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Deze scriptie is een onderzoek naar wat ‘het Westen’ is, vanaf de Griekse Oudheid tot aan het
heden. Het is deels een historisch overzicht en deels een filosofisch onderzoek, waarin de
filosofische implicaties van bepaalde fundamentele ideeën worden verkend. Om dit te doen,
zal ik in het eerste hoofdstuk proberen duidelijk te krijgen wat ‘het Westen’ is. Het tweede
hoofdstuk van de scriptie bestaat uit een behandeling van ‘het individu’ aan de hand van
Larry Siedentops boek ‘Inventing the Individual: The Origins of Western Liberalism’. Hierin
wordt een aantal historische misvattingen onder de loep genomen. Het derde hoofdstuk is een
verbinding van Siedentops opvatting van het individu met het fenomeen van de zelfbevraging,
aan de hand van een essay van Leszek Kołakowski, dat ook de conclusie zal zijn.

Hierbij verklaar en verzeker ik, Jesper Jansen, dat deze scriptie zelfstandig door mij is
opgesteld, dat geen andere bronnen en hulpmiddelen zijn gebruikt dan die door mij zijn
vermeld en dat de passages in het werk waarvan de woordelijke inhoud of betekenis uit
andere werken – ook elektronische media – is genomen door bronvermelding als ontlening
kenbaar gemaakt worden. Plaats: Arnhem, datum: 17 september, 2020.
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De vraag die ik in dit onderzoek stel is: wat is het Westen; en welke rol speelt het individu
hierin? Het is namelijk opmerkelijk hoe ‘Westerse’ fenomenen, zoals de wetenschappelijke
methode, vrije meningsuiting, secularisme, democratie, gelijkheid en liberalisme ontstonden
vanuit hun schijnbare antithese: ongelijkheid, dictatuur, theocratie en religieus dogmatisme.
In het beantwoorden van deze vraag stuiten we op de ontstaansgeschiedenis van ‘het
individu’ als ordenend maatschappelijk principe; een ontwikkeling die nauw samenhangt met
de ontwikkeling van het Europese christendom.

[I] Wat is het Westen?
Narratieven over het Westen

Aan conceptuele verwarring over wat ‘het Westen’ is, de ontstaansgeschiedenis ervan en wat
het is dat het onderscheidt van andere culturen, is geen gebrek. ‘Het Westen’ is een term die
vaak wordt gebruikt – en nauwelijks gedefinieerd. Het lidwoord ‘het’ lijkt een eenduidigheid
te suggereren, maar waarover we spreken wanneer we erover spreken; daarover lijkt weinig
consensus te zijn. Ik zal vijf narratieven over het Westen schetsen.
Een polemische, ‘vijandige’ opvatting van het Westen is dat het een repressieve, in
gewelddadig racisme en seksisme gewortelde, imperialistische cultuur is. Het symbool
hiervan is de heteroseksuele blanke man: het toppunt van privilege. Alle welvaart en
‘vrijheid’ die het Westen zo trots tegenover de wereld etaleert, heeft het bij elkaar gestolen
door slavernij, kruistochten en de uitbuitingspraktijken van het moderne imperialisme. Die
‘welvaart’ en ‘vrijheid’ heeft het Westen slechts kunnen bouwen op het leed van de Ander en
de door het kapitalisme gecreëerde ongelijkheid.1 Deze neokoloniale cultuur waagt het ook
nog eens de rest van de wereld de les te lezen, terwijl ze het Midden-Oosten en Afrika
plundert voor grondstoffen en Oost-Azië uitbuit met moderne slavenarbeid door
multinationals zoals Nike en Apple. Haar eigen welvaart heeft het simpelweg te danken aan de
export van armoede naar de Derde Wereld.
Een reactionair-conservatieve kritiek luidt dat het Westen is verworden tot een
goddeloze,

postmoderne,

spiritueel

failliete,

materialistische,

consumentistische,

geatomiseerde cultuur; die een schaduw is van haar vroegere, grootse zelf. Dit is een kritiek
die conservatieve denkers zoals Robert Lemm, Mark Steyn en Pat Buchanan hebben: ze
willen terug naar een ‘beter’ verleden.
1

Zie de populariteit van boeken als Roofstaat in vergelijking met het werk over slavernij van Piet Emmer; de populariteit van
auteurs zoals Ta-Nehisi Coates en Robin DiAngelo in de VS en van Gloria Wekker in Nederland; en de opkomst van
bewegingen die oproepen tot het dekoloniseren van de universiteit en het verwijderen van standbeelden van historische
figuren die naar huidige maatstaven niet zuiver op de graat waren.
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Een genuanceerdere, maar in de kern het Westen nog steeds als intrinsiek racistisch en
imperialistisch beschouwende blik, is die van Kishore Mahbubani. Mahbubani neemt het
Westen de maat en bekritiseert het als niet in staat alle mensen als gelijk te beschouwen –
tegelijkertijd noemt hij zich een grote bewonderaar en vriend2 van het Westen:
“Ironisch genoeg stuit bij veel mensen in het Westen de eenvoudige stelling dat ‘we allemaal
gelijk zijn’ nog altijd op grote weerstand. Dat is weer het gevolg van het diepgewortelde,
onbewuste idee dat de westerse beschaving op de een of andere manier toch moreel superieur
is. Het Westen moet duidelijk gemaakt worden dat hiervoor elke basis ontbreekt en dat het niet
beter of slechter is dan de rest van de wereld.”3

Er dienen zich bij mij, bij het lezen van deze passage, twee retorische vragen aan. Welke
beschaving acht zich niet superieur? Welke beschaving insisteert het meeste op ‘de
eenvoudige stelling dat we allemaal gelijk zijn’? Op deze meer complexe aard van kritiek op
het Westen zal ik in het tweede en derde hoofdstuk terugkomen.
Mahbubani’s visie valt onder wat Jürgen Osterhammel de kritiek op ‘Die Freunde des
Westens’ noemt. Osterhammel vertelt dit meer genuanceerde verhaal, gepositioneerd ‘tussen’
de extremen. Hij beschrijft bijvoorbeeld de complexe aard van ‘westersheid’ en kritiek erop
als volgt:
“Die Freunde des Westens, die ihn fur die erfolgreichste Zivilisation der Geschichte halten,
müssen sich anhoren, sie seien arrogante Eurozentriker, Neoimperialisten oder gar verkappte
Rassisten. Umgekehrt kann es Kritikern des Westens passieren, als Verrater an den hochsten
Idealen der Menschheit und als Nestbeschmutzer verunglimpft zu werden.” 4

Een meer genuanceerde, beschouwende, cultuurtheoretische opvatting, luidt dat het Westen
een beschaving is tussen de beschavingen, waarin de nadruk ligt op individuele vrijheid, niet
op gehoorzaamheid aan de groep – dit in tegenstelling tot andere beschavingen, zoals de
Chinese of Russische. Dit is een visie die Osterhammel voorstaat.
Kerk en staat zijn gescheiden; religie heeft geen politieke/bestuurlijke macht. Deze
secularisatie heeft echter een leemte veroorzaakt, die gevuld lijkt te moeten worden met
andere semi-/pseudoreligieuze fenomenen. Dit is het probleem van de ‘onttoverde wereld’,
dat het Westen nog niet heeft opgelost.5
2

Kishore Mahbubani, Naar Eén Wereld. Een nieuwe mondiale werkelijkheid, (Amsterdam: Nieuw Amsterdam Uitgevers,
2013), 259.
3
Mahbubani, Naar Eén Wereld, 259.
4
Jürgen Osterhammel, Die Flughöhe der Adler. Historische Essays zur globalen Gegenwart. (München: C.H. Beck, 2017),
102.
5
Zoals Charles Taylor beschrijft in A Secular Age.
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Privé-eigendom, meritocratie en vrijemarkteconomie creëren samen een situatie
waarin mensen producten en arbeid kunnen verhandelen, wat zowel positieve als negatieve
fenomenen met zich meebrengt. Denk bij negatieve fenomenen aan milieuvervuiling,
economische ongelijkheid en proxy wars6 in het Midden-Oosten; en denk bij positieve
fenomenen aan technologisch-economische dynamiek, de toekenning van onvervreemdbare
mensen- en burgerrechten, gelijkheid, vrijheid van meningsuiting en gewetensvrijheid: de
afwezigheid van totalitaire dwang.
De westerse beschaving is, in de chauvinistische zin van de term ‘de vrije wereld’,
waarin theocratie, onvrijheid, discriminatie en dictatuur zijn uitgebannen. Deze cultuur heeft
de slavernij niet uitgevonden, maar áfgeschaft.7 Daar waar westerse beschaving heerst – in
feite de beschaving8 –, dáár wil iedereen naartoe. Daar is iedereen gelijk, ongeacht ras of
geslacht en daar biedt het kapitalisme een meritocratisch speelveld waar iedereen zijn geluk
kan beproeven; en voor zij die niet mee kunnen komen is er de verzorgingsstaat. In deze
archipel van vrijheid is het individu soeverein en vrij om zijn of haar geluk na te jagen; zolang
daarmee niet de soevereiniteit van anderen wordt aangetast.
Deze laatste visie wordt niet zelden op polemische wijze gebracht, vergezeld van een
pessimistisch, angstig voorgevoel dat de grootse westerse beschaving op haar retour is. De
schuldige factoren die doorgaans worden aangewezen zijn de neergang van traditie en
christendom, neomarxisme, de opkomende islam en lage geboortecijfers.9
Deze narratieven zijn bij het brede publiek bekend en zijn vooral de laatste decennia
onderwerp van het publieke discours. Geen ervan vertelt een compleet, afgewogen verhaal –
wat ze niet minder populair maakt. We zien de populariteit ervan in een aantal recente
maatschappelijke ontwikkelingen.
Een voorbeeld hiervan is het ‘neo-iconoclasme’: voornamelijk in de

VS

en Groot-

Brittannië worden sinds kort in rap tempo standbeelden van historische figuren neergehaald of
vernield, vaak met als gegeven motief historische grieven rondom racisme. Opmerkelijk is dat
het niet alleen gaat om monumenten van ‘confederate generals’ en slavenhandelaars, maar
ook om standbeelden van Washington, Jefferson, Grant, Lincoln, Douglas en Churchill.
Shaun King, een prominent

BLM-activist,

riep op twitter op tot de verwijdering van alle

6

Mahbubani, Naar Eén Wereld, 261.
Zie auteurs zoals Jason Riley, Carol Swain en Thomas Sowell.
8
“Der Westen: das sind in diesem Sinne Wir, wenn wir uns van unserer besten Seite zeigen, die Zivilisation schlechthin."
Osterhammel, Die Flughöhe der Adler, 102.
9
Zie de teneur van recente boektitels zoals The Strange Death of Europe van Douglas Murray, Civilization: The West and the
Rest van Niall Ferguson en The Death of the West: How Dying Populations and Immigrant Invasions Imperil Our Culture
and Civilization van ‘paleoconservatief’ Pat Buchanan en de recente heruitgave van het honderd jaar oude Der Untergang
des Abendlandes van Oswald Spengler.
7
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afbeeldingen waarop Jezus blank wordt afgebeeld en standbeelden van Jezus in de VS werden
onthoofd. In Nederland is Piet Pieterszoon Hein problematisch geworden: zijn standbeeld in
Rotterdam werd beklad. Maar Hein heeft nooit deelgenomen aan slavenhandel. Hij was een
galeislaaf die slaven bevrijdde.10
Deze houding tegenover het Westen lijkt gekenmerkt door een algehele antipathie
ertegen, niet zozeer gericht op specifieke symbolen. Over sommige symbolen zou men het
eens kunnen worden dat ze staan voor moreel verwerpelijke zaken (zoals standbeelden van
Cecil Rhodes). De antipathie lijkt echter gericht tegen symbolen van het Westen an sich.
Immers: Lincoln schafte de slavernij in de VS af, Hein bevrijdde slaven, Jefferson was
een abolitionist, Grant versloeg de Confederacy, Douglas was een zwarte abolitionist en
Churchill leidde de strijd tegen het fascistische, racistische en antiliberale nazisme. Wat de
standbeelden die omgehaald moeten met elkaar gemeen hebben, is dat ze blanke,
(waarschijnlijk) heteroseksuele mannen waren: het symbool van het Westen in het negatiefpolemische narratief.
We zien ook publiek-politiek-mediale manifestatie van de chauvinistisch/dweperige
blik op het Westen. In de zogeheten ‘culture wars’ zijn heroplevingen zichtbaar van
(volks)nationalistische bewegingen in zowel de

VS

als Europa. In de

VS

heeft dit primair de

vorm van een opleving van protectionisme en economisch nationalisme tegenover sterk links
verzet tegen de zittende president. Donald Trump polemiseerde in zijn ‘Mount Rushmore
Speech’ tegen wat hij de ‘left-wing cultural revolution’ noemt:
“There is a new far-left fascism that demands absolute allegiance. If you do not speak its
language, perform its rituals, recite its mantras, and follow its commandments, then you will be
censored, banished, blacklisted, persecuted, and punished. […] Make no mistake, this left-wing
Cultural Revolution is designed to overthrow the American Revolution. In so doing, they
would destroy the very civilization that rescued billions of people from poverty, disease,
violence, and hunger, and that lifted humanity to new heights of achievement, discovery, and
progress. To make this possible, they are determined to tear down every statue, symbol, and
memory of our national heritage. […] We believe in equal opportunity, equal justice, and equal
treatment for citizens of every race, background, religion and creed. Every child of every color,
born and unborn, is made in the holy image of God. […] This is who we are, this is what we
believe, and these are the values that will guide us as we strive to build an even better and
greater future.”11

10

Antti Liukku, “Zelfs Piet Hein, die best oké was, ontkomt niet aan de woede tegen racisme”, AD, 13 juni, 2020,
https://www.ad.nl/rotterdam/zelfs-piet-hein-die-best-oke-was-ontkomt-niet-aan-de-woede-tegen-racisme~a893bbc9/.
11
“Trump holds Independence Day celebration at Mount Rushmore”, FOX News, bezocht op 30 augustus, 2020,
https://www.youtube.com/watch?v=B6cLl_hHm7Y (8:51).
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Zijn toespraak maakt onmiddellijk duidelijk wat volgens Trump (en zijn achterban) de
westerse – in dit geval Amerikaanse – beschaving is. Hij drukt ook ontegenzeggelijk uit wat
hij als een bedreiging ziet. Het mediale aspect wordt zichtbaar in de reactie op zijn speech, die
door reguliere zenders zoals

CNN

en

MSNBC

duister en polariserend werd genoemd. In dit

kleine stukje media-polemiek is de weerstand tegen Trumps visie te zien. Zijn speech en de
reactie erop bracht de twee uiterste visies op het Westen scherp naar de voorgrond.
In Europa uit de populariteit van de extremere narratieven in de strijd om het recht het
Westen te definiëren zich vooral in nationalistische, eurosceptische bewegingen (Brexit,
Salvini, Orbán, Baudet, LePen) versus een pro-EU, kosmopolitisch narratief (Merkel,
Timmermans, Verhofstadt, von der Leyen, Soros).
Ik geef deze beschrijvingen omdat ik wil aangeven wat de ‘gangbare’ of ‘populaire’
opvattingen van de betekenis van de term ‘het Westen’ zijn. Later in dit onderzoek zal ik
ingaan op wat doorgaans wordt gezien als het historische breekpunt, het ontstaansmoment van
de moderne westerse wereld: de Renaissance en de Verlichting.
Ik onthoud mijzelf van het vellen van een oordeel over welke van de opvattingen die
ik zojuist geschetst heb ‘correct’ is – ten eerste omdat dat niet het doel van deze scriptie is en
ten tweede omdat ik denk dat geen van allen geheel correct is. Het zijn karikaturale
weergaven, maar die volstaan voor dit project: ze tonen de uitersten en het midden. De vraag
naar ‘wat het Westen is’ volledig te beantwoorden, is niet mijn doel. Ik ben op zoek naar een
kenmerk, een hoeksteen van de westerse cultuur, die niet in een karikatuur of een eenzijdig
verhaal te vangen is.
Een stem die een minder gangbaar, maar wel meer afgewogen verhaal vertelt over wat
het Westen is, is die van politiek filosoof Larry Siedentop. Net zoals Frédéric Lenoir deed in
Le Christe Philosophe en Habermas in This Too a History of Philosophy, pleit hij voor een
herwaardering van het christendom als filosofisch fundamenteel en essentieel voor de
westerse beschaving. Het is Siedentop die ik wil positioneren in het (morele) discours rondom
‘wat het Westen is’. Volgens hem is het individu een fundamentele bouwsteen van het
Westen. Wat hij daarmee bedoelt, zal ik in het tweede hoofdstuk uiteenzetten.

Christendom en het Westen

Mijn onderzoek is gericht op het ontstaan van ‘het individu’ als sociaal-politieke, ethische en
metafysische categorie: wat er de filosofische grondslagen van zijn en hoe die zich
ontwikkelden in het christendom. Dit ‘individu’ is, volgens de Siedentop, het fundament van
7

het Westen. Het boek dat ik zal behandelen is Inventing the Individual: The Origins of
Western Liberalism. Ik gebruik dit boek om een aantal ‘historische misvattingen’ en
ontwikkelingen te reconstrueren, de cruciale factor die het Westen ‘het Westen’ maakt te
identificeren en daarna voorbij Siedentops boek te kijken: waarom is deze factor relevant?
Siedentop biedt aan het einde van het boek een waarschuwing over de toekomst van
het Westen, maar die is niet voldoende om als basis te dienen van een doorwerking van de
functie van het individu. Daarvoor gebruik ik in het derde hoofdstuk het essay ‘Op zoek naar
de barbaar: de illusies van een cultureel universalisme’ van Leszek Kołakowski. Dit
hoofdstuk gaat over de rol van het individu als ordenend maatschappelijk principe: wat is het
dat dit individu doet?
Dit is namelijk een vraag die Siedentop stelt in Inventing the Individual: wat is het dat
het Westen de wereld te bieden heeft? Siedentop uit zijn zorgen over de misvattingen rondom
de oorsprong van (het moderne) Europa, dat volgens hem een synthese is van hellenisme en
christendom. Beide componenten worden volgens hem doorgaans niet ontkend, maar de rol
van Grieks-Romeinse cultuur wordt wel schromelijk overschat en de rol van het christendom
fundamenteel onderschat en gedenigreerd.12
Zonder besef van haar christelijke wortels kan het seculier-liberale Europa niet
overleven; en zonder besef van haar christelijke wortels kan de VS – in belangrijk opzicht een
voortzetting van de Europese cultuur – zich moeilijk wapenen tegen fundamentalistisch
christendom en etnocentrisch volksnationalisme, zo luidt Siedentops conclusie.
Als we willen weten wat de kern is van de westerse beschaving, dan moeten we weten
wat de rode draad door de Europese cultuur is. Er is een groot aantal fenomeen die eigen zijn
aan deze cultuur: liberalisme, wetenschap, privébezit, scheiding van kerk en staat, abstracties
zoals ‘vrijheid’ en ‘gelijkheid’; en verschijnselen zoals kapitalisme, socialisme, secularisme,
emancipatiebewegingen, democratie, republicanisme, burgerrechten en mensenrechten.
Al die dingen zijn aan verandering onderhevig en sterker nog, veel van deze
fenomenen zijn veel jonger dan het ‘idee’ Europa. Hun ontstaan wordt meestal geplaatst in de
Renaissance, Reformatie en Verlichting: een periode waarin de geestelijke ketens werden
afgeworpen13 en men eindelijk zelf ging nadenken, door onder andere terug te grijpen op prechristelijke wijsheden. De Antieken kenden immers al het concept van een werkende

12

Larry Siedentop, Inventing the Individual: The Origins of Western Liberalism (Penguin Random House UK, 2014), 250.
Of: “De bevrijding van de onrijpheid van zijn verstand waaraan hij zelf schuldig is”, zoals Kołakowski Kants ‘beroemde
formule’ uit Wat is Verlichting? parafraseerde.
Leszek Kołakowski, Essays van Leszek Kołakowski (Utrecht: Uitgeverij Het Spectrum, 1983), 24.
13
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democratie; en de kerk had de vrijheid van het denken in Europa minstens duizend jaar lang
in een wurggreep gehouden.
Ook dit laatste is een karikatuur; maar wel één die gangbaarder is. Volgens Siedentop
is dit gebaseerd op een historisch/historiografisch misverstand, dat ontstond tijdens de
Renaissance en doorging tijdens de Verlichting, toen men zich – niet onterecht – wilde
afzetten tegen de beknellende werking van de kerk, en de bron van echte wijsheid en
(seculiere) vrijheid zocht in Rome en Athene.14 Volgens Siedentop waren de Antieke culturen
echter geenszins seculier, maar juist onvrij en doordrongen van religie. Het was het
christendom dat de voorwaarde voor secularisme schiep en daarmee voor liberalisme; allebei
fundamenteel westerse fenomenen en beiden zijn niet mogelijk zonder de notie van het
individu.
Christendom en secularisme
Het interessante aan de westerse cultuur is dat deze zichzelf als seculier kenmerkt, maar
daarin niet altijd duidelijk lijkt te zijn over wat ‘seculier’ nu precies betekent. Een gangbare
opvatting is ‘areligieus’. De moderne westerse cultuur identificeert zich liever met
liberalisme, rechtsstatelijke principes, vrije meningsuiting en eigendomsrecht – liever niet met
christendom of de katholieke kerk. Deze dingen worden namelijk in de regel gezien als
achterhaalde verschijnselen die menselijke vooruitgang tegenhouden.
Dit was zichtbaar in de gêne15 die zichtbaar werd toen bij het opstellen van een
potentiële Europese grondwet voor de

EU

de vraag rees of de christelijke wortels van Europa

daarin een plaats moesten krijgen. Oost-Europeanen – in de regel conservatiever – waren daar
enthousiaster over dan West-Europeanen.16
Maar wanneer we het anders bekijken, loopt het christelijke project nog steeds; denk
aan het concept van (universele) mensenrechten, (vroegere) emancipatiebewegingen voor
benadeelde groepen zoals slaven, arbeiders, vrouwen, kinderen, etnische minderheden,
seksuele minderheden – en dat alles op basis van de claim van hun fundamenteel gelijke
status als mens. Deze zijn meer ingegeven door een christelijke ethiek en metafysica dan door
het mens- en maatschappijbeeld van de Klassieke oudheid.
Dat laatste was een boude claim. Dit is echter een stelling die ik ga verdedigen en ik
zal deze in de loop van de scriptie onderbouwen, met behulp van Siedentops etiologie van het
moderne liberale, seculiere Westen. De reden waarom ik secularisme behandel, is omdat
14

Siedentop, Inventing the Individual, 8-9.
Ibid., 350.
16
Ibid., 350.
15
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scheiding van kerk en staat volgens Siedentop een noodzakelijke voorwaarde zijn voor de
manifestatie van het vrije individu. Waar kerk en staat gescheiden zijn, is de vrijheid van het
individu juridisch gewaarborgd.
In dit project zal ik ‘het individu’ als basiselement van de moderne westerse cultuur
positioneren. Ik belicht het revolutionaire belang van de notie dat de kern van de mens een
individuele ziel die voorafgaat aan sociale rollen is. Dat deze notie in historisch en filosofisch
opzicht niet vanzelfsprekend is, zal blijken zodra we ons richten op de oikos, polis en kosmos
van pre-christelijk Europa.
‘Individu’ en ‘groep’
De notie van het individu dat niet ondergeschikt is aan de groep, is namelijk geen historische,
culturele, theoretische en metafysische vanzelfsprekendheid. Dat veronderstelt namelijk
fundamentele gelijkheid van individuen. In de beschavingen op het Euraziatische en
Afrikaanse continent was, voor zover bekend, tot en met de Klassieke tijd de
vanzelfsprekendheid van natuurlijke ongelijkheid van mensen de norm; tot op een dusdanig
niveau dat sommige mensen golden als ‘natuurlijke slaven’ die ‘levende werktuigen’ waren.
Deze ongelijkheid hing volkomen samen met toen gangbare kosmologie, en maakte een
scheiding van het religieuze domein en het seculiere domein onmogelijk, omdat iedereen zich
altijd al in het religieuze domein bevond, bij gratie van bij geboorte ontvangen identiteit, die
per definitie gekenmerkt werd door ongelijkheid.
De cruciale ‘uitvinding’ van het christendom was, aldus Siedentop, om de individuele
(potentiële) volgelingen van Jezus (dat wil zeggen: alle mensen) allereerst te beschouwen als
personen; en pas daarna als dragers van sociale rollen. De sociale toestand daarvóór was
anders. Identiteit werd ontleend aan de plaats in de sociale hiërarchie. In deze context waren
(vrije) wil, gewetensvrijheid, individuele autonomie, lichamelijke integriteit en al dat soort
‘seculier-liberale’ zaken niet denkbaar of nodig.
De onderliggende assumptie van de westerse cultuur lijkt – volgens Siedentop – te
zijn: ‘het individu heeft het primaat boven de groep’. Het idee dat ieder persoon een vrij,
soeverein individu is, is, volgens Siedentop, in zijn kern christelijk – niet hellenistisch of
Romeins. De ‘volkswijsheid’ dat de secularisering van Europa het gevolg is van de
heroriëntatie op de Klassieke oudheid tijdens de Renaissance en de Verlichting, is volgens
hem een misvatting.
Dit morele axioma van ‘individu boven groep’ is geen credo dat kant-en-klaar werd
afgeleverd door Jezus. Siedentop laat de vraag of hij bestaan heeft bijna volledig buiten
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beschouwing. Het gaat hem om de morele boodschap in de uitspraken die aan Jezus zijn
toegeschreven, waarop een religie werd gebouwd. Die religie werd vooral vormgegeven door
zijn volgelingen – volgens Siedentop primair door Paulus, die de revolutionaire betekenis van
Jezus’ boodschap wist door te geven.
Siedentops laat in zijn geschiedenis van het westerse liberalisme zien dat de in de
eerste alinea van deze paragraaf beschreven assumptie van het primaat van individuele
soevereiniteit niet op filosofische wijze (of welke andere dan ook) is ‘bewezen’. Ze is a priori
aangenomen. Ze is de grondvoorwaarde onder wat tegenwoordig de ‘liberale rechtsstaat’ heet.
Ze was de grondvoorwaarde voor de scheiding tussen het sacrale en het profane. Waarom
Siedentop gelooft dat dit een voorwaarde voor de westerse cultuur is, en niet zozeer een
uitkomst daarvan, is te zien in verhouding tussen de woorden ‘individual’, ‘origins’, en
‘Western’ in de titel van Siedentops boek: de uitvinding van het individu is de oorsprong van
de westerse liberale traditie.
‘Het individu’ is een uitvinding; een morele uitvinding die gedurende een periode van
eeuwen, tegen traditie en lokale contingentie in, vorm heeft gekregen. Siedentop wil niet de
suggestie wekken van een noodzakelijke ontwikkeling richting een onvermijdelijke eindvorm,
een vorm die zeer toevallig nu, in 2020, bereikt zou zijn in de westerse liberale rechtsstaat met
een op kapitalistische leest geschoeide economie. Beweringen over ‘het einde van de
geschiedenis’ zijn niet de ambitie van zijn boek of mijn onderzoek. Het gaat om de stamboom
van een fundamenteel moreel concept.
De andere waarden en concepten die onlosmakelijk zijn verbonden met het concept
van de ‘westerse beschaving’, zijn afhankelijk van deze soevereiniteit van het individu. Deze
claim zal ik in het tweede hoofdstuk verduidelijken en onderbouwen.
In het derde hoofdstuk, aan de hand van het eerdergenoemde essay van Kołakowski,
plaats ik de rol van het individu in een hedendaagse context van culturele dynamiek. Dit essay
gaat over wat hij beschrijft als:
“[...] een idee dat de laatste decennia onderwerp is geweest van heftige aanvallen en om die
reden bijna geheel uit de omloop is gehaald: e u r o c e n t r i s m e .”
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Voordat ik het verband tussen Kołakowski’s ‘eurocentrisme’ en Siedentop ‘individu’
aansnijd, zal ik Siedentops etiologie van het individu behandelen.
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[II] De uitvinding van het individu
Zin één van het eerste hoofdstuk van Inventing the Individual luidt:
“If we in the West are to understand the world we have created, we must first of all understand
another world very remote from our own – remote, not in space, but in time.” 18

Om de westerse cultuur te begrijpen, moeten we kijken naar de oude Griekse cultuur, die
ouder is dan de polis.
De oikos

In dit hoofdstuk, ‘The Ancient Family’, beschrijft Siedentop de basis van de Griekse
kosmologie aan de hand van de opbouw van de Antieke oikos.
De pre-christelijke wereldorde was niet ‘seculier’: iedere familie, iedere oikos was een
tempel op zichzelf. Iedere oikos had haar eigen, in de grond verankerde, tombe: de haard
waarin de geesten van de voorouders werden aanbeden en in leven gehouden – een ‘leven’
waarin ze beschermd werden tegen het opgaan in de vergetelheid. Iedere familie ontleende
haar legitimiteit en soevereiniteit aan haar voorouders.
“Evidently we are a long way from the Enlightenment’s vision of a free, secular spirit
dominating antiquity, a world untrammeled by religious authority or priesthood. Driven by
anti-clerical convictions, these eighteenth-century thinkers failed to notice something important
about the Graeco-Roman world. They failed to notice that the ancient family began as a
veritable church.”19

Families (gentes) sloten zich bij elkaar aan en vormden phratria (Grieks) of curia (Latijn).
Deze konden één stam vormen door een gezamenlijke held/godheid te accepteren. Al deze
niveaus van maatschappelijke organisatie en samenwerking kregen hun eigen godheid,
doorgaans in de vorm van een ‘held’ die ofwel samenhing met een stichtingsverhaal, ofwel
was afgeleid van de voorouders. Deze godheid was een verbindende factor die meerdere
families samenbracht en dit verband legitimeerde door het in het verleden te verankeren.20
Deze tradities bleven ook tijdens maatschappelijke schaalvergroting in werking,
hoewel de regels enigszins versoepelden.21 Dit was waarschijnlijk uit pure planologischeconomische noodzaak. Bijvoorbeeld: in beginsel moest ieder huis muren hebben die konden
‘ademen’. Hiervoor was een verplichte standaardafstand tussen twee huizen vastgelegd, die
18
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was gewijd aan ‘the god of the enclosure’.22 Ontwikkelingen in de stedenbouw zorgden
ervoor dat dit heilige gebruik verdween, maar de aanname die eraan ten grondslag lag –
namelijk dat iedere familie was gebouwd op een haard die in de grond was verankerd,
waarvan de locatie en staticiteit de identiteit van de familie bepaalde – bleef van belang: die
gaf vorm aan de wetten van de steden die ontstonden.
De kleinste eenheid23 van maatschappelijke organisatie, de familie met aan het hoofd
de pater familias als hogepriester, bleef bestaan.24 De meest kleinschalige vorm van bezit was
familie-eigendom. Dit kon en mocht niet verkocht worden. Er afstand van doen betekende
sociale en identitaire zelfmoord. De legitimiteit van de identiteit van de familie berustte op de
ongebroken (fysieke) band met het verleden. Merk op hoe dit verschilt van de moderne notie
van privé-eigendom, waar een eenieder naar eigen goeddunken afstand van kan doen.
De pater familias was dan ook geen eigenaar van het familie-eigendom, maar de
tijdelijke beheerder. Hij was de plaatsvervanger van de voorouders in het heden. Hij
medieerde, door middel van rituelen, tussen heden en verleden via de haard, waarin het vuur
van de voorouders brandde. Zowel de familieleden als de stad waren onderworpen aan de
familie als eenheid (zowel voor- als nageslacht), ondergeschikt aan familiebanden. De
‘domestic sphere’ had het primaat boven de staat.
De moderne liberale rechtsstaat kent een onderscheid tussen privé- en publiek domein;
de oude stad kende een familiedomein en een publiek domein. Individuele identiteit was
ondenkbaar. Wie buiten een familieverband trad, kon geen onderdeel zijn van een stad en
stond daarmee buiten de beschaving. Wie dat deed, was een ‘idioot’.25
Het ontstaan van steden en de rol van godsdienst

Het ontstaan en de groei van steden was een ontstaan van confederaties van discrete
eenheden: familiecultussen die elkaar erkenden, maar zich niet in elkaars huiselijke zaken
mengden. Gentes werden een clan. Clans vormden een stam. Uiteindelijk werd het aanbidden
van gezamenlijke goden noodzakelijk. Dit is hoe een veelvoud van gescheiden monotheïsmen
overging in huiselijk monotheïsme (de haard als eenheid) en publiek polytheïsme. De
particuliere familiegoden kregen nu gezelschap van universele natuurgoden. De gezamenlijke
altaren werden het fundament van samenleven en samenwerken.
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Wie zich teveel onttrok aan dit leven dat in al haar facetten werd gekenmerkt door
gemeenschap, wie dus met andere (anachronistische) woorden teveel individueerde, bedreigde
de stabiliteit van de gemeenschap en liep een groot risico te worden verstoten.
“If a citizen was deemed likely to acquire too much influence over others, and thus become a
potential threat to the government of the city he could be ostracized, that is, driven from the
city. No subversive action or proof of intent was required. The safety and welfare of the city
was everything.”26

Wie geen soeverein individu met onvervreemdbare rechten is, kan zonder een (naar moderne
maatstaven) ‘eerlijk proces’ worden vervolgd.
Ostracisme staat diametraal tegenover de moderne onschuldpresumptie. Voor
verstoting was geen onomstotelijk bewijs nodig, niet eens voorbij de moderne norm van
‘gerede twijfel’. De functie van ostracisme vergelijkbaar was met die van ‘onschuldig tot het
tegendeel is bewezen’: de integriteit van de moderne samenleving zou worden aangetast
wanneer rechtspersonen op willekeurige wijze zouden worden vervolgd.
Het doel van zowel ostracisme als een ‘eerlijke proces’ was dus het behoud van
sociale orde; de aannames over de menselijke identiteit die eraan ten grondslagen liggen, zijn
echter radicaal met elkaar in tegenspraak. Ostracisme heeft als doel de samenleving als geheel
behoeden voor personen die mogelijk haar ‘corporate structure’27 zouden kunnen bedreigen.
Dit staat haaks op de moderne justitiële sensibiliteit die is gebaseerd op de Blackstone ratio:
“That it is better that ten guilty men escape than that one innocent man suffer.”28
De oude stad was dus een ‘gemeenschap van gemeenschappen’: een lichaam van
levende organen, geen object bestaand uit dode atomen. Dit levende lichaam moest koste wat
kost beschermd worden tegen ziektes en woekerende tumoren.
De Klassieke kosmos

In de Klassieke wereld waren glorie en eer de hoogste beloning voor het cultiveren van
burgerlijke en republikeinse deugden. Genotzucht en (het streven naar) rijkdom leidden tot
morele slapheid, de verzwakking van discipline en dus het verzaken van burgerplichten. Dit
zou de polis, de staat, de republiek of het imperium in gevaar brengen.
Dit is waarom koopmannen en de arbeidende klasse in laag aanzien stonden. Arbeid
werd verricht door lagere intelligenties – niet uit discipline, maar door dwang en noodzaak.
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Kooplui werden gedreven door materiële hebzucht, angst voor ‘Spartaanse’ omstandigheden
en ongedisciplineerde gulzigheid. Arbeidende mensen en kooplui werden gedreven door puur
biologische driften. Arbeiders en kooplui waren daarom irrationeel.
De ratio werd – aangezien de kosmos rationeel geordend was – gezien als de drijvende
kracht achter menselijk handelen. Een hoogontwikkelde rationaliteit zou per definitie leiden
tot (moreel) juist en deugdzaam handelen. Aangezien de kosmos hiërarchisch geordend was,
was de maatschappij dat ook. Lagere intelligenties waren minder rationeel en dus minder
‘mens’.
Als rationaliteit het handelen direct stuurt, is daartussen geen mediërende factor van de
(individuele) wil nodig – de wil is niets als ze niet individueel is. Siedentop merkt op dat er in
het Homerische Grieks geen woord voor ‘intentie’ bestaat – en dat een notie van de wil in het
Klassieke denken nauwelijks voorkomt.29
Als de kosmos hiërarchisch is gerangschikt en rationaliteit (onder andere het vermogen
om de logica van deze ordening te doorgronden en in te zien) ongelijk is verdeeld, omdat alles
en iedereen zijn telos en dus zijn rang/plaats in de kosmos/maatschappij heeft, dan kan slechts
een klein aantal mensen volledig rationeel zijn en volledig juist handelen. Volgens Plato is dit
de contemplerende klasse, de filosofen; in Sparta was dit de militaire klasse – de
gedisciplineerde vechtende klasse die rationaliteit militair inzet ter meerdere ere en glorie van
zichzelf en het behoud van de staat.
Jezus: de revolutionair

Siedentop stelt dat, wanneer we diep genoeg graven, we zien dat de seculiere, liberale
westerse wereld en het christelijke Europa geen tegenpolen zijn, maar dat er sprake is van een
haast ononderbroken continuïteit. De overgang van de middeleeuwen naar de moderniteit is
niet de radicale culturele breuk waarvoor ze wordt gehouden. Die breuk vond 1400 jaar
daarvóór plaats.
Eén van de oorzaken van dit misverstand is een verkeerde inschatting die dateert uit de
Renaissance, zowel tijdens het tijdperk zelf als met terugwerkende kracht. Hij beschrijft dit in
het hoofdstuk ‘Dispensing with the Renaissance’. Ik zal daar in hoofdstuk drie op
terugkomen.
Uiteraard is er (zoals bijna altijd) sprake van een zekere culturele continuïteit, maar de
radicale omwenteling die de jesus movement teweeg bracht is – zo stelt Siedentop – vele
malen groter dan die van de Renaissance, Reformatie en Verlichting. De idealen waardoor
29
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deze tijdperken/bewegingen/denkscholen werden gedreven waren ontleend aan het (Europese)
christendom – in de vorm van de boodschap van de jezusbeweging zoals die door Paulus was
vormgegeven. Ik zal in dit project de term ‘jezusbeweging’ gebruiken wanneer ik verwijs naar
de religieuze beweging rondom de figuur Jezus en de verschillende kerken die na zijn dood
ontstonden; die toen nog de status van Joodse sekten hadden. Een andere term, de
‘jezusbelofte’, hanteer ik om naar de morele implicaties van de boodschap van de
jezusbeweging te verwijzen.
Jezus liet geen samenhangend plan of manifest achter voor het bouwen van een religie
of kerk. Hij bood een morele grondslag voor het leven in een wereld die spoedig ten einde zou
komen – nog tijdens het leven van Jezus’ eerste volgelingen.30 Toen dat einde niet plaatsvond,
maar de jezusboodschap wel verspreid en populair was, begonnen er organisatiestructuren te
ontstaan, om de grote hoeveelheden gelovigen te verenigen en te verantwoorden waarom het
einde van de wereld nog niet was gekomen.31
De breuk

Volgens Siedentop was de overgang van de middeleeuwen naar de moderniteit een
versnelling, terwijl de overgang van Grieks-Romeinse cultuur naar christendom
daadwerkelijk een radicale culturele, religieuze, politieke en antropologische breuk was in
Europa en de wereldgeschiedenis. Deze ‘breuk’ werd veroorzaakt door de volgende alles
doordringende implicatie van de jezusbelofte, die ik als volgt formuleer: ‘alle zielen wegen
even zwaar’.
Volgens Paulus moet iedere persoon, in en voor zichzelf, zonder publiek (in
tegenstelling tot de rituelen van de steden van Klassieke oudheid) zich met de Ene God
vereenzelvigen – middels geloof in de vleesgeworden god in Christus.
Deze vereenzelviging is een afdaling in het zelf, die voor iedereen haalbaar is. Maar er
is wel degelijk de notie van een individuele wil voor nodig. Het is een lot dat bij gratie van
mens-zijn voor ieder persoon is weggelegd, maar het vereist een confrontatie met de eigen
wil; het geloof moet vrijwillig zijn, onder andere omdat, bij het brengen van het offer, de
intentie32 van de offeraar telt, niet de materiële kostbaarheid of ‘juistheid’ van het offer.33 Als
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dat laatste de doorslag zou geven, zou het slechts voor de rijksten haalbaar zijn Gods
goedkeuring te krijgen en één te worden met Christus.
De Griekse en Romeinse burgers waren vanwege hun status niet per se ‘beter’ in staat
tot de afdaling in het zelf – zoals Paulus de noodzakelijke voorwaarde voor waar geloof
omschreef. Het was voor hen waarschijnlijk zelfs moeilijker, aangezien eerzucht en de
behoefte aan glorie voor hun de hoogste burgerdeugden waren – en burgerdeugden voor een
zoön politikon onder de hoogste deugden vallen.
De afdaling in het zelf is niet hetzelfde als Plato’s begrip van de ontstijging van het
aardse door een selecte groep, de filosofen, die bij terugkeer de ware, hogere werkelijkheid
kunnen uitleggen aan de (van nature) minder begaafden. De logica van deze opstijging wordt
dan ook als rationeel, vanzelfsprekend en goed beschouwd: goed gedrag werd immers
gedreven door de rede.
Deze assumptie van de rede als drijvende kracht voor (moreel juist) handelen is een
Grieks-Romeinse assumptie – niet exclusief aan die specifieke culturen; maar haar tegenpool,
de wereldopvatting van de individuele wil die voor iedereen te realiseren is, is exclusief aan
christelijke morele intuïties.
De Klassieke kosmologie

De vernieuwing die de jezusbelofte bracht was het verschil tussen de oude ‘aristocratische’
opvatting van de mens als een wezen dat volledig gedetermineerd is door de sociale rol die
hij/zij bij geboorte ontvangt – en waarin de notie van een ‘wil’ überhaupt onzinnig is – en de
nieuwe, ‘democratische’ opvatting van de mens als een wezen met een individuele wil. De
pre-christelijke, Griekse opvatting van de kosmos en de rol van de mens daarin, was radicale
ongelijkheid en ongelijkwaardigheid – alles heeft een eigen plaats in de gefixeerde rangorde
van de kosmos en maatschappij. Aan de kosmos is de orde van de maatschappij af te lezen;
niet slechts hoe die is, maar ook hoe die moet zijn. Een notie van gelijkheid van alle zielen
ging in tegen de harmonische ongelijkheid van de kosmos. De ‘Klassieken’34 dachten
teleologisch; alles heeft zijn eigen doel, die doelen verschillen, en dus verschillen mensen en
dingen:
“For Plato, only a select few, the guardians, were able to leave behind the unrealistic world of
sensations and gradually ascend to knowledge of the forms. Even followers of Aristotle, who
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viewed the physical world with less suspicion, did not doubt that their telos or ‘function’ in a
hierarchy of being established that some humans were slaves ‘by nature’.” 35

Een sprekend voorbeeld van het grote verschil tussen het christelijke geloof enerzijds en de
Joodse en Griekse religieuze praxis anderzijds: voor de christelijke god was het, volgens de
apologeet Ireneüs36, niet belangrijk wat een persoon offerde aan God, maar of zijn intenties
puur waren. Het simpelweg volgen van de voorschriften, dat in zowel de joodse wet, de
Griekse polis en de Romeinse republiek de norm was, was niet langer voldoende.
Siedentop beschrijft hoe het christendom zich distantieerde van de Griekse, de
Romeinse en de Joodse orthopraxis37 – het volgen van de wet en het zich houden aan de
voorschriften voor de manier waarop die nagevolgd diende te worden. Het werd de intentie
waarmee men de voorschriften volgde die het van belang was geworden voor het goddelijke
oordeel over het individu:
“The interiority of Christian belief – its insistence that the quality of personal intentions is more
important than any fixed social rules – was a reflection of this. Rule following – the Hebraic
“law” – was downgraded in favour of action governed by conscience. In that way, the Christian
conception of God provided the foundation for what became an unprecedented form of human
society.”38

In deze tegenstelling is een onderliggend verschil zichtbaar, namelijk de notie van een wil.
Zonder wil is ‘puurheid van intentie’ niet denkbaar – aangezien die onzinnig zou zijn wanneer
ze onvrijwillig was. Zonder het individu dat deze wil heeft, is de notie van ‘wil’ irrelevant.
Wilsvrijheid gecombineerd met rationaliteit was de basis voor een vrij individu: de
verzilvering van de belofte van Jezus en Paulus dat alle mensen vrij en gelijk zouden zijn in
Christus. Deze wil confronteert de mens echter ook met de verantwoordelijkheid voor die
vrijheid. De individuele mens is namelijk verantwoordelijk voor het gehoor geven aan de roep
van God.
Maar waarom ‘vrij in Christus’? Jezus was, volgens Paulus, de waarborg voor de
menselijke vrijheid. De komst van de Messias was voorspeld; en hij zou de mens bevrijden
van het slechts blindelings volgen van de regels (de Joodse wet). Alleen door een vrijwillig
gekozen geloof in de openbaring van Gods wil in Jezus was het menselijk potentieel volledig
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te realiseren. Conceptueel gezien maakte Paulus geen onderscheid tussen christenen – de
volgelingen van de jezusbeweging – en niet-christenen.
Paulus’ brief aan de Galaten beschrijft wat de komst van Jezus betekent voor de
morele vrijheid én verantwoordelijkheid van de mens, en hoe die is veranderd ten opzichte
van het verleden (de Joodse wet):
“Maar de Schrift heeft alles in de macht van de zonde gelegd, zodat de belofte kon worden
gegeven op grond van geloof in Jezus Christus, aan wie op hem vertrouwen. Voordat dit geloof
kwam, werden we door de wet bewaakt; we leefden in gevangenschap tot het geloof
geopenbaard zou worden. Kortom, de wet hield toezicht op ons totdat Christus kwam, zodat we
door ons vertrouwen op God als rechtvaardigen konden worden aangenomen. Maar nu het
geloof gekomen is, staan we niet langer onder toezicht, want door het geloof en in Christus
Jezus bent u allen kinderen van God. U allen die door de doop één met Christus bent geworden,
hebt u met Christus omkleed. Er zijn geen Joden of Grieken meer, slaven of vrijen, mannen of
vrouwen – u bent allen één in Christus Jezus.” 39

Het individu is conceptueel onmogelijk in de polis en oikos

Ter recapitulatie: de Griekse polis ontstond niet uit het niets. Ze was een ontwikkelde versie
van de oude familiecultus. In de polis was de oikos de eenheid van maatschappelijke
organisatie – het in sociaal opzicht ondeelbare ordenend beginsel. De huizen waren verbonden
binnen de (stad)staat, waar de pater familias als vertegenwoordiger van de familie/oikos/huis,
namens de familie, probeerde diens belangen te behartigen. Het was een radicaal hiërarchisch
geordende samenleving. Slechts de vertegenwoordiger van een oikos, een man die geen
arbeid hoefde te verrichten en zich dus met verhevener zaken bezig konden houden, was
‘vrij’. De klasse waar deze mannen toe behoorden was de politieke klasse: gelijken in die zin
dat ze politieke inspraak hadden.
De Grieken hadden dus in zekere zin een mate van gelijkheid, met de daaraan
gekoppelde notie van soevereiniteit ‘ontdekt’. Deze soevereiniteit is een vorm van agency; en
is iets dat we later in de jezusbeweging en de millennia lange nasleep ervan in een ‘hogere
resolutie’ ontwikkeld zullen zien worden. Het meest relevante om voor nu op te merken is dat
deze samenleving een verzameling families met hun vertegenwoordigers was.
Iedere familie aanbad een eigen ‘god’, in de vorm van de haard. Op hun nalatenschap
rustte de legitimiteit van de familie en daarmee de identiteit van de familieleden als onderdeel
ervan. Aan de voorvaderen, waarmee contact werd gemaakt via het vuur. dat vanwege zijn
dynamische aard als levend werd beschouwd, moesten offers worden gebracht. Als dat niet
39
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gebeurde, of de offers waren van onvoldoende kwaliteit, of de riten werden niet juist
nageleefd, zouden de geesten van vroeger ontevreden raken en vertrekken. Als het vuur uit
zou gaan, zou de verbinding met het verleden en de kosmos onherroepelijk verloren gaan.
Deze voorouderverering was een vorm van polytheïsme binnen een monotheïsme,
aangezien alleen de eigen voorouders aanbeden konden worden. Er werd niet nagedacht over
de legitimiteit van andere goden, aangezien dat de goden van andere families waren, en zij
dus fundamenteel vreemd waren: henotheïsme. Hun bestaan werd aangenomen, maar als
andermans privézaak beschouwd. De grote Griekse en Romeinse goden waren in zekere zin
veralgemeniseerde versies van de religieuze intuïties van de oudere, meer kleinschalige
familiecultus.
‘Pre-polis’ gezien, was de familie dus het primaire sociale instituut, of wat ik in
navolging van Siedentop in deze scriptie een ‘eenheid van maatschappelijke organisatie’
noem. De inherente ongelijkheid van personen was in deze context net zo evident als
inherente gelijkheid van mensen dat is sinds de jezusbeweging op het toneel verscheen; een
gelijkheid die zijn uiteindelijke wasdom bereikte in de, in het recht vastgelegde, verklaring
van fundamentele gelijkheid van zielen: ongeacht geloof, ras, geslacht, leeftijd, klasse.
Het discours van gelijke zielen is inmiddels uit de mode geraakt, maar de aanname van
de fundamentele waardigheid van ieder individueel persoon is nog steeds aanwezig. Ze is
slechts ontdaan van haar religieuze connotatie en dient nu als fundament voor het moderne
juridische domein. Waar de kleinste eenheid van maatschappelijke organisatie in de prechristelijke context de familie was, is dat na een eeuwenlange periode van ontwikkeling nu
het soevereine individu.
Deze ontwikkeling is niet puur lineair; en ook niet overal ter wereld gelijktijdig. De
ontwikkeling richting grotere organisatie en centralisatie/publiek worden van het aanbidden
van gemeenschappelijke goden is echter wel nagenoeg universeel. Deze zin van Siedentops
beschrijving van de pre-christelijke kosmos het beste samen:
“At the core of ancient thinking we have found the assumption of natural inequality.” 40

Dit is het radicale verschil tussen de wereld vóór de opkomst van de jezusbeweging en die erna.
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Christendom in Rome
Ten tijde van het oude Griekenland waren de poleis en rijken nog strikt gescheiden. Lokale
aristocratieën waren in bepalend en de mediterraanse wereld was een lappendeken van kleine
aristocratisch geregeerde samenlevingen. Het Romeinse Rijk ontwrichtte dit evenwicht.41 In
de eerste eeuw voor Christus groeide het Romeinse Rijk aanzienlijk. Door militaire
superioriteit wist het grote delen van het Middellandse Zeegebied te onderwerpen. Dit
verzwakte de macht van lokale godsdiensten, aangezien die goden politieke goden waren, de
beschermers van steden: het sociale bindmiddel. In het Romeinse Rijk was er waarschijnlijk
daarom – Siedentop legt dit potentiële causale verband – een opleving van exotisme in het
religieuze leven.
Mysterieculten, aanbidding van verre goden zoals Mithras en Osiris en andere
esoterische spirituele praktijken die alleen voor ingewijden te doorgronden waren, vulden dit
spirituele vacuüm. In deze spirituele bewegingen stond persoonlijke redding op de centrale
plaats die de burgerdeugden hadden ingenomen in de oudere stadstaten.
De joodse wet en de introductie van ‘agency’ (de wil)

Eén van deze ‘exotische’ religieuze stromingen was het jodendom: ‘God-fearers’.42 Het
godsbeeld van de Joodse religie verschilde radicaal van die van de andere godsdiensten van
die tijd op die plek. De wetten van de Joodse god waren afhankelijk van de goddelijke wil. Op
deze manier werd de notie van agency in het Romeinse bewustzijn geïntroduceerd door de
joodse orthopraxis.
De pater familias en de joodse priester volgden de wetten ‘blindelings’. Ze deden dat
echter om verschillende redenen, zo stelt Siedentop. De Joodse God was onkenbaar: “Ik ben
die er zal zijn”43. Dit in tegenstelling tot de, voor de filosofenklasse toegankelijke, hogere
wereld van de Ideeën en de Griekse en Romeinse goden: die waren rationeel kenbaar, hadden
menselijke neigingen, imperfecties en behoeftes en konden zich niet onttrekken aan de
rationaliteit van de kosmos:
“Galen, writing in about AD 170, contrasted Jewish belief in a creator whose unconstrained will
brought everything into being, with Plato’s and Aristotle’s conception of a creator whose work
is constrained by the dictates of reason – ‘even a god is not able to change his nature’.” 44
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De Grieken namen aan dat logica en ratio de diepste waarheid van de kosmos kon
doorgronden; dus dat de logos, het redelijke verstand, garant stond, de waarborg was, voor
moreel correct handelen. Goed handelen betekende in de joodse religie het gehoorzamen aan
de wetten die door een onkenbare God, die slechts te bestuderen was, waren geopenbaard.
Hierin is dus zowel een overeenkomst als een verschil zichtbaar: beide groepen hielden zich
simpelweg aan de wet; maar de Joden beschouwden God als één en ondoorgrondelijk en
gehoorzaamden dus aan een kracht aan wie ze de hoogste autoriteit en ultieme moral agency
toeschreven.
Zo introduceerden de Joden de wil – al was dat nog niet iets waarin de mens deel kon
hebben.
De hellenistische assumpties over de wereld, en de Romeinse variatie daarop werden
gepremieerd door monotheïstisch denken, dat zich bezighield met wat Siedentop ‘agency that
was beyond reasoning’ noemt.45 Monotheïsme, met een onkenbare God en ondoorgrondelijke
wegen, werd aantrekkelijk en passend in het wereldbeeld van onderdanen van het Romeinse
Rijk, volgens Siedentop:
“The image of a single, remote and inscrutable God dispensing his laws to a whole people
corresponded to the experience of peoples who were being subjugated to the Roman
imperium.”46

Dit had volgens Siedentop grote filosofische gevolgen voor aannames over de rol van de rede
in de kosmos:
“But it was not just imagery. It was also a question of meaning, the meaning of law. For the
Jews ‘law’ meant not logos or reason, but command. The law, properly so called, was
Yahweh’s will.”47

Rationaliteit en hiërarchie

Voordat het Romeinse Rijk de mediterraanse wereld begon te domineren, waren in de poleis
en de andere lokale kleinschalige organisatievormen de redelijke vermogens en retorische
begaafdheid een eigenschap en dus bewijs van lidmaatschap van een superieure
maatschappelijke bovenklasse. De aard van de rede (en wie die bezat) en assumpties over
natuurlijke hiërarchie waren onafscheidelijk.48
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Toen het Romeinse Rijk ontstond, werden veel van de Griekse gebruiken
overgenomen. De Romeinen bleken beter in staat een imperium te creëren en hun onderdanen
enige religieuze autonomie toe te staan – mits de Romeinse goden en keizers ook
geëerbiedigd werden. In dit pantheon van godsdiensten, waarin de joodse religie al een
(tamelijk unieke) plaats innam, ontstond ook de jezusbeweging. In de eeuwen na de dood van
Jezus, nadat Paulus en Simon Petrus de religie vorm hadden weten te geven, en hun
voorschriften tot iets dat op een orthodoxie leek hadden geleid, groeide de jezusbeweging; die
tijdens het leven van de profeet – en een korte periode daarna – een eschatologische, joodse
hervormingsbeweging was.
De joodse religie was al bekend, maar zeer beperkt in omvang. Waarschijnlijk zou
geen consul of administrateur zich er druk om maken. Ook de jezusbeweging was in eerste
instantie van weinig betekenis. Maar het had een grote aantrekkingskracht: iedereen kon
eenvoudig toetreden – iets dat niet het geval was bij de Joden.
In een wereld waarin de gebruikelijke, statische sociale rollen iedereen een stabiele
identiteit verschaften aan het wankelen waren gebracht door de uitbreiding van Romeinse
macht, ontstond er een religieuze beweging die zowel voldeed aan de behoefte aan één god,
de behoefte aan individuele waardigheid en de zoektocht naar een eigen identiteit.
In de uiteindelijke kruisiging van de profeet van deze beweging was een revolutie in
de opvatting van wat heldendom en individuele waardigheid inhield, en voor wie dit was
weggelegd.
“Previously in antiquity, it was the patriarchal family that had been the agency of immortality.
Now through the story of Jesus, individual moral agency was raised up as providing a unique
window into the nature of things, into the experience of grace rather than necessity, a glimpse
of something transcending death.” 49

Het revolutionaire gevolg hiervan was, volgens Siedentop:
“The individual replaced the family as the focus of immortality.” 50

Volgens Siedentop is het geen overdrijving om te zeggen dat Paulus de christelijke religie
heeft uitgevonden. Hij was het die de revolutionaire potentie zag, die van een ‘nieuwe
schepping’, zoals zichtbaar is in 2 Korinthiërs:
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“Daarom beoordelen we vanaf nu niemand meer volgens de maatstaven van deze wereld; ook
Christus niet [...] Daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe schepping. Het
oude is voorbij, het nieuwe is gekomen.” 51

In 1 Korintiërs komt de universaliteit van Paulus’ boodschap naar voren:
“Laat niemand zichzelf bedriegen. Wanneer iemand van u denkt dat hij in deze wereld wijs is,
moet hij eerst dwaas worden; pas dan kan hij wijs worden. Wat namelijk in deze wereld
wijsheid is, is dwaasheid bij God, want er staat geschreven ‘hij vangt de wijzen in hun eigen
sluwheid.’ [...] Niemand van u moet zich daarom laten voorstaan op een ander mens, want álles
is van u; of het nu Paulus, Apollos of Kefas is, wereld, leven of dood, heden of toekomst – álles
is van u. Maar u bent van Christus en Christus is van God.”52

De redelijke vermogens die als teken van sociale superioriteit dienden, waren volgens Paulus
niet langer van belang. De mens moet eerst dwaas worden om wijs te kunnen zijn. Volgens
Siedentop wijst dit op een herijking van de rede. Overgave aan God zal leiden tot wijsheid en
goed gebruik van de redelijke vermogens; die zijn niet gegeven door de sociale rol die men
erft bij gratie van de status van de voorouders:
“Rationality loses its aristocratic connotations. It is associated not with status and pride, but
with a humility which liberates.”53

Ook Paulus’ dedain voor aristocratisme is zichtbaar: de verwijzing naar Kefas en Apollos was
een verwijzing naar het feit dat mensen zich probeerden te onderscheiden door middel van de
status van degene door wie ze gedoopt waren. Deze hardnekkige aristocratische
onderscheidingsdrang ging in tegen de ‘democratische’ aard van de christelijke boodschap.
De laatste zin laat Paulus’ conceptie van de verhouding tussen God, Christus en mens zien.
Christus geeft toegang tot de liefde, gratie, verzoening en vergeving van God. Siedentop
formuleert het als volgt:
“Only through faith are the human capacity to act and the faculty of reason reconciled.” 54

Een nieuwe mogelijkheid voor persoonlijke waardigheid

De nieuwe christelijke religie – op dat moment slechts een Joodse sekte – was in eerste
instantie slechts een kleine ergernis: de volgelingen weigerden de Romeinse goden en keizers
te aanbidden. De vervolging van christenen wegens hun ‘ketterij’ droeg alleen maar bij aan
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het heldhaftige gezicht van het christendom. Deze vervolgden toonden namelijk hun
onwrikbare wil; en de menselijke wil die de voorwaarde was voor geloof in God via de
vleesgeworden god in Christus was volgens Paulus datgene door middel waarvan Gods liefde
in de wereld komt.
Voorheen waren helden, nastrevenswaardige en bewonderde figuren, altijd
aristocraten geweest. Jezus’ afkomst was een breuk met die traditie. Deze nieuwe godsdienst
bood iedereen, niet in de laatste plaats aan de lagere klassen, een pad naar verheffing en
zelfrespect. Nietzsche beschreef dit – met karakteristiek misprijzen – in De Antichrist:
“Het grote getal werd heer en meester; het democratisme zegevierde… Het christendom was
niet ‘nationaal’, niet door ras bepaald, het richtte zich tot allerlei onterfden van het leven, het
vond overal bondgenoten. Het christendom is op rancune van de zieken gegrond, op het
instinct dat tegen de gezonden, tegen de gezondheid is gericht. Al wat geslaagd is, trots,
overmoedig, maar de schoonheid vooral, is het christendom een kwelling voor oog en oor.”55

Ook al was Nietzsche één van meest venijnige critici van de kerk en het christendom, ook hij
constateert dezelfde revolutionaire potentie van de jezusbeweging: gelijkheid van alle zielen.
Ook al gruwde hij van het idee dat zoveel onderkruipsels zich massaal zouden verheffen en
walgde hij van het eindproduct; hij zag hetzelfde als wat Siedentop beschrijft.
De onderdanen van het Romeinse Rijk die niet door geboorte en opleiding waren
voorbestemd tot een respectabel leven, die geen aanspraak konden maken op enige opwaartse
sociale mobiliteit: zij konden waardigheid als persoon verwerven, ondanks hun sociale status,
door christen te worden. In dit leven zou die situatie wellicht zo blijven, maar de belofte van
een paradijs waarin ieder op zijn morele rechtschapenheid beoordeeld zou worden, zal voor
de laagsten in de pikorde het meest aantrekkelijk in de oren hebben geklonken. Heldendom
leek te zijn weggelegd voor iedereen die christen werd.
In gelijkheid geschapen

Een ander voorbeeld: in de onafhankelijkheidsverklaring van de

VS

staat letterlijk dat alle

mensen gelijk geschapen zijn. Op basis van het document, dat op christelijke intuïties van
gelijkheid van zielen was gebaseerd, werden eerst de slavenhandel en daarna de slavernij
afgeschaft.
Nagenoeg altijd en overal was slavernij iets onopmerkelijks. In pre-sedentaire
samenlevingsverbanden was het wellicht zeldzaam (want volkomen onpraktisch), maar ook
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semi-nomadische volkeren hielden slaven en zagen zichzelf als een groep die superieur was
aan andere, aan bepaalde (vaak etnische) kenmerken te herkennen ‘anderen’.56
In het Westen ontstond echter, middels een eeuwen durend proces, de intuïtie dat
slavernij inging tegen de fundamentele waardigheid van de mens, en de waarden die als
christen geleefd moesten worden. Mensen verschilden misschien in rol; fundamenteel waren
ze gelijk. In pre-christelijke samenlevingen was die aanname totaal niet vanzelfsprekend.
‘Natural inequality’ was het axioma. De notie van mensen als in ziel (fundamenteel) gelijk,
was revolutionair. Het suggereert namelijk dat een maatschappelijke praktijk zoals slavernij
lijnrecht ingaat tegen de notie van gelijkheid. Slavernij is blijkbaar anders dan andere vormen
van sociale stratificatie. Het ondergraaft op een te fundamentele wijze de idee van het vrije
individu.
Laten we opnieuw kijken naar wat Siedentop schreef over rationaliteit in de Klassieke
context:
“At the core of ancient thinking we have found the assumption of natural inequality. [...]
Different levels of social status reflected inherent differences of being. [...] Reason or logos
provided the key to both the social and natural order. Thought and being, it was assumed, were
correlative. [...] Natural inequality means, however, that rationality was not equally distributed
among mankind.”57

Met de Grieken werd het filosofisch-wetenschappelijke instrument van de inductie ‘geboren’.
De aard van de logos was echter, in de Griekse context, dat ze niet gelijk is verdeeld over alle
mensen en dat het dus irrationeel zou zijn om alle mensen als even rationeel te beschouwen.
Aangezien de logos de sleutel is tot het hoogste zijn, is iedereen ongelijk. De evidente
legitimiteit van hiërarchie was hiermee bezegeld.58 Paulus zette de Griekse filosofische
instrumenten van inductie en abstractie in om een nieuwe categorie te creëren: het individu
dat voorafgaat aan sociale rollen. In Siedentops woorden:
“The Greek mind and the Jewish will are joined.”59

Het vrije individu in de groep

Dit vrije individu bestaat in relatie tot een groep. Er zijn echter bepaalde grenzen die de groep
niet dient te overschrijden. Extreme ingrepen in iemands individualiteit – zoals slavernij – zijn
conceptueel gezien onchristelijk. Dat iets niet mag, wil echter niet zeggen dat het niet gebeurt.
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Het is echter veelzeggend dat de grote emancipatoire bewegingen zijn ontstaan binnen die
culturen waarin de elementaire morele actor het individu met morele autonomie en het recht
op privé-eigendom is. Binnen deze opvatting van de mens als individu, kunnen mensen niet
het privé-eigendom van andere mensen zijn – dit in tegenstelling tot het mensbeeld dat
gangbaar was bij de Klassieken60:
“Individual rationality, rationality in all equally, is purchased at the price of submitting to
God’s will as revealed in the Christ. For Paul, when rationality and the will are presented as
alternatives, they are false alternatives. In the Christ, both the power of God and the wisdom of
God are revealed. Jesus is the Christ because his death and resurrection give humans, as
individuals, access to the mind and the will of God. God ceases to be tribal. ‘The law was our
guardian until Christ came, so that we might be made righteous by faith. But now that faith has
come, we are no longer under a guardian, for in Jesus Christ you are all sons of God, through
faith.’”61

‘Gij zult (niet)’

Volgens Paulus was ‘faith’ het meer dan simpelweg het volgen van een wet. Deze wetten zijn
primair verbiedend. Pas nadat de profeten hebben verteld wat verboden is, kan de volgende
fase in de morele ontwikkeling van de mens aanbreken: wat wel te doen. Daarvoor is een
positief geloof in God nodig, in plaats van het simpelweg gehoorzamen van de verboden en
geboden.
Met dit nieuwe geloofsbegrip wordt het voor de mens ook mogelijk om moreel goed te
zijn – zonder slechts niet-ongehoorzaam te zijn. Om dat te kunnen zijn, moet die mens wel
over agency beschikken en een redelijke, vrije wil hebben. In het post-kruisigingsmensbeeld
van Paulus heeft de mens deze mogelijkheid. In het belangrijkste domein zijn alle mensen
gelijk in waarde.
Dit wil niet zeggen dat Paulus een individualist was die opriep tot het doorsnijden van
sociale banden. Paulus’ maatschappijbegrip is geen dystopische archipel van geatomiseerde
eilanden van voor elkaar onbereikbare personen die geen verantwoordelijkheden hebben ten
opzichte van elkaar; hij beschouwt de mensen als fundamenteel gelijk, maar bovenop die
gelijkheid (in de ziel) heeft een ieder een verscheidenheid aan rollen, talenten, mogelijkheden,
et cetera.
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Paulus: de revolutionair

Wat Paulus deed, was de harde scheiding tussen ratio en geloof opheffen en ze verenigen in
geloof. Allen zijn gelijk in het oog van God. Iedereen is van God, God is van iedereen. Zoals
Siedentop al opmerkte: “God ceases to be tribal”.
Dit is een cruciaal punt. Tot dit moment waren jodendom en hellenisme strikt
verschillende wereldbeelden. Of men schort de rede op en volgt (slaafs) de wet van God, of
men leeft volgens de dictaten van de rationaliteit. In het tweede geval zijn mensen
fundamenteel ongelijk. In het eerste geval is er nauwelijks zoiets als menselijke wil of
intentie. In Paulus’ alternatief is er geen tegenspraak tussen rationaliteit, wil en geloof.
“When human action had been understood as governed entirely by social categories, by
established statuses and roles, there was no need for another foundation for shaping intentions.
But introducing the assumption of moral equality changes that. It obliges Paul to look deeper
into the human agent. Suddenly there is a need to find a standard to govern individual action
and a force within each person to act. In his conception of the Christ, Paul claims to have found
that standard and that force. Now, the identity of individuals is no longer exhausted by the
social roles they occupy. That gap marks the advent of a new freedom, freedom of conscience.
But it also introduces moral obligations that follow from recognizing that all humans are
children of God.”62

In Paulus’ opvatting van hoe Christus gevolgd moest worden is een initiële daad van
onderwerping noodzakelijk; ook onderwerping aan het axioma dat alle mensen in moreel
opzicht gelijk zijn in het aangezicht van de ene God.
‘Heb uw naaste lief gelijk uzelf’, wil in deze interpretatie zeggen: ‘wat de meest
relevante, fundamentele essentie betreft, ben je gelijk aan je naasten. Zij zijn niet meer of
minder waardevol dan jij. Handelen vanuit dit geloof is een demonstratie van de
onderwerping aan het primaat van het individu en daarmee een bewijs van oprecht geloof.’
Kort gezegd: iedereen kan vrijwillig, en alleen vrijwillig, toetreden tot de eenheid in
‘het lichaam van Christus’. De individuele wil en verantwoordelijkheid zijn daarvoor een
noodzakelijke voorwaarde. De assumptie van vrijwilligheid veronderstelt individualiteit,
aangezien ieder persoon het zelf, in zichzelf, moet doen.
Vanwege de rede en vrije wil die de mens door God gegeven was, moet hij behandeld
worden alsof hij een individuele, pre-sociale identiteit heeft en derhalve een soeverein, vrij
individu is. Deze individualiteit zou niets betekenen als dat niet in een relatie (van gelijkheid)
was tot andere vrije individuen. De mens krijgt niet bij zijn geboorte wel of geen ziel
62
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afhankelijk van de sociale status van zijn voorouders, maar bij gratie van het feit dat hij als
mens wordt geboren.
De wereld ‘op zijn kop’

Het hoofdstuk waarin Siedentop deze ontwikkeling beschrijft heet ‘The World Turned Upside
Down: Paul’. Het betreft volgens Siedentop namelijk een ontwikkeling in de vorm van een
radicale omwenteling: van contingentie, natuurlijke ongelijkheid en dus legitieme hiërarchie,
naar menselijke morele universaliteit.
Conceptuele wendingen hebben gevolgen, zo stelt Siedentop. De eigenschappen van
een individu zijn anders dan die van een groep, dus ook de beperkingen en mogelijkheden
ervan.
Voordat Paulus de boodschap van Jezus de wereld in bracht bestond er de opvatting
dat mensen in fundamentele zin ongelijk zijn, maar soms oppervlakkig vergelijkbaar. Nadat
Paulus zijn werk had gedaan bestond er ook de tegenovergestelde aanname: mensen zijn
fundamenteel gelijk en op oppervlakkig niveau ongelijk. In de afdaling in de diepte van het
zelf kan ieder mens één worden met God in Christus.
“Individual rationality, rationality in all equally, is purchased at the price of submitting to
God’s will as revealed in the Christ. For Paul, when rationality and the will are presented as
alternatives, they are false alternatives. In the Christ, both the power of God and the wisdom of
God are revealed. Jesus is the Christ because his death and resurrection give humans, as
individuals, access to the mind and the will of God. God ceases to be tribal.”63

Na de eerste eeuw na Christus nam de nadruk die de jezusbeweging had gelegd op het
aanstaande einde van de wereld af. De religie won aan populariteit in de steden en de kerken
groeiden. Hoewel er ongetwijfeld aristocraten uit religieuze overtuigingen christen werden,
bekeerden de stedelijke elites zich vaak uit noodzaak of opportunisme tot christendom, maar
behielden hun zelfbeeld van boven het plebs verheven zijn. Door middel van hun paedeia
onderscheidden ze zich van het lagere volk, dat met bekering tot het christendom alleen maar
iets te winnen had. Zo kwam het dat stedelijke elites veel invloed kregen in de kerken, die in
eerste instantie als gesteld doel hadden inclusief te zijn, in ‘deze wereld’ voor de armen te
zorgen en in het spirituele domein over alle zielen te waken.64
Een aantal volgelingen trok zich, in reactie op de aristocratisering, die zij als corruptie
van de christelijke boodschap ervoeren, terug in eenzaamheid, ver van de afleidingen (en
verleidingen) van de steden. Zij waren ‘anchorieten’; een fenomeen dat zich voor begon te
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doen in de derde eeuw. Deze anchorieten, zoals Antonius van Egypte en Paulus van Thebe,
vestigden zich als individuele asceten in dunbevolkte gebieden van het Romeinse Rijk. Ze
drukten hun geloof is Jezus uit door hun manier van leven: simpel, sober en gebed en
contemplatie als spil.
Na verloop van tijd raakten de dunbevolkte gebieden tamelijk dichtbevolkt en er
ontstonden samenlevingsverbanden; vaak ruilden de asceten onderling levensmiddelen die ze
zelf produceerden – het doel van deze arbeid was echter spiritueel, niet commercieel. Deze
samenlevingsverbanden waren tot stand gekomen op basis van individuele, vrije verbinding
van personen – dit in tegenstelling tot de oude familiecultus, waarvan iedereen bij de geboorte
lid werd.
De stedelijke geestelijkheid keurde deze samenklontering van ascetische monniken
goed, wellicht uit angst voor de anarchistische aantrekkingskracht van het anchorietenfenomeen, dat diametraal stond tegenover de kerk als een centraal, georganiseerd lichaam.
Deze samenlevingsverbanden waren de eerste monastieke ordes. Het leven was
geordend rondom gebed, contemplatie en werk. De organisatie was democratisch; dat wil
zeggen dat iedereen zich vrijwillig aansloot bij een orde en het bestuur met en door
instemming van de bestuurden werd gekozen. Het doel van het leven in deze vroege
kloosteroorden was om zoveel mogelijk het voorbeeld van Jezus en andere Bijbelse profeten
te volgen. Deze manier van samenleven zou lang standhouden. Kloosters zouden later
toevluchtsoorden en scholen worden.65
In de eeuwen na de kruisiging van Jezus verspreidde het christelijke geloof in Rome
zich door osmose. Het won aan invloed, aangezien mensen uit alle strata van de samenleving
konden toetreden. Uiteindelijk bekeerde keizer Constantijn zich en verklaarde hij het
christendom tot staatsreligie.
In de eeuwen hierna vonden er uiteraard zeer relevante ontwikkelingen plaats: het
Romeinse Rijk viel, Augustinus’ bekering en zijn theologische commentaren zorgden voor
ontwikkelingen in de notie van de menselijke wil en de interne worsteling ermee; maar deze
zal ik niet behandelen.
Daarnaast: mijn behandeling van de Klassieke wereld was ongenuanceerd. Er waren in
de oudheid al debatten over fundamentele morele zaken aangaande de aard van de mens;
debatten die we in hedendaagse termen als ‘mensenrechtendiscussies’ zouden beschouwen. Er
werd gedebatteerd over de (im)moraliteit van slavernij. Er was kritiek op de heersende klasse
in de vorm van satire en drama. De basis voor de moderne natuurwetenschap werd gelegd met
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de ontwikkeling van inductief redeneren en het vermogen tot abstractie. Contemplatie van de
wijsheid uit het verleden werd mogelijk door het geschreven woord – zonder geschreven tekst
immers geen kritiek; zonder kritiek geen vooruitgang. De notie van kritische analyse van
argumenten tegenover retorische competentie als het meest doorslaggevend werd ontwikkeld.
Al deze fenomenen droegen bij aan de ontwikkeling van de filosofische geest en de Europese
geest.
Dit waren echter speculatieve geestelijke exercities die vooral dienden om de
capaciteiten van individuele vrije mannen tentoon te spreiden. Ze bevestigden de ongelijkheid
die het onderwerp van gesprek was. Maar ook in deze ongelijkheid is al een vonk te zien van
het vrije individu: de vrije mannen van de polis, die vrij waren van arbeid, kregen politieke
inspraak. Ze werden geacht te kunnen redeneren en beslissen.
Eén tekenend voorbeeld van deze gelijkheidsgedachte, die bij de Grieken niet
denkbaar was, zal ik citeren als voorbeeld van de vergaande gevolgen die de implicaties van
christelijke intuïties konden hebben op traditionele gebruiken:
“Yet a remarkable example of change even among the Franks can be found in a seventhcentury collection of legal formulas edited by Marculf. In it we find King Chilperic […]
expressly rejecting ancestral customs: ‘A long-standing and wicked custom of our people
denies sisters a share with their brothers in their father’s land; but I consider this wrong, since
my children came equally from God . . . Therefore, my dearest daughter, I hereby make you an
equal and legitimate heir with your brothers, my sons’.” 66

Dit was volgens Siedentop weliswaar een typisch voorbeeld van een onbedoeld gevolg van de
introductie van nieuwe ideeën en overtuigingen; maar het demonstreert volgens mij juist
daarom de transformatieve kracht van die ideeën.
Wat het meest relevant is aan de ontwikkelingen van de derde eeuw tot aan de achtste
eeuw beschouw ik voor de doeleinden van dit project als voldoende behandeld. Daarom
maken we nu een grote sprong in de tijd, naar de invloed die een grote telg uit een groots
geslacht van Europese heersers zou hebben: Karel de Grote, uit de Karolingische dynastie.
De doorontwikkeling van het individu onder Karel de Grote

Europa was in de achtste eeuw na Christus nog een lappendeken van vorstendommen. De
Germaanse invasie van Rome had de Romeinse hegemonie gebroken en de ontwikkeling van
het christendom beïnvloed.
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Karel wilde Europa weer één maken: het herstel van het Romeinse Rijk, maar dan nu als een
christelijk keizerrijk. Om dit te doen, stelde hij veel belang in het propageren van correct
geloof – aangezien heidense praktijken zoals voorouderverering en het bezweren van
demonen welig tierden in het door lokale heersers bestuurde achterland. Dit was op zich niet
bijzonder opmerlijk. Hij deed ook iets vreemders, iets dat historisch gezien ongebruikelijk
was. Hij vroeg ieder persoon een eed van trouw te zweren in hun eigen taal. Niet slechts de
edelen, niet slechts de mannen, niet slechts de niet-slaven; iedereen. Hoe vrijwillig deze optie
was, is uiteraard nog maar de vraag, maar de notie dat iedere onderdaan een eed van trouw
kon zweren en dat deze allemaal waardevol waren, was niet gebruikelijk. Hierin volgde hij
(onbewust?) het principe dat ten grondslag lag aan het geloven in de vleesgeworden god in de
Christus: gedwongen geloof is een interne tegenstrijdigheid.
Dit is in schril contrast met de kosmologische structuur van radicale ongelijkheid van
de Klassieke wereld, zoals die werd weerspiegeld in de organisatie van de polis, de familie en
de rol van de familieleden. In de polis was de familie de kleinste eenheid van organisatie. Hier
werd in conceptuele zin een deur geopend naar individuele identiteit.
Het uiteenvallen van het Karolingische Europa zette de rem op deze ontwikkeling. De
democratisering van het domein van individuele agency (en daarmee zowel de ratio als
vrijheid) werd weer teruggedrongen door de woeker van aristocratische assumpties van grote
organisatiestructuren; waaronder die van de kerk.
Andere onbedoelde gevolgen waren er echter ook: Karel deed veel moeite om correct
geloof te verspreiden en de heersers van Europa moreel rechtschapen te houden. Om dit te
doen besteedde hij veel tijd en kapitaal aan het opleiden van geestelijken. Hij zocht de meest
begaafde mannen van Europa, waaronder Alcuinus van York:
“‘Faith must be voluntary not coerced. Converts must be drawn to the faith not forced. A
person can be compelled to be baptised yet not believe.’ […] For Alcuin, this moral conviction
was at the very heart of Christianity. Enforced belief, he implied, is a contradiction in terms.”67

Deze uitspraak was een reactie op het gedwongen dopen onder bevel van Karel. De
geestelijkheid die hij cultiveerde sprak hem aan op gedrag dat onchristelijk was. Niet alles lag
dus binnen de macht van Karel. Maar hij had er, ondanks zijn ambities een volledig coherent
christelijk Europa te creëren, geen moeite mee massaslachtingen aan te richten of mensen tot
geloof te dwingen. Hij leefde nog steeds in een wereld die gekenmerkt werd door Klassieke

67

Ibid., 155.

32

opvattingen over aristocratie. Hij wilde echter de corruptie en ketterij die deze aristocratie met
zich meebracht, uitroeien. Dit had gevolgen die hij niet kon overzien.68
De twee belangrijkste bijdragen die Karel leverde aan de ontwikkeling van het
individu, waren, volgens Siedentop: het vragen om een gezworen eed van trouw aan ieder
persoon ongeacht status en het investeren in de ontwikkeling van de geestelijkheid om zo het
juiste geloof te verspreiden in het achterland, waar heidense praktijken en lokale corruptie
(zoals het gebruik van kerkelijke ambten voor politieke doeleinden) zonder toeziend oog van
een rechtgeleide geestelijkheid de zielen van de onderdanen van het keizerrijk in gevaar
brachten. Het zou grote gevolgen hebben: de insistentie op correct geloof en de investering in
een goed georganiseerde geestelijkheid die heidense praktijken konden uitbannen leidden ook
tot een ‘demystificatie’ van de natuur.69 Oude ideeën over behekste objecten, bosgoden, de
hele bezielde wereld van demonen was namelijk strijdig met de orthodoxie van het evangelie.
Hier was er al sprake van een beweging naar ‘onttovering’ van de wereld en het einde van de
Griekse hegemonie over de ratio en logos – iets dat doorgaans niet met de ‘achterlijkheid’ van
de donkere middeleeuwen wordt geassocieerd.
Ik heb de voor dit project relevante bijdrage van Karel beschreven. Hierna behandel ik
het ontstaan van het seculiere domein. Dat brengt ons dichter bij de moderniteit en bij het
verband tussen de jezusbeweging, het individu en de westerse beschaving. We gaan kijken
naar de pauselijke hervormingen van de elfde eeuw.

Het ontstaan van het seculiere domein
De pauselijke hervormingen van de elfde eeuw moesten ervoor zorgen dat de religieuze orde
niet slechts een klasse – of erger nog: een kaste – zou worden. Adel, lokale feodale heersers
en koningen waren de kerk steeds meer als hun eigendom en onder hun autoriteit gaan
beschouwen na het verval van het Karolingische rijk. Heersers verkochten religieuze ambten
alsof het hun persoonlijk bezit was, en er vond immoraliteit (voornamelijk veelwijverij) plaats
onder de cleres. Het christelijke project werd tegengewerkt door hardnekkige, eeuwenoude
lokale tradities en de persoonlijke ambities van heersers.
Om zich tegen deze corruptie te beschermen, besloot de kerk om voor zichzelf een
domein te reserveren: het sacrale. Dit was het spirituele domein, dat gericht was ‘the care of
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souls’.70 Wat daarbuiten viel, was bestuur. Dit was het seculiere domein. Charles Taylor
schreef hierover in A Secular Age:
“‘Secular’, as we all know, comes from ‘saeculum’, a century or age. When it begins to be used
as one term in an opposition, like secular/regular clergy; or being in the saeculum, as against in
religion (that is, some monastic order), the original meaning is being drawn on in a very
speciﬁc way. People who are in the saeculum, are embedded in ordinary time, they are living
the life of ordinary time; as against those who have turned away from this in order to live
closer to eternity. The word is thus used for ordinary as against higher time. A parallel
distinction is temporal/spiritual. One is concerned with things in ordinary time, the other with
the affairs of eternity.”71

Door het seculiere van het sacrale te onderscheiden, behield de kerk haar morele autoriteit.
Seculiere heersers, op hun beurt, ontleenden hun legitimiteit namelijk aan de morele autoriteit
van de paus. Het maakte de kerk soeverein en zelfstandig en verzekerde haar plaats in de
wereld. Wereldlijke heersers waren nu namelijk onderworpen aan de spirituele autoriteit van
de kerk. De kerk had het seculiere domein gedefinieerd door het af te scheiden van haar eigen
invloedssfeer.72
In de negende eeuw waarschuwde Hincmar, aartsbisschop van Reims, de opvolgers
van Karel de Grote. Hij vertelde hen dat mannen zoals hij (bisschoppen) niet vechten voor een
aardse heerser, maar in naam van hun hemelse, eeuwige heerser.73 Zij waren bezig met de
zorg voor alle zielen, niet alleen specifieke onderdanen.74 Siedentop schrijft over Hincmars
opvatting van wie de uiteindelijke soeverein is, het volgende:
“For Hincmar, not only was justice the final criterion of secular law, but the church was its
spokesman. The sovereignty of God invested the church with overarching moral authority. And
that, in turn, was preserved by and justified the ‘liberty’ of the church. The emerging issue,
therefore, was the right of the church to govern itself.”75

Het seculiere domein ontstond in zekere zin uit noodzaak vanuit de investituurstrijd. Heersers
waren gewend hun zaken op ‘aristocratische’ wijze te regelen – dat wil zeggen: door middel
van adellijke familie-allianties. Op dezelfde manier werd, wanneer dat mogelijk was,
omgesprongen met kerkelijke ambten. Ze konden door lokale heersers naar believen worden
gegeven en afgenomen.
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De kerk bracht, om een machtsstrijd op leven en dood tussen kerkelijke en bestuurlijke
autoriteit te voorkomen, een scheiding aan tussen het seculiere en het sacrale domein. Het was
de taak van de kerk om de heersers en bestuurders een morele legitimiteit te verschaffen. De
koningen waren onderworpen aan het morele oordeel van de kerk, bij monde van de paus; of
wie hij daartoe gemachtigd had.
De ‘pauselijke revolutie’

Paus Gregorius

VII

voerde tijdens zijn pontificaat (1073-1085) een reeks hervormingen door,

ook wel ‘de Gregoriaanse hervormingen’ genoemd. Deze verzekerden de macht van de kerk
in haar eigen domein en fungeerden als waarborg van het recht van de kerk om het laatste –
ultieme – morele oordeel over aardse zaken te mogen vellen. Koningen en keizers waren
hiervan niet vrijgesteld. Ieder mens was immers gelijk in zijn onderwerping aan de spirituele
macht van de kerk. Tot deze tijd was koningschap als een sacrale aangelegenheid beschouwd,
niet in het minst door de vorsten zelf.
De aardse heersers van Europa hadden er echter óók belang bij de beperking van de
macht van de kerk tot het sacrale domein. Ze konden nu met legitimiteit van de kerk regeren.
Ze konden de concurrentie van ambitieuze feodale heersers met een beroep op het schenden
van de ‘christelijke normen’ bestrijden. Door het sacrale domein aan de kerk over te laten,
konden koningen hun macht vergroten.
Paus Innocentius IV was zelfs van mening dat ongelovigen ook rechten hadden, omdat
het natuurrecht voor ieder mens gold, of die persoon nu gedoopt was of niet.76 Hierin is
wederom het morele aspect van de jezusbelofte zichtbaar, die haaks stond op lokaal gebruik
en de zo gegroeide ongelijkheid van met name bewoners van het platteland, die vooral
onderdaan waren en zich waarschijnlijk niet als soevereine individuen zagen.
Deze ‘scheiding der machten’ zorgde ook dat de soevereiniteit van beide partijen
helderder gedefinieerd werd. Heersers begonnen het vermogen van de kerk om vanuit een
centrale locatie te heersen over een groot gebied te bewonderen en de mogelijkheden voor
hun eigen ambities in te zien. Dat vermogen bestond uiteraard ook bij gratie van de
esoterische aard van de spirituele macht van de kerk – een macht die alleen maar groeide toen
het van zijn aardse verplichtingen was ontdaan. Het lossnijden van het sacrum en het seculum
was in zekere zin voor beide partijen een vooruitgang.
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De canonistiek

Tegelijkertijd ontwikkelden de canonisten door het kritisch bestuderen van de Bijbelse
geschriften en de commentaren, geholpen door de via de Arabische wereld overgeleverde
aristotelische logica, de implicaties van de jezusboodschap. Zo konden die gesystematiseerd
worden, en gescheiden van het warrige systeem van door gebruik, traditie en organisch
ontstane culturele structuren. Er waren al vele decreten en encyclieken; en er was al kerkelijke
jurisprudentie. Er bestond echter nog geen eenduidig systeem van interpretatie, noch een
wettelijke canon. De kerkjurist Gratianus bracht daar verandering in. Siedentop wijst op de rol
van het Decretum Gratiani (1140) in het ontwikkelen van canoniek recht, wat leidde tot een
coherent rechtssysteem en schrijft daarover:
“The desire to emulate papal centralization became nothing less than a passion in many secular
rulers during the twelfth and thirteenth century.” 77

De canonistiek was een poging tot het systematiseren van de geschriften uit het Oude
Testament, het Nieuwe Testament, en de commentaren daarop. Hiervoor was de basis gelegd
door onder andere Alcuinus van York, onder toezicht van Karel de Grote. Seculiere (dat wil
zeggen niet-kerkelijke) heersers en ambtenaren verlangden naar een zelfde coherentie en
eenheid onder hun eigen, specifieke onderdanen. Dit hield in dat ze ook bepaalde eenduidige
systematiek moesten gaan aanbrengen in hun bestuur en jurisprudentie.
Siedentop schrijft het volgende over de dichotomie tussen een ‘klasse in zichzelf’ en
een ‘klasse voor zichzelf’:
“[Hence] the deep individualism of Christianity was simply the reverse side of its universalism.
The Christian conception of God became the means of creating the brotherhood of man, of
bringing to self-consciousness the human species, by leading each of its members to see himor herself as having, at least potentially, a relationship with the deepest reality – viz., God –
that both required and justified the equal moral standing of all humans.” 78

Hierin is ook een distantiëring door het christendom weg van zowel de joodse wet als de
wetssystemen van Klassieke oudheid zichtbaar, zoals ik het beschreef in ‘Het verschil tussen
de Klassieke kosmologie en die van de jezusbeweging’.
In de samenstelling van het canoniek recht is dit radicale verschil in aanname
zichtbaar: mensen kunnen wetten niet alleen verzamelen, maar ook beoordelen, zo nodig

77
78

Ibid., 253.
Ibid., 354.

36

verwerpen en desnoods zelf opstellen op basis van de morele intuïties die aan het canoniek
recht ten grondslag liggen.
Volgens Siedentop was één van de belangrijkste figuren in deze ontwikkeling Petrus
Abaelardus, die zijn werk deed in de eerste helft van de twaalfde eeuw. Zijn werk sloot aan bij
de insteek van de canonisten: het destilleren van algemene principes. Hierin werd het Griekse
abstractievermogen ingezet.
De theologie dreigde te verzanden in deductief, circulair redeneren. Volgens
Abaelardus was alle kennis open voor kritiek. Door twijfel gaat de mens onderzoeken, en
door onderzoek kan men de waarheid achterhalen. Abaelardus gebruikte het voorbeeld van
Jezus om de nadruk op (onafhankelijk) kritisch onderzoek te leggen: Christus noemde
zichzelf ‘de waarheid’; niet ‘de traditie’.79 Het is niet moeilijk om hierin een embryonale
vorm van de moderne natuurwetenschap te zien: wat plaatsvond was niets minder dan de dereïficatie van categorieën, wat wilde zeggen dat in principe alles onderzocht en bekritiseerd
kan worden; en dat taal gebruikt wordt door mensen om de specifieke ervaring te kunnen
beschrijven – en niet statisch en onveranderlijk is.
De canonisten wilden algemene principes destilleren om daarop wetten en regels te
baseren, in tegenstelling tot de Romeinse wet, die andersom werkte. Dit systeem van canoniek
recht maakte verdere universalisering van de universele pretenties van de jezusboodschap
mogelijk. De hinder van willekeur in tijd en plaats (met betrekking tot traditie, corruptie en
reeds aanwezige oude structuren) kon zo omzeild worden. De lokaliteit en temporaliteit waren
weer de pas afgesneden.
De katholieke kerk ging prat op morele universaliteit. In het Concordaat van Worms
(1122) werden de spirituele en wereldlijke macht gescheiden. De verkiezing van bisschoppen
werd beschermd. Koningen behielden de autoriteit om als waarborg van de temporele macht
van geestelijken te dienen, maar het spirituele element was nu in handen van de kerk. Hiermee
hadden koningen afstand gedaan van absolute macht.80 Het Concordaat van Worms
beëindigde de investituurstrijd.
Callixtus

II,

paus ten tijde van het Concordaat van Worms, creëerde een moreel

noodventiel dat de willekeur van lokale heersers zou beperken. Omdat heersers tijdelijk en
lokaal waren, maar de morele autoriteit van de kerk universeel en eeuwig was, moest er een
systematische uitwerking van morele codes komen die als wetboek konden fungeren. Dit was
een vroege benadering van het latere idee van een grondwet: ook keizers en koningen
79
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moesten zich eraan houden. Rome was ‘the court of final appeal’.81. Heersers waren
administrateurs, bestuurders; die belastingen inden en de wetten moesten handhaven die
uiteindelijk gefundeerd waren op de morele richtlijnen die de kerk stelde – die had het laatste
woord. Dit was een belangrijke factor in de creatie van een Europese identiteit: morele
universaliteit gecombineerd met lokale contingentie.
Of, scherper geformuleerd: lokale contingentie gefundeerd op de morele universaliteit
van de kerk. De paus had immers Karel de Grote gekroond tot keizer van het West-Roomse
Rijk. De kerk als instituut had de macht om de hoogste wereldse heersers te benoemen.
De behoefte van de kerk aan universele wetten – geënt op een van de basisprincipes
van het Romeinse recht – toont haar ambities: het creëren van een systematische juridische
uitwerking van de morele intuïties die de jezusbeweging had gegenereerd. Het verschil met
het Romeinse recht was dat dit langzaam was ontstaan door het verzamelen van precedenten,
die waren gebaseerd op traditie en gebruik. Dit systeem werd inductief, door beschouwing
opgebouwd, waarna de wetten van het systeem universeel geldend werden. Canoniek recht
werd gededuceerd uit de morele implicaties van de jezusbelofte, de getuigenissen van
apostelen en de commentaren van kerkvaders.
Dit rechtssysteem werd ontwikkeld door juristen, in de universiteiten die begonnen te
ontstaan. De structuur van Romeins recht (universaliteit) werd dus gekoppeld aan christelijke
morele intuïties en de deductie van recht uit een universele morele basis. Dit systeem zou, net
als het Romeinse recht, autonoom zijn; op zichzelf staan. De vorm was geïnspireerd door
Romeins recht, maar de inhoud stemde overeen met de evangeliën.
Het toepassen van de notie van één enkele morele autoriteit die namens God autoriteit
toedeelde, stond haaks op het langzaam ontstane, aristocratische landschap van het feodale
Europa, dat na de heerschappij van Karel de Grote uiteengevallen was in de pre-Karolingische
aristocratische structuren, die waren gebaseerd op de pretenties van het netwerk van de
Europese adel.
Kortom: de lokale heersers gebruikten de religie om orde te houden, maar de beloftes
van de religie zorgden voor subversie van de stabiliteit van de autoriteit van dezelfde heersers.
De morele claims van de religie, door de kerk, zouden hun alleenheerschappij ondermijnen,
aangezien ze niet verenigbaar was met radicale morele gelijkheid van alle zielen, ongeacht
sociale rol.
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“In developing a distinctively Christian legal system, popes and canonists based their
arguments on the equality of souls in the eyes of God, with its implications for the claims of
morality. They sought to establish that there is a moral law (‘natural’ law) superior to all
human laws, and, consequently, that the spiritual realm cannot be made subject to the secular
sphere.”82

Het christelijk recht was gefundeerd op de aanname van gelijkheid. Dit radicale idee botste
continu met de ambities van lokale heersers, maar in opstand komen tegen de moreeluniversele pretenties van de kerk zou hun eigen belangen nog meer tegenwerken, aangezien
ze daarmee ten overstaan van de rest van de wereld in opstand kwamen tegen de hoogste
spirituele autoriteit. Ze waren dus genoodzaakt de ontwikkeling van christelijk recht en de
daarmee gepaard gaande groeiende invloed van de kerk in hun domein te accepteren. Dit
veroorzaakte een ontwikkeling waardoor de seculiere leiders hun eigen domein verder zouden
beperken.
“The claims of public power cannot obliterate the claims of conscience, when the latter are
properly understood. […] they laid down principles that would, one day, be turned against the
church as well as against secular rulers.”83

Innocentius

III

was ondubbelzinnig in zijn opvatting van de plaats van de rol van paus in de

kosmische hiërarchie: die was gegeven door Jezus aan Simon Petrus. De pausen waren zijn
opvolgers. De paus was, als paus, lager dan God, maar hoger dan mens.84 Dit lag echter
besloten in zijn rol – niet de persoon zelf. Pausdom werd niet geërfd en was open voor
mensen uit alle lagen van de samenleving.
Ten slotte: het werk dat de canonisten verrichtten, maakte het mogelijk om tijdens de
Verlichting dit project van natuurrecht en de door een schepper gegeven intrinsieke waarde
van het individu, in wetten van soevereine natiestaten vast te leggen. Dit was pas mogelijk
nadat deze intuïties waren verzameld en uitgewerkt. Pas na het ontstaan van natiestaten na de
vrede van Westfalen konden deze verzamelde, op de evangeliën gebaseerde, intuïties tot
positief recht worden.85
Wanneer wij dus het ontstaan van de moderne liberale rechtsstaat herleiden tot de
Verlichting, die geïnspireerd was op de Renaissance – die op haar beurt een herontdekking
van de vrijheid van het denken en aandacht voor individuele schoonheid in de kunsten uit de
Klassieke oudheid was – begaan wij volgens Siedentop een grote fout. De Klassieke wereld
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was niet seculier. Ze was henotheïstisch en in al haar facetten doordrongen van religieuze
rituelen en verplichtingen. Deze waren gebaseerd op een fundamentele assumptie van de
radicale ongelijkheid van personen. De notie dat alle zielen gelijk zijn, gelovig of ongelovig,
man of vrouw, meester of slaaf en dat het paradijs voor allen toegankelijk was, wederom
ongeacht contingente factoren zoals ik daarnet noemde; dat was een christelijke uitvinding.
‘Thomas versus Ockham’

Volgens de Franciscaner filosoof Ockham had de wil het primaat boven de ratio. Hij bestreed
aristotelisme in zijn werk. Opmerkelijk genoeg bewijst zijn bestrijding van aristotelisme dit
feit: die werd voortgedreven door een behoefte (wil) om katholicisme te zuiveren van
archaïsche, pre-christelijke en dus heidense assumpties van kosmische hiërarchie en een
hiërarchisch geordende kosmos (wat ook gold voor de sociale orde). Dit idee van natuurlijke
ongelijkheid deelde de voorwaardengrond met eigendomsrechten en moest bestreden worden
vanuit Ockhams franciscaanse morele intuïties.
De kosmische ongelijkheid ligt besloten in wat Aristoteles overnam van Plato; de idee
dat alleen voldoende filosofisch ontwikkelde geesten de schijn van de dingen konden
ontstijgen en de waarheid daarachter en daarboven kon kennen. Deze metaforische ontstijging
ging rechtstreeks in tegen Paulus’ idee van de afdaling naar binnen die voor iedereen was
weggelegd bij gratie van mens-zijn en het offer van Jezus. Platoonse ongelijkheid was niet
alleen immoreel, maar ook arrogant. Het suggereerde heldere, welonderscheiden kennis,
gelijk aan die van God (of in ieder geval niet duidelijk daarvan te onderscheiden).
Teleologische projectie op de dingen en hun aard was antropomorfisch en arrogant – de mens
nam daarmee de plek van God in.
Met de introductie van nominalisme werd gezaagd aan de poten van het teleologische
denken dat via Aristoteles de scholastiek in werd gesmokkeld.
Het Middeleeuwse nominalisme/realisme-debat kan volgens Siedentop gezien worden
als een voorvorm van de wetenschappelijke onderzoeking van de natuurlijke wereld. Het trok
de autoriteit van bepaalde bronnen (met name Aristoteles) en de statische aard van
categorieën in twijfel. Dit maakte een conceptuele verruiming in het denken mogelijk.
Nietzsche beschrijft in Voorbij Goed & Kwaad en De Vrolijke Wetenschap dat binnen
het Europese christendom de kerk de notie van ‘waarheid’ zo ver doorontwikkelde als iets dat
voor de mens kenbaar is, dat het instituut er uiteindelijk zelf aan te gronde is gegaan. De
Europese ziel werd door het scholasticisme zo streng getraind in nauwkeurig en streng

40

onderzoeken en redeneren, dat het tegen de zelfopgelegde grenzen van de dogmatische
scholastiek aanliep.
“De langdurige onvrijheid van de geest, de wantrouwige dwang waar het de mededeelbaarheid
van ideeën betreft, de tucht die de denker zichzelf oplegde om binnen kerkelijke en hoofse
richtlijnen of onder aristotelische vooronderstellingen te denken, de voortdurende geestelijke
wil om alles wat er gebeurt volgens een christelijk schema te interpreteren en de christelijke
god in iedere toevallige gebeurtenis op te sporen en te rechtvaardigen, – al dit gewelddadige,
willekeurige, harde, huiveringwekkende, antirationele is het middel gebleken dankzij welk de
kracht, de onverbiddelijke nieuwsgierigheid en verfijnde beweeglijkheid van de Europese geest
zijn aangekweekt [...] deze tirannie, deze willekeur, deze strenge, grandioze domheid heeft de
geest opgevoed.”86
“We zien wie feitelijk de overwinning op de christelijke God heeft binnengesleept: de
christelijke moraliteit zelf, de op steeds strengere manier opgevatte notie van waarachtigheid,
de door de biechtstoel aangescherpte gevoeligheid van het christelijke geweten, vertaald en
gesublimeerd tot een wetenschappelijk geweten, tot een intellectuele zuiverheid tegen elke
prijs.”87

De kerk – en in algemenere zin het Europese christendom – heeft, zo lijkt Nietzsche te stellen,
haar eigen doodgravers opgevoed, aangekleed en opgeleid. Siedentop en Nietzsche lijken het
op dit punt eens te zijn:
“For a millennium the doctrines of the church and the role of its priesthood had – without any
subversive intention – weakened the association of hierarchy with reason.” 88

Kołakowski formuleert het nog letterlijker:
“Net zo kan men christelijke inspiratie vermoeden waar het de bronnen betreft, waarop onze
moderne democratie is gebouwd. De God van Locke 89 en de God van de Amerikaanse
onafhankelijkheidsverklaring is allerminst een retorisch ornament; de theorie van de
onvervreemdbare mensenrechten is uitgewerkt vanuit het christelijk begrip van de persoon als
onvervangbare waarde. [...] Overal ontdekken wij hetzelfde zelfvernietigende schema: de
Verlichting ontspruit uit de opnieuw overdachte christelijke erfenis; om zich te bestendigen
moet ze de weerstand van de versteende uitkristallisering van die erfenis overwinnen; zich
bestendigend in een humanistische of ideologisch reactionaire (dat wil zeggen reformatorische)
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vorm verwijdert de Verlichting zich stap voor stap van haar bron om een niet-christelijke of
antichristelijke gedaante aan te nemen.”90

Er is dus een spanning zichtbaar tussen secularisme en christendom, maar die spanning is
volgens sommigen (Siedentop, Kołakowski) niet wat ze lijkt – dat wil zeggen: niet zo simpel
als ze lijkt. Volgens Kołakowski is ze namelijk aan christendom eigen, net zoals secularisme
dat is.
Het nominalisme/realisme-debat legde, volgens Siedentop, de basis voor moderne
wetenschap. Het nominalisme was een reactie op het sluimerende rationalisme, dat de
scholastici overnamen van Grieken. Het Klassieke wereldbeeld was gebaseerd op een
rationalistische, cyclische kosmologie. De introductie van de Joodse god betekende een notie
van vrijheid; vrijheid die leidde tot een notie van lineariteit en veranderlijkheid. De Joodse
god was immers niet volledig kenbaar en stond buiten de tijd.
De Kerk was, als instituut, meer geïnteresseerd in het ontwikkelen van het
aristotelische project. Dat droeg bij aan orde en als instituut was de kerk vooral daarop
gericht. Nominalisme droeg in zich een subversief potentieel: God als vrij en onkenbaar; met
als implicatie dat dit ook voor de mens kon gelden.
Zonder de uitvinding van de drukpers was het wellicht niet zo eenvoudig gegaan. Maar ook
die uitvinding kwam niet als donderslag bij heldere hemel. Het scholasticisme en de
natuurwetenschappelijke nieuwsgierigheid van de alchemisten en clerici kon uiteindelijk
leiden

tot

een

veelheid

aan

onafhankelijk

(dat

wil

zeggen

niet-kerkgebonden)

wetenschappelijk onderzoek en de daarmee gepaard gaande technologische explosie. De
Grieken hadden het systeem van inductief redeneren al ontwikkeld, maar er weinig mee
gedaan vanwege hun afkeer van arbeid en de physis. Zij keken, in navolging van Plato,
omhoog, naar de ‘zuivere vormen’. In navolging van Paulus keek christelijk Europa omlaag,
naar de schepping – en diep in het zelf.
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De pre-lutherse hervormers

In de éénentwintigste eeuw en de twee eeuwen die eraan voorafgingen nam het fenomeen dat
we ‘secularisering’ noemen een hoge vlucht, hoewel de zaden daarvoor al eeuwenlang
gezaaid werden.
Doorgaans worden de ketterse theologische opstanden van Luther en Calvijn gezien
als het begin van de openlijke secularisering. Ze hadden echter vele voorgangers; maar hun
boodschap werd niet even effectief ontvangen. De boodschap van de Hussieten, de Lollards,
de piëtisten en later calvinisten en lutheranen, was dat de kerk haar beloftes pretenties waar
moest maken en ze niet slechts met de mond belijden. De kerk was vooral vaardig geworden
in besturen en het bijeen houden van het kerkelijke instituut. Maar de ongelijkheid en de
aristocratische praktijken die in de kerk wortel hadden geschoten, lagen ver af van basis van
de christelijke boodschap: fundamentele gelijkheid van alle mensen. Nietzsche formuleerde
vergelijkbare kritiek:
“Men heeft uit het tegendeel van het evangelie de kerk opgebouwd.” 91

De uitvinding van de drukpers versnelde de krachten die al eeuwen op gang begonnen te
komen. De vervolging van Jan Hus zei veel meer over de angst van de kerk om te snel te
veranderen en ten onder te gaan: zelf bewoog ze ook die richting op. De dood van Hus maakte
geen einde aan de dorst naar hervorming; dat laat de nasleep van zijn dood zien. Zijn
vervolging maakte (achteraf bezien) voor een korte tijd een einde aan de komende
hervormingen, maar het feit van de reformatie die niet veel later plaatsvond, toont het bestaan
van het draagvlak voor hervorming van een steeds meer ingegraven, minder adaptieve kerk
die de verbinding met haar oorsprong uit het oog verloren was.
Siedentop vat zijn standpunt wat betreft de oorsprong van het westerse liberalisme
samen:
“... in its basic assumptions, liberal thought is the offspring of Christianity. It emerged as the
moral intuitions generated by Christianity were turned against an authoritarian model of the
church.”92

Dit is zeer vergelijkbaar met hoe Nietzsche het formuleerde: de kerk had denkers gecreëerd
die de tekortkomingen van hun ‘alma mater’ rücksichtslos aankaartten.
In zekere zin loopt het christelijke project nog steeds, met andere (effectievere)
middelen; denk aan de universele verklaring van de rechten van de mens, de
91
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emancipatiebewegingen voor belangengroepen zoals slaven, arbeiders, vrouwen, etnische
minderheden, seksuele minderheden en ook de verschillende wetenschappelijke revoluties.
Bij nadere inspectie lijken deze veel meer ingegeven door een christelijke ethiek en
metafysica dan volgens de Europese volkswijsheid van de (post)moderniteit. Het afwerpen
van de hegemonie van de kerk betekende vooral dat er een nieuw instrumentarium
beschikbaar werd om deze oorspronkelijke morele doelen mee te bereiken. Interessant genoeg
waren de wetenschap en techniek in de schoot van de Europese kerk gevoed, totdat ze op
eigen benen konden staan.

Siedentops argument samengevat
Eén van de kernpunten van Inventing the Individual is dat modern westers liberalisme (als
typisch westers) veel meer afhankelijk is van christelijk denken dan van hellenistisch denken
dan doorgaans wordt gedacht. Met andere woorden: de Europese geest is grotendeels in de
middeleeuwen ontstaan en tot volle wasdom gekomen in de moderniteit. Ze is niet ontstaan in
de Klassieke tijd, om vervolgens anderhalf millennium op sterven na dood gehouden te zijn.
Waarom? Volgens Siedentop is dat wat de westerse/Europese traditie de wereld te
bieden heeft: liberalisme en de vrijheid van het individu. Die vrijheid manifesteert zich in
vrijheid van meningsuiting, vergadering en drukpers, mensenrechtenverklaringen, verdragen
zoals dat van Genève en het recht op privé-eigendom.
Voor liberalisme is secularisme nodig – en voor secularisme de (filosofische) categorie
van het individuele rechtssubject. Dit concept is ontwikkeld in het christelijke Europa,
doorgaans tegen de wil van politieke machthebbers in, en niet per se zo (in de vorm van
politieke rechten) bedoeld door de theoretici die over de implicaties van de jezusbelofte
debatteerden en ze uitwerkten.
De grondaanname van het Westen is de soevereiniteit van het individu. Dit is niet iets
dat bewezen wordt; het wordt als evident en noodzakelijk beschouwd. We zien dat letterlijk
terug in de Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring:
“We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed
by their Creator with certain unalienable Rights, that among these are Life, Liberty and the
Pursuit of Happiness. – That to secure these rights, Governments are instituted among Men,
deriving their just powers from the consent of the governed...”93
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De in de Renaissance aangebrachte strikte scheiding tussen de Klassieke wereld als vrij van
monotheïstisch dogmatisme en de monotheïstische theocratie van de middeleeuwen, heeft het
idee doen ontstaan dat de Verlichting te danken is aan de Grieken, en veel te lang is
opgehouden door het christendom, stelt Siedentop.
In de Griekse tijd was natuurlijke ongelijkheid de aanname. Ook dit werd niet zozeer
bewezen als wel aangetoond: opgemerkt in het bestuderen van de natuur en de kosmos.
Het is in die zin opmerkelijk dat Plato een favoriet was van de verlichtingsdenkers.
Het feit dat Aristoteles gold als ‘de filosoof’ in de middeleeuwen vergemakkelijkte deze
keuze waarschijnlijk. Plato’s notie van de traceerbare waarheid, door middel van pure ratio,
sprak voor denkers in de Verlichting meer tot de verbeelding. De strikt hiërarchische
kosmologie, antropologie en politieke filosofie die daar mee samenhingen, werden even aan
de kant geschoven. Het ging om zijn nadruk op en verering van het intellect en de helderheid
van geest – het overstijgen van de illusoire wereld van waarneming door feilbare zintuigen, en
het bereiken van de ultieme waarheid.
De wereld was met Descartes stoffelijk en machinaal geworden. Ze was dat in feite al
in middeleeuwen geworden, toen de natuur ontdaan werd van doelmatigheid – dat was wat
een noodzakelijke voorwaarde voor natuurwetenschap schiep: het einde van teleologisch
denken in de empirie.
De nadruk op inductie was een Griekse uitvinding, evenals de notie van politieke
democratie, soevereine republiek en de ratio als bij uitstek menselijke eigenschap die als
ideaal gold. Bij de Grieken diende het delibereren van de filosofen over de gelijkheid van
zielen en de moraliteit van slavernij94 echter vooral om de retorische en rationele vermogens
van de filosoof en/of de voornaamheid van de filosofenklasse te demonstreren.
Het is Siedentop er niet om te doen de Grieken naar beneden te halen, maar wel om
het belang van het christelijke millennium dat de jezusbeweging opvolgde te herwaarderen als
essentieel voor het moderne Europa – niet slechts als een hinderlijke onderbreking. De
Klassieke wereld was niet de seculiere vrijhaven waarvoor ze volgens Siedentop vaak
gehouden wordt. Het gaat erom de revolutionaire aard van het christendom te herwaarderen,
teneinde de Europese (en daarmee westerse) conditie te begrijpen.
Wat er na de middeleeuwen gebeurde in Europa, was een voortzetting en een
herhaling van de ontwikkeling die in de duizend jaar daarvoor had plaatsgevonden. De vraag
94
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is dus eigenlijk waar Hobbes, Locke en Rousseau hun ideeën over het individu vandaan
haalden.95 Kwamen die uit het niets; hadden ze anderhalf millennium gehiberneerd? Grieks
denken speelde ongetwijfeld een belangrijke rol, maar het was aangevuld met het cruciale
christelijke element: het individu. De morele intuïties van de Verlichting en Renaissance lagen
in de christelijke morele traditie. De Griekse traditie leverde een filosofisch instrumentarium.
De katholieke kerk was een versteend, verstard instituut geworden. Het bleek de
jezusbelofte niet meer na te (kunnen) komen. Een combinatie van technologische vernieuwing
en het product van eeuwenlange theologische strijd over de rol van de kerk in het leven van de
individuele mens, leidde tot een desillusie met de kerk en christendom en een herwaardering
van de Griekse en Romeinse cultuur.
Ondertussen had de kerk, aldus Nietzsche, met haar dogmatische strengheid, de
Europese ziel getraind om zo helder mogelijk te denken en formuleren. Door het denken te
dwingen om alles binnen één strikt gedefinieerd kader te interpreteren, werden de Europese
filosofie, theologie en daarmee de cultuur ‘geknecht’ in die zin dat, om competentie in welk
vakgebied dan ook te ontwikkelen, men zich eerst aan regels moet onderwerpen in een
‘meester/gezel-constructie’. Pas daarna kan men separeren en individueren.
Siedentop eindigt met een waarschuwing die als spil het gevaar van een
onjuiste/incomplete definitie van ‘secularisme’ heeft:
“If Europeans understand ‘secularism’ in the terms favoured by its critics – as mere
consumerism, materialism and amorality – they lose touch with their own moral intuitions.
They forget why they value freedom.”96

De reden waarom er seculier liberalisme is, is dezelfde reden waarom mensen hun pijlen op
het christendom en de kerk rich(t)ten – zonder te differentiëren tussen die twee.
De vrijheid waarover Siedentop spreekt in het bovenstaande citaat is een product van
Paulus’ ‘Christian liberty’: de noodzaak van de vrijheid van het menselijke individu die volgt
uit de mogelijkheid die Jezus de mens heeft gegeven: niet langer de regels slechts te volgen,
maar vanuit intentie moreel juist te handelen.
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[III] Zelfbevraging en het individu
Op pagina 16 beloofde ik terug te komen op ‘Dispensing with the Renaissance’. In het kort:
volgens Siedentop heeft het Westen, en dan met name Europa, een gegeneerde houding ten
opzichte van haar christelijke wortels en opteert het liever voor haar Grieks-Romeinse
invloeden als onderscheidend kenmerk. Een echo van het reactionaire antiklerikalisme van de
Renaissance en Verlichting – een niet geheel onterechte neiging, gezien de verstarring en het
dogmatisme van de latere katholieke kerk, die haar emancipatoire kracht verloor ten faveure
van behoud van de structurele integriteit van het instituut zelf.
Het verlangen naar het vinden van een smetteloze bron van secularisme in de
Klassieke wereld is dus een vergissing, maar verraadt wel de westerse preoccupatie met
secularisme; namelijk als intrinsiek moreel goed. De notie van individuele vrijheid en
soevereiniteit (en de daarmee gepaard gaande individuele morele verantwoordelijkheid) is
echter afhankelijk van het christendom; niet van de Klassieke wereld, waarin rituele
orthopraxis en institutionele religie ieder deel van het leven doordrong – in polytheïstische
gedaante, dus lastiger te herkennen als zodanig.
Deze morele implicaties (en explicaties) die het christendom begon te genereren kon
echter niet in dezelfde context bestaan als het op zelfbehoud gerichte, logge instituut van de
katholieke kerk. De voortekenen van de Reformatie waren al gedurende de gehele
middeleeuwen merkbaar tijdens de ontwikkeling van het canoniek recht, geïnspireerd door de
coherentie van het Decretum Gratiani, in de figuren Wycliffe, Hus en zelfs Thomas à
Kempis97 en zijn voorganger Gerardus Magnus. Ook Zwingli was, geïnspireerd door
Erasmus, tot vergelijkbare conclusies als Luther gekomen. Siedentop beschrijft het tijdperk
vanaf vlak voor de Renaissance tot aan de Verlichting als volgt:
“[It] is the moment when we can observe the egalitarian moral intuitions generated by
Christianity being turned against doctrines and institutions that do not acknowledge the
difference between acting from conviction and mere conformity of behavior.” 98

Secularisme staat in de traditie van Paulus en de vroege christenen, die bevestigd werd door
Alcuinus: gedwongen geloof is intern tegenstrijdig. Dwang kon misschien nog gelden voor de
joodse wet, maar met de komst van de verlosser was aan de mensheid, door gratie, de kans
gegeven uit vrije wil in God en Jezus te geloven. De intentie en puurheid van het geloof telde,
97
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niet de ‘juistheid’ van rituelen. Jezus liet weinig rituelen achter – die had de joodse wet al
geregeld. In een seculiere context is geloof niet wettelijke afgedwongen. Alleen oprecht
geloof kan dus bestaan; wat de druk van de staat betreft.
Mijn stelling wat betreft de verhouding tussen christendom, seculier humanisme en het
individu luidt als volgt: de Verlichting en westers liberalisme zijn de voortzetting van de
jezusbelofte met effectievere, door het katholieke instituut tot wasdom gebrachte middelen –
middelen die hun ‘ouders’ ontgroeiden.

De ‘Europeesche cultuur’

Voordat we ingaan op Kołakowski’s essay, wil ik kort een andere auteur die heeft geprobeerd
‘het Westen’ te definiëren aan het woord laten: Graaf Coudenhove-Kalergi. In het eerste
hoofdstuk positioneerde ik ‘het Westen’ in termen van het huidige discours. CoudenhoveKalergi boog zich een eeuw geleden over de vraag wat dit ‘Westen’ nu precies was. Hij
noemde het de ‘Europeesche cultuur’: een diaspora van Europese culturele concepten in
andere delen van de wereld.
Coudenhove-Kalergi geeft een overzicht van de ontwikkeling van Europa. In zijn tijd
was Europa als eenheid namelijk een relatief jong idee. Als een stamvader van de

EU

is zijn

werk naar mijn mening waardevol om de Europese cultuur te duiden. Hij schrijft eerst dat een
geografische duiding moeilijk is:99 ‘Het Westen’ is zowel een tegenstelling met het oosten in
de zin van ‘Oriënt/Occident’, als later het West-Romeinse tegenover het Byzantijnse Rijk, als
politiek-religieuze tegenpolen – maar het is primair een cultureel gegeven. Wat volgt is een
korte passage uit zijn manifest Pan-Europa:
“De Europeesche cultuur strekt zich buiten de Europeesche grenzen nog uit over het gansche
Amerikaanse continent, Australië, Zuid-Afrika en Nieuw-Zeeland. Bovendien bevinden zich
oasen van deze cultuur in alle koloniën.
De Europeesche cultuur is [...] op den bodem van de Antieken en van het Christendom
is opgebloeid. De Europeesche cultuur kan dan ook de Christelijke genoemd worden in
tegenstelling met de Islamische, Boeddhistische, Hindoesche en Confucianistische culturen van
Azië. [...]
De Europeesche cultuur is naar haar wezen actief en rationeel. Haar streven is het
krachtig doorzetten van redelijke doeleinden. Haar hoogste uiting is de wetenschap en de
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practische toepassing daarvan in techniek, chemie en medicijnen. Daarin overtreft zij alle tot nu
toe bekende culturen.”100

Met andere woorden: de westerse cultuur is ontstaan in Europa, maar de cultureel-morele
noties zijn over de hele wereld verspreid en doen dat in steeds meerdere mate – een fenomeen
dat Osterhammel ‘Selbstverwestlichung’ noemt.
In de tweede alinea van het citaat schrijft Coudenhove-Kalergi dat de Europese cultuur
‘christelijk’ genoemd kan worden, omdat ze op de bodem van de Antieken en het christendom
is opgebloeid. Daarna verspreidde het zich echter. Ik liet Coudenhove-Kalergi hier kort aan
het woord omdat Siedentop weinig ingaat op hoe de Europese cultuur een globale cultuur
werd.
Wanneer we spreken over ‘het Westen’ in de periode 500-1500, dan is dat vrijwel
synoniem aan ‘Europa’. Na de kolonisatie van Noord-Amerika en Australië verwijst deze
term naar de plaatsen waar Europese ideeën die (vaak onbedoeld) werden geëxporteerd, in
vruchtbare aarde vielen.101 Voor nu, tot zover ‘het Westen’.
‘Eurocentrisme’ en de paradox van de zelfbevraging
Ik heb geprobeerd te reconstrueren wat ‘het individu’ is. In het laatste deel wil ik aandacht
besteden aan wat dit individu doet in de Westerse cultuur. Dit doe ik aan de hand van ‘Op
zoek naar de barbaar’. Kołakowski beschrijft de zelfbevraging als typerend voor het Westen –
en benoemt dat ‘het Westen’ zich lastig laat definiëren.
“Het is waar dat het ondoenlijk is de Europese cultuur te definiëren [...] zonder in zulk een
definitie waardeoordelen in te voeren. Dit geestelijk gebied, waarvan de naam zelf, naar
geleerden ons vertellen, van Assyrische oorsprong is, waarvan het boek par excellence, het
stichtingsboek grotendeels in een niet Indo-Europese taal is geschreven, waarvan de
onmeetbare filosofische, artistieke en religieuze rijkdommen zoveel impulsen hebben
opgezogen uit Klein-Azië, uit Midden-Azië, uit het Oosten en uit de Arabische wereld – hoe
moet dit gebied op niet arbitraire wijze omschreven worden? Stellen wij de vraag w a n n e e r
die cultuur geboren is, dan zijn alle antwoorden mogelijk: met Socrates, met de heilige Paulus,
met het Romeinse recht, met Karel de Grote, in de loop van de geestelijke veranderingen van
de 12e eeuw, dank zij de ontmoeting met de Nieuwe Wereld.
Het ontbreekt ons niet aan historische kennis om ter zake een nauwkeurige verklaring
af te geven, het gaat er eerder om dat elk antwoord verdedigbaar is indien wij tevoren
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aannemen dat een bepaald element van de verzameling wezenlijk is voor die cultuur, wat
echter een waardeoordeel inhoudt.”102

We zien de piketpalen die Siedentop in de ontwikkeling van de Europese geschiedenis plaatst
(Paulus, Karel de Grote, Romeins recht, de canonistiek van de twaalfde eeuw etc.) terug in
Kołakowski’s beschrijving.
Zoals Siedentop meent ook hij een uniek westers/Europees cultureel kenmerk te
hebben ontwaard: de zelfbevraging.103 Ik behandel dit element uit Kołakowski’s werk omdat
zijn beschrijving van de zelfbevraging betrekking heeft op de praktische uitwerking van de rol
van het individu die Siedentop heeft beschreven: het individu dat vrij is, waardoor het
vreemde en het eigene kan bekritiseren.
Het bij uitstek westerse karakter van de notie van zelfbevraging als deugd en de drang
om het eigene in vraag te stellen, wordt volgens Kołakowski duidelijk in de westerse
(zelf)kritiek op eurocentrisme. Een ‘Europese’ cultuur neemt het zichzelf kwalijk dat het
zichzelf als superieur aan andere culturen beschouwt.
Datgene dat westers is bij uitstek, de consequentie van de synthese van Griekse
bevraging- en onderzoeksdrang (in de vorm van inductie) en de morele boodschap van de
jezusbeweging, komt volgens Kołakowski tot expressie in de culturele antropologie.104 De
culturele antropologie heeft namelijk als basis de opschorting van het eigen oordeel. De wens
tot deze opschorting, die gebeurt in een poging de Ander in zijn eigen context te begrijpen, is
echter geen waardevrij, post-cultureel gegeven: het is eigen aan de westerse cultuur.
Kołakowski confronteert Siedentop met een probleem: zelftwijfel draagt zelfopheffing
in zichzelf. Een concept zoals zelftwijfel kan namelijk op zichzelf worden toegepast:
bijvoorbeeld door eraan te twijfelen en te concluderen dat zelftwijfel geen goed iets is. Daarna
is de zelftwijfel opgeschort en kan ze niet terugkomen.
Het is cruciaal om te begrijpen dat de kern van deze zelfkritiek een culturele praxis is,
en niet een epistemologische exercitie. Het is weliswaar een vorm van denken die gericht is
op het vinden van ware kennis en het daarbij in vraag stellen van alles, maar de methode zelf
heeft een waarde die niet epistemologisch bewezen wordt. Als dit wel het geval was, zou ze
een fundamentistische, eindeloze regressie van zelfondermijning door zelfbevraging
veroorzaken. Maar de waarde – en niet waarheid – van zelfkritiek wordt aangetoond in dat
wat ze voortbrengt. De waarde wordt niet fundamentistisch bewezen, maar als onderdeel van
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een coherentistisch systeem aangetoond. Zo vermijdt de zelftwijfel de epistemologische val
van zelfverlammend fundamentisme.
De spanning van de twijfel

De centraalstelling van het individu dat soeverein kan twijfelen draagt een onoplosbare
spanning in zich. Zolang deze spanning niet wordt opgelost blijft het probleem, paradoxaal
genoeg, opgelost. Een oplossing in de vorm van een ‘manicheïsche’ of/of-keuze zou leiden tot
de beëindiging van de productieve kracht van de zelftwijfel. Daarmee zou ‘het Westen’ als
cultuur zichzelf opheffen, omdat het één van haar fundamentele eigenschappen afschaft.
Zelftwijfel (of de vrijheid en mogelijkheid daartoe) moet bewaakt worden als
intrinsiek goed en productief – en niet aan zichzelf opgeofferd worden. Het moet, zoals met
filosofische concepten vaker het geval is, niet constant en blindelings op zichzelf toegepast
worden. Dit is doorgaans het geval met categorische filosofische oordelen; ze zijn vanwege
hun universele aard niet van betrekking op zichzelf. Het moet alleen gebeuren wanneer dat het
systeem-ondersteunende concept (of proces) verstevigt. Het nut van de zelftwijfel moet in
zekere zin boven de twijfel zelf verheven zijn.
Wat zelftwijfel met ‘het individu’ te maken heeft, is dat productieve twijfel en kritiek
alleen gedaan kunnen worden door individuen die vrij zijn te bekritiseren. Wanneer het deze
mogelijkheid heeft vanwege culturele en juridische voorwaarden, is zelfkritiek optimaal
mogelijk.
Als proces moet het in zichzelf boven de uitvoering van het proces staan. Het moet
boven zijn eigen regels verheven zijn. Het concept moet als heilige hoeksteen van het Westen
een plenitudo potestatis hebben. Dit moet het vrijwillig gegeven worden door het soevereine
individu. Anders is het niets waard; zelftwijfel moet ongedwongen zijn. Zoals Siedentop
Alcuinus’ standpunt105 verwoordt, zo is dit daar een omkering van – in dezelfde lijn.
De voor het Westen typerende misprijzende houding tegenover cultureel chauvinisme,
of van het vellen van waardeoordelen over andere culturen naar de eigen maatstaven is in
zichzelf een waardeoordeel. Niet-westerse culturen hebben er doorgaans geen probleem mee
de eigen cultuur/etniciteit/religie openlijk en trots als superieur te beschouwen. Dit wil niet
zeggen dat er geen cultureel chauvinisme bestaat in de westerse wereld. Zowel op het
‘verachtelijke’ niveau vindt het plaats (in de vorm van volksnationalisme, confessioneel
chauvinisme en etnocentrisme), als op het meta-culturele niveau: het oordeel dat het verkeerd
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is om oordelen te vellen over andere, vreemde culturen op basis van de eigen maatstaven. Dat
is een moreel waardeoordeel bij uitstek.
De zelfbevraging bij gratie waarvan de culturele antropologie als onderzoeksgebied
mogelijk is, bestaat dus in een context van constante onopgeloste spanning, aangezien ze niet
geheel consequent kan zijn: ze moet immers nog steeds oordelen dat het beter is om het
eigene te bevragen in plaats van het gedachteloos te accepteren. Dit oordeel vindt echter wel a
priori plaats; en is dus gebouwd op de acceptatie van een aanname. Kołakowski beschrijft
deze paradoxale toestand als volgt:
“Daarom is de situatie van de antropoloog niet echt die van het opschorten van het oordeel: zijn
houding berust op de overtuiging, dat beschrijving en analyse, die bevrijd zijn van normatieve
vooroordelen, meer waard zijn dan de geest van superioriteit of fanatisme; het is desalniettemin
een even sterk oordeel als het tegengestelde [oordeel].”106

Eerder schrijft Kołakowski:
“Onze houdingen in deze kwestie zijn echter dubbelzinnig en wellicht zelfs innerlijk
tegenstrijdig: enerzijds hebben wij ons het soort universalisme aangeleerd dat zich onthoudt
van vonnissen die verschillende beschavingen beoordelen en hun fundamentele gelijkheid
verkondigt; anderzijds bevestigen wij, door deze gelijkheid te bevestigen, tegelijkertijd de
exclusiviteit van en intolerantie van elke cultuur apart, bevestigen iets dat wij, naar wij pochen,
door die daad van bevestiging zelf juist overwonnen hebben.” 107

Hier kom ik terug op Mahbubani. Hij studeerde westerse filosofie in Singapore, en beschouwt
zich als “een grote vriend van het Westen.” Hij toont zich de ultieme vriend van de westerse
mentaliteit bij uitstek, aangezien hij het de westerse cultuur verwijt dat ze zichzelf superieur
acht. Dit is een toppunt van de zelfkritiek én de ruimte die het individu ervoor krijgt. Zijn
kritiek illustreert bij uitstek de westerse conditie van de vrijheid tot zelfkritiek en bekritiseerd
worden van buiten, die hij in zijn westerse opleiding heeft aangeleerd.
Mahbubani claimt dat het Westen haar eigen beloftes niet nakomt. Hij bevindt zich in
opmerkelijk gezelschap: senator John Fitzgerald Kennedy. In 1957 deed hij in de Senaat de
volgende uitspraak over vrijheid en onafhankelijkheid:
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“The great enemy of that tremendous force of freedom is called, for want of a more precise
term, imperialism—and today that means Soviet imperialism and, whether we like it or not,
and though they are not to be equated, Western imperialism.” 108

Hierin toont Kennedy zich een westers zelfcriticus bij uitstek, die zijn eigen cultuur de maat
neemt, maar tegelijk benadrukt dat Sovjet-imperialisme niet gelijk is aan westers
imperialisme – waarschijnlijk omdat een dergelijke uitspraak over de Sovjet-Unie in het
Kremlin hoogstwaarschijnlijk niet geduld zou worden, terwijl Kennedy vier jaar later
president werd.
Over de zelfkritiek die tegen zichzelf beschermd moet worden, schrijft Kołakowski:
“Daarin ligt het geloof besloten, dat bepaalde specifieke waarden van die cultuur – namelijk
haar vermogens tot zelfkritiek – het niet alleen waard zijn beschermd te worden en gevoed
dienen te worden, maar tevens, dat ze per definitie niet gevoed kunnen worden met gebruik van
overmacht, met andere woorden, dat universalisme zichzelf verlamt, wanneer het zich niet juist
in deze zin als een universeel programma beschouwt, dat wil zeggen geschikt om universeel
gemaakt te worden.”109
“Maar wanneer wij proberen dat te vatten wat de kern vormt van dit geestelijk gebied en
wanneer wij die kern beschrijven op de hier voorgestelde manier, door onderstreping namelijk
van de geest van onzekerheid, onafgemaaktheid, nooit bestendige identiteit, dan beseffen wij in
welke zin en waarom Europa van geboorte christelijk is.” 110

Dit is waar ik op doelde toen ik schreef dat concepten niet blindelings op zichzelf toegepast moeten
worden, en dat de zelftwijfel als een cultureel gegeven boven zichzelf verheven moet zijn. Kołakowski
beschrijft verderop de ‘oscillatie’ die eigen is aan de Europese cultuur, vanwege het niet-manicheïsche
karakter van het christendom dat de Europese cultuur bepaald heeft, dat juist in een constant
spanningsveld tussen het tijdelijke en eeuwige leeft; tussen these en antithese die in de synthese hun
tegenstelling – en daarmee spanning – behouden:
“[Maar] tevens is deze dubbele beweging van zelfondervraging de voortzetting van hetzelfde
principe waarop Europa is gebouwd en in die zin is Europa nog steeds trouw aan zichzelf in
onzekerheid en chaos.”111

In het voor het Westen heilige principe van de vrijheid en de mogelijkheid het eigene in vraag te
stellen, is de noodzakelijkheid van het individu te vinden. Alleen diegene die soeverein is, kan zich
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veilig weten wanneer diegene kritiek uit op het eigene, op de eigen natie, de eigen religie – teneinde
deze te verbeteren. Daaruit komt de volgens Kołakowski paradoxale maar onvermijdelijke westerse
kritiek op eurocentrisme voort. Dát is waarin zowel de zwakte als de kracht van de westerse traditie
naar voren komt: het individu dat soeverein kan bekritiseren, en zo door zelfreflectie verbetering
mogelijk maakt. Hoe meer individuen dit vermogen door wet en cultuur gegarandeerd krijgen, hoe

dynamischer en vrijer hun beschaving zal zijn. Dit is hoe culturen en maatschappijen zichzelf
blijvend kunnen ‘reanimeren’.

Het Westen en het individu
“Does it still make sense to talk about ‘the West’?”112 is voor Siedentop een moreel beladen
vraag, want westerse cultuur is niet slechts een synthese van in zichzelf lege structuren zoals
kapitalisme, liberalisme en secularisme, meent Siedentop.
“[For] in the eyes of Islamic fundamentalists, and indeed in the eyes of not a few in the West,
liberalism has come to stand for ‘non-belief’ – for indifference and permissiveness if not for
decadence. Why is that? And is the charge justified?”113

De proloog van Inventing the Individual is een vraag: ‘What is the West about?’ Een mogelijk
antwoord is: de soevereiniteit van het individu, waardoor de maatschappij, de beschaving en
de cultuur zichzelf continu onderhoudt en reanimeert – misschien is het dát wat het Westen
kenmerkt. Het is met en door het individu dat cultuur en maatschappij zichzelf verversen en
vernieuwen; het zijn maatschappij en cultuur die dit productieve invididu in leven houden en
die ruimte geven:
“As William James said: “The community stagnates without the impulse of the individual. The
impulse dies away without the sympathy of the community.” 114

Dit is de praktische werking van wat ik de ‘rol van het soevereine individu’ noem: een
beschaving waarin ieder individu primair als individu (in die zin gelijk aan allen) wordt
beschouwd, men andere kenmerken (zoals etniciteit of geslacht) als incidenteel, werkt
meritocratie maximaal. Meritocratie vereist vanzelfsprekend het primaat van het individu.
Wanneer meritocratie optimaal functioneert, zijn het de mensen die het hardst werken en het
meest begaafd zijn die succes hebben; en dat zijn vaak de mensen die innoveren en de
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beschaving dynamisch en veerkrachtig houden. Dat heeft het Westen zichzelf en de wereld te
bieden.
Hoe hangt dit nu samen met de probleemstelling: waarom kon de moderne, westerse,
seculiere wereld ontstaan in het christelijke Europa? Ten eerste is daar de schijntegenstelling
tussen christelijk en seculier, die ik behandeld heb. Ten tweede is daar het potentieel van het
individu, dat door de eeuwen heen, ingegeven door de meest fundamentele aannames van de
jezusbeweging (en behouden in de kerk) meer en meer de ruimte kreeg om zich te ontplooien
en de wereld vorm te geven – zowel sociaal-politiek als wetenschappelijk-onderzoekend:
individuele vrijheid. Dit was een proces dat gradueel, soms met horten en stoten, plaatsvond.
Het culmineerde op zichtbare wijze in de Renaissance, Verlichting – en de noties van
onvervreemdbare,

universele

mensenrechten

zoals

zichtbaar

in

de

Amerikaanse

onafhankelijkheidsverklaring en de mensenrechtenverklaring van 1948.
In die zin werkt de jezusbelofte door in de seculiere wereld.
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