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Weemoed 
 
Terwijl ik bezig ben dit boekje met columns van de HOVO-docenten klaar te 
maken voor de drukker overvalt het me opeens: een gevoel van weemoed. 
Niet de afbeeldingen trekken mijn aandacht en, hoe interessant de teksten 
ook zijn, ook daar blijven mijn gedachten niet bij steken. Het zijn de foto’s van 
de docenten waar mijn ogen steeds naar afdwalen. Al die gezichten die me in 
de afgelopen jaren zo vertrouwd zijn geworden. Sommigen waren al HOVO-
docent toen ik twintig jaar geleden bij het HOVO kwam, anderen kwamen er 
in de loop der jaren bij. Zij zijn het die het HOVO hebben gemaakt tot wat het 
nu is. Hoeveel lessen hebben ze niet gegeven? Hoeveel cursisten hebben ze 
niet geboeid en geïnspireerd met hun vakkennis en verhalen? Die laatste 
vraag is trouwens bij benadering wel te beantwoorden: rond de dertigduizend!  
De docenten zijn het ook die mij zoveel plezier gaven in mijn werk.  Hoewel 
me de tijd ontbrak om hun lessen bij te wonen, zijn ze ook voor mij een bron 
van inspiratie geweest. Ik heb geleerd en genoten van het overleg over 
cursussen, van de docentenvergaderingen met daarna het traditionele etentje 
waarin nóg meer enthousiaste ideeën ontstonden, en van de wekelijkse 
ontmoetingen tijdens het cursussemester. 
Ik weet dat ik met mijn gevoel van weemoed niet alleen sta. De vele reacties 
in de afgelopen weken maken duidelijk hoeveel het HOVO-onderwijs en de 
HOVO-docenten voor hun cursisten hebben betekend en hoe ze hun leven 
hebben verrijkt. 
In dit boekje staan de ´columns´ die ze uitspraken tijdens het afscheid van 
HOVO. Laten we hopen dat het niet een echt afscheid was en dat er een 
manier gevonden wordt om de cursussen toch voort te zetten. 
Ik kijk nog maar eens naar de foto’s en denk: ik zal ze missen! 
 
 

 
Liesbeth Wierink 
19 april 2018 
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Zoektocht naar het 
“Motif Perspectif” 
 
 
Ineke Beeling 

 
 
Met veel plezier heb ik de afgelopen jaren bij Hovo Zuyd cursussen over de 
toegepaste ( decoratieve) kunsten, i.e. antiek, design en historische 
interieurs, gegeven. Hierbij wil ik u als cursist hartelijk danken voor het door u 
getoonde enthousiasme. Het is te hopen dat Hovo niet voor Limburg verloren 
gaat. In tussentijd wil ik u een klein “perspectief” bieden in de vorm van de 
zoektocht naar het “Motif perspectif”. 
 
Bij kunstgeschiedenis gaat het vooral om het kijken en verbanden leggen. Bij 
het bezoeken van kerken, en panden met oorspronkelijke interieurs of het 
bekijken van oude gevels is veel te ontdekken. Specifiek in Maastricht en 
omgeving is een weinig bekend en bijzonder decoratief ornament uit het 
midden van de 18e eeuw te vinden; het “Motif perspectif.” 
 
Dit “Motif perspectif” is een in perspectief weergegeven architecturaal 
element. Soms is het een gedeelte van een klassiek, Italiaans lijkend gebouw, 
soms een stuk van een ruïne, soms zelfs maar een plint. Het komt voor in een 
rococo decoratie te midden van voor die stijl kenmerkende rocailles en 
asymmetrische ranken. Dit motief is te zien gebeeldhouwd in steen op 
geveldecoraties, in stucwerk als plafonddecoratie en gesneden in hout als 
versiering van betimmeringen en meubelen. Het “motif perspectif” komt 
eveneens voor op Maastrichts Louis XIV zilver.  
 
In de collectie van het “Museum aan het Vrijthof” zijn een vitrinekast, een 
buffetkast, een klok en een aantal stoelen met dit decoratieve element te zien.  
In de Sint Niklaas kerk te Eupen is het in het houtsnijwerk van de biechtstoel 
verwerkt. Het plafond in stucwerk van de Kruisherenkerk te Maaseik is er 
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eveneens mee gedecoreerd. In Maastricht is het zelfs  gewoon op straat te 
zien: in het stenen lijstwerk van de deur van het huis Grote Gracht nr. 29 
bijvoorbeeld. 
 
De 18e eeuwse rococo stijl is in het zuiden van het land beter 
vertegenwoordigt dan in het noorden. Wanneer u deze zomer “de paden 
opgaat en de lanen in” en een “motif perspectif” tegenkomt wilt u dan een foto 
nemen en naar mij mailen?  
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Monterchi’s Madonna 
 

 

Jac van den Boogard 

 
 
Wie de moeite neemt door het fraaie Toscaans-Umbrische landschap de 
omweg te nemen naar het enigszins ingeslapen stadje Monterchi, zal zich 
beloond weten door de aanblik van het mooiste fresco dat de Renaissance 
schilder Piero della Francesca (1416-1492) heeft geschilderd. Jarenlang was 
het fresco te bewonderen in een intiem kapelletje, dat slechts ruimte bood 
aan twee bidstoelen en net breed genoeg was om ruimte te bieden aan het 
schilderij, dat – op het altaar geplaatst – de gehele breedte van het kapelletje 
besloeg. Het lag op een kerkhof en was – wilde men het fresco bekijken – 
slechts toegankelijk als de custode uit haar aanpalende huisje tegen een 
geringe vergoeding de deur opende voor de nieuwsgierige bezoeker. En daar 
stond ze… de Madonna del Parto. 
 
Inmiddels heeft Monterchi haar kostbaarste schat de eer doen toekomen die 
het kunstwerk verdiende: het is achter glas geplaatst in een piepklein  
museum, ingericht in een gerenoveerd voormalig schoolgebouwtje, onder de 
juiste belichting en in de juiste klimatologische omstandigheden. Daar staat 
ze dan… de ogen half geloken, ingetogen en met gepaste trots haar taak als 
toekomstig Mater Dei door een gebaar van haar rechterhand verduidelijkend. 
Het fresco is ‘herontdekt’ in 1889 door een journalist, die het direct als een 
meesterwerk herkende. Het was er erbarmelijk aan toe, werd getransporteerd 
naar Florence, waar men het fresco overeenkomstig de toenmalige 
restauratiepraktijk ‘bewerkte’: men voltooide het aan de boven en onderzijde 
naar eigen inzicht door de tent waarin de Madonna staat, tot een halfronde 
bekroning aan te vullen en aan de onderkant het schoeisel van de engelen ’bij 
te schilderen’. Die 19e eeuwse  ‘aanvullingen’ zijn inmiddels ongedaan 
gemaakt. 
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Er is dikwijls een relatie gelegd tussen dit fresco en de begraafplaats van 
Piero’s moeder. Jan Engelman werd daardoor geïnspireerd tot het volgende 
gedicht  
 
De zwangere madonna van Monterchi 
 
Zijt Gij moeder? 
Zijt gij maagd? 
Enkel het genie behaagd? 
 
Een boerendochter uit Toscane 
tussen rund’ren 
tussen granen. 
Haar zoon heeft uit natuur geleerd, 
hij voelde zich door niets gedeerd. 
De zwelling van de buik 
die ’t kleed ontsprong, 
daar is zijn fuik 
zijn Griekse kruik 
uit d’ aanvang der cultuur. 
Haar zoon is van dezelfde natuur. 
 
Van zijn eigen moeder heeft hij het portret 
op het Campo Santo neergezet, 
want genie of schapenhoeder: 
de geest des mans 
is wiegend in de moeder. 
(uit: Jan Engelman, Het Bittermeer, Amsterdam 1969) 
  



 Afscheid HOVO april 2018  

 

Inmiddels is bewezen dat er geen relatie is tussen het fresco en Piero’s 
moeder. Het fresco maakte deel uit van een altaarnis in een kleine dertiende 
eeuwse kerk, de Santa Maria a Momentana in Monterchi. In de negentiende 
eeuw verviel het kerkschip tot ruïne en bleef slechts de absis van het kerkje 
gespaard, waarin het pronkstuk van Piero stond opgesteld. Piero’s moeder 
was weliswaar geboren in Monterchi, maar werd waarschijnlijk begraven bij 
de overige leden van Piero’s familie in Borgo Sansepolcro. Het apocriefe 
verhaal, als zou het fresco een hommage zijn aan zijn overleden moeder, 
berust dus niet op waarheid. 
 
De madonna staat in de middellijn van de compositie in een tent die wordt 
opengehouden door twee engelen. Dat was een traditionele iconografie, die 
inderdaad bij Italiaanse grafmonumenten vaak voorkwam als een voorteken 
voor de beschouwer: de engelen openen het gordijn om de toeschouwer een 



 Afscheid HOVO april 2018  

stukje van de hemel te tonen. Piero’s engelen zijn identiek qua houding, maar 
zijn spiegelbeeldig opgesteld. Wellicht zijn ze met hetzelfde karton 
vervaardigd. Niettemin ziet men dat Piero heel subtiele verschillen in hun 
gelaatsuitdrukking heeft aangebracht. Er zijn ook heel geringe verschillen in 
de kleur van het incarnaat te zien. De kleuren rood en groen alterneren in de 
figuren van de beide engelen. De engelen maken enerzijds deel uit van het 
ritueel – het openhouden van de tent – maar verwijzen ook naar de Maria-
litanie, die de Moeder Gods immers noemt: koningin van de engelen. 
 
Maria is overigens niet weergegeven als een koningin, veeleer als een sterke 
boerenvrouw van het Umbrische platteland. Ze draagt geen juwelen, geen 
kroon, slechts een simpele goudkleurige nimbus is zichtbaar boven haar 
kapsel. Echter, koninklijke waardigheid spreekt uit haar trotse houding en uit 
het kostbare fluweel, waarvan de buitenkant van de tent vervaardigd lijkt. 
 
Piero della Francesca schilderde met zijn Madonna del Parto een prachtig 
exempel van zijn grootse figuren. Ze staat daar als een heldin, een specimen 
van dat trotse heroïeke mensengeslacht dat alle schilderijen van de 
Umbrische reus onder de Italiaanse Renaissanceschilders bevolkt. Ondanks 
de grandeur die het schilderij uitstraalt, is het voor alles ook een ontroerend 
werk. Maria wijst de toeschouwer met haar gebaar onontkoombaar op haar 
zwangerschap. Haar hand rust op haar buik, op haar baarmoeder. Het is een 
eeuwenoud gebaar, waarmee zwangere vrouwen werden afgebeeld in de 
christelijke beeldtraditie. Piero geeft dat gebaar echter een bijzondere 
dimensie. Haar positiejurk is immers geopend tot een spleet. De naden lijken 
uitgelegd om de groeiende buik ruimte te verschaffen. De opening benadrukt 
Maria’s vrouwelijkheid en de toekomstige geboorte van Christus, doordat de 
opening de vorm van de vagina heeft.  
 
Er ligt nog een betekenis in die opening. Maria was bij de acceptatie van de 
boodschap door de engel Gabriel, de annunciatie, bereid de moeder Gods te 
worden en tevens accepteerde ze deelgenoot te worden van de passie, het 
lijden en sterven van Christus. Ze werd bijgevolg ook deelgenote aan dat 
offer. In die betekenis verwijst de opening in haar positiekleed ook naar de 
wond die de lans in de zijde van Christus aan het kruis toebracht. Ze wijst dus 
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al vooruit naar het lijden van het – op het hier weergegeven moment – nog 
ongeboren Christuskind. 
 
De nimbussen van de drie weergegeven personages zijn door Piero dermate 
perfect in perspectief geschilderd dat in de daar gesuggereerde glanzend 
gouden schijven zelfs de met bont gecapitonneerde bekleding van de 
binnenzijde van de tent wordt weerspiegeld. De belijning ervan wordt in de 
nimbus van Maria zelfs diagonaal weergegeven, omdat zij ook enigszins 
diagonaal gedraaid op het beeldvlak staat. Zo consequent is Piero in zijn 
toepassing van het perspectief. 
 
De bontbekleding van het interieur van de tent heeft ook een verborgen 
betekenis. Het bont verwijst naar het oude Testament. Immers, toen Mozes 
de stenen tafelen had ontvangen van Jahweh, verzocht deze hem een 
tabernakel te bouwen, dat bekleed moest worden met kostbaar linnen, fluweel 
en elf voorhangen van geitenhaar. Dat laatste heeft Piero getransformeerd tot 
kostbaar bont, waarmee het interieur van de tent is versierd. De Madonna 
staat majestueus te midden van die bontvellen en refereert zo aan een ander 
epitheton dat haar siert: Foederis Arca, arke des verbonds. Maria, de 
zwangere Maria, ís de ark die haar kostbare schat draagt, namelijk Christus 
als de belofte die in het nieuwe testament de vervulling van het oude 
testament zal waar maken. In feite ziet men dus: de madonna, zwanger, en 
als zodanig de beschutting vormend voor haar ongeboren kind in haar 
baarmoeder; zij zelf staat onder bescherming van de tent, die weer als 
symbool voor de beschutting als arke des verbonds staat. 
 
Piero della Francesca schiep met zijn Madonna del Parto zonder meer een 
van de indringendste Mariavoorstellingen uit de Italiaanse kunstgeschiedenis. 
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Bezieling 
 
 

Nico Dieteren 

 
 

Grootgebracht in een milieu van classici rijpte bij de beroemde Duitse fysicus 
Werner Heisenberg al vroeg het ideaal van de ‘witte kruisvaarder’ wiens leven 
in het teken moet staan van de queeste naar het Ware, het Schone en het 
Goede. Heisenberg gaf zijn zoektocht onder andere gestalte door een 
grondige studie van de geschriften van Plato en Euclides en het luisteren 
naar de hemelse muziek van Bach, de componist aan wie God meer dan aan 
enige andere sterveling te danken heeft gehad. Ter voorkoming van onnodige 
misverstanden zij hier opgemerkt dat het ideaal van Heisenberg niet besmet 
is met raciale vooroordelen, een ‘witte kruisvaarder’ is zeker niet synoniem 
met een ‘blanke’ kruisvaarder, maar is iemand die zuiver van hart en geest is. 
In de lijn van Plato zouden we ook kunnen spreken van iemand die zoveel 
mogelijk onthecht is van de stoffelijke wereld, denk aan de beroemde 
omschrijving van de filosofie – en er is nooit meer een mooiere omschrijving 
gegeven – in de dialoog Phaedo als ‘een oefening in sterven.’ 
 
Het verhaal van Heisenberg kwam in me op toen ik mijn licht liet schijnen over 
de vele jaren – meer dan twintig al weer – die ik inmiddels voor diverse 
HOVO-instellingen werkzaam ben. Misschien laat mijn HOVO-wereld, die na 
al die jaren bestaat uit tientallen cursussen op het gebied van de filosofie en 
uit honderden cursisten, zich wel het beste samenvatten door een verhaal als 
dat over Heisenberg.  
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Wat staat echter op het spel in zo’n verhaal, wat tilt het uit boven het niveau 
van een anekdote waarmee te pas en te onpas goede sier kan worden 
gemaakt? Uiteindelijk niets minder dan de bereidheid of zelfs moed van 
mensen om zich te laten bezielen door ideeën zonder welke de wereld niet 
kan overleven. Kant spreekt in zijn filosofie niet voor niets van de regulatieve 
ideeën die als een horizon op een bepaalde manier richting en zin aan ons 
leven verlenen. Juist in een wereld waarin status toch vooral aan materiële 
welstand lijkt te worden ontleend, zoals hardleerse bankiers tot in den treure 
blijven bewijzen, is meer dan ooit behoefte aan bezielende ideeën en aan 
vrijplaatsen waar ze kunnen aankomen om het verschil te maken. Voor mij 
representeert het HOVO zo’n vrijplaats waar docenten en cursisten zich ieder 
op hun eigen wijze, maar allemaal in zekere zin als ‘witte kruisvaarders’, laten 
inspireren door bezielende idee-en, los van de vraag die zich in de huidige 
wereld steeds nadrukkelijker de gestalte van ‘de vraag der vragen’ aanmeet: 
wat is het nut ervan?   
 
Geheel in de lijn met de aristotelische scholè-gedachte is het HOVO in de 
loop der tijd steeds meer gaan functioneren als een soort schaduwacademie 
waarin het aloude academische ideaal van ‘de kennis omwille van de kennis 
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zelf’ nog steeds in woord en daad wordt gehuldigd. Daar waar de 
universiteiten worden gedwongen de tering naar de neoliberale nering te 
zetten, biedt het HOVO een alternatief voor al die geestrijke mensen wier vrije 
tijd de vorm van de aristotelische scholè aanneemt, waarin de hoeders van de 
academische denktraditie zich juist onderscheiden door de durf om ‘de meest 
nutteloze, maar tegelijk meest goddelijke vragen’ te stellen. Zo’n bekentenis 
tot de academische en intellectuele traditie is allesbehalve een hang naar 
nostalgie of een pleidooi voor idealen met nog louter museale waarde, maar 
getuigt juist van de bereidheid om de toekomst met open vizier tegemoet te 
treden, een toekomst waarin de mogelijkheid sluimert van een wereld 
bewoond door geïnspireerde mensen die zich laten bezielen door de zo vaak 
bespotte, maar niettemin nog steeds van leven bruisende ideeën als het 
Ware, het Schone en het Goede. Juist in deze ideële bezieling schuilt de 
hoop. 
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Het venster van de kunst 
 
 

Ko van Dun 

 
 
Zoals elk einde van iets goeds stemt ook dat van HOVO weemoedig. 
Natuurlijk, we gaan verder en onze wegen zullen elkaar wel weer kruisen, 
maar nu nog even niet. We hadden iets moois en dat krijgen we niet meer 
terug.  
Maar wat raken we dan kwijt? Was HOVO werkelijk zo bijzonder?  
Ik denk het wel. Eerst en vooral omdat er geen derde partij in het spel was. 
Het ging louter om de ontmoeting van student en docent en de intrinsieke 
betekenis van het gebodene. Onderwijs in dienst van het persoonlijke leven, 
gevrijwaard van ieder opgelegd nuttigheidsdenken, waar elders kon je dat 
vinden? Hoger onderwijs wel te verstaan, want ook dat telde: het gegeven dat 
HOVO deel uitmaakte van een instituut dat garant stond voor kwaliteit.  
Een instituut dat nu, om redenen van diezelfde nuttigheid, ermee ophoudt.  
 
De beschrijving van een nutteloos kunstwerk als een proeve van wat HOVO 
onderscheidde. Een schilderij zonder verhaal, zonder uitgesproken handeling 
of expressie. Een vrouw die een brief leest, niet meer dan dat. Maar wel een 
van de mooiste kunstwerken ooit, groots in zijn eenvoud en oneindig verfijnd 
in zijn uitvoering. Johannes Vermeer schilderde het in het midden van de 
zeventiende eeuw. Wie de dame in beeld is weten we niet. Waarschijnlijk de 
vrouw van een koopman die, getuige de kaart op de achtergrond, zijn geld 
verdiende met de zeehandel. De brief zal dan ook wel van hem zijn, de 
geliefde die ver weg is en zich nu tot haar richt. Eigenlijk is het dat al, veel 
meer valt er niet te vertellen. Ook niet over de schilder zelf. Van de meeste 
grote kunstenaars is er het nodige bekend over hun opleiding, hun 
persoonlijke leven of hun omgeving. Soms zelfs over hun zienswijze of 
levensvisie.  
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Bij Vermeer niets van dit alles. We tasten in het duister en van het beetje dat 
we wél weten worden we nauwelijks wijzer. Je zou het nog over de techniek 
van de uitvoering kunnen hebben of de bredere cultuurhistorische context 
waarin hij actief was, maar dat is het dan ook. Circumstantial evidence, meer 
niet. Maar staat dit gebrek aan informatie ons in de weg? Zeker niet, 
integendeel zou ik haast zeggen, de fascinatie wordt alleen maar groter. Hoe 
langer we kijken hoe meer we in de ban raken. Wat maakt dit werk nu tot zo’n 
grote kunst?  
Een mogelijk antwoord is alleen gegeven als we ons verplaatsen in de rol die 
de kunstenaar voor ons in gedachte had. Wie zijn wij en hoe verhouden we 
ons tot het beeld?  
Allereerst dit: zoals wij als toeschouwer in het duister voor het venster van het 
schilderij staan, zo staat de briefleester, een kwart slag gedraaid, voor een 
tweede, voor ons niet zichtbaar venster. Wij zien de wereld in zijn fysieke 
gedaante van het hier en nu, zij echter bevindt zich in een andere 
werkelijkheid. Badend in een licht waarvan we de bron niet kunnen 
waarnemen, maakt ze deel uit van een tijdloze ruimte waar de hele 
voorstelling weer in oplost. En wij al kijkend ook! Alleen al deze beeldvondst 
maakt het werk van Vermeer uniek. Het hier en nu en de eeuwigheid zijn op 
de allereenvoudigste wijze verenigd. 
Het spel van betrekkingen neemt nog een nieuwe wending als we een derde 
venster ontdekken, het virtuele venster van de brief. Wij kijken naar haar, zij is 
in gedachte bij de geliefde elders. Middels de taal waarin deze zich tot haar 
richt wordt het schilderij nog een nieuwe betekenissuggestie toegevoegd, die 
van een bespiegeling op de ware liefde en de rol die, niet alleen het licht maar 
ook het woord hierin speelt. Iets wat aan de ontwikkelde Hollandse kijker van 
de zeventiende eeuw zeer wel besteed zal zijn geweest.  
 
Het verhaal van de Vermeer laat zien hoe het werkt, niet alleen in de kunst 
maar ook meer algemeen. Kennis kan bijdragen aan de ervaring, betekenis 
ontstaat pas in de verbeelding. Zeker als het om onderwijs in dienst van het 
persoonlijke leven gaat is er maar een doel: ons te brengen op de drempel 
van de verwondering. Op het punt waar we dichter bij het bestaan komen, 
waar alles wat we al wisten in een nieuw licht komt te staan en we de 
opwinding voelen van nog oningevulde mogelijkheden. 
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De bibliotheek van 
Accrington 
 
 
Lizet Duyvendak 

 
 
Ik verzorg al ongeveer 25 jaar literatuurlessen bij de HOVO. Omdat ik in mijn 
werk bij de Open Universiteit aanvankelijk het rechtstreekse contact met 
studenten miste, werd ik bij de HOVO docent letterkunde, om dat gemis te 
compenseren. Twaalf woensdagmiddagen per jaar bespraken de cursisten en 
ik recente Nederlandse romans, al dan niet geclusterd rond een thema: 
literatuur en water, koloniale literatuur, oorlogsliteratuur, rouwliteratuur, 
literatuur en muziek, schokkende boeken, ‘honneurs aux dames’, en nog veel 
meer. In de maanden dat ik ‘geen HOVO had’, las ik me een ongeluk, zocht 
naar geschikte boeken, en miste mijn cursisten.  
Daaraan lijkt nu in de huidige vorm een einde te komen. Ik voel me een beetje 
verweesd, en de cursisten ook. Wat moeten we zonder elkaar en wat moeten 
we met al die vrijgekomen leestijd?  
We zouden natuurlijk al die al gelezen en besproken boeken nog eens 
kunnen herlezen. Herhaalde lezing van een boek raad ik immers altijd aan, 
omdat je als lezer dan veel meer ziet dan de eerste keer. Maar voordat we 
hieraan beginnen, heb ik nog een andere leessuggestie, die ons een hele tijd 
van de straat zal houden. 
In haar autobiografische roman Waarom gelukkig zijn als je normaal kunt zijn 
(Why be happy when you could be normal uit 2011) beschrijft de Engelse 
auteur Jeanette Winterson hoe zij de Engelse literatuur ontdekt. De vertelster 
van de roman ’Jeanette’ is als klein meisje geadopteerd door een zeer 
godsdienstige moeder. Moeder en dochter vormen geen gelukkige 
combinatie. Ze wonen in Accrington, een klein Engels industriestadje niet ver 
van Manchester. Voor de arbeiders in dat stadje is door de Carnegie 
Foundation een openbare bibliotheek gesticht.  
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Elke week stuurt mevrouw Winterson de kleine Jeanette naar de bibliotheek 
om voor haar een stapel detectives op te halen. Van detectives weet je dat er 
een lijk in zal voorkomen, dus het lezen van zo’n soort boek veroorzaakt geen 
schok. De kleine Jeanette mag echter alleen non-fictieboeken over koningen 
en koninginnen en geschiedenis lezen, maar nooit en te nimmer fictie. Dat 
zijn immers boeken die problemen geven… 
 

 ‘De openbare bibliotheek van Accrington was een […] volledig 
voorziene bibliotheek, gefundeerd op de waarden uit het tijdperk van 
zelfhulp en verheffing. […] Aan de buitenkant bevonden zich de 
gebeeldhouwde koppen van Shakespeare en Milton, Chaucer en 
Dante. Binnen waren er art nouveau-tegels en was er een gigantisch 
glas-in-loodraam waarop nuttige zaken stonden geschreven als 
IJVER EN VERSTAND ZULLEN OVERWINNEN. De bibliotheek 
bevatte alle klassieken uit de Engelse literatuur en aardig wat 
verrassingen, zoals Gertrude Stein. Ik had geen idee wat ik moest 
lezen of in welke volgorde, dus ik begon gewoon alfabetisch. 
Goddank was haar achternaam Austen….’ (p. 49) 
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Steeds verder lezende in het alfabet ( ‘De grote schrijvers waren niet ver weg; 
ze waren in Accrington’) gaat ‘Jeanette’ op den duur ook in discussie over de 
gekozen auteurs. Ze vindt Lolita van Nabokov een afschuwelijk boek, maar ze 
hoort van de bibliotheekmedewerker dat je dat beter niet kan zeggen in 
gemengd gezelschap. Zo komt ze in een discussie over de canon terecht: wie 
bepaalt eigenlijk wat er op die planken ‘Engelse literatuur van A tot Z’ terecht 
komt? Mrs. Oliphant staat er ook tussen, maar die mag ze van haar docent 
Engels niet lezen. En waarom staan er zo weinig vrouwelijke auteurs op die 
planken? 
Het is duidelijk wat ons zonder de HOVO te doen staat: we gaan de 
Nederlandse literatuur van A tot Z doorwerken. Beginnen we met Bertus 
Aafjes of Jan van Aken? Of lezen we –stiekem–  eerst Waarom gelukkig zijn 
als je normaal kunt zijn om te weten hoe dat afloopt? Maar dan terug naar de 
A hoor! En laten we dan eens in de veertien dagen afspreken bij de 
bibliotheek om met elkaar te bespreken wat we van het boek vonden….  
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Für Elisabeth 
 
 

Jan Ezendam 

 
 
Tijdens de HOVO muzieklessen komen er regelmatig composities aan bod 
die naast de vermelding van een titel tevens verwijzen naar een dierbaar 
persoon aan wie het werk wordt opgedragen. Het komt maar weinig voor dat 
deze ‘Widmung’ of ‘Dedication’ direct in de titel wordt vermeld zoals in het nu 
volgende werk. 
 
Für Elisabeth 
Een lezing waarin een ‘gepasseerde’ erflater nog even aan bod komt. 
 
“Dames en heren mijn naam is Ludwig. 
Ik zag ’t gebeuren: De muziekdocent zat in een enorm dilemma. Bij zijn 
uiteindelijke selectie van de twee erflaters in de 18e eeuw. Naast de niet te 
passeren Johan Sebastiaan bleef er nog maar één meester van de Weense 
klassieken over. Dit was voor hem een ondoenlijke zaak. Uiteindelijk is toen 
de keuze niet op mij gevallen maar op mijn collega, de apollinische 
toondichter met de voornaam Amadé. U snapt wellicht dat ik daarom vandaag 
alsnog de toevallige gelegenheid wil benutten om -als pendant van Wolfgang 
Amadé- en daarmee als de Promotheus in het land der Muzen, hier even ten 
tonele te verschijnen. 
 
Graag wil ik een van mijn composities vertonen welke voor vandaag het 
meest passend lijkt. Het werk is namelijk opgedragen aan Elisabeth. Het is 
een ode aan de muze. De Promotheus 
manifesteert zich als de inspirator, ….brengt het vuur en de 
begeestering, …..blijft worstelen en doorzetten totdat er harmonie ontstaat.” 
 

(spel: fragment uit ‘Für Elise’ aan de piano) 
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(E)Lisabeth is de spil en de verbindende factor. Haar inspirerende en 
sturende invloed heeft ons binnen het HOVO samen verbonden. Beste 
Liesbeth: Met jou hebben we het HOVO kunnen maken tot wat het duidelijk 
voelbaar hier en nu voor ons allen hier betekent. Dit vuur kan niet zomaar 
doven het zal altijd blijven branden.  
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Philosophy is the education 
of grown-ups 
 
 

Wim Fiévez 

 

 
Filosofie mag niet ontbreken in het cursusaanbod van het HOVO. Waarom 
niet? Het beste antwoord op deze vraag komt van de Amerikaanse filosoof 
Stanley Cavell. Hij meent dat “philosophy is education of grown-ups”. Hoe 
bondig kun je iets zeggen! En ‘education’ niet vertalen met scholing of 
opleiding.  
Toch kun je je afvragen over wat voor soort filosofie Cavell het heeft. We 
kunnen wat dit betreft veel leren van de discussie tussen sympathisanten van 
publieke filosofie en academische filosofen. De eerste is losjes, media gericht 
en meer een kwestie  van show dan noest denkwerk. De academische 
filosofie daarentegen is vak georiënteerd, systematisch en ongevoelig voor 
trends. 
 De cursisten van het HOVO profiteren het meest van een filosofie waarin het 
publiekgerichte en het academische zo veel mogelijk samen optreden. 
Cursussen moeten de populaire belangstelling en actualiteit van het moment 
niet ontkennen en deze tegelijkertijd zoveel mogelijk verdiepen. Vaak is 
publieke filosofie meer show dan inhoud. Verder dan het ventileren van de 
eigen mening komt het vaak niet. In een cursus zoek je verdieping en 
neutraliteit. 
 Stel je je als HOVO filosoof op als een meedenker of als tegendenker? 
Tegendenker ligt mij persoonlijk beter, meedenken vind ik te vlak en 
kritiekloos. Het is lang niet altijd bevredigend om cursisten in hun meningen te 
bevestigen. Ik voel me meer thuis in  een positie die een kritische afstand 
zoekt, dan harmonische nabijheid. 
 Dat roept vragen op over de houding die je als kritische filosoof inneemt 
tegenover de praktijk. Hoe verbind je denken en handelen? Ben je een 
Rousseau die een verhandeling over opvoeden schrijft maar zijn eigen 
kinderen te vondeling legt? Of een milieufilosoof die predikt om tijdens het  
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douchen te plassen? Voor het vrij toelaten van asielzoekers pleit en deze zelf 
in zijn huis opneemt? Ook wat dit aangaat is een middenpositie de meest 
redelijke opstelling. Het HOVO is  leergang van en voor het leven. Als het aan 
de HOVO filosofie ligt blijft dat zo.  

 
 
 
 
 

  



 Afscheid HOVO april 2018  

 

Via Romana 
 
 
Peter J.I. Flaton 

 
Eenenveertig zijn het er tot nu toe, de hovocursussen die ik in Maastricht, 
eerst op uitnodiging van Gert Boonekamp en vanaf  2000 in inspirerende 
samenspraak met Liesbeth Wierink heb mogen geven: van dé Romantiek via 
Augustinus’ Confessiones, de poëtische respons op de industriële revolutie in 
Engeland, een literaire wandeling in Rome, Shakespeares Othello en Thomas 
Manns Doktor Faustus (…) en zo verder naar de Westerse Wereld en 
Erflaters als Sophocles, Lukas, Dante en Schiller, de (onbedoelde) 
hekkensluiter (?) van deze reeks.  
Op het eerste gezicht heterogeen ‘patchwork’ maar bij nader toezien ook 
doorregen met deze rode draad: die van de traditie naar T.S. Eliots essay 
Tradition and the Individual Talent (uit 1919) en Europe, la voie romaine van 
Rémi Brague (uit 1992 waarvan de Nederlandse versie verscheen in 2013). 
Of met Marsmans regels uit diens Tempel en Kruis: ‘Wie schrijft, schrijv’ in de 
geest van deze zee / of schrijve niet (…)’. 
En met die zee doelde de dichter op de Middellandse, de Mare Nostrum, 
waaromheen en vanwaaruit wat wij ‘de westerse wereld’ noemen, haar weg is 
gegaan.  
Die is, aldus Brague, de excentrische gelet allereerst op de twee steden aan 
–vanuit Romeins perspectief- de buitenkant: Athene en Jeruzalem waaraan –
aldus de tweede, figuurlijke betekenis- Rome zich heeft willen spiegelen, het 
klassieke zo goed als het christelijke.  
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Het klassieke wilde erkennen, dat het (naar het aforisme van Horatius:  
‘Graecia capta ferum victorem cepit’) Hellas weliswaar militair te sterk was 
maar in cultuurlijke zin zijn mindere bleef. Vandaar dat het er beter aan deed 
zich daartoe via creatieve navolging te verhouden, zoals blijkt uit wat Vergilius 
in, door en met zijn Aeneis van Homerus’ epen maakt.  
Het christelijke neemt deze habitus over want in de woorden van Brague 
(op pagina 67 van de Nederlandse vertaling): ‘Christenen zijn wezenlijk 
“Romeins” omdat zij hun eigen “Grieken” hebben met wie zij door een 
onverbrekelijke band verbonden zijn. Onze Grieken, dat zijn de joden’.  
Zo is de Europese cultuur er een geworden die zich door de eigen externe  
bronnen steeds weer laat inspireren en corrigeren. Een goed voorbeeld is de 
wijze waarop het christendom het joodse erfgoed heeft verwerkt: door  het 
Oude Testament ‘tout court’ (zij het overigens na stevig intern debat) en zo 
integraal als Gods Woord te aanvaarden.  
Dat betekent ook dat vernieuwing renaissance is: door terug te keren naar de 
bronnen (Erasmus’ ‘ad fontes’) en die te herijken blijven avant-gardes op hun 
rijke verleden betrokken. Juist daardoor is die Westerse Wereld 
welbeschouwd een almaar doorgaande Renaissance waarzonder, aldus Eliot 
in Tradition and the Individual Talent, een schrijver zijn creatieve bestemming 
misloopt. Ja, door zich in te schrijven in die traditie wordt hij zich bewust van 
zijn eigen stem, die daarom gaat meeklinken in het koor van het verleden dat 
heden wordt. Eliot zegt het zo: ‘This historical sense, which is a sense of the 
timeless as well of the temporal and of the timeless and the temporal 
together, is what makes a writer traditional. And it is at the same time what 
makes a writer most acutely conscious of his place in time, of his 
contemporaneity’.  
Een auteur wordt, anders gezegd, pas wie hij is of ‘moet’ zijn, wanneer hij aan 
het werk gaat met de literatuur van het verleden ‘in his bones’ en alsof 
Homerus en Dante zijn tijdgenoten zijn. Net omdat Eliot zich realiseert 
hoezeer hij bij hen in het krijt staat, weet hij zich schatplichtig aan de traditie 
en modern tegelijk waardoor Dante (bij wijze van paradox) eigentijds en hijzelf 
deel van het verleden wordt. Wie wil ervaren wat dat oplevert, leze Eliots The 
Waste Land, dat intertekstuele web waarin de dichter (om het met Vondel te 
zeggen) allengs vergaat ‘gelijk de spin die het ingewand verspint’.  
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In een drietal reeksen van ieder tien lessen (in 2002 en in het voorjaar van 
2003) zijn wij, leraar en cursisten, die Romeinse weg gegaan naar en door 
James Joyces Ulysses, dat machtige boek uit 1922, waarin de excentrieke 
Leopold Bloom, die joodse ander in het roomse Ierland, en de eenzelvige 
Stephen Daedalus het excentrische Dublin transsubstantiëren in het daar-en-
toen van Homerus’ goden en helden. Door zich zo in te weven in die met 
Homerus begonnen traditie laat Joyce zich kennen als de modernist die 
beoogt wat overgeleverd is op zijn waarde te toetsen vanuit dit besef (in 
opnieuw de woorden van Marsman, nu die van het slot van Tempel en Kruis):  
 
  zolang de europeesche wereld leeft  
  en, bloedend, droomt den roekelozen droom 
  waarin het kruishout als een wijnstok rankt, 
  ruischt hiér de bron, zweeft boven déze zee 
  het lichten van den creatieven geest. 
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Sisyphos:  
het leven als tragische mythe 
 
 

Anton van Hooff 
 

 
Als mijn Hovisten zorgelijk verklaren dat ik wel erg veel werk in de 
voorbereiding van mijn colleges steek, verontschuldig ik mij met: ‘Maar ik leer 
er zelf ook veel van.’ Soms haal ik een Latijns gezegde aan: docendo 
discimus, in het Duits goed vertaalbaar met lehrend lernen wir. Ik zei dit ook 
wel eens plagerig toen ik voor de klas stond: ‘Ik leer hier het meeste en word 
er nog voor betaald ook.’ 
Onlangs, bij mijn cursus ‘mythen in woord en beeld’ had ik weer eens een 
leermoment. Het was geen Aha-Erlebnis, maar een O ja-sensatie. O ja, wat is 
die mythe van Sisyphos toch een rijke stof.  
In de tijd toen goden en mensen met elkaar verkeerden, mocht Sisyphos 
aanzitten aan de maaltijd op de Olympos. Hij maakte echter misbruik van het 
geschonken vertrouwen. Eerst stal hij de godendronk nectar. De tweede keer 
ging hij in de fout door alwetendheid van de goden op de proef te stellen: hij 
schotelde hun het vlees van zijn bloedeigen zoon voor. Alle goden hadden de 
misleiding meteen in de gaten, behalve Demeter. Die zat in haar gedachten 
bij haar dochter Persephone die door de onderwereldgod Hades was 
gekidnapt. Argeloos at ze een schouderstuk op. De goden gaven Sisyphos’ 
zoon daarop voor het verloren lichaamsdeel een ivoren prothese, maar de 
onverlaat Sisyphos werd meteen naar de onderwereld afgevoerd om daar 
een vreselijke straf te ondergaan. Hij moest een grote steen tegen een 
berghelling rollen. Als hij bijna boven was, rolde de steen telkens terug en 
moest hij opnieuw beginnen, ware sisyfusarbeid dus. 
Albert Camus (1913-1960) heeft in 1942 dit Griekse verhaal gebruikt in Le 
mythe de Sisyphe.  
 
Essai sur l’absurde om zijn levensfilosofie toe te lichten. Ik las het als student 
klassieke talen kort nadat de lectuur van de Griekse bijbel mij definitief van 
ieder geloof had afgeholpen. Het essay begin met de onvergetelijke zin: ‘Er 
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bestaat maar één werkelijk serieus filosofisch probleem; dat is suïcide. 
Oordelen of het leven het waard is of niet om geleefd te worden, dat is 
antwoord geven op de fundamentele vraag van de filosofie.’ Wat voor zin 
heeft het immers om (voort) te leven als het bestaan toch onherroepelijk 
eindigt met de dood? Waarom je zinloos in te spannen voor een absurd 
bestaan? Camus zoekt het antwoord in de levensdrang, élan vital, dat met het 
leven gegeven is: het leven is er eenvoudig om het uit te leven en daaraan 
vreugde te beleven. Camus zelf heeft een intens leven geleid, waaraan een 
abrupt einde kwam door een auto-ongeluk.  
De meesten van ons zijn in de levensfase dat de steen bijna boven is, maar 
we weten dat hij binnen afzienbare tijd voor de laatste keer naar beneden zal 
rollen. Er zit echter niets anders op dan onze rol in de tragedie die het leven 
nu eenmaal is, tot het einde toe uit te spelen. Hoe zei ons schoolboek 
Literaire kunst van Lodewick het ook alweer, verwijzend naar Oidipous? ‘In de 
tragedie gaat de held strijdend ten onder.’ Dat schouwspel brengt volgens 
Aristoteles bij de toeschouwers een ‘reiniging, katharsis, teweeg. De inhoud 
van dit begrip is omstreden. Is het eenvoudig de opluchting van ‘dit overkomt 
mij gelukkig niet’. Of is het meer een verzoening met de condition humaine? 
Zo is het leven nu eenmaal. 
Juist in een postchristelijk tijdvak herkennen we ons in de heidense helden. 
Mij spreekt vooral die Sisyphos spreekt mij aan. Volgens Camus gaat hij ten 
slotte van zijn steen houden. Zo kunnen we terugkijken op een leven: absurd, 
maar heerlijk.  
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Sign o’ the times? 
 
 

Ben van Melick 

 
 
What can a poor boy do, nothing but to sing in a rock ‘n’ roll band 
 
People try to put us d-down 
Just because we get around 
Things they do look awful c-c-cold 
I hope I die before I get old 
Why don’t you all f-fade away 
And don’t try to dig what we all s-s-say 
I’m not trying to cause a big s-s-sensation 
I’m just talkin’ ‘bout my g-g-g-generation  
 
My generation (1965) van The Who. Deze song werd een sjibbolet voor de 
beat-, protest-, babyboomgeneratie door de trefzekere wijze waarop de 
generatiestrijd, de strijd tussen de nieuwe en de oude wereld, vorm kreeg. 
Controversieel. In tekst en in muziek. 
Anders-zijn en anti, vitaliteit, woede en branie samengebald in acht regels. Er 
staat wat er staat, maar de haperende dictie, f-fade away, en de blasfemische 
regel I hope I die before I get old geven extra lading aan de stelligheid van 
wat uitgezongen wordt, tegelijkertijd beklemtonen ze onmacht en fatalisme.  
De woorden kregen op de maat van de muziek een onontkoombare heftigheid 
en zeggingskracht’. Afgebeten beat, schreeuwerige stem, op hol slaande 
drum, ontregelende, stuwende bassolo, alles uitlopend in overstuurde noise 
waarin zang en kreet, melodie en lawaai hysterisch om voorrang strijden. Drie 
minuten eenheid van vorm en inhoud. Affront voor ‘burgeroren’, deze 
articulatie van lef en kwetsbaarheid, van lied en de onwil om lied te zijn. Live 
culmineerde dat in de destructie van het instrumentarium: vertoon van macht 
en onmacht. Glashelder. Authentiek. 
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Geen juweel. Ofschoon, zelfs de imperfectie, een enkele rijmdwang, 
verspringend perspectief, een loze regel is hier functioneel. De nieuwe 
generatie moet zich even ongegeneerd als onstuimig een plaats bevechten. 
En natuurlijk is de uitvoering bepalend, ook de Winterreise kun je verknallen.  
 
Ik zit midden in The Sixties de laatste weken. Niet alleen door het verschijnen 
van de ‘Bijbel’ van Geert Buelens, maar ook omdat ik mijn lezingenreeks in 
Heerlen eraan wijdde. Ik begon er de cyclus mee, met de Who. Probeerde 
duidelijk te maken dat wat toentertijd gehoord en beleefd werd door de 
gebenedijden die de geest van de tijd verstonden, meer te betekenen had 
dan de plaats op de hitparade aangaf, meer zeggingskracht en diepte had 
dan een popdeuntje.  
 

 
 
Verhelderen waarom het lied de stem van een voorhoede was en tegelijkertijd 
icoon van alle moderne tijden, dat betekent: blootleggen wat het aan 
betekenissen in zich bergt, in welke ‘traditie’ het past. Dat betekent: 
ontdekken wat het tot kunstwerk maakt.  
Gedachte-experiment. Verzet, vrijheid en authenticiteit uitdrukken in kunst 
past cultuurhistorisch gezien in de traditie van Verlichting en Romantiek. 
Jean-Jacques Rousseaus strijd tegen conventie en voor authenticiteit - 
eerlijkheid is de noodzakelijke voorwaarde voor persoonlijk geluk – betreft niet 
alleen hoge kunst. Kortom. Het lefgozerig verzet tegen de gevestigde orde, 
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de directe fysieke én mentale beleving in popmuziek van de sixties was veel 
meer dan in een bandje spelen en het commercieel uitbaten daarvan.  
Aansluitend besprak ik All you need is love (1967) van The Beatles als icoon 
van optimisme. Geloof in het vermogen van de liefde - Merkel en Nussbaum 
anno toen -, in de maakbaarheid van mens en samenleving, en in 
internationale verbroedering - globalisering - omdat Indiase en West-
Europese muziek erin samenvloeiden. There’s nothing you can do that can’t 
be done/ All you need is love/ Love is all you need 
Maar zo eenvoudig bleek het niet. Na The summer of love (1967) kwam 1968, 
het Jaar van Geweld - Bobby Kennedy en Martin Luther King vermoord, 
Vietnam, Parijs, Berlijn. Luister naar Revolution uit 1968: You say you want a 
revolution, well you know we all want to change the world, count me in (…) 
But when you talk about destruction,  you can count me out. 
Ook in deze songs zijn muziek en tekst een dwarse maar perfecte eenheid. 
En ook hier zijn ze behalve persoonlijk statement uitdrukking van de 
tijdsgeest. Verandering, maar tot welke prijs? Geweld of peace, love and 
understanding, mentaliteitsverandering of der lange Marsch durch die 
Institutionen?  
En, alweer, het is altijd complexer dan je denkt. The Rolling Stones spelen in 
dat jaar een spel: Sympathy for the devil - what’s puzzling you is the nature of 
my game. Ze romantiseren en ironiseren (Jagger als duivel) het geweld, ze 
relativeren en vluchten in de muziek.  
 
Street Fighting Man  
Everywhere I hear the sound of marching, charging feet, boy 
Cause summers here and the time is right for fighting in the street, boy 
But what can a poor boy do 
Except to sing for a rock n roll band  
Alweer die ambivalentie. 
 
Sixties. Protest en optimisme, strijd en vitaliteit maar ook onmacht en twijfel. 
Die buitenkant transparant maken, als opmaat voor verdieping hanteren. Dat 
was de bedoeling. En natuurlijk analyseerden we Bob Dylan, wiens The times 
they are a-changing de inleiding tot de lezingen vormde, en A hard rain’s a-
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gonna fall de apotheose. En onderweg kwamen we Marx, Adorno, Erich 
Fromm en Herbert Marcuse tegen en natuurlijk Simon Vinkenoog, en...   
gotsammejammer dat daar nu een eind aan komt.  
Sign o’ the times? 
 

Come gather 'round people  
Wherever you roam 
And admit that the waters 
Around you have grown 
And accept it that soon 
You'll be drenched to the bone. 
If your time to you 
Is worth savin' 
Then you better start swimmin' 
Or you'll sink like a stone 
For the times they are a-changin'. 
 
Come senators, congressmen 
Please heed the call 
Don't stand in the doorway 
Don't block up the hall 
For he that gets hurt 
Will be he who has stalled 
There's a battle outside 
And it is ragin'. 
It'll soon shake your windows 
And rattle your walls 
For the times they are a-changin'. 
 
Come mothers and fathers 
Throughout the land 
And don't criticize 
What you can't understand 
Your sons and your daughters 
Are beyond your command 
Your old road is 
Rapidly agin'. 
Please get out of the new one 
If you can't lend your hand 
For the times they are a-changin'. 
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Poesjkins monument uit 1836 
 
 

Peter van Nunen 
 

 
 
Poesjkins monument uit 1836 bouwt voort op een klassieke traditie. Zo’n 
2000 jaar eerder schreef Horatius zijn beroemde Ode aan Melpomene die 
begint met de regel Exegi monumentum aere perennius (Ik heb een 
monument opgericht dat duurzamer is dan brons).  
Ronsard, Shakespeare en ook Vondel volgen; het vijfenvijftigste sonnet van 
Shakespeare is de beroemdste, in ieder geval toch de bekendste echo van 
Horatius’ ode (Not marble, nor the gilded monuments). Maar wie Moskou 
heeft bezocht, plaatst Poesjkin voortaan naast de Engelse bard! 
Als Aleksandr Poesjkin zijn roem duurzamer noemt dan de glorie van 
Alexander Romanov, de tsaar die hem vanwege zijn verzen in ballingschap 
stuurt, is dat de literaire verheerlijking van de rol van de dichter, als zou deze 
van een hogere, eeuwiger orde zijn dan die van de veldheer en vorst.  
Poesjkin heeft geen enkele achting voor de heerser en laat zijn eigen roem 
hier in het ondermaanse niet afhangen van Vestaalse maagden, maar van 
latere dichters, die hem, Poesjkin, zullen huldigen, ook al was het er maar 
één.  
De derde en vierde strofe staan gebeiteld op de sokkel van het nationale 
Poesjkinmonument op het Poesjkinplein te Moskou. Dit heette altijd het 
Passieplein, genoemd naar het Passieklooster, dat door de bolsjevieken in de 
jaren 30 werd opgeblazen. In 1950 reed Stalin langs de nog altijd desolate 
vlakte in het centrum van de stad en verordende prompt dat het standbeeld 
van Poesjkin, dat sinds zijn onthulling in 1880 om de hoek op de Tverskoj 
boelvar had gestaan, daarheen verplaatst werd. Na Stalins dood werd het 
plein steeds vaker het toneel van politiek protest en na het aantreden van 
Gorbatsjov werd Poesjkins plein het zenuwcentrum van de nieuwe politieke 
openheid, van de glasnost.  
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 Exegi monumentum 
 
Я памятник себе воздвиг нерукотворный, 
К нему не зарастет народная тропа, 
Вознесся выше он главою непокорной 
     Александрийского столпа. 
 
Нет, весь я не умру — душа в заветной лире 
Мой прах переживет и тленья убежит — 
И славен буду я, доколь в подлунном мире 
     Жив будет хоть один пиит. 
 
Слух обо мне пройдет по всей Руси великой, 
И назовет меня всяк сущий в ней язык, 
И гордый внук славян, и финн, и ныне дикий 
     Тунгуз, и друг степей калмык. 
 
И долго буду тем любезен я народу, 
Что чувства добрые я лирой пробуждал, 
Что в мой жестокий век восславил я свободу 
     И милость к падшим призывал. 
 
Веленью божию, о муза, будь послушна, 
Обиды не страшась, не требуя венца, 
Хвалу и клевету приемли равнодушно, 
     И не оспоривай глупца. 

 Exegi monumentum 
 
Mijn monument schiep ikzelf, mijn hand werd niet vuil, 
Het pad ernaartoe blijft van onkruid ook vrij, 
En hoger zal het reiken dan Alexanders zuil, 
     Opstandig hoger, aan haar zij. 
 
Nee, ik sterf niet helemaal – mag dan tot stof vergaan, 
Maar de ziel van mijn verzen valt niet uiteen –  
Geroemd zal ik worden, zolang er onder de maan 
     Nog dichters zullen zingen, al was het er maar één. 
 
Kennen zal men mij in heel het rijk van het grote Roes 
En helder zal ik klinken in alle vreemde tongen, 
Die van de Slaaf, de Fin, de niet te temmen Toengoes, 
     En van de trotse Tsjetsjeen, nu nog niet bedwongen. 
 
En lang nog blijft dat volk mij beminnen, 
Mijn verzen riepen goedhartigheid op in zijn ziel, 
Onder een wreed regime bleef ik de vrijheid bezingen 
     en ik vroeg genade voor wie viel. 
 
O Muze, blijf Gods bevel trouw en dicht gewillig, 
Vrees geen blaam, verlang krans noch brood, 
Behandel lof en laster onverschillig 
     En ruzie niet met een idioot. 

 

Twee van de vijf strofen zijn op de zijvlakken van de sokkel aangebracht. De 
strofe met de Alexanderzuil werd in 1880 te aanmatigend geacht, waarom de 
tweede strofe ontbreekt, is minder duidelijk, maar dat die prachtregels 
ontbreken is onvergeeflijk.  
De derde strofe appelleert sterk aan het nationale zelfbewustzijn, dat zich 
rond 1880 ongegeneerd manifesteerde. De verzen over de volkeren van 
Groot-Rusland lijken vanuit onze tijd koren op de molen van nieuwe 
megalomane imperialistische denkers.  
Horatius was van boerenafkomst, Poesjkin van adel. Horatius is er trots op 
dat hij vanuit de wildernis is opgeklommen tot de sterren, Poesjkin is er trots 
op dat zijn stem tot de wildernis zal doordringen, dat ook de wilden van het 
rijk ooit zullen leren lezen en dan zijn gedichten zullen roemen. Hij is een  
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Russische nationalist die er in 1830 rotsvast in gelooft dat de Kaukasische 
volkeren zich spoedig zullen onderwerpen aan Moskou.  
Bij de onthulling van het monument voor Poesjkin hield de akelig 
nationalistische Dostojevskij een beroemd geworden rede, die meer lijkt te 
zeggen over de zalvende spreker dan over de rebelse dichter. Maar er stond 
wel een fout in de tekst op de sokkel en Dostojevskijs visie lijkt gebaseerd op 
een tragisch misverstand. De derde regel was in de publicatie van 1841 door 
collega-dichter Zjoekovskij veranderd van Onder een wreed regime bleef ik 
de vrijheid bezingen in Met mijn lieflijke verzen was ik nuttig.  
De daardoor ontstane toonsverandering levert een totaal ander gedicht op. 
De onbuigzame en strijdvaardige dichter lijkt ineens te veranderen in een 
brave bard. Het beminnen uit de eerste regel krijgt in de context van lieflijke 
verzen een weeë smaak. Wee wordt ook de tweede regel, die juist zo hard 
aankomt omdat hij in werkelijkheid wordt gevolgd door wreed en vrijheid. 
Poesjkins beroep op clementie is gericht aan de politieke machthebber, ook al 
koesterde hij geen enkele illusie meer. Al ruim tien jaar had hij genade 
gevraagd voor zijn gevallen kameraden en hij verwachtte niets.  
De ironie van het lot wil dat pas in 1937, het jaar van Poesjkins honderdste 
sterfdag, maar tevens het vreselijke topjaar van de stalinistische terreur, de 
sokkeltekst gecorrigeerd werd en de Moskouse burgers konden lezen dat hun 
grote Poesjkin onder een wreed regime de vrijheid bleef bezingen. 
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Alles is biologie 
 

Loes Pihlajamaa 

 
 
De twintigste eeuw werd gekenmerkt door een sterke opkomst van de 
natuurkunde met kernenergie en –wapenwedloop, televisie en andere 
elektronica in de hoofdrol. Nieuwe inzichten in de genetica, en toepassingen 
in de biotechnologie wekten de verwachting dat de eenentwintigste eeuw de 
eeuw van de  genetica, of van de biologie zou worden. Maar we zijn al een 
heel stuk in de eenentwintigste eeuw gevorderd en de elektronica blijft ons 
leven domineren. Er zijn zelfs mensen die hopen dat we de ‘biologie zullen 
ontstijgen’. Onsterfelijk worden, ons brein downloaden in een computer en zo. 
Wat een vreugdeloos vooruitzicht! 
Laten we pleiten voor een hoofdrol voor de biologie. We zijn biologische 
wezens tot in onze diepste vezels. Alle leven is biologie, niet alleen de 
bloemetjes en de bijtjes, maar ook het brein van Steven Hawking. Ja, alle 
leven is ook sterfelijk (hoewel, microben niet echt, ze kunnen wel dood 
gemaakt worden, maar sterven niet door ouderdom, ze zetten zichzelf om in 2 
jonkies!). 
Biologie gaat over de natuur. Natuur maakt gelukkig, zorgt voor beter 
genezing en beter leren. Maar heel andere aspecten zijn ook biologisch. 
Biologisch zijn zaken als liefde, humor, spel, sociale contacten, conflicten 
uitvechten, maar ook kunst, muziek en andere activiteiten van het brein en de 
zintuigen. Alles het resultaat van miljoenen jaren evolutie. We doen er goed 
aan de biologische inzichten meer serieus te nemen. Onze toekomst hangt er 
van af. 

 
Transities 
Het leven op aarde heeft een paar keer een ingrijpende crisis doorgemaakt. 
De oudste was de ‘Great Oxygenation Event’ 2,3 miljard jaar geleden: een 
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type bacteriën had de fotosynthese ‘uitgevonden’ waardoor er veel zuurstof 
vrijkwam en vrijwel alle andere soorten uitstierven (zuurstof is een vrije 
radikaal en zeer giftig!). 
Later, 542 miljoen jaar geleden, vonden dieren uit dat je door meercellig te 
worden meer kansen had – en dat gaf een explosie aan diversiteit: de 
Cambrische explosie. 
Het lijkt er op dat we nu leven in een volgende grote transitie: het 
Antropoceen. De tijd waarin de mensheid het leven op de planeet domineert 
met grote gevolgen (uitstervingen, klimaatverandering, verzuring van de 
oceanen). Als we er in slagen om deze periode te overleven kunnen we een 
periode binnengaan waarin de menselijke rede, biologisch inzicht en 
vooruitzien de biosfeer in stand houden. (Als we daar niet in slagen gaat het 
leven ook gewoon verder, maar wel zonder ons, met een zeer verarmde 
biodiversiteit.). We zullen als soort een flessenhals door moeten: de 
populatiegroei moet omgebogen worden, de consumptie moet duurzaam 
worden, enzovoort.  
De overlevers zullen een nieuw type mens moeten worden: mensen die hun 
leven in overeenstemming weten te brengen met de dynamiek van onze 
planeet. Daarvoor moeten we diep inzicht ontwikkelen in de ecologie, in ons 
eigen gedrag, in de genetica, kortom in de biologie. Dan zijn we op weg naar 
‘Terra sapiens’  aldus astrobioloog Grinspoon. Pas dan kun je pas echt 

spreken van een intelligente soort. 
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Wat ik geleerd heb van mijn 
HOVO-cursussen 
 
Arjen van Prooijen 

 
 
Natuurlijk vind ik het jammer dat HOVO stopt in Limburg. Lesgeven aan 
hovisten heb ik als zeer uitdagend en verrijkend ervaren. De mensen van 
HOVO die mijn lessen en verhalen volgden hadden vakinhoudelijk geen 
onbeschreven blad. Er was ruime kennis en ervaring aanwezig. De wereld 
van de kunsten is openbaar gebied.  
Het is niet voorbehouden aan een specifieke beroepsgroep. Iedereen kijkt, 
leest, luistert en bewondert. Vaak vinden mensen ook iets van kunst. Zeker 
mensen die veel kijken en die regelmatig een museum of tentoonstelling 
bezoeken. Ik heb 31 jaar lesgegeven op een middelbare school en merkte de 
laatste jaren dat ik steeds meer energie stak in het motiveren en 
enthousiasmeren van de leerlingen. Ik moest ze overhalen, winnen voor het 
vak. Ik moest ze verleiden met schoonheid en aansluiten bij hun 
belevingswereld. Ik trok alle didactische registers open om mijn leerlingen via 
enkele strategische tussenstappen te confronteren met de wereld van de 
grote kunst. De canon. De belangrijke high-art. Ik nam ze mee naar Het 
Koninklijk Orkestgebouw, naar Rembrandt in het Rijks, naar Mondriaan in het 
gemeentemuseum, naar de Opera, de Mattheus, Medea en Othello.  
Volgens mij is dat goed. Natuurlijk voelde ik wel eens weerstand, maar ik 
hoorde ook terug van ouders dat leerlingen die op een positieve manier 
geconfronteerd worden met kunst daar nog heel veel spin-off van terugzien. 
Leerlingen die hun ouders rondleiden in een gotische kathedraal op vakantie 
en oud-leerlingen die me mailen hoe het stuk ook al weer heette dat we 
samen bezochten. 
Zo is het bij ons volwassenen ook gegaan. Iemand heeft ons op jongere 
leeftijd het vuur van de kunst gebracht. De verbeelding die ons leven verrijkt 
en ons aanzet tot nadenken en bezinning. 
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Veel hovisten hebben na een werkzaam leven meer tijd om zich te verrijken 
met kunst. Ze willen nieuwe dingen zien en ervaren en daarbij zowel 
verbreden als verdiepen. Ze willen op reis en tijdens een bezoek aan een 
stad meer grip krijgen op de kunst en de architectuur. Hovisten willen 
intellectueel geprikkeld worden en actief blijven. Deze doelgroep vraagt om 
een heel ander didactisch uitgangspunt. Aan een HOVO-les gaat een 
gedegen lesvoorbereiding vooraf. Bij hoorcolleges is vooral de structuur van 
de les van belang. Het moet voor cursisten verschrikkelijk zijn om een twee 
uur durend college te volgen waarbij je wordt geconfronteerd met 
verschillende kunstwerken zonder inhoudelijk of thematisch verband. 
Werk aan de winkel dus. Nadenken over onderlinge verbanden, de opbouw 
van de les, schrappen, bijstellen en toevoegen…. Zo ging dat bij mij. Ik vond 
het een uitdaging en verrijking om voor een les, een interessant thema of 
uitgangspunt te ontwikkelen. Ik heb daar veel van geleerd. Dat kreeg ik terug 
van de hovisten. Ze hadden aanvullingen, vragen, verdiepende opmerkingen 
en kritische kanttekeningen.  
 
Wat ik geleerd heb van de HOVO-lessen is dat er twee belangrijke aspecten 
zijn van kunstbeschouwing die goed los van elkaar te koppelen zijn, namelijk 
smaak en kwaliteit. Bij smaak gaat het om de persoonlijke perceptie van de 
beschouwer. Als particulier persoon heb je een hele duidelijke visie over 
goede en slechte kunst. Die visie is subjectief en gekoppeld aan de 
fenomenologie van de waarneming. Ik zie iets en het speekt me aan of niet. 
Op zich is daar niets mis mee. Mensen mogen iets vinden van dingen. Je wilt 
echter ook je visie ontwikkelen. Als je jezelf als spil neemt om goede kunst 
van slechte kunst te onderscheiden ben je per definitie niet ontvankelijk voor 
het nieuwe. Je meet de kwaliteit van het kunstwerk immers af aan de 
parameters van je persoonlijke smaak. Op die manier kan er veel aan je 
voorbij gaan.  
De kwaliteit van een kunstwerk objectiever beschouwen is veel lastiger. Je 
kijkt als kunstbeschouwer veel genuanceerder. Dan gaat het niet om jouw 
persoonlijke interpretatie van het kunstwerk maar veel meer om een 
objectievere algemenere  beschouwing. Mooi of lelijk worden vervangen door 
“Interessant”. Als je je open stelt voor het nieuwe, kun je aangenaam verrast 
worden. In mijn lessen probeer ik mijn particuliere voorkeur voor kunst te 
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objectiveren. Dat lukt natuurlijk nooit helemaal en dat is ook niet erg. Het is 
van belang dat ook je persoonlijke enthousiasme doorklinkt in de bespreking 
van een kunstwerk. Het is niet verkeerd als iets je wel of niet aanspreekt. 
Onze mening is van groot belang. Als je het maar onderscheidt van 
intrinsieke kwaliteit. Er is dus een autonome kwaliteit van een kunstwerk dat 
los staat van smaak. Er bestaan bijvoorbeeld goede films in een genre dat 
ons niet aanspreekt. 
Als docenten verkopen we geen waarheden, maar zetten mensen aan tot 
nadenken. Dat doen hovisten ook met ons. Die verrijking hoop ik verder te 
ontwikkelen in het geven van cursussen kunstbeschouwing onder mijn eigen 
naam. Ik wil tot slot vooral Liesbeth bedanken voor de tomeloze energie die 
ze stak in het overeind houden van ons HOVO. 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
MOOI of LELIJK… GOED of 
SLECHT… SMAAK of 
KWALITEIT… selectie 
Entartete Kunst in Nazi 
Duitsland 
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Het ongrijpbare heelal 
 
 

Servé Vaessen 

 
 
Het heelal is letterlijk ongrijpbaar. Sterren, sterrenstelsels en planeten staan 
op zeer grote afstanden van de aarde en we kunnen ze alleen bestuderen 
dankzij het licht dat we van deze objecten opvangen. Dat kan door een 
telescoop of, zoals in het geval van planeten, door er met een ruimteschip 
naar toe te vliegen. Maar ook in die gevallen moeten we het doen met foto’s 
en meetgegevens die deze ruimtesondes naar de aarde sturen. Slechts in 
een beperkt aantal gevallen kunnen we stukken uit het heelal letterlijk 
vasthouden en in het laboratorium bestuderen: meteorieten en de 
maanstenen die de Apollo-astronauten mee terug brachten naar de aarde. 
In dit opzicht is sterrenkunde bij uitstek een observationele wetenschap, die 
het van waarnemingen en ontdekkingen moet hebben. Zonder waarnemingen 
hebben we geen weet van het bestaan van planeten en sterrenstelsels, 
kunnen we niet weten dat sterren in feite zonnen zijn en hebben we geen idee 
hoe groot en uitgestrekt het heelal is en dat de kosmos uitdijt.  
Maar zonder natuurkunde en theorie komen we met onze waarnemingen niet 
ver. Zonder de theoretische natuurkunde waren we nooit te weten gekomen 
hoe het komt dat de aarde om de zon draait, hoe de zon energie opwekt, hoe 
sterren ontstaan, evolueren en opgebrand raken, en van het bestaan van 
zwarte gaten zou niemand ooit gehoord hebben. De rol van de natuurkunde is 
zo groot dat moderne sterrenkunde tegenwoordig in feite astrofysica is, 
eigenlijk niet meer dan een onderafdeling van de natuurkunde. En twee 
natuurkundige theorieën steken in de astrofysica om de haverklap de kop op. 
Enerzijds is dat de algemene relativiteitstheorie, over ruimte, tijd en 
zwaartekracht. Moderne kosmologie, die zich met de opbouw en evolutie van 
het heelal als geheel bezig houdt, is ondenkbaar zonder de algemene 
relativiteitstheorie. Maar materie en energie in het heelal bestaan uit deeltjes 
en om het gedrag en de eigenschappen van elementaire deeltjes te 
beschrijven hebben we de kwantumtheorie nodig. Beide theorieën zijn echter 
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uitermate vreemd, in de zin dat ze mijlenver af staan van onze dagelijkse 
ervaring en ons voorstellingsvermogen. Want wie kan zich als leek werkelijk 
iets voorstellen bij gekromde ruimtetijd en een deeltje in superpositie, dat 
zich, voordat een waarneming verricht wordt, op twee plaatsen tegelijkertijd 
bevindt? Toch kunnen we niet om deze bizarre theorieën heen als we het met 
name hebben over zwarte gaten en het ontstaan van het heelal. Niet toevallig 
zijn dit ook de twee onderwerpen die in een cursus sterrenkunde de meeste 
vragen oproepen. HOVO-cursussen over de oerknal doen het altijd goed en 
dat komt omdat mensen dan hopen op antwoorden op de vraag hoe ons 
heelal, dat wil zeggen wij en alles wat er bestaat, is ontstaan. We weten dat 
ons heelal al 13,8 miljard jaar expandeert vanuit een uiterst dichte en hete 
begintoestand. Waarnemingen wijzen daar onweerlegbaar op en met onze 
natuurkunde kunnen we steeds beter beschrijven wat er zich kort na de 
oerknal afspeelde. Maar het moment van de oerknal zelf blijft voor ons 
verborgen, simpelweg omdat onze natuurkundige theorieën hiervoor nog niet 
toereikend zijn. Daarvoor is een nieuwe theorie van kwantumzwaartekracht 
nodig, maar die wil maar niet van de grond komen. Dus moet ik mijn cursisten 
met enige regelmaat teleurstellen met de mededeling dat we in feite niets 
weten over het ontstaan van het heelal. Wel weten we al het een en ander 
over wat zich kort na de oerknal heeft afgespeeld, maar ook dat is vaak alleen 
te begrijpen met behulp van die uiterst vreemde algemene relativiteitstheorie 
en kwantummechanica. Naarmate de omstandigheden in het heelal extremer 
worden, zoals vlak na de oerknal en in de buurt van een zwart gat, wordt het 
beroep dat we op deze beide theorieën doen, en daarmee ook het beroep op 
het voorstellingsvermogen van de cursisten, alsmaar groter. En in die zin is 
het heelal ook figuurlijk ongrijpbaar. De grote vragen over het ontstaan van 
het heelal en wat er in een zwart gat zit, blijven onbeantwoord, en wat we wel 
weten over het heelal staat soms zo ver af van de alledaagse ervaringswereld 
dat veel cursisten daarvan – vrees ik –  ook niet erg veel chocola kunnen 
bakken. En ik zelf trouwens soms ook niet. 
Maar laat ik deze column niet in mineur eindigen en erop wijzen dat we van 
heel ver komen. Honderd jaar geleden wisten we niet dat er sterrenstelsels 
bestonden, hoe groot het heelal was en dat het heelal uitdijde. Van het 
ontstaan en de evolutie van sterren was maar zeer weinig bekend en wat 
men toen hierover meende te weten, was ook nog eens grotendeels fout. 
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Mars werd toen nog bewoond door kanalen gravende Marsmannetjes, 
ruimtemissies naar de maan en de planeten leken nog sciencefiction en van 
de oerknal had nog nooit iemand gehoord. Het heelal is de afgelopen eeuw 
niet alleen veel groter maar ook onnoemelijk veel rijker en vooral ook 
fascinerender geworden. En veel van deze nieuwe kennis kan best op een 
begrijpelijke manier op een lekenpubliek, al of niet via een HOVO-cursus, 
worden overgebracht. Het publiek geen deelgenoot van deze nieuwe kennis 
maken zou ongehoord zijn. En dat het brein daarbij af en toe behoorlijk 
kraakt, nemen we dan maar op de koop toe.  
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Golven  

 
 
 

Hilbert de Wal 
 

 
 
Wat is het toch jammer dat de geschiedenis zich niet zo makkelijk in 
wetmatigheden laat vangen. Natuurwetenschappers hebben het maar 
makkelijk: één en één is twee. Period! Zelfs economen hebben hun eigen 
varkenscyclus, die dwingend voorschrijft dat overschotten en tekorten elkaar 
afwisselen. En hetzelfde geldt niet alleen voor varkens, maar ook voor 
koffiebonen, olie en vastgoed. Heerlijk, zo kunnen we tenminste rekenen en 
zo kunnen we plannen! Een bijbelse regelmaat van zeven magere en zeven 
vette jaren, zoals Jozef in het bijbelboek Genesis de droom van de farao al 
duidde: Jozef die op Keynesiaanse wijze pleit voor een anticyclisch 
begrotingsbeleid om de scherpe kantjes een beetje af te vlakken...  
Maar hoe vlakken we de politieke en maatschappelijke scherpe kantjes af? 
En moeten we die wel af willen vlakken? Of moeten we de geschiedenis op 
haar beloop laten, kunnen we haar uiteindelijk niet sturen? De tijd die 
schijnbaar willekeurige gebeurtenissen aaneen rijgt is een grillige meesteres 
en slavin tegelijk, zo lijkt het soms. Maar toch is de studie naar hetgeen er 
achter ons ligt zinvol. Of zoals de eerste geschiedschrijver, Herodotus van 
Halikarnassos, het in de vijfde eeuw voor Christus al verwoordde: “opdat niet 
de daden der mensen verdwijnen door de tijd” (Herodotus, Historiën, boek 
1:1). Een collectief geheugen, hoe vertekend of getekend ook, als matigende 
vermaning voor de huidige generatie. 
 
Geschiedschrijving is nuttig omdat we onze huidige tijd daarmee kunnen 
spiegelen aan het verleden. Met de historicus als de schele profeet die in 
omgekeerde richting orakelt. Aan profeten sowieso geen gebrek 
tegenwoordig: wie een beetje om zich heen kijkt zal zien dat het in ons 
huidige tijdsgewricht wemelt van de onheils- en heils-profeten. De onheil-
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predikers krijgen al genoeg aandacht, maar aan andere kant van het 
profetische spectrum vinden we ook de heilsprofeten die hun ongeduld om 
het einde der tijden te verwelkomen maar nauwelijks kunnen beteugelen. Dit 
verschijnsel kennen we vanuit fundamentalistische islamitische hoek, maar 
ook in christelijke kringen - zeker in de Verenigde Staten - is het geloof in een 
spoedige komst van de messias wijdverbreid. Veel conservatieve christenen 
juichten het besluit van Trump om de Amerikaanse ambassade in Israël van 
Tel Aviv naar Jeruzalem te verplaatsen toe omdat dit de wederkomst zou 
kunnen bespoedigen. Juist omdat het protestantse gedachtegoed mij niet 
vreemd is, heb ik een gezonde aversie tegen dit soort vooronderstellingen. 
Alsof de Heer zijn Wederkomst zou laten beïnvloeden door een presidentiële 
beslissing van Trump. Een gotspe, een onbeschaamdheid, hybris! 
 
Kortom, er is veel waarop we hopen en ook veel waardoor we ons bedreigd 
weten of bedreigd voelen, en de sociale media leveren ons het perfecte 
platform om niet alleen onze maaltijd, onze poes en onze vakantiefoto’s uit te 
serveren, maar ook om onze haat en onze angsten breed te etaleren. De 
sociale media als moderne doos van Pandora, zoals Stephen Fry het zo mooi 
omschrijft.   
Je zou kunnen denken dat de verworvenheden van de sociale media - tot op 
heden in elk geval - in de categorie singulaire gebeurtenissen vallen, als iets 
dat we nog niet eerder hebben meegemaakt... Toch zou ik juist hier als 
schele profeet de spiegel der geschiedenis ter hand willen nemen. Meer dan 
vijf eeuwen geleden hadden we ook te maken met een volstrekt nieuw vehikel 
dat massacommunicatie mogelijk zou maken: de drukpers. Dat die in 
Haarlem door Laurens Janszoon Coster zou zijn uitgevonden is natuurlijk 
fake history, Johannes Gutenberg lijkt een betere kandidaat. Analoog aan het 
tweespan drukpers-computer kan ik de lijn eenvoudigweg doortrekken: de 
politieke en religieuze pamfletten van de vroegmoderne tijd waren toen wat 
nu de debatten op de social media zijn. Die pamfletten werden in die tijd in 
oplages van honderden, van duizenden, ja van tienduizenden gedrukt, vergist 
u zich niet in de reikwijdte daarvan! In de goeddeels geletterde en ten dele 
verstedelijkte wereld van Noord- en West-Europa waren de gedrukte 
pamfletten de equivalent van wat nu de online scheldpartijen op Facebook of 
Twitter zijn. De impact van de reformaties van Luther en Calvijn, van het 
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katholieke tegenoffensief, het zou allemaal minder diepe sporen hebben 
nagelaten als de drukpersen in Wittenberg, Straatsburg, Basel, Leiden, Parijs 
en Rome niet vrijwel dag en nacht zouden hebben gedraaid. Zonder 
massacommunicatie geen massahysterie. 
 
Ook vijf eeuwen geleden waren er onheils- en heilsprofeten te over. Ook toen 
werd het einde der tijden voorzegd. Duizenden doperse christenen, vol 
hervormende ijver, trokken in 1534 in blijde afwachting van de Wederkomst 
van Christus naar Münster. Dat het sociaal-religieuze experiment aldaar 
zonder het gewenste resultaat bleef, daarvan getuigen nu nog de kooien aan 
de kerktoren van Münster: de kooien waar de lijken van de leiders van de 
beweging, waaronder de bekende Jan van Leiden, na hun gruwelijke 
folterdood in werden tentoongesteld. Heil en onheil gaan in de wereldse 
praktijk vaak hand in hand. De hysterie en de ongebreidelde godsdienstijver 
zouden uiteindelijk leiden tot oorlogen, inquisitie, plunderingen, en 
hongersnoden die diepe voren in de vroegmoderne Europese geschiedenis 
zouden trekken. 
 
Vandaag is het precies vijfhonderdtwaalf jaar geleden dat in Lissabon een 
zogenaamde nieuwe christen, een jood die zich tien jaar daarvoor 
gedwongen had moeten bekeren tot het katholicisme, tijdens de mis het 
gezicht van de lijdende Heer weigerde te herkennen in de flakkering van het 
kaarslicht op het altaar, zoals andere aanwezigen beweerden. Hij werd de 
kerk uitgesleurd, op straat doodgeslagen en op de Rossio verbrand. Wat 
volgde was een tweedaags bloedbad waarbij naar schatting 
negentienhonderd nieuwe christenen door de woedende volksmassa’s 
werden gelyncht en verbrand. 
 
Laten we daarom juist ook aandacht schenken aan een paar van de 
matigende tegendraadse stemmen die in de zestiende en zeventiende eeuw 
pleitten voor terughoudendheid, tolerantie en voor de rede: Erasmus, 
Coornhert, Hugo de Groot, Descartes en Spinoza. Zonder heiligen van ze te 
willen maken, maar wel om ze te roemen om wat ze durfden te doen: niet 
gewoon meedeinen op de golven van de geschiedenis, maar een andere 
‘frequentie’ zoeken. In de hoop zo een constructieve interferentie te 
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bewerkstelligen die te veel heil en te veel onheil uit het publieke domein zou 
kunnen weren. 
 
Juist daar kán en móet onderwijs, voor alle leeftijden, een belangrijke rol 
spelen. Onderwijs in alle disciplines, niet in de laatste plaats in de humaniora. 
De laatste decennia hebben de ‘harde wetenschappen’ veel aandacht 
gekregen, vooral vanuit het oogpunt van economisch rendement. Ik houd hier 
graag een pleidooi voor meer aandacht voor de menswetenschappen, voor 
kunst, cultuur, muziek, filosofie en geschiedenis. Niet dat mijn pleidooi zoveel 
effect zal sorteren, maar ik troost me met de gedachte dat op de golven van 
de geschiedenis zoiets toch vanzelf weer komt aanrollen…  
 
Veel lezen, goed nadenken en af en toe een vlaag van meningnietes, dat 
wens ik u als schele achteruit orakelende profeet toe. 
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Waartoe? 
 
 

Jettie de Wal 

 
 
Wat is de zin van het leven? Waartoe zijn wij op aarde? Tot zo halverwege de 
jaren zestig was deze vraag én het antwoord erop onderdeel van de lesstof 
van iedere katholieke lagere school. Dus zeker zo’n driekwart van de hier 
aanwezigen, vermoed ik, kan het met mij meezeggen: ‘wij zijn op aarde om 
God te dienen en om (daardoor) hier en in het hiernamaals gelukkig te 
worden.’ Ja, dat waren nog eens overzichtelijke tijden. Toen wisten we nog 
hoe God eruit zag en ook van het hiernamaals – én van het belang ervan - 
hadden we een aardig vast omlijnd idee: een beetje een saaie boel, maar wel 
veilig -- zolang je tenminste niet in de verkeerde afdeling belandde.  
Het afgelopen HOVO-seizoen heb ik met de cursisten van de Latijnse 
leesclub het hiernamaals van de Romeinse dichter Vergilius bezocht: een 
aanzienlijk minder geordend oord dan ‘ons’ hiernamaals. In het zesde boek 
van het Aeneis-epos stort de held van het verhaal zich in de pre-christelijke 
onderwereld: een bont samenraapsel met een nogal warrige lay-out en 
slechte bewegwijzering. Aeneas komt er de chagrijnige, ongewassen Charon 
tegen, wenende kinderzieltjes, eeuwig rouwenden, schuldloos dolende 
schimmen, met slangen en zwepen gemartelde zondaren, en natuurlijk ook 
zijn wereldberoemde, inmiddels zeer stuurse, ex-geliefde Dido. Voor een 
minderheid van de doden zijn de Elyseïsche velden weggelegd: een soort 
ruim bemeten engels gazon voor een eeuwigdurende picknick met zang en 
dans, voor wie tenminste niet de pech heeft middels een door het water van 
de Lethe geïnduceerd coma herinneringsloos te moeten verhuizen naar weer 
een volgend lichaam in de gebrekkige bovenwereld. Een brok Stoa, een flinke 
portie Plato, een hapje Pythagoras en een flard Lucretius: de onderwereld 
van Vergilius biedt het allemaal. En behalve deze veelzijdige inhoud is er ook 
nog de taal en de vorm van de verzen om van te proeven en om te 
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bekloppen. Langzaam natuurlijk, omdat Latijn wat extra inspanning vergt. 
Heerlijk, zo’n mengelwerk van tekst én ideeën, iedere keer weer; 
aanknopingspunten genoeg voor mij als docent om een veelheid van 
stokpaardjes te berijden en – hopelijk – ook enigszins de moeite waard voor 
de cursisten. De Vergiliaanse onderwereld leverde in ieder geval voldoende 
gespreksstof: er was genereuze geamuseerdheid, maar ook verbazing, 
bijkans verontwaardiging soms: ‘hoe konden ze destijds die onzin toch 
allemaal geloven!’ (deden ze waarschijnlijk ook niet, tenminste niet zoals wij 
‘geloven’). En ook: ‘wat hebben ook wij ons vroeger toch allemaal op de 
mouw laten spelden’. Wat in ieder geval zonneklaar werd, is dat de eerste 
vraag van de katholieke catechismus bij de - althans bij míjn - HOVO-
cursisten weliswaar nog wel eens opduikt, maar dat het antwoord nog maar 
zeer ten dele voldoet. God en hiernamaals hebben aan geloofwaardigheid 
ingeboet. Waartoe zijn we op aarde? ‘Ach, we zijn er nu eenmaal, en we 
willen het graag een beetje aangenaam hebben, en dan bij voorkeur niet pas 
ná de dood’, zo zou ik – zeker niet badinerend bedoeld - de zienswijze van de 
homo HOVO willen samenvatten. En een belangrijk onderdeel van dat het-
aangenaam-hebben is: hier op aarde met vreugde je nieuwsgierige neus 
achterna lopen, de wereld verkennen, de schwung erin houden -- en het is 
mooi als er wat structuur in dit ‘levensproject’ zit én als het samen met 
anderen kan. Kortom: het volgen (en ook het geven) van een (HOVO)-cursus 
rijmt uitstekend met deze kijk op het leven, in ‘the small scheme of things’ 
natuurlijk. 
En wat doet Aeneas in het vervolg van Vergilius’ epos? – er zijn per slot van 
rekening nog zes boeken te gaan. Hij verlaat doodleuk de onderwereld weer, 
en: ‘ille viam secat ad naves sociosque revisit’ (Aeneis vi, 899). Linea recta 
voegt hij zich weer bij zijn makkers om samen met hen gretig zijn zoektocht te 
vervolgen. Hij pakt het aardse leven onmiddellijk en met gusto op. Goed 
voorbeeld doet goed volgen.  
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