op te merken dat de theodicee van Kant sterk aanwezig is in 
sommige passages uit het werk van Voltaire.   
          In het begin van het boek vraagt Candide namelijk aan zijn leermeester 
Pangloss: ‘Oh  
Pangloss! Ligt de duivel niet ten grondslag van dit alles?’, waarop deze reageert: 
‘Zeker niet. Het [kwaad] is iets onvermijdelijks, een noodzakelijk ingrediënt om 
het beste van alle werelden mogelijk te kunnen maken’.26 Deze uitspraak komt 

 
23 Duncan, ‘Moral Evil, Freedom and the Goodness of God’, 982.  
24 Ibidem.   
25 Geciteerd uit: Immanuel Kant, On the Miscarriage of all Philosophical Trials, 28. 
(Eigen vertaling). 
26 Voltaire, Candide, 9.  



 11 

overeen met het idee van Kant dat kwaad noodzakelijk en onvermijdelijk is, 
zodat de ‘beperkte mens’ zich kan ontwikkelen naar een wereld zonder kwaad.  
         In een andere passage stelt de eerdergenoemde Oude Dame: ‘Ondanks 
alles ben ik nog steeds verzot op het leven. Deze zwakte is waarschijnlijk een 
van de gevaarlijkste principes van de menselijke aard.’ Even later zegt ze, 
refererend naar de mens zijn wens om gelukkig te leven: ‘...om het serpent dat 
ons verslindt te strelen, en dicht bij onze boezem de houden tot hij zich een weg 
heeft gewerkt naar ons hart’.27 Deze passage lijkt erg op Kants aanname dat de 
mens verlangens heeft die buiten overleving vallen, verlangens die niet worden 
gedeeld door dieren en die de mens hierdoor vatbaar maken om over te gaan op 
immorele handelingen. Dit komt eveneens terug op de laatste pagina van 
Candide, waarin leermeester Pangloss stelt dat: ‘de menselijke grootheid erg 
gevaarlijk [is]’.28   
          Uit deze passages is duidelijk geworden dat Kant voor een groot deel 
geïnspireerd werd door Candide. Desondanks vond hij wel een antwoord (al 
was het slechts een schijnoplossing), waar Voltaire verdeeld bleef tussen 
pessimisme en optimisme.  
          Ten slotte rest slechts om een verklaring te bieden voor de verschillen 
tussen Voltaire en Kant. Dit kan gedaan worden aan de hand van een theorie 
van door Edgar Brightman. Hij stelt dat iemands waardeoordelen niet 
losgekoppeld kunnen worden van zijn geheel aan ideeën; ze kunnen niet in 
isolatie beschouwd worden. Simpel gezegd: alleen Voltaire had Candide kunnen 
schrijven en alleen Kant had zijn eigen theodicee kunnen verwerpen. Hun 
werken vormen een weerspiegeling van hun denkwijzen en de manier waarop 
ze de wereld beschouwen.29  
  
Dit paper heeft aangetoond dat Voltaire geen pessimistisch filosoof is geworden 
na de aardbeving in Lissabon, maar eerder dat hij zoekende bleef in een wereld 
waarvan hij vervreemd was geraakt.   
          Daarnaast is aangetoond hoe Kant reageerde op de aardbeving en 
hierdoor pas vele jaren later zijn theodicee ontwikkelde, en waarom hij deze 
vervolgens weer verwierp.  
Bij een poging de vraag te beantwoorden in hoeverre Kant en Voltaire van 
elkaar verschillen in hun denkwijzen omtrent de theodicee is een opvallend 

 
27 Voltaire, Candide, 30.   
28 Ibidem, 97.  
29 Brightman, ‘The Lisbon Earthquake’, 516.   
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antwoord gebleken: hun overeenkomsten zijn groter dan gedacht, hun 
theorieën borduren voort op de ideeën van Leibnitz en Kant doet inspiratie op 
uit Candide van Voltaire. Uiteindelijk slaan ze beiden echter een andere weg in. 
Zo vindt Kant een antwoord dat hem genoegdoening geeft, maar blijft Voltaire 
zoekende. De reden waarom? Simpelweg vanwege het feit dat ze beide de 
wereld door een andere bril bekeken en ideeën ontwikkelden die hun 
waardeoordelen reflecteerden. Gelukkig maar, een wereld zonder een 
verdeeldheid zou immers erg oppervlakkig worden.  
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Nikki de Buck 

Transformatie, beweging en isolatie: 
Een triptiek van de momentopname in de kunst 

 
 

‘Toch is haar achtervolger met zijn vleugels van verliefdheid 
sneller, hij kent geen rust, hij komt steeds dichter in de rug 

van ‘t vluchtend meisje, hijgend in de lokken langs haar schouders. 
Haar krachten zijn ten eind, ze ziet doodsbleek, is uitgeput 
van ‘t snelle gaan, en omziend naar het water van Peneius 

roept ze: “Ach vader! Help me! Een riviergod heeft toch macht? 
Bevrijd me van dit lichaam dat me veel te mooi deed zijn!” 

Haar klacht weerklinkt nog, als een starre stijfheid haar bevangt: 
haar zachte borst wordt door een dunne laag van schors omsloten, 

haar armen groeien uit tot takken en haar haar tot loof, 
haar voeten, eerst zo snel, zijn nu verstokt tot trage wortels, 
haar hoofd wordt kruin. Haar gratie is het enige wat rest.’ 30 

 

Zo omschreef de Romeinse dichter Ovidius de gedaanteverwisseling van 
Daphne 2000 jaar geleden in zijn dichtwerk de Metamorfosen. De verzen 
verwoorden hoe de ongelukkige Daphne, nadat de god Apollo, verblind door 
liefde de jacht heeft ingezet, als laatste uitweg door haar vader, de riviergod 
Peneius, in een laurierboom wordt veranderd. Haar voeten schieten wortels en 
haar huid raakt omhuld met een ruwe laag boombast. Op de plek rond haar 
middel, die Apollo als eerst weet aan te raken, voelt de god niet de verwachte 
huid maar de boomschors. Dit sleutelmoment in het verhaal van Daphne en 
Apollo is niet alleen vereeuwigd in inkt door Ovidius, maar ook in het marmer 
van de barok door de Italiaanse kunstenaar Gian Lorenzo Bernini. In zijn 
levensgrote beeldengroep Apollo en Daphne (1622-1625) is te zien hoe deze 
metamorfose plaatsvindt.31 Wanneer de beschouwer rondom het werk loopt, is 
te zien hoe deze gedaanteverandering zich voltrekt. Hoewel de marmeren 
Daphne vanuit het juiste perspectief nog altijd mens is, is haar menselijke 
gedaante, wanneer de toeschouwer verder rondom de beeldengroep loopt, 

 
30 d’Hane-Scheltema, Ovidius Metamorphosen, 22-23. 
31 Zie bijlage 1. 

In dit paper is gebruik gemaakt van Chicago Notes and Bibliography bronvermelding 



 16 

verruild voor die van een laurierboom. De Italiaanse kunstenaar heeft in dit 
werk, gebeiteld uit steen, dus het moment van transformatie en van beweging 
weten te vangen, alsof hij de tijd heeft kunnen bevriezen. Dit vangen van een 
moment, het bevriezen van de tijd, is een kwaliteit die vaker aan kunst is 
toevertrouwd. Veel van de werken die wij vandaag bekijken en bewonderen zijn 
een bewijs van deze kwaliteit. Waar in onze beleving van tijd moment na 
moment verglijdt door de vluchtigheid van 'het moment', weet kunst een enkel 
moment te vereeuwigen. Deze vereeuwiging, ook wel een momentopname 
genoemd, is als een triptiek in te vullen en te verdelen in de gelijkwaardige 
componenten transformatie, beweging en isolatie, die ik hier als de 
kernelementen van de momentopname in de kunst beschouw. 
 
Transformatie 
Dit eerste kernelement van de momentopname, transformatie, kan 
gedefinieerd worden met synoniemen als 'omzetting', 'herschepping´ of 
'verandering van vorm' zoals de letterlijke gedaanteverandering die we 
waarnemen in de Apollo en Daphne. Deze letterlijke verandering in het 
onderwerp van het kunstwerk is echter niet waar ik op doel als ik spreek over 
transformatie als element voor de momentopname in de kunst. De 
transformatie waar ik op doel in deze driedeling is die van de waarneming van 
het moment, bijvoorbeeld in een uitzicht of reflectie, maar ook in een fysieke 
aanwijzing van het verstrijken van tijd, naar het medium van de kunstenaar 
waarin de waarneming wordt verankerd. 
 Een voorbeeld van een fysieke aanwijzing van het verstrijken van tijd 
in de kunst is het werk Elevage de poussière (1920) van de Frans-Amerikaanse 
kunstenaar Marcel Duchamp en de Amerikaanse fotograaf Man Ray. Het werk 
Elevage de poussière is in feite een foto van het werk van Duchamp La mariée 
mise à nu par ses célibataires (1915-1923). Dit eerste grote werk van Marcel 
Duchamp, dat de kunstenaar overigens nooit heeft afgemaakt maar in plaats 
daarvan in 1923 definitief onvoltooid heeft verklaard, bestaat uit glasplaten die 
zijn beschilderd met olieverf en bewerkt met draad en linnen. Zoals eerder 
genoemd had de kunstenaar moeite met het afronden van het kunstwerk. Dit 
heeft ertoe geleid dat het werk enkele maanden onaangeraakt in het atelier van 
Duchamp heeft gelegen, waar het een dikke laag stof heeft opgedaan. 
Gefascineerd door dit verschijnsel heeft Duchamp Man Ray een foto laten 
maken van het verstofte oppervlak van zijn werk, die later is toegevoegd aan de 
aantekeningen van Duchamp over La mariée mise à nu par ses celibataires. De 
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foto het stoffige oppervlak kreeg de titel Elevage de poussière wat in de Engelse 
titel van het werk vertaald is naar Dust Breeding. 
Rosalind Krauss schreef in haar artikel "Notes on the Index Part 1" uit 1977 
hierover: 'The accumulation of dust is a kind of index for the passage of time."32 
Hierin verwijst zij met de term index naar de ideeën van Charles Sanders Peirce 
die gebruikt zijn in de semiotiek.33 Peirce bedoelt met de term index een 'teken' 
dat in verschijning niet op het object waarnaar het verwijst lijkt, maar dat wel 
bewijs levert voor het bestaan of de aanwezigheid van een bepaalt object.34 Een 
voorbeeld van zo'n index teken is bijvoorbeeld een litteken, dat verwijst naar 
een eerdere verwonding, een schaduw, die verwijst naar de aanwezigheid van 
het object waarvan de schaduw is, de drip paintings van Jackson Pollock zoals 
Out of the Web, waaraan de bewegingen van Pollock af te lezen zijn en dus ook 
de verzameling van stof, wat een bewijs is voor het verstrijken van tijd.35 Wat 
Marcel Duchamp en Man Ray dus in hun werk Elevage de poussière hebben 
gedaan, is het fixeren van deze index. Ze hebben de waarneming van de 
verstreken tijd verankerd door deze een andere vorm toe te kennen, namelijk 
een foto. 
 Een ander voorbeeld van zo'n transformatie aan de hand van de index 
is de rayografie.  Rayografie, waarvoor ook wel de term fotogram wordt 
gebruikt, is een speciale vorm van fotografie die is uitgevonden door Man Ray. 
Bij deze vorm van fotografie wordt een object op lichtgevoelig papier geplaatst, 
waarna dit wordt blootgesteld aan licht.36 Wat er vervolgens gebeurt in dit 
proces is dat de afdruk van het object op het papier achterblijft, omdat het deel 
van het papier waar het object geplaatst was niet belicht is. Op deze manier 
wordt de 'schaduw' van het object dat ooit aanwezig was ontwikkeld en 
gefixeerd en omgezet in een fotogram. Ook hier is dus sprake van de 
transformatie van de fysieke aanwijzing in zijn temporele vorm.  
 Maar zoals gezegd wordt niet alleen de fysieke aanwijzing van het 
verstrijken van tijd door middel van transformatie omgezet naar het medium 
van de kunstenaar. Ook de waarnemingen van een moment worden op een 
dergelijke manier gefixeerd. Zo kan bijvoorbeeld een waargenomen 

 
32 Krauss, "Notes on the Index Part 1," 202-203. 
33 Semiotiek is de leer studie naar het gebruik en de werking van tekens en 
tekensystemen. Deze tekens kunnen letters of woorden zijn, maar ook stoplichten en 
verkeersborden. Niet alleen dit soort tekens van mensen, maar ook die van dieren en 
planten vallen onder deze leer. 
34 Hatt en Klonk, Art History: A critical introduction, 209.  
35 Hatt en Klonk, Art Histordy: A critical introduction, 209. 
36 Krauss, "Notes on the Index Part 1," 203. 
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spiegelbeeld worden vastgelegd met een zelfportret, zodat zelfs wanneer de 
kunstenaar vele tientallen jaren later terugkijkt op het portret, de jeugdigheid 
van het moment van schilderen in het werk nog altijd bewaard is gebleven. Dit 
terwijl de kunstenaar de jonge man van het portret in zijn huidige reflectie niet 
meer terug zal zien. Zo is, ondanks dat de kunstenaar zelf ouder is geworden, 
zijn moment van jeugdigheid toch vereeuwigd in het schilderij. Dit verloop van 
de tijd in het leven van de kunstenaar, tegenover de constante staat van 
schilderijen valt misschien wel het mooist te zien in reeksen zelfportretten van 
kunstenaars als Rembrandt en Van Gogh, waarin de beschouwer de schilder 
met elk zelfportret ouder ziet worden.37  
 Een interessante parallel om hier te trekken is die naar het fictieve 
karakter Dorian Gray uit de in 1890 verschenen roman The Picture of Dorian 
Gray van de Engelse schrijver Oscar Wilde. Deze bijzonder mooie jongeman 
liet volgens het verhaal zijn portret maken door de bevriende kunstenaar Basil 
Hallward. Hoewel Dorian in eerste instantie erg blij was met het bijzonder 
mooie portret dat zijn knappe gelaat zo goed weergaf, sloeg dit gelukkig gevoel 
om toen de realisatie doordrong dat hij niet altijd zo mooi en jong zou blijven. 
Hierop sprak hij de wens uit dat het schilderij in zijn plaats ouder zou worden, 
hetgeen vervolgens ook gebeurde.38 Hoewel hier dus eerst zoals in de normale 
situatie het moment wordt gefixeerd op het schilderij, terwijl in de wereld 
daarbuiten de tijd verder verstrijkt, wordt dit proces hier omgedraaid door de 
wens van Gray. Hierdoor raken hijzelf en zijn moment van jeugdigheid 
gefixeerd, terwijl de waarneming van zijn uiterlijk die verankerd was in het 
schilderij juist de tand des tijds ondergaat in Dorian zijn plaats. 
 Niet alleen de aanblik van een persoon kan gekozen worden als object 
om te vereeuwigen, ook het bijzondere beeld van een landschap is in het 
verleden vaak gekozen om vast te leggen. Ook hierin geldt dat het beeld dat wij 
waarnemen van de situatie door de kunstenaar in een medium wordt 
vastgelegd. Zo waren landschappen een populair genre in de schilderkunst van 
de Nederlandse zeventiende eeuw en deze werden daarom veelvuldig 
geproduceerd in die tijd. Maar terwijl de precieze uitzichten die toen zijn 
vastgelegd al vele eeuwen niet meer bestaan, hangen de reproducties van die 
waargenomen landschappen al vele jaren in instanties als het Rijksmuseum.39 

 
37 Zie bijlage 2. 
38 Wilde, The Picture of Dorian Gray.  
39 Met zaken als lichtval, weer en het perspectief van de beschouwer in het achterhoofd 
kan verdedigd worden dat deze uitzichten maar één enkel moment bestaan zullen 
hebben. 
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De transformatie van elk soort verwijzing naar de (ervaring van) het vluchtige 
moment, naar een duurzamere, minder vergankelijke vorm is dus 
fundamenteel voor het idee van de momentopname. Echter tonen 
landschappen niet enkel het belang van transformatie, maar ook het belang van 
beweging voor de momentopname in de kunst. 
 
Beweging 
Niet alleen Nederlandse kunstenaars uit de zeventiende eeuw, maar ook de 
Franse impressionist Claude Monet (1840-1926) had een voorliefde voor het 
vereeuwigen van buitengezichten. Zo schilderde Monet in 1872 het kunstwerk 
Impression soleil levant, waarin hij, op een wijze die grote vernieuwingen in de 
kunst teweeg zou brengen, een opkomende zon vastlegde.40 Het werk was 
vernieuwend in de onrustige, losse penseelstreek waarmee het water en de lucht 
waren weergegeven. Hierdoor lijkt het schilderij haast nog te ademen en te 
bewegen, alsof het water nog voor de ogen van de beschouwer kabbelt en golfjes 
maakt. 
       De ontwikkeling van het impressionisme en bijbehorende stromingen als 
het pointillisme gaat samen met de vergrote interesse in de menselijke 
waarneming. Er kwam meer kennis over hoe het proces van menselijke 
waarneming in zijn werk gaat. Zo ontdekten wetenschappers dat het menselijk 
oog constant in beweging is voor het vormen van een beeld van de omgeving. 
Om de wereld rondom de mens zo natuurgetrouw mogelijk weer te geven in de 
kunst, werd gebruik gemaakt van deze theorie. Door de ruwere penseelstreek 
en de complementaire kleuren die naast elkaar werden geplaatst, zou het 
menselijk oog dit door zijn constante beweging, terwijl het over het doek glijdt, 
samenbrengen en mengen tot het coherente beeld van de omgeving waar het 
schilderij naar verwijst. Omdat het menselijk oog dus nooit stil staat, is de 
ervaring van een moment ook niet die van een stil geheel. Om een werkelijke 
momentopname te maken, moet in de kunst iets van de oorspronkelijke 
beweeglijkheid van het moment bewaard blijven. 
 Waar impressionisten als Monet, die aan het begin stonden van de 
moderne kunst, deze beweging wilden waarborgen door gebruik te maken van 
de constante beweging van het oog van de beschouwer, poogden de futuristen 
die tussen 1910 en 1915 te werk gingen de snelheid en beweging waarmee een 
moment in de tijd voorbijschiet direct op het doek weer te geven. Zo werd door 
sommige futuristische kunstenaars het geheel van snelheid, geluid, agressie, 

 
40 Zie bijlage 3 



 20 

beweging en beeld van een moment in één allesomvattend beeld gevangen.  
       Een van deze futuristen is de Italiaanse kunstschilder Giacomo Balla, die de 
wens had zijn werken in beweging te laten komen, zoals bijvoorbeeld in zijn 
werk Velocità d'automobile (1913). In dit werk heeft Giacomo Balla geprobeerd 
de ervaring van het moment van een voorbijrijdende auto te vangen. Dit houdt 
concreet in dat hij niet enkel het beeld van de auto, maar ook het geluid en de 
snelheid poogde weer te geven. Dit doet hij op een technologie-verheerlijkende 
manier met een agressieve penseelstreek die past binnen het futurisme.41 Bij 
nadere bestudering van het werk zou de toeschouwer de wielen en lichtflitsen 
van de koplampen kunnen herkennen in de vormen die Balla heeft gebruikt. Hij 
heeft hier dus beweging als belangrijkste aspect van het moment met de auto 
gekozen en daarna alles wat verder door deze beweging veroorzaakt is 
meegenomen in zijn momentopname van de auto. 
 De technologie die sterk verheerlijkt werd door de futuristen, en dan 
met name de ontwikkeling van de fotografie, is van groot belang geweest voor 
de weergave van beweging in de kunst van de momentopname. Door de steeds 
korter wordende sluitertijd, de snellere ontwikkeling van foto's en de uitvinding 
van de fotorol werd het mogelijk gemaakt een reeks foto's snel achter elkaar te 
maken, zoals bijvoorbeeld gebeurde in het filmproductie-experiment Sallie 
Gardner at Gallop (1878).42 In dit experiment is in een reeks van 24 achter 
elkaar gemonteerde foto's te zien hoe een paard galoppeert. Dit deed fotograaf 
Eadweard Muybridge om de theorie van Leland Stanford, namelijk dat op een 
zeker moment in de beweging van het galopperen alle benen van het paard van 
de grond zijn, te bewijzen. Het gevolg van dit experiment was dat een moment 
van beweging nu kon worden vastgelegd in verschillende frames, waarmee het 
totale proces van de handeling kon worden weergegeven en bestudeerd. 
 Dit uiteenzetten van de beweging van het moment is onder andere 
gebruikt door de kunstenaar Marcel Duchamp, die naast de eerder besproken 
werken Mariée mise à nu par ses celibataires en Elevage de poussière ook het 
werk Nu descendant un escalier n°2 (1912) maakte in zijn kubistische periode.43 
In dit werk is te zien hoe een naakte figuur de trap afloopt. Het naakte figuur is 
echter niet direct te herkennen, want waar in het experiment van Eadweard 
Muybridge de foto's achter elkaar werden geplaatst als een film, zijn de 'frames' 
van de beweging in het werk van Duchamp als het ware over elkaar gelegd om 

 
41 Zie bijlage 4. 
42 De sluitertijd is de tijd die de lichtgevoelige sensor van een camera wordt blootgesteld 
aan licht om een beeld vast te leggen. 
43 Zie bijlage 5. 



 21 

de hele beweging van het traplopen in één beeld te vangen. De beweging die van 
nature in het verstrijken van tijd zit en die zichtbaar wordt door beweging is 
hier dus gevangen door de onderdelen van de beweging tegelijktijdig plaats te 
laten vinden. 
 Beweging is dus van groot belang voor de momentopname in de kunst, 
omdat met de weergave van deze beweging, in welke vorm dat ook, het 
vloeiende karakter van het moment gewaarborgd wordt. Een moment bestaat 
niet zonder beweging, zonder de constante aaneenschakeling van het ene 
moment door het andere moment. Als deze beweging niet wordt weergegeven, 
verliest het moment zijn essentie en bestaansrecht. 
 
Isolatie 
Naast de rol in de ontwikkeling van de weergave van beweging, speelt fotografie 
ook een belangrijke rol in de ideeën rond het laatste kernpunt van de 
momentopname, namelijk isolatie. Isolatie als component van de 
momentopname richt zich op het verwijderen van de originele context van het 
moment of het object. Wanneer ik bijvoorbeeld een foto van een appel maak, 
verliest de appel in de foto zijn originele context. Contextuele zaken zoals van 
welke boom komt de appel, wordt de appel verkocht en zo ja waar, maar ook 
kwaliteiten als voedingswaarde en smaak gaan verloren. De appel is geïsoleerd 
van deze context. Dit gebeurt ook met een moment wanneer wij spreken van 
een momentopname. Zo schreef Rosalind Krauss, aan de hand van een quote 
van Marcel Duchamp, het volgende over fotografie: 'This language of rapid 
exposures which produce a state of rest, an isolated sign, is of course the 
language of photography. It describes the isolation of something from within 
the succession of temporality.'44 
 Het afgebeelde moment wordt uit zijn oorspronkelijke context gehaald 
zodat het gefixeerd kan worden, alsof er een frame losgeknipt wordt van de rest 
van de filmrol. Dit gefixeerde moment is niet meer onderhevig aan de 
oorspronkelijke context; zo verouderen de objecten niet en wordt de beweging 
in de afbeelding nooit afgemaakt. Het moment kent geen ervoor of erna meer, 
maar staat enkel op zichzelf. 
 In deze isolatie is de momentopname naast zijn rol als kunstwerk 
enkel nog een index, een verwijzing, naar de verloren context. Zo staat een kind 
op een portret volledig los van de familie van het kind, maar ook van het humeur 
en de ontwikkeling van het kind. Zo blijft de zon in het geschilderde landschap 

 
44 Krauss, "Notes on the Index Part 1," 205. 
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altijd ondergaan, zonder dat het ooit nacht wordt of er een wolk voor de zon 
schuift. En zo is de momentopname dus één frame verwijderd uit de film. Maar 
zonder isolatie is de momentopname onmogelijk, omdat één specifiek moment 
enkel bewaard kan blijven wanneer het verstrijken van de tijd geen grip meer 
op het moment kan krijgen. 
 En Daphne? De gebeurtenissen die Daphne overkwamen veranderden 
van gebeurtenissen naar een verhaal en van verhaal transformeerden deze naar 
een marmeren beeld. Een beeld waarin nog altijd de beweging van de vlucht, 
het rennen, het jagen en de gedaanteverwisseling aanwezig zijn. Een 
sleutelmoment uit een verhaal, vormgegeven als een beeldengroep, verwijderd 
van de context van tijd en van de cultuur waaruit dit verhaal oorspronkelijk 
voorkwam, jaren veilig bewaard in een museum tussen de andere 
momentopnames.  
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Bijlage 1 
 

 
 
Gian Lorenzo Bernini, Apollo en Daphne, 1622-1625, marmer, 243 cm, Galleria 
Borghese, Rome, https://id14withmamquevedo.wordpress.com/2012/03/12/apollo-
and-daphne-love-in-vain/ (geraadpleegd op 31 oktober 2019). 
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Bijlage 2 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rembrandt van Rijn, Zelfportret met halsberg, 1629, olieverf op eikenhouten paneel, 
38,2 x 31 cm, Germanisches National Museum, Neurenberg, 
https://www.wikiwand.com/nl/Zelfportret_met_halsberg (geraadpleegd op 31 oktober 
2019). 

 
Rembrandt van Rijn, Zelfportret met twee cirkels, ca. 1665-1669, olieverf op doek, 116,3 
x 97,2 cm, Kenwood House, Londen, https://www.wikiwand.com/nl/Zelfportret_met_ 
twee_cirkels (geraadpleegd op 31 oktober 2019). 
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Bijlage 3 

 
Claude Monet, Impression soleil levant, 1872, olieverf op doek, 48 x 63 cm, Musée 
Marmottan Monet, Parijs, https://nl.wikipedia.org/wiki/Impression,_soleil_levant 
(geraadpleegd op 31 oktober 2019) 

Bijlage 4 

 
Giacomo Balla, Velocità d'automobile, 1913, Gouache en aquarelverf op papier, 
https://www.wikiart.org/en/giacomo-balla/speeding-car-study-abstract-speed-1913  
(geraadpleegd op 31 oktober 2019)
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Bijlage 5 

 
Marcel Duchamp, Nu descendant un escalier °2, 1912, olieverf op doek, 147 x 90 cm, 
Philadelphia Museum of Art, Philadelphia, https://fr.wahooart.com/@@/8XYHEB-
Marcel-Duchamp-Nu-descendant-un-escalier-pas-2- (geraadpleegd op 31 oktober 2019) 
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Lena van de Poel 
 

Herinneren en hopen na het overlijden van een naaste: 
Analyse van klassiek Rooms Katholieke  

en Yolngu begrafenisrituelen 
 
 
Het gevoel dat de doorlopende tijdslijn in onze levens verbroken wordt, komt 
meestal op wanneer we traumatische, heftige gebeurtenissen meemaken. Op 
dergelijke momenten worden vragen gesteld over de essentie van het leven. Het 
gevoel gebroken te hebben met de tijd kan overweldigend zijn en sterke emoties 
oproepen. Een van die momenten waarop de mens zijn bestaanswaarden 
bevraagt, is het moment waarop een naaste overlijdt. Vragen als “Wat is het 
verleden?”, “Wat is het heden?” en “Wat is de toekomst en waar staat de 
overledene in deze lijn?” staan centraal. Maar vooral de vraag “Waar sta ik?” is 
van belang. Het rouwproces is een fenomeen dat, ook al wordt over de 
overledene nagedacht, vooral over de nabestaanden gaat. De nabestaanden 
krijgen te maken met fundamentele vragen over de eigen identiteit, maar het 
verlies roept ook vragen op over sociale constructies. De emotionele lijn met de 
overledene is verbroken waardoor andere lijnen kunnen, en soms moeten, 
veranderen.45 De wijze waarop dit gebeurt, is voor elk individu verschillend. 
Toch wordt het proces vaak geleid door de cultuur waarin de gestorvene geleefd 
heeft, met de bijbehorende tradities en gebruiken. Aan de hand van het schema 
over nagedachtenis van Jan Assmann, zoals beschreven door Hermans, Scheer 
en Quartier, kunnen deze verschuivingen van emoties en emotionele banden 
alsmede de rol van cultuur en religie hierin worden uitgedrukt.46 In dit essay 
wordt geanalyseerd welke begrafenisrituelen het best voldoen aan de eisen die 
Assmann in zijn schema stelt aan een succesvolle reconstructie van de 
gemeenschapsstructuur. Het schema leent zich goed voor een dergelijke 
vergelijking van verschillende culturen. De categorieën die Assman beschrijft 
zijn namelijk tot op een bepaalde hoogte universeel, waardoor het schema op 
verschillende culturen toepasbaar is.   
Het schema van Jan Assmann zal in dit essay worden toegepast op een 
vergelijking tussen de klassieke Rooms Katholieke traditie en die van de 

 
45 Hermans, Scheer en Quartier, “Remembrance and hope in Roman Catholic funeral 
rites,” 252. 
46 Ibid. Wanneer in dit essay wordt ingegaan op Jan Assmann, is dit altijd vanuit de 
interpretatie van Hermans, Scheer en Quartier. 

In dit paper is gebruik gemaakt van Chicago Notes and Bibliography bronvermelding 



 30 

Yolngu, ook wel de Murngin. De Yolngu is een inheemse stam uit het 
noordoosten van Arnhem Land.47 In dit essay zal een analyse worden gemaakt 
van de tradities tot de jaren tachtig van de twintigste eeuw, aangezien de Yolngu 
daarna bepaalde rituelen en geloofsovertuigingen zijn gaan verwerken in hun 
eigen voorouderlijke cultuur.48 Na een uitleg van het schema van Assmann volgt 
een fictieve dialoog tussen Man A en Man B waarin de twee culturen tegen 
elkaar af worden gezet. De keuze voor een nietszeggend A en B is bewust, 
aangezien vooroordelen over betrouwbaarheid op basis van naam op deze 
manier zullen worden voorkomen. De dialoog ontwikkelt zich van een 
beschrijving van culturele factoren tot communicatieve – meer persoonlijke – 
factoren. Maar aangezien deze nauw verbonden zijn, lopen ze ook in de dialoog 
door elkaar heen. De concepten uit het schema zullen in de dialoog niet 
specifiek benoemd worden, maar het overzicht van de theorie van Assmann in 
tabel 1 biedt, in combinatie met de aantekeningen bij de passages, houvast. 
Uiteindelijk zal een conclusie worden getrokken over de waarde van 
begrafenisrituelen in het verwerken van emoties (rouw) en in de reconstructie 
van de dynamiek van de gemeenschap op temporeel, sociaal en religieus vlak. 
In andere woorden zal worden onderzocht welke begrafenisrituelen het beste 
voldoen aan de eisen van Jan Assmann voor een succesvolle reconstructie van 
de gemeenschapsstructuur. 
 
Gedachtenisschema Jan Assmann:  
wanneer twee tijdlijnen samenkomen 
Wanneer iemand overlijdt, wordt de verbindende structuur binnen een 
gemeenschap, ofwel de manier waarop losse individuen samen een 
gemeenschap vormen, op losse schroeven gezet. De verbindende structuur 
wordt ook wel de “wij”-identificatie genoemd. Deze identificatie wordt door een 
temporele en een sociale factor in stand gehouden (zie tabel 1).49  

 
47 Morphy, “From dull to brilliant,” 21; Reid, “A time to live, a time to grieve,” 319. 
48 Hoewel de Yolngu al in contact waren gekomen met het Christendom in 1916, kan 
gezegd worden dat in 1979 een grote e opleving plaatsvond in Arnhem Land, ook bij de 
Yolngu. Sindsdien was het Christendom onder de Yolngu meer evangelisch gericht en 
was de Heilige Geest een van de hoofdonderwerpen. Hoewel het Christendom meer een 
onderdeel werd van het voorouderlijke geloof, is het verschil met de religie vóór 1979 
erg groot. Daarom zal deze periode niet besproken worden in dit essay. Slotte, “A rally at 
Ramingining,” 76 en 78. 
49 Hermans, Scheer en Quartier, “Remembrance and hope in Roman Catholic funeral 
rites,” 254. 
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De temporele factor verbindt het verleden en de toekomst van de gemeenschap 
in het heden. Bij het construeren van identiteit speelt het verleden een grote rol 
aangezien een mens altijd op zoek is naar continuïteit. Wanneer deze 
continuïteit vanuit het verleden naar het heden erkend wordt, volgt vaak het 
besef dat de huidige identiteit ook in de toekomst doorgetrokken zal worden. 
Zo wordt in dit proces in het heden, verleden en toekomst van de gemeenschap 
verbonden.50  
 De sociale factor verbindt individuen door middel van een gezamenlijk 
referentiekader.51 Een deel van de “wij”-identificatie bestaat daardoor uit de 
relatie van een individu met anderen. Wanneer een individu zijn of haar 
identiteit vormt, schrijft hij of zij een eigen verhaal. Tegelijkertijd is dat individu 
ook deel van de verhalen van anderen. Deze verhalen spelen zich grotendeels af 
in het verleden en hierdoor is voor deze vorm van sociale verbinding het 
geheugen van groot belang. Bij de dood wordt het voor de nabestaanden pijnlijk 
duidelijk dat de bekende verhalen écht in het verleden liggen. Daarnaast wordt 
duidelijk dat juist het geheugen, de overledene deel uit laat maken van het 
heden. De toekomst van de overledene in de gemeenschap hangt immers af van 
de manier waarop hij of zij door individuen of in een collectief herinnerd 
wordt.52 
 De verbindingsstructuur wordt voornamelijk gevormd in het 
geheugen van de gemeenschap. Wanneer een traumatische breuk in de 
gemeenschap optreedt, zoals bij een overlijden, wordt de toekomst van dit 
geheugen bevraagd door de leden van die gemeenschap. Het geheugen kan 
echter wel helpen deze breuk weer te herstellen, waardoor het geheugen weer 
een toekomst krijgt. Om dit te kunnen doen moet het gehele geheugen wel in 
balans zijn, waarbij een individu zich onderdeel voelt van verleden, heden en 
toekomst. Jan Assmann verdeelt het collectieve geheugen in twee categorieën: 
het communicatieve en het culturele geheugen (zie tabel 1).53 Voor een goed 
resultaat moeten dus beide helften van het geheugen voor het individu in balans 
zijn. 
 Het communicatief geheugen betreft het directe verleden tot twee à 
drie generaties terug. Dit type geheugen is opgesloten in de objectieve tijd en in 
de relaties die bestaan tussen personen. Het hangt bijvoorbeeld nauw samen 
met bloedlijnen. Het vormen van verhalen over individuen in de eigen 

 
50 Ibid. 
51 Ibid. De ideeën over de temporele dimensie zijn afkomstig van Ricoeur. 
52 Ibid., 254-255. 
53 Ibid., 256. 
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leefwereld is de belangrijkste functie van het communicatief geheugen.54 Het 
creëren van een nieuwe structuur in de verhalen van de gemeenschap is de hoop 
die er voor de toekomst gekoesterd wordt.55  
Het cultureel geheugen gaat daarentegen voorbij aan de objectieve, biologische, 
tijd en gaat veel verder terug in de tijd dan een individu kan bevatten; de 
mythische dimensie van tijd. Het culturele geheugen is een hulpmiddel bij het 
bepalen van de rol van de overledene in de toekomst, volgens het principe van 
de continuïteit. Zowel het mythische verleden als het mythische heden spelen 
hier een rol bij het construeren van een mythisch toekomstperspectief.56 
Individuen kijken vaak naar het collectieve culturele geheugen om in het 
communicatieve geheugen betekenis te vinden.57 De mythische geschiedenis 
wordt zo ingezet om de eigen realiteit te verklaren en opnieuw een betekenis te 
geven. 
 In beide typen geheugen wordt het heden verbonden met het verleden 
en de toekomst en daarom verdeelt Assmann de twee helften van het geheugen 
elk nog onder in herinnering en hoop (zie tabel 1).58 Bij het communicatieve 
gedeelte betreft de herinnering de banden die individuen met anderen hebben 
gehad en de hoop hoe de banden van individuen met anderen zullen zijn. Bij 
het culturele gedeelte betreft de herinnering de mystieke oorsprong en de hoop 
wat er uiteindelijk gebeurt met overledenen. 
 Samenvattend zit het schema van Assmann als volgt in elkaar. De 
verbindingsstructuur van een gemeenschap heeft twee factoren die de structuur 
laten voortbestaan: continuïteit (de temporele factor) en een collectief sociaal 
referentiekader (de sociale factor). Het geheugen is de belangrijkste zetel van 
de verbindingsstructuur. Het geheugen bestaat uit een communicatief en een 
cultureel gedeelte. Het communicatieve gedeelte gaat over de leefwereld van de 
individuen binnen de gemeenschap. Het culturele gedeelte gaat over de bredere 
culturele context waarbinnen de gemeenschap wordt geplaatst. Beide helften 
hebben een verleden waarop ze terugkijken (de herinnering) en een toekomst 
om naar toe te werken (de hoop).  
 Bij het overlijden van een naaste ontstaat een breuk in de “eigen 
leefwereld”: het communicatieve geheugen. Aangezien beide helften van het 

 
54 Hermans, Scheer en Quartier, “Remembrance and hope in Roman Catholic funeral 
rites,” 256. 
55 Ibid., 257. 
56 Ibid. 
57 Ibid., 256-257. 
58 Ibid., 257. 
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geheugen in balans moeten zijn om de verbindingsstructuur te kunnen 
reconstrueren, is het van belang om eerst het communicatieve geheugen te 
herstellen. Dat gaat als volgt: door het heden te plaatsen binnen een groter 
geheel, krijgt het eigen heden opnieuw betekenis. Het communicatieve 
geheugen wordt dus geplaatst binnen het culturele geheugen. Hierbij worden 
twee typen tijd aan elkaar verbonden: de tijdelijke tijd van het communicatieve 
geheugen en de tijdloze tijd van het culturele geheugen.59 De twee tijdlijnen 
worden als het ware naar elkaar toe getrokken totdat ze elkaar raken. Hierdoor 
krijgt de tijdelijke tijd (het communicatieve geheugen) weer betekenis door het 
plaatsen ervan in het grotere kader van de tijdloze tijd (het culturele geheugen). 
Zo kan het communicatieve geheugen zich weer op een normale manier verder 
ontwikkelen, waardoor de verbindingsstructuur kan worden gereconstrueerd 
(zie tabel 2). Een voorbeeld van momenten waarop een dergelijke reparatie 
plaatsvindt, is bij het uitvoeren van begrafenisrituelen.  
 Volgens Assmann is het (begrafenis)ritueel een van de meest directe 
symbolische expressies van de werking van zijn schema’s. Rituelen zijn 
gereedschappen die in kunnen worden gezet bij een breuk in de 
verbindingsstructuur. Zij kunnen het communicatieve geheugen repareren 
waardoor de verbindingsstructuur gereconstrueerd wordt, weer in balans 
geraakt. Het is deze breuk die onder rouwenden voor het gevoel van 
discontinuïteit zorgt. De tijdlijn die eerst zo gewoon leek, wordt bevraagd en 
hetzelfde geldt voor de verhalen die binnen een gemeenschap gevormd waren.60 
Het toepassen van begrafenisrituelen zorgt er dus voor dat er weer een gevoel 
van continuïteit kan ontstaan onder individuen en de dynamiek binnen de 
gemeenschap hersteld wordt. 
 
  

 
59 Ibid. 
60 Hermans, Scheer en Quartier, “Remembrance and hope in Roman Catholic funeral 
rites,” 252 en 257. 
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Tabel 1. Het schema over verbindingsstructuur naar Jan Assman 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 2. Het schema over verbindingsstructuur naar Jan Assmann, verstoord door een 
crisis na overlijden. Door de verstoring van het communicatieve geheugen, uitgebeeld 
met een bliksemschicht, kan de verstoorde verbindingsstructuur niet worden 
gereconstrueerd. 
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Vervolgens zal in dit essay getracht worden erachter te komen welk type 
begrafenisritueel geschikter is voor het reconstrueren van de 
verbindingsstructuur van een gemeenschap volgens de eis van Assmann. Deze 
eis is simpel: om de verbindingsstructuur te reconstrueren, is eerst een 
gebalanceerd communicatief en cultureel geheugen nodig. Om dit te 
achterhalen zullen in een dialoog de begrafenisrituelen van twee culturen, de 
Rooms Katholieke en de Yolngu, tegen elkaar worden afgezet. De vorm van 
dialoog is hier toegepast vanwege zijn eigenschap om de lezer, u dus, aan te 
zetten tot nadenken. 

Dialoog tussen twee wetenschappers:  
wat is de meerwaarde van begrafenisrituelen? 
Aan de rand van de begraafplaats stond een bankje waarop stilzwijgend twee 
mannen zaten. Ze keken naar een begrafenis die bijna aan zijn einde liep, 
terwijl de regen kletterde op hun doorzichtige paraplu’s. Na vijf minuten 
kwam de begrafenisstoet langsgelopen, sommige nabestaanden huilden, 
maar de meesten liepen zwijgend en starend onder hun paraplu's verder. Een 
klein meisje, ze zal niet ouder zijn geweest dan een jaar of zes, trok aan haar 
moeders mouw: "Maar, waar gaat opa nou heen, mama? Waarom gaan we 
nou weg?". De man die deze vertwijfelde uitroep hoorde, stootte, na het 
voorbijgaan van de stoet, de ander aan.  
 

Man A: "En dit is nou precies wat ik mij afvraag, “Maar, waar gaan  we 
nou heen?” Maar vooral: “Waarom gaan we op deze  manier met de dood 
om?” Wat maakt zo'n grafsteen nou uit,  met een luttele hoeveelheid 
verdorde of verzopen bloemen  erop?" 

Man B: “Wat ik me vooral afvraag is waarom men dat hier zo doet.  
Op mijn reis ben ik veel tegengekomen en veel volkeren vertoonden 
heel andere gebruiken dan wat ik hier zie. Maar de meest 
fundamentele vraag, “Waar gaan we heen?”, blijft toch belangrijk. 
Alsof de mens een soort inherente angst heeft voor het onbekende, 
voor wat nog niet is onderzocht. Alsof elk individu meer wil zijn dan 
alleen een omhulsel, meer dan een paar botten met vlees eromheen. 
En niet alleen in het heden, maar ook in de toekomst en in het 
verleden. Vooral in het verleden is grootsheid van belang, alsof een 
mens hieraan zijn bestaansrecht ontleent.” 
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Man A: “Een individu is altijd op zoek naar de betekenis van zijn of  
haar leven. De angst bestaat dat we als elk ander organisme alleen op 
deze aardbol rondlopen om ons voort te planten. Maar een mens wilt 
zich verheffen boven de grote massa. Daarom zijn we natuurlijk ook 
allemaal kinderen van God. Alles wat God geschapen heeft, van het 
water tot de dieren: niks lijkt belangrijker te zijn dan de eerste 
mensen. Bij de schepping zei God zelfs tegen Adam en Eva dat ze 
zouden heersen over de aarde.61 En we zien onszelf natuurlijk ook 
graag zo, of het nou egoïsme is of angst, dat weet ik niet. Het is denk 
ik vooral belangrijk dat we weten dat we allemaal ergens vandaan 
komen en dat we deel uitmaken van een geheel.” 
 

Man B: “Kinderen van God, ja. Maar eigenlijk staat God boven alle  
mensen en is Jezus de enige zoon van God. In feite zijn wij slechts 
schepsels van God. Zie jij ons dan als directe afstammelingen? Ik in 
ieder geval niet. Maar de Yolngu, die zien zichzelf wel als volledige 
afstammelingen, alsof hun bloedlijn direct terug te leiden is tot hun 
voorouders. Ja natuurlijk, deze voorouders zijn mythische wezens die 
lang geleden leefden en toen de wereld vorm hebben gegeven. Maar 
toch leggen de Yolngu een sterk verband tussen zichzelf en hun 
voorouders doordat zij geloven dat zij, net als hun voorouders, zullen 
voortleven in ruimte en tijd en zullen transformeren tot deel van het 
landschap. Ze zien de voorouders als het eerste begin van zichzelf.62 
Het enige verschil is dat de voorouders, de wangarr, wel tijdloos en 
onsterfelijk zijn. De wangarr reiken veel verder dan de korte 
levenscyclus van de gewone mens die loopt van kort voor de 
verwekking tot relatief vlak na de dood.63 De tijdloosheid van de 
wangarr is bijna niet te bevatten, zowel hun substantie als hun 
krachten zijn tijdloos en eeuwig. Maar toch maakt de sterfelijke, 
menselijke verlenging over ruimte en tijd van de “gewone” individuen 

 
61 Hij zegende hen, en tegen hen: ‘Wees vruchtbaar en word talrijk, bevolk de aarde en 
breng haar onder je gezag: heers over de vissen van de zee, over de vogels van de hemel 
en over alle dieren die op de aarde rondkruipen’. Genesis 1: 28. ‘Genesis’. Website Bijbel 
Online. 
62 Keen, “Ancestors, magic, and exchange in Yolngu doctrines,” 520-521 en 523. 
63 Ibid., 516 en 520. De levenscyclus loopt van conceptie van een ziel uit de wateren tot 
de terugkeer van deze ziel na overlijden naar dezelfde wateren na overlijden. 
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deel uit van het grote tijdloze van de wangarr.64 Yolngu bidden dan 
ook niet tot een almachtige God, maar ze verbinden zichzelf direct met 
hun voorouders via locaties of voorwerpen.” 
 

Man A: “Dus je wilt me vertellen dat, wanneer je als christen bidt, je  
niet in verbinding staat met God? God is de Schepper en Hij waakt 
over ons. God luistert wanneer je bidt, maar luisteren de wangarr naar 
de Yolngu?” 
 

Man B: “Of de voorouders werkelijk luisteren zoals God dat doet, weet  
ik niet. De directe verbinding heeft meer te maken met kracht en 
daarmee met een deel van de voorouder. De mardayin, de heilige wet, 
zorgt ervoor dat individuen gebruik kunnen maken van die kracht 
wanneer zij een bepaalde zang of dans uitvoeren of schilderingen 
maken.65 De Yolngu hebben zo een directere verbinding met hun 
oorsprong.” 
 

Man A: “Rooms Katholieke christenen noemen Hem ook God de  
Vader, dus in zekere zin zien Rooms Katholieke christenen God wel 
degelijk als hun directe vader. Toch kan ik inkomen in wat je hier 
suggereert: zijn wij niet slechts afstammelingen van Adam en Eva; 
geen “kinderen”, maar afstammelingen van “creaties” van God? Maar, 
nadat we als goed christen zijn gestorven, kunnen we wel verwachten 
dat onze Vader ons bij zich zal roepen. Een goed nieuw leven in de 
hemel is dan weggelegd voor ons. Hij biedt ons een wederopstanding 
zoals Hij ook aan Jezus Christus gegeven heeft. Hierbij hoort ook een 
nieuw leven na het laatste oordeel.” 
 

Man B: “Je spreekt over een terugkeer naar de oorsprong. Bij de  

 
64 Ibid., 520. Hoe de sterfelijkheid van de mens tegenover de onsterfelijkheid van de 
wangarr staat, wordt uitgelegd in de mythe van de Maan (Ngalindi). 
65 Morphy, “From dull to brilliant,” 25 en 33. Daarnaast maken heilige objecten en 
rituele bezweringen hier ook deel van uit. Hierbij geldt: hoe hoger de kwaliteit van de 
bir’yun, ofwel glans, van een kunstwerk, hoe krachtiger het voorwerp wordt. De bir’yun 
zorgt namelijk voor de gelijkenis met de wangarr’, de voorouders of het voorouderlijk 
verleden, en is direct afkomstig van de wangarr zelf (Morphy, “From dull to brilliant,” 
28 en 31). De menselijke handelingen van de mardayin verwijzen naar hoe de wangarr 
het land hebben gemaakt en hoe ze het leven van de Yolngu hebben gevormd. 
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Yolngu is het ook van belang om terug te keren naar de wateren van 
de voorouders en net als de wangarr, hoewel niet tijdloos, voort te 
leven in het landschap. Maar de aanpak van de reconstructie van de 
gemeenschap na het overlijden verschilt wel heel erg van de Rooms 
Katholieke traditie: Rooms Katholieken behouden veel meer het idee 
dat we de overledene zullen weerzien in de hemel, terwijl de Yolngu 
hun overledenen laten opgaan in het landschap, zoals hun voorouders 
dat ook hebben gedaan. Tijdens de rouwperiode hebben de Yolngu de 
kans om de birrimbirr, de goede ziel van de overledene, los te laten en 
hem of haar te leiden naar het voorouderlijk rijk en het Land van de 
Doden. De mokuy, het slechte deel van de ziel, moet ook verdreven 
worden, anders zal die de nabestaanden van de dode achtervolgen.66 
Er worden zelfs reinigingsrituelen uitgevoerd om dit te 
bewerkstelligen.67 Het terug begeleiden van de birrimbirr naar deze 
bronnen van de spirituele kracht is zelfs het belangrijkste doel van de 
begrafenisrituelen. De hele structuur en de keuze van rituelen hangt 
af van de reis die de ziel moet maken van de plaats van overlijden naar 
de plek waar hij zich bij de wangarr van de stam zal voegen.68 De reis 
van het lichaam is analoog hieraan en elk stadium hiervan kan worden 
gekoppeld aan een ritueel of aan de schildering op de deksel van de 
kist.69 De liederen die worden gezongen verwijzen naar de reis die de 
mythische wangarr maakte toen hij door de “droom” of wangarr tijd 
ging. Tijdens deze reis maakte de wangarr de mensen, de dieren en de 
landschappen en lieten hierbij sporen, luku, achter.70 Het reizen van 

 
66 Morphy, “From dull to brilliant,” 33; Keen, “Ancestors, magic, and exchange in 
Yolngu doctrines,” 520. Een deel van de birrimbirr gaat naar het voorouderlijke rijk, 
een ander deel gaat naar het Land van de Doden. Er bestaan veel gebieden waar zielen 
terecht kunnen in het geloof van de Yolngu (Reid, “A time to live, a time to grieve,” 334). 
67 Reid, “A time to live, a time to grieve,” 335. Na de begrafenis worden de deelnemers 
door middel van brandende takken verlost van de effecten van de ziel door deze 
permanent te verdrijven. Later kunnen bezittingen van de dode verbrand worden. 
68 Morphy, “From dull to brilliant,” 33-34; Reid, “A time to live, a time to grieve,” 333. 
Rituelen of elementen hebben elk een eigen betekenis, maar de combinatie van rituelen 
en elementen geeft betekenis aan de reeks. 
69 Morphy, “From dull to brilliant,” 34; Reid, “A time to live, a time to grieve,” 333. De 
miny’tji, de schildering, helpt de ziel naar zijn nieuwe verblijfplaats (Reid, “A time to 
live, a time to grieve,” 334). 
70 Reid, “A time to live, a time to grieve,” 333; Keen, “Ancestors, magic, and exchange in 
Yolngu doctrines,” 517-518. De sporen zijn zowel afkomstig van het leven als de namen 
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de birrimbirr wordt dus gekoppeld aan het reizen van de wangarr. De 
gehele ziel wordt dus uiteindelijk weggestuurd. Dit heeft effect op de 
Yolngu zelf. Het dwingt ze de dode los te laten. Wanneer de goede 
rituelen worden uitgevoerd komt de ziel van de overledene op de juiste 
plek terecht én worden de juiste emoties opgeroepen bij de 
aanwezigen zodat ze de dode kunnen loslaten.71” 
 

Man A: “Ook bij Rooms Katholieke begrafenisrituelen wordt de 
nadruk gelegd op het de veranderde band met de overledene. De 
deelnemers moeten bepaalde bewegingen maken die hun sociale reis 
symboliseren. De taal en het ritme van de liturgie helpen bij deze 
bewegingen. Hun band met de dode is veranderd waardoor zij ook 
moeten veranderen, bijvoorbeeld van vrouw naar weduwe. Al met al 
zorgen de begrafenisrituelen ervoor dat de deelnemers zich 
gemakkelijker overgeven aan deze reis en de religie en aan het feit dat 
ze hun band met de overledene moeten aanpassen.72 De aanwezigen 
moeten accepteren dat het lichaam vergaat, maar ze hebben ook de 
hoop dat de ziel verder gaat en dat de overledene zowel fysiek als 
mentaal zal opstaan, net als Christus. De nabestaanden zullen 
gedurende kortere of langere tijd nog rouwen om het verlies van hun 
geliefde, maar ze weten ook dat, zeker met de verlossing als einddoel, 
de ziel van de overledene op weg is naar een nieuw begin. De breuk 
tussen verleden, heden en toekomst wordt dan niet te 
overweldigend.73 Dat neemt niet weg dat het voor de nabestaanden 
pijnlijk is de oude band met hun geliefde te moeten doorbreken.” 
 

 
van de wangarr. Wangarr kunnen zich bevinden in de grond, onder de wateren of als 
hemelse objecten in de lucht. Hier bestaan ze dan deels uit fysieke onderdelen van de 
oorspronkelijke wangarr. Deze zijn soms verdeeld over landen met patrilineaire 
stammen die dezelfde wangarr hebben. Ook kunnen ze voorkomen als niet-stoffelijke 
wezens, mali’, in de wateren. De mali’ zijn de zielen van potentiële nieuwe mensen. 
71 Morphy, “From dull to brilliant,” 35 en 37. Zowel vorm als inhoud zijn belangrijk voor 
het waardeoordeel van een ritueel. 
72 Cook en Walter, “Rewritten rites,” 377 en 380. Bij de traditionele Rooms Katholieke 
begrafenis zijn zowel vorm als inhoud belangrijk om dit doel te behalen. 
73 Hermans, Scheer en Quartier, “Remembrance and hope in Roman Catholic funeral 
rites,” 258. 
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Man B: “Natuurlijk raakt een overlijden de Yolngu persoonlijk. Vooral  
gezien de banden tussen leden van de gemeenschap, die door hun 
classificerende verwantschap vaak veel sterker is. Wanneer je meer 
mensen benoemd zoals je broer, je zus of zelfs je moeder of vader, dan 
raakt het overlijden van een dergelijk individu je veel sterker.74 De pijn 
wordt gevoeld, maar zowel voor, tijdens als na het overlijden wordt er 
van de gemeenschap ook verwacht dat die pijn wordt geuit. En er 
wordt veel meer geuit dan alleen die pijn: woede, angst, verdriet… alles 
wordt collectief en publiek geuit en krijgt een plekje in de rituelen.75” 
 

Man A: “Maar zijn die heftige emoties dan niet te heftig? Is dat wel  
goed voor de mentale staat van de mens en voor de omgeving? Is het 
niet beter om, zoals bij de Rooms Katholieken, emoties in kleine mate 
toe te laten en je te focussen op wat echt belangrijk is: de uiteindelijke 
verlossing? Daarnaast beperkt het aantal sterke banden, in 
tegenstelling tot de Yolngu, zich toch vrij snel tot een klein groepje 
mensen: de leden van de directe bloedlijn. Deze banden worden dan 
ook als hechter ervaren en het verbreken ervan roept ook bij Rooms 
Katholieken sterke gevoelens van rouw op. Waarom kan het dan dat 
zij genoeg lijken te hebben aan samen stilzwijgend rouwen in het 
bijzijn van de Heilige Geest en onder de leiding van een priester die 
fungeert als boodschapper van God? De Rooms Katholieke rituelen 
zorgen er blijkbaar voor dat de leden van de gemeenschap zich genoeg 
kunnen herstructureren ten opzichte van verleden en toekomst, maar 
vooral ten opzichte van hun geloof. En dit alles op een veilige en 
rustige manier.76” 
 

Man B: “Ja, de emoties gaan soms te ver en ook bij de Yolngu zijn er  
grenzen. Wanneer een individu te lang of te heftig rouwt of het rouwen 
het dagelijks leven in de weg gaat staan, wordt dit gezien als 

 
74 Reid, “A time to live, a time to grieve,” 339-340. 
75 Morphy, “From dull to brilliant,” 35; Reid, “A time to live, a time to grieve,” 322 en 
339-340.  
76 Hermans, Scheer en Quartier, “Remembrance and hope in Roman Catholic funeral 
rites,” 258-260; Cook en Walter, “Rewritten rites,” 376 en 381. Zie ook bijlage 1. 
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ongezond.77 Zelfs tijdens de rouwperiode, waarin vrouwen en mannen 
hun emoties uiten en in hun gezang zichzelf existentiële vragen stellen, 
wordt er van iedereen verwacht dat hij of zij een steentje bijdraagt aan 
het werk wat moet gebeuren.78 En ja, wanneer de dood net is 
aangekondigd werpen de vrouwen zich op de grond en slaan ze in 
extase met voorwerpen op hun hoofd. Maar van de mannelijke 
nabestaanden wordt verwacht dit te stoppen en de vrouwen te sussen, 
allemaal onder het toeziend oog van ceremonieleiders die 
tegelijkertijd de woede van de mannen in toom houden.79 Het tijdig 
uiten van deze gevoelens is heel belangrijk. Door deze heftige episodes 
kunnen emoties namelijk gereguleerd worden en uiteindelijk een plek 
krijgen. Bij Rooms Katholieken blijven mensen vaak jaren na het 
overlijden van een persoon nog vasthouden aan het graf en de 
herinnering aan de overledene. De Yolngu doen dat niet. Zo gaat het 
begraven vaak in meerdere fasen en bij elke fase wordt de verbinding 
tussen het lichaam en de persoon zwakker. Uiteindelijk worden de 
botten ceremonieel in een enkele holle boomstam geplaatst en deze 
wordt in het landschap neergezet om voor altijd te vergaan.80” 

Man A: “Dat het lichaam vergaat, wordt zeker niet ontkend tijdens de 
Rooms Katholieke begrafenis, het wordt zelfs benadrukt in de 
openingswoorden van de ceremonie. Toch wordt er inderdaad 
verondersteld dat het lichaam én de ziel zullen opstaan en daarom zijn 
die graven natuurlijk zo belangrijk.81 Daarnaast is het geloof heel 
belangrijk in het behouden van herinneringen en de emotionele 

 
77 Reid, “A time to live, a time to grieve,” 339 en 342. Na de gebruikelijke rouwperiode 
huilen mannen en vrouwen slechts nog bij special gebeurtenissen of ’s nachts in 
afzondering van anderen (Reid, “A time to live, a time to grieve,” 336). 
78 Reid, “A time to live, a time to grieve,” 334. Yolngu wensen bijvoorbeeld dat de dode 
terugkeert of ze vragen zich af wat zal gebeuren met de ziel en het lichaam van de dode. 
79 Reid, “A time to live, a time to grieve,” 329-330 en 341. De mannen laten zo ook zien 
aan de vrouwen dat ze steun willen bieden en voor hen willen zorgen. Mannen huilen 
over het algemeen minder maar uiten vooral, soms op agressieve wijze, hun woede. 
80 Keen, “Ancestors, magic, and exchange in Yolngu doctrines,” 521; Reid, “A time to 
live, a time to grieve,” 327-328. In de eerste fase wordt de dode begraven of op 
een verhoogd platform gelegd. In de tweede fase worden de botten gereinigd en apart 
in holle boomstammen gestopt die daarna door nabestaanden bewaard worden. 
81 Cook en Walter, “Rewritten rites,” 371 en 376. De opening van de begrafenis bestaat 
uit drie teksten uit de Bijbel: I am the resurrection and the life, saith the Lord: he that 
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banden, ook al is er inderdaad niet veel aandacht voor het 
reconstrueren van persoonlijke banden tussen de nabestaanden. Men 
blijft het verleden in ere houden. Tijdens de begrafenis wordt er dan 
ook vooral aandacht besteed aan de wil van God met als resultaat het 
uitdragen van het belang van de wederopstanding, en is er verder 
weinig aandacht voor individuen en hun wensen.82 De ceremonie is 
opgebouwd uit gestandaardiseerde Bijbelteksten83 De begrafenis is 
eigenlijk voornamelijk een viering van Christus en zijn 
wederopstanding. Dat maakt de begrafenis ook universeel.84” 
 

Man B: “Maar wanneer er zo weinig aandacht is voor de emoties van  
het individu, hoe kunnen zij zich dan opnieuw verhouden tot verleden, 
heden en toekomst, tot zichzelf en tot elkaar? Het is toch niet gezond 
dat ze blijven hangen in die gevoelens? De individuen zijn natuurlijk 
sterk verbonden met hun religieuze achtergrond, maar de religie en de 
ceremonie zijn niet meer dan een hulpmiddel om individuen en 
daarmee gemeenschappen op weg te helpen.85 Gaat het bij de 
begrafenisrituelen die je omschrijft niet méér over het  geloof zelf, 
terwijl deze juist als hulpmiddel gebruikt zouden moeten worden om 
een voortbestaan van de goede e leefwijze van de nabestaanden te 
verzekeren?86 De autoriteit van God in het verloop van de begrafenis 
is enorm waardoor de nabestaanden geen inspraak meer kunnen 
hebben op hun persoonlijke rouwproces in deze crisis (zie ook de 
Bijlage 1, de afwezigheid van pijlen van de rouwenden naar de priester 
in dit schema is opmerkelijk).87 De nabestaanden krijgen eerder rollen 

 
believeth in me, though he were dead, yet shall he live: and whosoever liveth and 
believeth in me shall never die. (St. John xi 25, 26). I know that my Redeemer liveth, 
and that he shall stand at the latter day upon the earth. And though after my skin worms 
destroy this body, yet in my flesh shall I see God: whom I shall see for myself, and mine 
eyes shall behold, and not another. (Job xix 25–27). We brought nothing into this world, 
and it is certain that we can carry nothing out. The Lord gave, and the Lord hath taken 
away; blessed be the Name of the Lord. (1 Timothy vi 7; Job i 21). 
82 Ibid., 381. 
83 Cook en Walter, “Rewritten rites,” 372. 
84 Cook en Walter, “Rewritten rites,” 376. 
85 Hermans, Scheer en Quartier, “Remembrance and hope in Roman Catholic funeral 
rites,” 259-260; Reid, “A time to live, a time to grieve,” 319. 
86 Hermans, Scheer en Quartier, “Remembrance and hope in Roman Catholic funeral 
rites,” 262. 
87 Cook en Walter, “Rewritten rites,” 372 en 381. 
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toebedeeld in een toneelstuk dan dat er aandacht is voor hun 
individuele behoeften en identiteiten.88 Neem een voorbeeld aan de 
Yolngu: de stamoudsten beslissen weliswaar veel, maar er zijn veel 
anderen die het recht hebben hun mening te uiten en over de plannen 
mee te discussiëren.89 Bij de Yolngu is het zelfs zo dat er evenveel 
aandacht is voor de emoties van en banden tussen individuen als voor 
de religieuze geschiedenis en hoop. Yolngu zien de begrafenisrituelen 
dan ook als het belangrijkste middel om het rouwen te 
vergemakkelijken, niet als een einddoel in zichzelf.90 Verleden, heden 
en toekomst krijgen weer een plek met de hulp van religie, niet onder 
de strenge voorwaarden ervan. Ontzien de Rooms Katholieken hun 
rouwenden dan van een goed rouwproces? Verdringen zij juist 
datgene dat een nabestaande verder kan helpen en daarmee de 
ontwikkeling van de gemeenschap en zelfs van de religie in de weg 
staat?91”  
 

Man B zweeg. Hij begreep dat het individu de bouwsteen was van de 
gemeenschap. Was het dan inderdaad nadelig voor de gemeenschap wanneer 
emoties niet geuit konden worden? Was de nadruk op de autoriteit van God en 
wat Hij voor zijn volgelingen kon betekenen, nog wel genoeg? Was religie niet 
inderdaad meer een hulpmiddel om een gemeenschap draaiende te houden? 
Hij besefte dat dit mogelijk het meest essentiële doel kon zijn van 
begrafenisrituelen. Het combineren van communicatieve en culturele waarden 
was het antwoord. Jaren later bleek dit ook: in de Rooms Katholieke 
begrafenissen ontstond meer ruimte voor het individu en werd er meer 
aandacht besteed aan de wensen van de nabestaanden.92 Zo werd het 
begrafenisritueel een cultureel ritueel dat de individuen begeleidde in hun 
rouwproces, met aandacht voor de religie, de gemeenschap en nu ook voor het 
individu. 

 
88 Ibid., 375. 
89 Reid, “A time to live, a time to grieve,” 332. Er wordt besloten over de locatie, de 
structuur en de inhoud van de van de ceremonies. 
90 Reid, “A time to live, a time to grieve,” 320 en 322-323. 
91 Ibid., 322-323, 326 en 340-342. 
92 Hermans, Scheer en Quartier, “Remembrance and hope in Roman Catholic funeral 
rites,” 260. Het wordt in de huidige begrafenisrituelen belangrijk gevonden dat een 
nabestaande zich kan identificeren met wat er gedaan en gezegd wordt. 
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Bijlage 1: De communicatiewegen tijdens een traditioneel Rooms 
Katholieke begrafenis 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Afbeelding 1. Cook en Walter, “Rewritten rites,” 381. 
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Pieter Huistra 
Replicatiestudies in de geesteswetenschappen 

 
 
 

Moeten geesteswetenschappers het werk van hun collega’s herhalen? Het ligt 
voor de hand om die vraag met nee te beantwoorden: het kopiëren van het werk 
van anderen lijkt immers weinig origineel en niet erg uitdagend. Toch heeft 
precies deze vraag recentelijk tot debat geleid – tot in de kolommen van Nature 
aan toe. Twee Amsterdamse wetenschappers, Rik Peels en Lex Bouter, deden 
namelijk een oproep om werk te gaan maken van zogeheten replicatiestudies.93 
Prompt kregen zij een repliek van Sarah de Rijcke (Leiden) en Bart Penders 
(Maastricht) die betoogden dat de geesteswetenschappen de voorgestelde 
‘replication drive’ helemaal niet nodig hadden.94 Wat is hier aan de hand? Wat 
is replicatie precies en moeten wij geesteswetenschappers dat willen? 
 
Niet toevallig is een van de twee Amsterdamse auteurs, Bouter, opgeleid als 
biomedicus. In de medische wetenschap klinkt de roep om meer 
replicatiestudies al ongeveer een decennium. De oorzaak van die roep is een 
probleem met het bestaande onderzoek. Als medische wetenschappers 
experimenten van collega’s herhalen – repliceren dus - blijkt dat vaker niet dan 
wel tot dezelfde uitkomsten te leiden. Zo bleek dat bij herhaling van 53 
‘landmark studies’ uit het kankeronderzoek, er slechts 6 tot een bevestigende 
replicatie leidden, dat wil zeggen 11 procent.95 Replicatieonderzoek in de 
psychologie levert eenzelfde beeld op. Bij een grootschalige replicatiestudie van 
100 experimenten uit vooraanstaande tijdschriften, bleef slechts een derde tot 
de helft van de oorspronkelijke bevindingen in de herhaling overeind.96 
 Onze verwachtingen van wetenschappelijke kennis zijn natuurlijk in 
strijd met die gebrekkige replicaties. Zou die kennis immers niet universeel 
moeten zijn? Wat waar is in laboratorium x op moment a, moet ook waar zijn 

 
93 Rik Peels en Lex Bouter, ‘Replication drive for humanities’, Nature 558 (2018) 372. 
94 Sarah de Rijcke en Bart Penders, ‘Beyond replicability in the humanities’, Nature 560 
(2018) 29. 
95 C. Glenn Begley en Lee M. Ellis, ‘Raise standards for preclinical cancer research’, 
Nature 483 (2012) 531-533. 
96 [Open Science Collaboration], ‘Estimating the reproducibility of psychological 
science’, Science 349, 6251 (2015).  
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in laboratorium y op moment b. We verwachten nu eenmaal niet van een 
kankermedicijn dat het alleen maar werkt op één plaats en op één tijdstip. Het 
gevolg van de gebleken beperkte houdbaarheid van veel experimenten is een 
breed gedeeld onbehagen. Uit een enquête van tijdschrift Nature onder 1576 
van zijn lezers blijkt dat er volgens 38 procent van hen sprake is van een ‘slight 
crisis’, en volgens maar liefst 52 procent van een ‘significant crisis’.97 De 
wetenschap kampt volgens haar beoefenaars dus met een ‘replicatiecrisis’. 
 Het gevolg van deze crisis is dat allerlei wetenschappelijke instituten 
in actie komen. Zo publiceerde de Koninklijke Nederlandse Akademie van 
Wetenschappen (KNAW) een rapport over replicaties. De oorzaak van de crisis 
ligt volgens de Akademie – en andere commentatoren – bij een 
wetenschapssysteem dat replicatie niet voldoende waardeert. In de 
hypercompetitie om publicaties en onderzoeksgelden, loont het meer om met 
nieuwe inzichten te komen dan om het werk van collega’s te checken.98 Een 
geslaagde replicatie wordt al snel gezien als oud nieuws, bij het niet kunnen 
herhalen van eerder onderzoek wordt wetenschappers wel eens gevraagd niet 
te moeilijk te doen en de vergelijking met het oorspronkelijke onderzoek niet te 
dik aan te zetten.99 De KNAW beveelt aan om replicaties hoger te waarderen en 
er meer fondsen en publicatiemogelijkheden voor aan te bieden. Daarnaast zou 
de repliceerbaarheid van studies moeten worden verhoogd: wetenschappers 
zouden alvorens hun onderzoek uit te voeren hun onderzoeksvraag, methode 
en beoogde dataverzameling moeten registreren. Daardoor zouden zij niet meer 
zo gemakkelijk tijdens hun onderzoek op zoek kunnen gaan naar minimale 
statistische effecten (de zogeheten significantiejacht) of hun data in een 
gewenste richting kunnen manipuleren (datamassage), én zouden onderzoeken 
gemakkelijker te herhalen zijn door collega’s. 
 Dat zijn allemaal verstandige observaties en aanbevelingen, maar wat 
nu met de geesteswetenschappen? Zij bleven in de replicatiecrisis goeddeels 
buiten schot. Maar: veel geesteswetenschappelijk (taal- en letterkundig, 
(kunst)historisch, godsdienstwetenschappelijk enz.) onderzoek is empirisch 
onderzoek. En veel van de perverse prikkels die als oorzaken gelden voor niet-
repliceerbaar onderzoek bestaan bij geschiedenis en gender studies net zo goed 
als in geneeskunde en geofysica. Dus, waarom geen replicatiestudies in de 

 
97 Monya Baker, ‘1,500 scientists lift the lid on reproducibility’, Nature 533, 7604 (2016) 
452-454. 
98 Replication studies. Improving reproducibility in the empirical sciences (Amsterdam 
2018). 
99 Baker, ‘1,500 scientists’. 
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geesteswetenschappen? – moet ook onderzoeksfinancier NWO hebben gedacht 
toen zij haar programma voor Replicatiestudies in 2019 voor het eerst 
openstelde voor geesteswetenschappelijke aanvragen.  
 Omdat, zo stellen ook De Rijcke en Penders, de geesteswetenschappen 
nu eenmaal anders zijn. Het gaat geesteswetenschappers om meer dan alleen 
het kennen van de feiten, en het gaat om iets anders dan het vaststellen van de 
objectieve wetmatigheden die deze feiten aan elkaar verbinden. De 
geesteswetenschappen, zo is de common sense onder veel (maar niet alle) van 
hun beoefenaars, zijn inherent en welbewust subjectief omdat zij zoeken naar 
betekenissen van allerlei vormen van menselijk handelen. Eerder dan een 
enkelvoudige verklaring zoeken zij vermeerdering van interpretaties. Ieder 
nieuwe interpreet die zich buigt over de geschriften van Christine de Pisan, de 
muziek van Beyoncé of de films van Agnès Varda, zal een nieuwe interpretatie 
aan de set van reeds bestaande interpretaties toevoegen. De situatie in de 
geesteswetenschappen lijkt dus precies omgekeerd aan die van bijvoorbeeld de 
medische wetenschap. Mocht een historicus zo vermetel zijn zich te buigen over 
Napoleon en daarbij besluiten gebruik te maken van hetzelfde 
bronnenmateriaal en dezelfde vraagstelling als een eerdere collega, dan zouden 
wij hoogst verbaasd zijn als dat tot exact dezelfde uitkomsten zou leiden. De 
geschiedenis (en bij uitbreiding de geesteswetenschappen) is immers, zo zeggen 
wij met een versteend cliché, een discussie zonder eind – een discussie die kan 
voortduren bij de gratie van steeds weer nieuwe interpretaties. 
 En toch. En toch lijken ook geesteswetenschappers te streven naar een 
vorm van repliceerbaarheid, of in ieder geval controleerbaarheid. Dat weet in 
iedere eerstejaars geschiedenis die het annoteren onder de knie moet krijgen. 
De voetnoot, zo staat het geschreven in de handboeken, zorgt ervoor ‘dat de 
wetenschapper betrouwbare én controleerbare informatie ter beschikking stelt 
van de maatschappij’.100 Meer nog dan dat is de voetnoot het symbool waarmee 
de ‘echte’ historicus zich onderscheidt van de amateur, net zoals de tandarts te 
herkennen is aan het geluid van zijn boor. ‘Like the high wine of the dentist’s 
drill, the low rumble of the footnote on the historian’s page reassures: the 
tedium it inflicts, like the pain inflicted by the drill, is not random but directed, 
part of the cost that the benefits of modern science and technology exact.’101 En 

 
100 Violet Soen, Geschiedenis is een werkwoord. Een inleiding tot historisch onderzoek 
(Leuven 2016) 138. 
101 Anthony Grafton, The footnote. A curious history (Cambridge, MA 1997) 5. 
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wat geldt voor historici, geldt voor geesteswetenschappers in het algemeen: de 
voetnoot garandeert betrouwbaarheid. 
 Maar die suggestie van betrouwbaarheid kan worden misbruikt, zo 
blijkt uit een artikel van de Amerikaanse historici Hallie Lieberman en Eric 
Schatzberg uit 2018.102 In dat artikel bespreken zij het geruchtmakende 
onderzoek van Rachel Maines. Maines had in haar boek The technology of 
orgasm (1999) de spectaculaire claim gemaakt dat artsen in de Victoriaanse tijd 
regelmatig een vibrator gebruikten om via clitorale stimulatie een orgasme op 
te wekken als therapie bij patiënten die als hysterisch waren gediagnosticeerd. 
Die handeling zouden artsen hebben kunnen verrichten omdat die als niet-
seksueel (want: geen penetratie) werd gezien. Uiteraard vond Maines’ boek 
ruime weerklank: in de wetenschap door prijzen en recensies; in de populaire 
cultuur via televisie, en theater- en filmbewerkingen; en zelfs in de rechtszaal, 
waar Maines als expert werd aangehaald in een zaak over seksspeeltjes. Veel 
kritiek kreeg Maines’ centrale claim nauwelijks – de hogere rechtbank die in 
beroep uitsprak deed, was een uitzondering. 
 Lieberman en Schatzberg vinden deze vaststelling – de centrale 
stelling van een veelbesproken en ruim geciteerd wetenschappelijk ondervindt 
nauwelijks kritiek – ontluisterend. Zij hebben namelijk zelf geen enkel bewijs 
gevonden dat de conclusies in The technology of orgasm ondersteunt. Sterker 
nog: zij hebben de studie van Maines over gedaan, zijn haar bronnen nagelopen 
en ze vonden niets dat haar stelling kon staven. Bronnen bleken over iets anders 
te gaan dan zij suggereerde, citaten waren geheel uit hun verband gehaald – 
Lieberman en Schatzberg stellen: ‘we could find no evidence’.103 Deze 
vaststelling is natuurlijk desastreus voor Maines en haar bevindingen, die eens 
doorgingen voor ‘established fact’. Volgens Lieberman en Schatzberg is de 
situatie nog veel erger. Zij denken dat het geval-Maines niet op zichzelf staat, 
maar duidt op een gebrekkig systeem van academische kwaliteitscontrole. De 
oorzaak is ook volgens hen een doorgeslagen publicatiedrift binnen het huidige 
wetenschapssysteem en gemankeerde fact-checking. Wat nodig is, is volgens 
Lieberman en Schatzberg meer kritische zin en meer werk zoals zij dat hebben 
gedaan – een soort replicatiestudies dus. 
 Daarmee stelt zich de vraag opnieuw: is het geen tijd voor 
replicatiestudies in de geesteswetenschappen? Drie observaties als antwoord. 

 
102 Hallie Lieberman en Eric Schatzberg, ‘A failure of academic quality control: The 
technology of orgasm’, Journal of positive sexuality 4, 2 (2018) 24-47. 
103 Lieberman en Schatzberg, ‘A failure’, 25. 
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Ten eerste zal geen geesteswetenschapper verontrust zijn door een nieuwe 
interpretatie die verschilt van eerdere opvattingen over, pakweg, Victoriaanse 
seksualiteit. Maar een interpretatie die door geen enkel bewijs gedragen wordt, 
is uiteraard onhoudbaar. Ergens daartussen ligt de grens waar een gewaagde 
interpretatie overgaat in onzorgvuldigheid of zelfs wetenschappelijk 
wangedrag. Die grens is notoir moeilijk vast te stellen, maar dat maakt het niet 
onzinnig om erover te spreken. Ten tweede blijkt nog maar eens hoe cruciaal 
vertrouwen is voor het functioneren van de wetenschap. Verreweg de meeste 
kennis die wij bezitten, hebben we niet door eigen waarneming en onderzoek 
vergaard, maar nemen wij aan van anderen. En dat geldt ook voor 
wetenschappers, die voor hun werk voortdurend varen op hun vertrouwen in 
de autoriteit van collega’s. Dit wordt pijnlijk duidelijk – ten derde - als dat 
vertrouwen wordt beschaamd, zoals in de affaire-Maines. Volgens Schatzberg 
en Lieberman is meer wantrouwen en meer controle nu wat de 
geesteswetenschappen nodig hebben, aangezien dit geen ‘isolated case’ is. Of 
dat klopt dat, weten we niet. En om erachter te komen, hebben we 
waarschijnlijk replicatiestudies nodig. 
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Angèle Jaspers 
Tussen cynisme en hoop: 

Nietzsches Genealogie als strijdschrift 
 

 
‘Er bestaat absoluut geen trotser en tegelijk geraffineerder soort boeken: - ze 
bereiken af en toe het hoogste wat op aarde bereikt kan worden, het cynisme.’104 
Zo schreef Friedrich Nietzsche over zijn eigen werk. Het is niet de enige 
verwijzing naar cynisme; zo is ook de sleutelpassage in De vrolijke wetenschap, 
waarin Nietzsche ‘de dolle mens’ de dood van God laat verkondigen, 
geïnspireerd op het Oudgriekse verhaal waarin Diogenes van Sinope, de 
archetypische cynicus, met lantaarn zoekt naar ‘een [rechtschapen]105 mens’, 
tevergeefs.106 Deze pessimistische visie, van een zoektocht naar een voorbeeld 
van het goede die gedoemd is te mislukken, lijkt goed aan te sluiten bij het 
destructieve karakter dat wel aan Nietzsche’s werk wordt toegeschreven.  
        Anderzijds schrijft Nietzsche in de voorrede tot de Genealogie van de 
moraal (hierna: Genealogie) het volgende:   
Wat wanneer er in de ‘goede’ ook een symptoom van achteruitgang is gelegen, 
alsook een gevaar, een verleiding, een vergif, een narcoticum waardoor het 
heden, om maar iets te noemen, ten koste van de toekomst leeft? Behaaglijker, 
minder gevaarlijk misschien, maar ook in een kleinere stijl, nederiger? Zodat 
de moraal er de schuld van zal zijn als een op zichzelf wel degelijk te 
verwezenlijken hoogste macht en schoonheid van het type mens nooit bereikt 
zal worden?107 
Nietzsche uit hier zijn zorg dat de heersende moraal, die de mensen voorschrijft 
wat het goede is, als een soort rem op onze capaciteiten zou kunnen 
functioneren, met als gevolg dat een bepaald menselijk potentieel nooit bereikt 
zal worden. Hieruit spreekt juist een begaan zijn met de toekomst, evenals 
voorzichtige hoop dat het project uit dit geschrift een positieve verandering in 

 
104 Friedrich Nietzsche, Ecce homo, 1908, vert. Pé Hawkinkels en Paul Beers 
(Amsterdam: Uitgeverij De Arbeiderspers, 2000), 60.  
105 Richard Parry, “Ancient Ethical Theory,” The Stanford Encyclopedia of Philosophy 
(Fall 2014 Edition), ed.  by Edward N. Zalta. 
https://plato.stanford.edu/archives/fall2014/entries/ethics-ancient/. 
106 William Desmond, “Ancient Cynicism and Modern Philosophy,” Filozofia: Journal 
for Philosophy 66.6 (2010): 571-576.  
107 Friedrich Nietzsche, Genealogie der moraal, 1887, vert. Thomas Graftdijk 
(Amsterdam: Uitgeverij De Arbeiderspers, 1994), 13.	 

In dit paper is gebruik gemaakt van Chicago Notes and Bibliography bronvermelding 
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gang kan zetten. De kans dat de moraal het behalen van een bepaald hoger 
potentieel onmogelijk maakt, biedt immers zijn motivatie deze moraal in de 
Genealogie grondig te toetsen. Beide citaten lijken elkaar tegen te spreken in 
een conflict tussen cynisme en hoop.  
        Hoe moeten we deze uitspraken begrijpen? Wat betekent het, in het licht 
van de positieve waardering van cynisme, dat Nietzsche het project van de 
Genealogie onderneemt? Dit paper onderzoekt hoe hoop en cynisme zich tot 
elkaar verhouden in het project van de Genealogie.108 Allereerst zal de kern van 
Nietzsches kritiek uit de Genealogie worden weergegeven. Ten tweede zal 
worden gekeken in hoeverre het begrip ‘kynisme’, dat Peter Sloterdijk poneert 
als tegenhanger van cynisme, helpt de rol van cynisme bij Nietzsche inzichtelijk 
te maken. Vervolgens zal aan de hand van twee gedichten worden uitgelicht 
welk aspect van de verhouding tussen cynisme en hoop bij Nietzsche nog 
onbegrepen is. De rol van dit aspect zal hierna verduidelijkt worden door het 
begrip van een ‘moreel pathos’ zoals Paul van Tongeren dat in Nietzsches werk 
aanwijst. Van Tongerens analyse maakt het mogelijk Nietzsches kritiek in 
verband te brengen met de mogelijkheid autonomie te herpakken en scheppend 
op te treden.  
 
Nietzsches kritiek 
In de Genealogie gaat Nietzsche op zoek naar de oorsprong van de in zijn tijd 
heersende moraal door inzichtelijk te maken hoe deze is geworden wat ze is. 
Met dit project toont hij aan dat de moraal, hoewel deze als vanzelfsprekend 
toeschijnt, product is van een contingente geschiedenis. Hoewel hij zich 
specifiek tegen de christelijke moraal uitlaat, is zijn kritiek op elke moraal 
gericht.109 De Genealogie is een polemisch werk, zowel inhoudelijk (het rekent 
radicaal af met de filosofische traditie) als qua vorm (zijn stijl is destructief, ook 
wel ‘hamerend’).110 
        Kenmerkend voor Nietzsches kritiek is het afwijzen van het Platoonse idee 
dat er achter de wereld waarin wij leven een betere, waarachtigere wereld 
schuilgaat.111 Hierin zit onvermijdelijk een element van desillusie, van een 

 
108 In het begrijpen van dit project zal ook informatie uit en over andere werken gebruikt 
worden die het werk verder kunnen verduidelijken en in perspectief plaatsen.  
109 Paul J.M. van Tongeren, “Nietzsche and Ethics,” in A Companion to Nietzsche, ed. 
Keith Ansell Pearson (Hoboken, New Jersey: Blackwell Publishing Ltd, 2006), 391-392.	 
110 Antoon Braeckman, Bart Raymaekers en Gerd van Riel, Wijsbegeerte, (Leuven: 
Uitgeverij LannooCampus, 2018), 144. 
111 Idem, 135.  
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realiteitsbesef dat grote idealen (van de Ideeën van Plato tot het Goed en Kwaad 
van de christelijke moraal) niet méér ‘waar’ zijn dan de wereld waarin wij 
leven.112 Dit realiteitsbesef kan cynisch genoemd worden, in de zin dat het 
naïeve idealen krenkt en terugbrengt tot de naakte werkelijkheid. De vraag is 
nu waarom deze ontmaskering van de moraal, maar eigenlijk de gehele 
werkelijkheid (alsook de wil tot kennis van de filosoof), als niet meer dan wil tot 
macht, bij Nietzsche niet tot passiviteit en onverschilligheid stemt.113  
 
De activiteit van de kritiek: het ‘kynisme’ 
Iemand die hier licht op werpt is Peter Sloterdijk. Sloterdijk onderscheidt 
cynisme in zijn moderne vorm en ‘kynisme’, het cynisme uit de Griekse 
Oudheid. Het moderne cynisme, dat hij tevens als tijdskenmerk diagnosticeert, 
definieert Sloterdijk als ‘verlicht verkeerd bewustzijn’114. Het ‘verlichte’ bestaat 
uit het doorzien van illusies, en de mogelijkheid die van kritiek te voorzien. 
Tegelijkertijd is het ‘verkeerd’ omdat het ondanks deze realiteitszin gedwongen 
wordt zich naar de als illusoir ontmaskerde wereld te voegen door ‘de macht der 
dingen’.115 Het doorziet de patronen, maar kan zich er niet los van maken.116 
Hiertegenover stelt Sloterdijk het ‘kynisme’117: een bepaalde levenshouding die 
zich losmaakt van conventies, gebaseerd op de figuur van Diogenes van 
Sinope.118 Als hoofdpersoon van het antieke cynisme119 ondergraaft Diogenes 
de heersende moraal op een manier die zowel provocerend is als lachwekkend. 
Zijn houding is er een van ‘vrijpostigheid’.120 Na de desillusie is er dus een 
alternatief voor onverschilligheid, zonder ‘nieuwe’ idealen te stichten, in de 
vorm van een levenshouding.   
        We krijgen de indruk dat we Nietzsche moeten begrijpen als ‘kynicus’.121  
Nietzsche keert zich immers op eenzelfde actieve, hardhandige manier tegen de 

 
112 Idem, 135-139.  
113 Braeckman, Wijsbegeerte, 135-144.  
114 Peter Sloterdijk, Kritiek van de cynische rede, vert. Tinke Davids (Amsterdam: 
Uitgeverij De Arbeiderspers, 1984), 37.  
115 Idem, 37.  
116 Idem, 37-39.  
117 Naar de Oudgriekse uitspraak.  
118 Dezelfde figuur die Nietzsche als model gebruikte voor zijn ‘dolle mens’, zie pagina 1.  
119 Hier: kynisme.  
120 Sloterdijk, Kritiek van de cynische rede, 180-184. 
121 Des te verwarrender wordt het als Sloterdijk Nietzsche een ‘neocynicus’ noemt. 
Omdat hij zich echter zelf veelvuldig bedient van nietzscheaanse uitspraken, duidt dit 
waarschijnlijk niet op een derde categorie, maar eerder op een inconsistentie in zijn 
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conventies van de christelijke moraal. Met het onderscheid tussen een passief 
cynisme en actief kynisme kunnen we aldus begrijpen hoe Nietzsches positieve 
beoordeling van cynisme niet in tegenspraak hoeft te zijn met zijn activerende 
schrijfstijl en afkeer van gelatenheid.  
 
Activiteit door de kritiek 
Toch blijft een deel onbegrepen. Wanneer Sloterdijk kynisme voorstelt als 
tegengif voor een cynische cultuur, is het onduidelijk wat daarvan het doel is. 
Het lijkt te gaan om kritiek om de kritiek, spot om het spotten. Vergelijk het 
volgende gedicht van Lévi Weemoedt:  
 

Houten plak 
 
Ach, wát een lange aanloop! 
Wat een moeizame oefeningen! 
Om eindelijk één meter vijf 
onder de grond te springen122 

 
Weemoedt stelt het leven voor als een soort theaterspel. De mensen prijzen het 
driftige heen en weer hollen voor al wat belangrijk lijkt, maar wanneer puntje 
bij paaltje komt, is daar slechts de onvermijdelijke dood. Uit dit gedicht valt 
geen sprankje hoop te destilleren; het lijkt te berusten in passiviteit of 
onverschilligheid. Geestig is het wel. Sloterdijks kynisme lijkt eenzelfde soort 
eindpunt na te streven, wanneer hij schrijft: ‘De kritiek van de cynische rede 
verwacht daarom meer van opvrolijkende activiteiten, waarbij tevoren reeds 
vaststaat dat dit niet zozeer activiteit is als wel ontspanning na gedane 
arbeid.’123 De spot is zichzelf genoeg.  
 

 
begrippengebruik, en moeten we neocynicus hier lezen als kynicus. Daarnaast kan ik me 
niet aan de indruk onttrekken dat Sloterdijk hier zelf een nietzscheaans project wenst te 
ondernemen door de gehele loop van de westerse filosofie te beschrijven als 
ontwikkeling tot het punt waarop de cynische cultuur, in plaats van de dood van God, de 
dood van de filosofie aankondigt. De oplossing is, vergelijkbaar met Nietzsche, een 
teruggrijpen op een antieke filosofische stroming, ditmaal in de vorm van het kynisme. 
In deze kopieerexercitie is het noodzakelijk de gehele westerse filosofie op één hoop te 
gooien, en dus mag Nietzsche geen kynicus, maar slechts een ‘neocynicus’ heten.  
122 Levi Weemoedt, Pessimisme kun je leren (Amsterdam: Nijgh & Van Ditmar, 2018), 
68. 
123 Sloterdijk, Kritiek van de cynische rede, 28.  
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        Hoe anders leest het volgende gedicht van Hanny Michaelis: 
 

Wat men gemakshalve 
het leven noemt, is niet 
al te vriendelijk met me omgesprongen. 
Het maakte me tot wie ik werd, 
iemand die wordt opgemerkt, 
en daarna over het hoofd gezien, 
omarmd en weer losgelaten. 
Maar onvriendelijk was het ook niet. 
Het liet me wolken zien en 
sterrenhemels, bomen en water, 
vlammende ramen in de avondzon, 
de maan maagdelijk blozend 
achter het traliewerk van een gashouder. 
Het liet me treinen horen in de avond, 
zingende merels en het drukke 
tsjilpen van de kleine ontroerende 
parmantige mussen. 124 
 

     Michaelis is niet naïef optimistisch, maar eerder pijnlijk realistisch in het 
onder ogen komen van de hardheid van het leven. Tegelijkertijd toont ze juist 
waardering voor het leven om de momenten van klein geluk die even 
willekeurig komen en gaan. Het vers bevat een bepaalde geladenheid, door 
Volkskrantrecensent Arjan Peters beschreven als ‘een precair evenwicht tussen 
hardhandigheid en voorzichtig smeulende hoop.’125 Die spanning is ook 
waarom Michaelis’ realisme als pijnlijk wordt ervaren: de hardheid contrasteert 
met de gevoelige aandacht voor de mooie kanten van het leven. Het zijn de 
kleine momenten van schoonheid die je overvalt die hoop inboezemen, een 
hoop die uiterst kwetsbaar is, juist vanwege de eerlijke hardheid die op elk 
moment haar tegendeel kan bewijzen.   

Voor Nietzsche was de mogelijkheid dat de christelijke moraal mensen 
gevangen hield in middelmatigheid en belemmerde hun potentieel waar te 

 
124 Hanny Michaelis, Verzamelde gedichten (Amsterdam: Uitgeverij G.A. van Oorschot, 
2011), 258.  
125 Arjan Peters, “Toch nog negen gedichten van Hanny Michaelis,” De Volkskrant, 11 
januari, 2008, https://www.volkskrant.nl/cultuur-media/toch-nog-negen-gedichten-
van-hanny-michaelis~bbdfff1f/.	 
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maken een reden om het project van de Genealogie te ondernemen, zo bleek uit 
het citaat uit de voorrede.126 Zijn kritische project poogt het oude af te breken 
om iets nieuws en ‘hogers’ mogelijk te maken. Nietzsches kritiek staat dus in 
dienst van iets groters, hoewel hij dit niet als specifiek doel formuleert. Dit laat 
ruimte voor hoop op iets na het afbreken. Dan volgt bij Nietzsche geen 
ontspanning, maar een blijvend scheppen en herscheppen.127 
        Beide gedichten rekenen af met naïviteit, maar op subtiel, doch wezenlijk 
van elkaar verschillende manieren. Bij Weemoedt is de amuserende kritiek 
zichzelf genoeg, evenals bij Sloterdijk. Michealis daarentegen, beschrijft de 
gevoelde strijd tussen het overgeleverd zijn aan drukkende krachten en de 
pogingen daar zelf vorm en betekenis aan te geven. Ze ervaart zowel de 
hardheid van het bestaan als de schoonheid die zich in de kleine en grote dingen 
van het leven schuilhoudt, en vormt die in haar gedicht tot een betekenisvol 
geheel zonder daarbij één van beiden uit het oog te verliezen. Hierin schuilt een 
zekere spanning die de ontspannen kynicus niet ervaart. Het is die spanning die 
nodig is om Nietzsches project te kunnen begrijpen.  
 
Onbepaaldheid 
De notie van een ‘moreel pathos’ kan verder inzicht geven in hoe deze spanning 
tussen hoop en allesomvattende kritiek in Nietzsches werk kan bestaan. Paul 
van Tongeren omschrijft de gevoelde hoop als een moreel pathos: de wijze 
waarop Nietzsche de moraal bekritiseert lijkt zelf uiting te geven aan een moreel 
gevoel.128 Dit vereist een bepaald moreel perspectief dat zelf niet onderhevig is 
aan de kritiek, van waaruit hij kan spreken. Daarvoor is het nodig het element 
te identificeren dat in elke moraal bestaat en waar Nietzsche zijn kritiek op 
richt. Volgens Van Tongeren is dit het feit dat elke moraal zich voorstelt als 
enige moraal en het onmogelijk maakt buiten die moraal te denken.129  
        Dit hangt samen met Nietzsches mensbeeld. Voor Nietzsche is het 
kenmerkende van de mens zijn relatieve onbepaaldheid. In zoverre de mens 
door zijn natuur bepaald is, is hij gelijk een dier. Hij wordt mens juist door de 
aspecten van onbepaaldheid die daarbij komen. Het gevaar van de moraal is dat 
deze mensen gedetermineerd maakt, waarmee zij dus hun menselijkheid 
verliezen.130  

 
126 Zie pagina 1: ‘Wat wanneer … t/m … zal worden.’ 
127 Braeckman, Wijsbegeerte, 142-144. 
128 Van Tongeren, “Nietzsche and Ethics,” 389.  
129 Idem, 396. 
130 Idem, 393-394.  
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        Nu we weten waar de kritiek op gericht is, weten we ook welk perspectief 
er nog mogelijk is voor Nietzsche om zijn hoop uit te spreken: dat van het 
behoud van onbepaaldheid in een streven naar bepaaldheid. Dit houdt 
onvermijdelijk een strijd in van verschillende ‘willen tot macht’ die een eigen 
interpretatie van de werkelijkheid voorstaan. Elke moraal is erop gericht die 
strijd te doen verstommen door slechts één interpretatie mogelijk te maken. 
Om onbepaaldheid te behouden is het noodzakelijk die strijd te laten 
voortduren. Dit vereist een affirmatieve houding tegenover die strijd, en 
tegenover het leven als strijd.131  
       Deze houding komt duidelijk naar voren wanneer Nietzsche stelt dat de 
toegenomen kritiek op het christendom in Europa een spanning heeft gebracht 
die kan leiden tot een hogere mens. Hoewel men deze als ‘nood’ ervaren 
spanning gevoelsmatig wil opheffen, is het volgens Nietzsche cruciaal deze te 
laten bestaan: ‘Maar wij, (…), wij goede Europeanen en vrije, zeer vrije geesten 
– wij voelen haar nog, heel die nood van de geest en heel de spanning van zijn 
boog. En wellicht ook de pijl, de taak, wie weet? – het doel…’132 Hieruit blijkt 
dat alleen door een affirmatieve houding tegenover die spanning in te nemen, 
en daarmee onbepaaldheid te behouden, ruimte is voor hoop. Dit betekent voor 
Nietzsche dat het al dan niet bestaan van een doel niet vastligt, maar in een 
‘worden’ ontstaat.  
         Hierin schuilt een fundamenteel verschil met de kynicus. De 
levenshouding van de kynicus is in grote mate onbepaald, omdat deze zich niet 
schikt naar de idealen en doelstellingen van een specifieke moraal, maar is op 
één punt bepaald: zij gaat uit van de afwezigheid van een doel. Dit ene punt van 
universele, ahistorische bepaaldheid maakt dat alle onbepaaldheid die in 
kritiek en spot tot uiting komt, slechts ter ontspanning kan zijn. 
        Doordat Nietzsche zelfs het bestaan van een doel onbepaald laat, kan het 
leven alleen als een ‘doen’ benaderd worden. Het gaat erom een levenshouding 
aan te nemen waarin de genoemde strijd blijft bestaan en waar in een constant 
scheppen en herscheppen vorm en stijl wordt gegeven aan die conflicterende 
krachten.133 Deze houding is ook terug te zien in hoe Michaelis 
tegenstrijdigheden in haar leven naast elkaar laat bestaan en stileert tot een 

 
131 Idem, 396-399.  
132 Nietzsche, Voorbij goed en kwaad, 1886, vert. Thomas Graftdijk en Paul Beers 
(Amsterdam: Uitgeverij De Arbeiderspers, 1999), 8-9.		 
133 Nietzsche, De vrolijke wetenschap, 201-202.  
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gedicht. Het scheppen is zo een interpretatie van autonomie onafhankelijk van 
een vooraf gegeven ‘indifferent substraat’, maar puur bestaand in het doen.134 
 
 
Conclusie 
De karakterisering van de mens als onbepaald wezen, maakt dat het voor 
Nietzsche cruciaal is te streven naar behoud van die onbepaaldheid. Dit vergt 
een affirmatieve houding tegenover het leven als strijd, waarin autonomie 
bestaat uit een constant scheppen en herscheppen in het concrete leven dat 
enkel als een ‘worden’ bestaat. Wanneer Nietzsche zijn eigen werk beschrijft als 
cynisch, moeten we dit dus niet opvatten als een doctrine waar hij zich bij voegt. 
Dat zou hem immers binden aan de bepaling dat er geen doel bestaat, waarna 
slechts kynische ontspanning mogelijk is. Daarom kunnen cynische elementen 
door Nietzsche alleen gebruikt worden als middelen om de heersende (morele) 
categorieën te ondergraven, maar nooit als doel op zich. Zo is Nietzsches 
positieve beoordeling van cynisme niet in tegenspraak met zijn activerende 
schrijfstijl, noch met de hoop in zijn werk, en kan de Genealogie worden 
begrepen als poging deze strijd te bevorderen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
134 Nietzsche, Genealogie der moraal, 41; Braeckman, Wijsbegeerte, 137.	 
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