Volksuniversiteit - Kopstukken uit de filosofie
Ron Muijzer over Sartre – verslag van de bijeenkomst op 2/4-2019
We beginnen deze bijeenkomst met muziek. Eind jaren ’40 van de vorige eeuw was Parijs, en
met name de kern van het door de stad opgeslokte oude dorpje Saint Germain des Prés, het
intellectuele en kunstzinnige centrum van de wereld.
Zangeres Juliette Gréco, destijds een van de coryfeeën van de ‘scene’, zingt erover, een
mysterieuze tekst van Guy Béart: er is geen toekomst (l’après), geen verleden (d’autrefois),
alleen maar vandaag (aujourd’hui). Dat is l’éternité de St.Germain des Prés. De tekst van dit
lied is overigens ook een verwijzing naar ‘Club Maintenant’, waar Sartre zijn eerste grote
lezing hield na WOII. De zaal was te klein voor de menigte belangstellenden. Mensen vielen
flauw. De tekst van de lezing werd later uitgegeven onder de titel “L’existentialisme est un
humanisme”. De boodschap van Sartre voorzag duidelijk in een behoefte, en het effect van
deze bijeenkomst was enorm..
Guy is 4 jaar geleden overleden. Juliette is nu 92.

Leven
Jean-Paul Sartre werd geboren in 1905. Zijn vader was officier bij de marine. Vader overleed
toen Jean-Paul ruim een jaar oud was. Hij werd opgevoed door zijn moeder en opa en oma
van moederskant (Schweitzer, familie van Albert), en had een luizenleven in een
intellectueel en cultureel rijke omgeving. Hij werd beschouwd en behandeld als een
wonderkind en geheel in de watten gelegd. Dat stopte abrupt toen hij op 8-jarige leeftijd
betrapt werd bij het stelen van geld uit zijn moeders portemonnee. Vanaf dat moment werd
hij gewantrouwd. Toen zijn moeder enkele jaren later hertrouwde en het gezin naar La
Rochelle verhuisde (Poitou, aan de kust) ging het helemaal mis. Sartre was er
diepongelukkig; hij werd gepest op school (klein, wijsneuzig mannetje uit de grote stad) en
hij had een enorme hekel aan zijn gewelddadige stiefvader.
Toen hij 15 werd, keerde hij terug naar Parijs, verhuisde naar het internaat van een lyceum,
en werd toegelaten tot de beroemde Ecole Normale Supérieur, waar hij filosofie ging
studeren. Hij ontmoette er zijn levenspartner Simone de Beauvoir, filosoof Raymond Aron en
schrijver Paul Nizan.
Na zijn afstuderen werd Sartre docent filosofie in het middelbaar onderwijs. Hij voelde zich
aangetrokken tot de fenomenologie van Edmund Husserl en Martin Heidegger, filosofische
grootheden in die tijd, en schreef romans en theaterstukken (waarover later meer).
In 1939 wordt Sartre opgeroepen voor militaire dienst, en krijgt vanwege verregaande
ongeschiktheid voor het krijgsbedrijf een baantje bij de meteorologische dienst. Bij de inval
van de Duitsers wordt hij krijgsgevangene. Deze periode noemt Sartre zelf ‘la tournure’ (de
wending); hij werd zich politiek bewust. Tot die tijd had hij zich niet bemoeid met politiek, en
zo min mogelijk met medemensen. Nu ziet hij in dat je het niet redt zonder ‘engagement’.
Dat wil niet zeggen dat hij zich meteen opwerpt als verzetsheld; hij leidt een tamelijk rustig,
burgerlijk bestaan als leraar (als vervanger van een ontslagen joodse collega). Wel schrijft hij
in 1944 het toneelstuk ‘Les mouches’ (de vliegen), waarin hij stelling neemt tegen de
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bezetter. En na de oorlog verschijnen de diverse delen van ‘Les chemins de la liberté’ (de
wegen der vrijheid), die hij in conceptvorm al tijdens de oorlog geschreven had.
Na de oorlog begint hij samen met vriend Maurice Merleau-Ponty het tijdschrift “Les temps
modernes’ (naar analogie van de film ‘Modern times’ van Chaplin). Vooral via dit populaire
tijdschrift verspreidt de nieuwe filosofie, het existentialisme, zich razendsnel. Het wordt een
mode- en een exportartikel. Deze filosofie, met de Parijse wijk Saint Germain des Prés als
centrum/uitvalsbasis, wordt een manier van leven, inclusief kleding, muziek, literatuur,
toneel, en houding. De cultus/hype gaf de trieste armoede kleur, en de ontreddering
betekenis. Vanover de hele wereld komen jonge kunstzinnige types naar Parijs om zich
onder te dompelen in deze cultuur. Ook vrijwel alle Nederlandse artiesten en kunstenaars
laten zich er inspireren.
Sartre was klein van stuk, was verre van atletisch gebouwd, had een slechte huid en slechte
ogen, en in de loop van de jaren ’50 zorgde een oogziekte er voor dat hij aan één oog
praktisch blind werd, en dat dat oog schuin omhoog draaide. Dit gaf hem een karakteristiek
uiterlijk, zeer in trek bij cartoonisten. Die slechte ogen en het weinig indrukwekkende
postuur hebben hem waarschijnlijk diverse malen het leven gered; hij werd niet ingezet voor
fysiek gevaarlijk werk, en oogde niet bedreigend.
Sartre en Simone de Beauvoir hadden hun hele leven een liefdesverhouding, maar een zeker
voor die tijd zeer moderne: een vrije. Beiden hadden voortdurend ook andere relaties, en
m.n. Jean-Paul had er bijzonder veel: er waren veel dames die graag een nacht met de
beroemde filosoof wilden doorbrengen.
Sartre en De Beauvoir waren publieke figuren, altijd omgeven door een schare vrienden en
fans. E.e.a. werd nog versterkt doordat ze grote delen van dag en nacht in het openbaar, in
cafés doorbrachten. Dat had, zeker in het begin, een triviale reden: na de oorlog was de
Franse economie een puinhoop. Het land was arm, en dat uitte zich o.a. in het niet (kunnen)
verwarmen van hotel- en pensionkamers. Om te kunnen werken zochten velen de warmte
van een café en restaurant op. Sommigen zaten daar de hele dag op één consumptie. Maar
toen mensen als Sartre, De Beauvoir, Boris Vian, Albert Camus enorme hoeveelheden
volgelingen en belangstellenden trokken, had geen enkele kroegbaas meer bezwaar tegen
hun aanwezigheid. Etablissementen als café de Flore, brasserie Lipp, bar Napoléon en Les
Deux Magots werden een soort bedevaartsoorden, en zijn dat in zekere zin nu nog. De Flore
was in de begintijd bijzonder in trek, omdat de baas, monsieur Boubal, banden had met het
criminele circuit en op de zwarte markt aan koffie en tabak kon komen.
Om haar hoofd warm te houden, droeg Simone de Beauvoir in de beginjaren vaak een soort
tulband. Het werd haar handelsmerk, vergelijkbaar met de hoedjes van Beatrix.
Via zijn vriend Raymond Aron (die Sartre altijd aansprak met “mon petit camarade”) maakte
Sartre kennis met Duitse filosofen, en m.n. met de ideeën van Edmund Husserl en Martin
Heidegger. Deze filosofen verwierpen filosofie op basis van abstracte ideeën en theorieën;
ze wilden uitgaan van het leven zoals zich dat aan ons voordoet. Zij zetten het nauwkeurig
beschrijven van ervaring van verschijnselen centraal, vandaar de naam: fenomenologie. Aron
nodigde Sartre uit om naar Berlijn te komen. Sartre komt na een half jaar terug in Parijs met
een meer op individuele beleving gerichte versie van de fenomenologie, die hij
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‘existentialisme’ noemt (de naam is waarschijnlijk ontleend aan de titel van een boek van de
Deense filosoof Soren Kierkegaard).
Dit existentialisme is volgens sommigen ‘meer een stemming dan een filosofie’. Het is in
ieder geval niet een filosofie van stellingen en argumenten, maar een van emoties, van
onbereikbare liefde, van afkeer, spanning, (jazz)muziek, en seks.
Sartre was filosoof, maar voor alles literair auteur. Hij schreef heel beeldend, heel
toegankelijk, en in feite maar over één thema: wat betekent het om vrij te zijn.
Veel meer dan in Nederland speelt in Frankrijk de straat een centrale rol in de politiek. Gele
hesjes-achtige protesten vormen al honderden jaren een terugkerend verschijnsel in de
politieke arena. En veel meer dan in Nederland hebben filosofen een belangrijke functie in
het politieke debat. Het zal in Nederland niet vaak voorkomen dat een filosoof de barricades
beklimt en de regering dicteert wat te doen. In Frankrijk is dat vrij normaal.
Sartre was voor WOII al redelijk beroemd, maar erna werd hij een ster: hij werd vereerd,
voortdurend gefotografeerd en geïnterviewd, en was een vraagbaak voor jan en alleman.
Sartre en De Beauvoir werden wel ‘de koning en koningin van het existentalisme’ genoemd.
In 1948 deed de Katholieke Kerk alle werken van Sartre en De Beauvoir in de ban. Een betere
reclame was in het Frankrijk van die tijd niet denkbaar!
Begin jaren ’50 werd alom geëxperimenteerd met drugs, soms ook om in het kader van de
fenomenologie de waarneming te bestuderen. Een van de meeste bekende onderzoekers op
dit gebied was Aldous Huxley (1894-1963), de schrijver van ‘Brave new world’ en “Doors of
perception’. Ook Sartre ging aan de slag en slikte een dosis mescaline. De trip loopt volledig
uit de hand: de drug versterkt Sartre’s fobie voor kleverige, slijmerige dingen, en hij wordt
nog lange tijd achtervolgd door afschrikwekkende visioenen. Die angstbeelden staan voor
Sartre model voor het besef van ‘contingentie’: het gegeven dat niets noodzakelijk gebeurt,
dat alles ook anders kan. Dat vervult hem met ‘mélancholia’, zwarte gal, de oorspronkelijke
titel van de roman die uiteindelijk de titel ‘la nausée’ kreeg.
Voor en gedeeltelijk tijdens WOII is Sartre nauwelijks geïnteresseerd in politiek. Zoals de
meeste Fransen was hij vooral bezig met overleven, en de scheidslijn tussen collaboratie en
verzet was vaak niet erg duidelijk. Hij noemt later zijn periode in krijgsgevangenschap ‘de
gelukkigste in zijn leven’: juist wanneer je beperkt wordt door gevangenschap, word je je
bewust van je vrijheid.
Die vrijheid zadelt je, of je nou wil of niet, op met verantwoordelijkheid, en Sartre zag in dat
ook politiek engagement daaronder valt. Door zijn filosofisch werk lag hij overhoop met zo’n
beetje alle gevestigde autoriteiten, maar ook met de academische filosofie, die het
existentialisme veel te vulgair vond, en met de communistische partij, die in eerste instantie
niets moest hebben van zelfstandig denkende, kritische individuen. Later, toen de Koude
Oorlog vorm begon te krijgen, en Frankrijk zich steeds meer pro-Amerika verklaarde, koos
Sartre partij voor de Sovjet Unie, en verheerlijkten hij en De Beauvoir het Russische systeem,
soms op behoorlijk naïeve wijze. Toen Sartre zich in 1952 officieel communist verklaarde,
was dat landelijk voorpaginanieuws in Frankrijk. Na een bezoek aan de Sovjet-Unie schrijft
hij een aantal lofzangen op het systeem aldaar (hij stelt bijvoorbeeld dat de vrijheid van
meningsuiting daar groter is dan in Frankrijk). Het kost hem zijn vriendschap met schrijver
Albert Camus.

3

Wanneer de USSR in 1956 met veel geweld Hongarije bezet, keert Sartre zich af van het
marxisme en wordt maoïst. Een mooie, illustratieve anekdote is dat tijdens de Algerijnse
oorlog allerlei medeactivisten met pamfletten en folders werden gearresteerd, behalve
Sartre. Commentaar van de toenmalige president Charles de Gaulle: “Een Voltaire zet je niet
in de gevangenis”. Sartre was woedend.
In de jaren daarna, in feite tot aan zijn dood, kiest hij steeds partij voor de kant van
vrijheidsstrijders, onafhankelijksbewegingen, de ‘underdog’, ook wanneer dat betekent dat
hij duistere praktijken, en zelfs massamoord moet vergoelijken. En er zijn conflicten te over:
Indochina/Vietnam, Algerije, Palestina, etc.
Zijn opmerking na de aanval op het Olympische dorp in München in 1972, dat ‘terreur het
enige wapen van de armen is’, kostte hem veel goodwill.
Hij bleef overigens altijd onafhankelijk, werd nooit lid van een partij, en weigerde
onderscheidingen en prijzen (zoals in 1964 de Nobelprijs voor literatuur).
Tot zijn dood in 1980 blijft hij het boegbeeld van extreem links. Sartre had overigens de pest
aan de dood; de dood berooft je van alle vrijheid.

Filosofie (+ boeken + uitspraken)
Sartre borduurt in de jaren ’30 voort op het bewustzijnsbegrip van Husserl. Husserl
definieert bewustzijn als: ‘bewustzijn is bewustzijn van iets’. Dit betekent dat het idee van
bewustzijn als een cartesiaanse homunculus, een waarnemend mannetje in de menselijke
schedel, verlaten wordt. Bewustzijn is niet meer een kwestie van passief indrukken op je af
laten komen; volgens Husserl is het ‘een jezelf actief naar buiten werpen, in de richting van
datgene waarvan je je bewust wordt’. Bewustzijn bevindt zich dus buiten je, niet in je.
Husserl zag bewustzijn als een onderdeel van kennisverwerving. Kennis is volgens hem vaak
vervuild door allerlei conventies. Het is volgens hem zaak om verschijnselen te ontdoen van
die vervuiling, allerlei niet geverifieerde meningen, niet ter zake doende ideeën, normen en
verplichtingen; pas dan krijg je zicht op ware kennis. Dit proces noemde Husserl de epochè
of eïdetische reductie.
Sartre stelt dat niet alleen ons bewustzijn, maar ons hele bestaan een kwestie is van je naar
buiten werpen, in de richting van het ware bestaan, datgene waarvan wij ons bewust zijn.
Daarmee integreert hij dit bewustzijnsidee van Husserl in zijn ontologie, zijn zijnsleer. Sartre
stelt: “Wij zijn voor zover wij projecten zijn” (van pro en iacere – ‘vooruit werpen’). De
subtitel van zijn boek “L’être et le néant” is dan ook: een proeve van fenomenologische
ontologie.
In het boek legt Sartre uit dat mensen op twee manieren in de werkelijkheid kunnen staan:
être en soi = essentie
Het zijn als ding. Een ding is gemaakt met een bepaald doel. Het heeft een vooraf bepaalde
functie. Een mes is gemaakt om te snijden, en als het mes dat goed doet, is iedereen
tevreden. Het bestaan van een mes valt met zichzelf samen; daarom is bewustzijn niet
nodig. Hetzelfde geldt voor een klok, een computer, een vliegtuig, en ga zo maar door. Hier
klinkt volgens mij een echo van de ‘conatus’ van Spinoza. Sartre noemt dat de ‘essentie’. In
de samenleving waarin hij leefde, was het heel normaal dat voor de geboorte, of al voor de
conceptie van een kind, de essentie van dat kind al werd vastgelegd: als het een jongetje

4

wordt, volgt hij zijn vader op in de bakkerij, als het een meisje wordt, gaat ze trouwen (met
Jean of Pierre, ook dat is al vooraf bepaald) en wordt ze moeder. Er werd vooraf al een
universiteit uitgezocht, de geloofsovertuiging stond al vast, en de voorliefde voor voetbal of
klassieke muziek. Hier vloeit de existentie, het bestaan, voort uit de essentie. Bestaan,
existeren, is in deze constructie simpel een kwestie van essentie ‘uitpakken’ (ontwikkelen of
‘déveloper’). En als het anders loopt dan voorzien, is de desbetreffende mens ‘mislukt’.
Deze manier van zijn is volgens Sartre een niet-authentieke manier van zijn (wat mensen
betreft; voor een mes, klok, computer of vliegtuig is het ok).
être pour soi = existentie
Voor een mens is ‘met zichzelf samenvallen’ niet weggelegd. In de woorden van Sartre: Je
kunt nooit een ober zijn zoals een boom een boom is; je bent alleen ober voor zover je je als
ober gedraagt. Je kunt daar ook altijd weer mee stoppen.
Mensen beginnen hun leven als ‘geworpene’: je wordt in een bestaan gegooid en moet daar
vervolgens mee zien te dealen.
Als je dan net doet of er een vooraf gegeven essentie is, die je voorschrijft wat je moet doen,
ben je volgens Sartre ‘te kwader trouw’ (mauvaise foi)
De juiste weg is volgens Sartre accepteren dat je eenzaam in de leegte staat, zelf je plan
moet trekken, en moet leren van wat mis gaat. Je beweegt je in de richting van wat je je
voorstelt, en op die manier ‘leef je je existentie’. Sartre vergelijkt existeren met een ezel die
achter een wortel aanloopt. Die wortel hangt aan een hengel die vastzit een de kar die die
ezel voorttrekt. De ezel werpt zich naar voren in de richting van wat hij zich voorstelt. Dat is
être pour soi, zijn als bewustzijn.
Existentialisme, de authentieke manier van zijn, is volgens Sartre het voorafgaan van
existentie aan essentie. Je weet niet precies waar je heen gaat en wat gaat gebeuren, maar
je moet iets kiezen, en als je na jaren terugkijkt naar het spoor dat je getrokken hebt door de
werkelijkheid, begint langzaam een bepaalde essentie duidelijk te worden.
In het begin van je existentie sta je volgens Sartre voor een niets: een werkelijkheid die geen
vooraf gegeven zin of betekenis heeft, die ‘contingent’ is. Camus gebruikte hiervoor het
woord ‘absurd’. Wij hebben geen andere zin dan de zin die we zelf geven. Je moet eerst dit
‘niets’ beseffen, in een fase van nietzscheaans nihilisme. Pas daarna kom je er achter dat dit
ook betekent dat je volkomen vrij bent om je te ontwikkelen tot wat je maar wil, uiteraard
binnen de grenzen van de bestaande situatie. Deze vrijheid is geen pretje; je bent er volgens
Sartre ‘toe veroordeeld’. Het is jouw verantwoordelijkheid. Je snor drukken door te
proberen onder die verantwoordelijkheid vandaan te komen, dat noemt Sartre ‘te kwader
trouw zijn’.
Het ‘néant’, het niet-zijn, is een lastig begrip. Sartre legt het zelf uit aan de hand van een
voorbeeld. Hij gebruikt regelmatig een fictieve persoon, Pierre. “Je komt in een café vol
mensen, en ziet dat Pierre er niet is. Je ziet dan geen café vol mensen; wat je ziet, is de
afwezigheid van Pierre.“ Volgens Sartre is iets iets doordat het iets anders niet is.
Sartre legde het soms ook uit aan de hand van een grap: Iemand bestelt in een café een kop
koffie met suiker, maar zonder slagroom, waarop de ober zegt: “Sorry, de slagroom is op. Is
geen melk ook goed?” Een ander voorbeeld is: Je kijkt in je portemonnee en ziet dat er
€150,- in zit. Je verwachtte €200,- aan te treffen. Er ontbreken dus €50,- Die ‘zijn niet’. Het je
los maken van wat je (nog) niet bent, maakt je vrij.
Het ‘néant’ wordt soms vertaald met ‘niet-zijn’, soms met ‘niet’, en Engelse vertalingen van
‘L’être et le néant’ hebben het zelfs over ‘nothingness’, nietsheid. Néant heeft de betekenis
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‘niets’, maar in Sartre’s voorbeeld is het meer dan dat: daar is het ook de afwezigheid van
iets of iemand in een bepaalde omgeving. En het is ook het tegenwoordig deelwoord van
‘nier’, ontkennen. Volgens Sartre moet je om iets te kunnen ontkennen, precies weten wat
het is. Iemand die te kwader trouw is, kent dus precies de vrijheid die hij ontkent.
Een van de andere vormen van kwade trouw is wat Sartre noemt ‘l’esprit de serieux’:
mensen die zichzelf erg serieus nemen en dat vooral naar buiten toe etaleren door zich te
gedragen volgens een bepaald, vooraf gegeven stramien, door bepaalde kleding te dragen of
bepaalde attributen te hanteren. Dergelijke mensen identificeren zich met een bepaalde rol,
en vervalsen zo hun bestaan en ontkennen hun vrijheid.
Sartre erkent dat dit soms niet anders kan: een ober wordt geacht de rol te spelen van
vriendelijke gastheer, en een politieagent van strenge, maar rechtvaardige autoriteit, anders
kunnen ze hun beroep niet uitoefenen, maar vaak spelen mensen toneel om van gedoe af te
zijn of omdat ze bang zijn om hun ware aard te tonen. En soms gaan ze na verloop van tijd
zelf geloven in hun eigen smoesjes.
Een van de pijlers onder Sartre’s succes is ongetwijfeld dat hij niet alleen zijn filosofische
inzichten vastlegde in ingewikkelde, taaie en moeilijk te begrijpen teksten als ‘L’être et le
néant’, maar daarnaast kernbegrippen uit zijn filosofie verduidelijkte door ze in de vorm te
gieten van veel toegankelijker en invoelbare romans en toneelstukken. Op deze manier
bereikte hij een breed publiek, net als Rousseau 200 jaar eerder. De romans en
toneelstukken van Sartre werden en worden alom gelezen, zijn in vele talen vertaald, en
diverse zijn verfilmd. Ik noem en beschrijf een paar van de belangrijkste, dan krijgen jullie
vanzelf een scherper beeld van de filosofische uitgangspunten van Sartre. Sartre was vrijwel
zijn hele leven bezig met discussiëren en schrijven. Zijn oeuvre is enorm, en niet altijd
overzichtelijk, en onze tijd is beperkt. Ook ik zal me daarom ernstig moeten beperken. We
gaan kijken hoe ver we komen!
In de samenvatting van ‘L’être et le néant’, dat hij tijdens de oorlog schreef, hebben we de
belangrijkste basisideeën van Sartre’s existentialisme al min of meer op een rij gezet.
In 1939 kwam “La nausée” uit (vertaald als ‘de walging’ van ‘nautia’ = zeeziekte). Het boek
maakte Sartre in één klap beroemd.
Het verhaal: De schrijver Antoine Roquentin doet in een saai kustplaatsje (‘Bouville’, een
plek die sterk doet denken aan Le Havre, waar Sartre enige tijd les gaf, zich gruwelijk
verveelde, en licht depressief werd, en uiteraard ook aan Poitou, waar hij een deel van zijn
jeugd doorbracht) onderzoek i.v.m. een nieuw boek. Het gaat over de 18e eeuwse markies
de Rollebon, een avonturier, die van alles beleefd heeft. Het lukt Roquentin niet om iets over
deze markies te schrijven; er zit geen enkele samenhang in zijn leven, en langzaam ontdekt
hij dat dat ook voor zijn eigen leven geldt, en voor alles in zijn omgeving. Alles is ‘contingent’,
totaal toevallig. Het enige waarvoor dat niet geldt, is een bluesnummer in de juke-box van
het café. Elke noot ervan bezit een bepaalde noodzakelijkheid. Deze ervaring zorgt ervoor
dat Roquentin terugkeert naar Parijs om over kunst te schrijven, wat hij nooit eerder gedaan
heeft. Dat schept hoop; “Alors peut-être que je pourrais me rappeler ma vie sans
répugnance”: dan zou ik me misschien mijn leven kunnen herinneren zonder weerzin. “Et
j’arriverais à m’accepter”: het zou me lukken om mezelf te accepteren.
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Dit gegeven vat Sartre jaren later bondig samen in een aforisme: “Als je je eenzaam voelt als
je alleen bent, bevind je je in slecht gezelschap”.
Een jaar na “La nausée” verscheen “Le mur”, een volgende bestseller.
Het boek bestaat uit vijf korte verhalen, ‘5 petites déroutes (ontsporingen) tragiques’, met
het symbool ‘muur’ als centraal thema; als gevangenis, als psychisch vastzitten, als
executieplaats.
= Het eerste verhaal ‘Le mur’ speelt zich af aan het eind van de Spaanse burgeroorlog (dus
uiterst actueel in 1939). Drie jonge mannen brengen hun laatste nacht door in een cel.
Morgen worden ze ter dood gebracht i.v.m. verzet tegen het regiem van Franco.
Hoofdpersoon Pablo houdt zich staande door het besef dat het leven geen zin heeft.
Daardoor maakt het niet meer uit of hij morgen sterft of jaren later.
= In het tweede verhaal, “La chambre” (de kamer), probeert een vrouw door te dringen tot
de wereld van haar gek geworden geliefde. Het gevolg is dat ze zich nergens meer thuis
voelt.
= “Herostratos” gaat over een man die in een isolement zit. Hij besluit om uit die
beklemmende situatie te breken door een aantal mensen te vermoorden, en daarna zichzelf.
Een zinloze daad, maar niets doen is erger.
= In “Intimité” draait het om de beroerde relatie tussen Lulu en impotente Henri. Lulu heeft
diverse andere relaties, en op een gegeven moment wil ze definitief bij Henri weg. Vlak voor
haar vertrek beseft Lulu dat het in feite niet uitmaakt wat ze kiest. Dat besef verlamt haar,
en ze blijft bij Henri. Dit verhaal zit overigens boordevol snot, slijm en viezigheid.
= Het laatste verhaal, “L’enfance d’un chef” (de jeugd van een leider) is Lucien de
hoofdpersoon. Hij weet vanaf zijn vroegste jeugd niet of hij nu een jongen of een meisje is.
Van zijn vader moet hij een sterke leider worden. Lucien begint relaties met diverse mannen
en vindt respect in een fascistische organisatie. Lucien zegt over zichzelf: “J’existe parce que
j’ai le droit d’exister” (ik besta, omdat ik daar het recht toe heb), en hij gaat ervan uit dat hij
voorbestemd is om de rol die hij nu heeft te vervullen. Daarmee doet hij het
tegenovergestelde van wat het existentialisme als uitgangspunt neemt.
Tijdens de oorlog schreef Sartre “Les mouches” (de vliegen), in feite een bewerking van een
oude Griekse tragedie, ‘Elektra’ van Euripides/Sofokles, waarin de held, Orestes, zich gesteld
ziet voor een dilemma. Zijn vader, Agamemnon, koning van Mycene, voert elders oorlog.
Tijdens zijn afwezigheid begint zijn vrouw, Klitemnestra, een verhouding met Aigistos, die
zichzelf ook tot koning kroont. Wanneer Agamemnon terugkeert, wordt hij vermoord door
zijn vrouw en haar minnaar. Orestes krijgt van de goden de opdracht om zijn vader te
wreken. Maar om zijn vader te wreken, moet hij zijn moeder vermoorden, en dat mag niet.
In de klassieke tragedie vermoordt Orestes uiteindelijk zijn moeder. Dat gebeurt ook in “Les
mouches”, maar in de oorspronkelijke versie krijgt de held wroeging, en beschouwt zijn
gedrag als misdadig; in “Les mouches” roept de hoofdpersoon aan het eind uit: “Nu ben ik
vrij!”. Hij heeft zijn keuze gemaakt als autonoom subject, en zich daarmee vrij gemaakt van
de autoriteit van de goden. Dit is de praktijk van de uitspraak “Etre, c’est se choisir” uit
‘L’être et le néant’: Zijn is zichzelf kiezen.
Het is een wonder dat Sartre dit toneelstuk midden in de oorlog kon schrijven en op laten
voeren; het ligt er dik bovenop dat het verhaal een metafoor is: Mycene, in het boek van
Sartre de stad Morbovia, staat voor het bezette Frankrijk, en met ‘les mouches’, de
vliegenplaag van de goden, worden de Duitse soldaten bedoeld.
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“Huis clos” (met gesloten deuren) is Sartre’s meest bekende toneelstuk. Hij schreef het in
1943, en een jaar later werd het voor het eerst opgevoerd.
Drie totaal verschillende mensen, uit verschillende maatschappelijke milieus, bevinden zich
in een kamer. Ze zijn dood, en kijken terug op hun leven. Ieder van hen probeert zijn/haar
verhaal wat mooier te maken, en verantwoordelijkheid voor keuzes en daden te verbloemen
door te verdraaien wat werkelijk gebeurd is. Een van de drie probeert zelfs te ontkennen dat
ze dood is: ze is niet dood, maar “la terre m’a quitté” (de aarde heeft me verlaten). Maar elk
van hen loopt uiteindelijk tegen de lamp: elk van hen is ‘de beul van de anderen’. Ze
beoordelen en veroordelen elkaar keihard, en emoties lopen zo hoog op dat ze elkaar
proberen te vermoorden. Dat kan niet, want ze zijn al dood.
De drie personen zijn eeuwig tot elkaar veroordeeld, zijn niet in staat om het oordeel van de
ander te bepalen, terwijl ze door die ander zichzelf leren kennen. Ze bevinden zich in de hel,
maar het is een hel zonder duivels, vuur en martelwerktuigen. Een van de drie vat de kern
samen: “l’enfer, c’est les autres” (de hel, dat zijn de anderen).
In de periode rond 1945, vlak na WOII, de verwoesting van Hiroshima en Nagasaki door
atoombommen, de dreiging van vernietiging, waren veel mensen bang en in de war. Vrijwel
alle morele gezagsdragers hadden boter op het hoofd. De opdracht van Sartre was helder:
“Er is geen uitgetekend pad dat naar verlossing leidt. De mens moet die weg voortdurend
zelf kiezen. Om te kunnen kiezen is hij vrij, verantwoordelijk, zonder excuus. Alle hoop ligt in
hemzelf.” (Sartre in een interview in 1945)
"Vrij zijn is niet kunnen doen wat je wilt, maar willen wat je kunt."
"Origineel: Etre libre, ce n'est pas pouvoir faire ce que l'on veut, mais c'est vouloir ce que
l'on peut." (uit: “Situations” - 1947)
In 1947 kwam het scenario in boekvorm “Les jeux sont faits” uit (de teerling is geworpen). Er
werd datzelfde jaar nog een film van gemaakt.
Ook hier zijn de hoofdpersonen, Ève en Pierre, overleden, beiden door geweld. Ze zijn voor
elkaar bestemd, maar hebben elkaar niet eerder ontmoet. Ze mogen terug naar de aarde,
krijgen een dag de tijd om elkaar de liefde te verklaren, en als dat lukt, mogen ze op aarde
blijven. Op aarde wordt hun aandacht in beslag genomen door pogingen om de oorzaken die
tot hun dood hebben geleid (vergiftiging, revolutie), aan te pakken, en onheil alsnog te
voorkomen. Het lukt niet om medemensen ervan te overtuigen dat zij, Ève en Pierre, weten
wat er moet gebeuren, wat de juiste weg is, en alles loopt alsnog uit de hand. Ze moeten
kiezen: samen verder en andere medemensen laten stikken, of anderen proberen te redden,
en terug naar het dodenrijk.
Dit thema komt vaak voor bij Sartre. Het wordt het ‘trolley-dilemma’ genoemd: Je rijdt op
een rails naar beneden. De remmen zijn kapot. Als je niks doet, rij je vijf mensen dood, maar
je kunt ook een wissel omgooien; dan rij je één persoon dood. Beide keuzemogelijkheden
zijn rampzalig, maar bij een van de twee lijk je meer moreel aansprakelijk dan bij de ander.
Van 1945 tot 1949 werkte Sartre aan de drie delen van “Les chemins de la liberté” (de wegen
der vrijheid). Het was oorspronkelijk de bedoeling dat het een vierdelig werk zou worden,
maar het is bij drie delen gebleven; tijdens het schrijven van het vierde deel werd Sartre
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steeds meer in beslag genomen door zijn politieke activisme, en verdween het manuscript in
een la.
We houden de bespreking van dit beroemde en invloedrijke werk in het kader van deze
lezing kort: het is in feite een uitwerking van het voorgaande in de vorm van een aantal
concrete voorbeelden uit het dagelijks leven van een aantal personen en groepen. Mathieu
is de hoofdpersoon, een filosofieleraar op zoek naar inzicht in wat vrijheid betekent.
= Het eerste deel, ‘L’âge de la raison’ (de jaren des onderscheids), gaat over een
bewustwording die eigen is aan de periode ‘einde puberteit, begin adolescentie’: je komt er
achter dat je het niet redt met dromen, liegen en bedriegen (ook tegen jezelf); om te leven is
verantwoordelijkheid, moed en eerlijkheid vereist.
= Het tweede deel heeft “Le sursis” als titel, ‘het oponthoud’.
= In het derde deel, “La mort dans l’âme”,
= Het vierde deel is, zoals gezegd, nooit verschenen. Er zijn alleen wat losse fragmenten
gevonden. De titel is wel bekend: “La dernière chance” (de laatste kans)
1949 “St.Genet, comédiant et martyr“ (de heilige Genet, komediant en martelaar) – een
biografie van Jean Genet, een vondeling die liefdeloos wordt opgevoed, en die op jeugdige
leeftijd wordt betrapt wanneer hij geld steelt. Zijn wereld stort in. Op de bodem van de put
neemt hij een besluit: Als jullie me een dief noemen, zal ik er een zijn! Dit noemt Sartre een
‘choix originel’, een oorspronkelijke keuze. Jean ontwikkelt zich inderdaad tot crimineel, en
neemt zo wraak op zijn omgeving. Het bijzondere is dat Sartre deze levensloop beschrijft als
een product van een bewuste keuze, terwijl zeker in die tijd vrijwel iedereen het leven van
Genet in eerste instantie zou interpreteren als een gevolg van afkomst en opvoeding, van
sociaal determinisme.
Vrijwel alle biografieën die Sartre schreef, vertonen dit patroon: de hoofdpersoon (Genet,
Baudelaire, Flaubert) komt in de ellende terecht, en construeert zichzelf opnieuw vanuit het
niets. Dit patroon vertoont uiteraard ook autobiografische trekken.
Prof. Maarten v.Buuren interpreteert e.e.a. als het ontologische gegeven dat we allemaal
een min of meer beschermde jeugd doormaken, waarin magische krachten ervoor zorgen
dat alles zin en betekenis heeft. Daarna leren we, vaak door allerlei ellende, schade en
schande, dat geborgenheid een illusie is, en dat we geworpen zijn in een betekenisloze
wereld. Dan volgt de keuze: vluchten in een de geborgenheid van een volgende illusie, of de
naakte waarheid accepteren.
In feite is het Franse existentialisme een afgeleide van de fenomenologie van Husserl en
Heidegger, maar het was na WOII in Frankrijk not done om het te hebben over Duitse
filosofen. Zowel fenomenologie als existentialisme waren eind jaren ’40 tot begin jaren ’70
erg populair omdat ze betekenis verleenden aan angst, tegenslag en ongeluk. In “L’être et le
néant” stelt Sartre: C’est dans l’angoisse que l’homme prend conscience de sa liberté’ (in de
angst wordt de mens zich bewust van zijn vrijheid). Dat werd door sommigen omgedraaid: er
is een bepaalde hoeveelheid ellende en onzekerheid nodig om het pad richting vrijheid te
bewandelen, net als een romantische bohémien in de 19e eeuw armoede nodig had om
creatief te worden.
Na WOII groeiden de Franse en de Duitse ‘tak’ van de fenomenologie verder uit elkaar:
Heidegger trok zich verder terug in de natuur, de eenzaamheid van het woud, en
romantiseerde het boerenbestaan, Sartre werd steeds meer activist in de hectische grote
stad.
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De eerste en enige ontmoeting tussen de beide kopstukken, Sartre en Heidegger, in Freiburg
in 1953, werd vooral een botsing tussen twee culturen, die de kloof alleen maar verdiepte.
[voor meer informatie over dit onderwerp verwijs ik naar mijn lezing over Heidegger in april
2018]
Een van de oorzaken van het enorme succes van Sartre’s filosofie is dat deze getuigt van
optimisme: je ontworstelen aan de (foute, bekrompen, egoïstische) autoriteit, acceptatie
van het niets, ‘le néant’, en door zelf autonome keuzes maken komen tot vrijheid, leidt tot
een betere wereld. Bovendien geeft e.e.a. betekenis aan je onbehagen, je verzet tegen een
bekrompen, repressieve en opportunistische omgeving. Wie baalt van wat gaande is in de
naoorlogse ‘société bourgeoise’ geeft daarmee blijk van diep inzicht en vooruitstrevendheid.
Kotsen (nausée) wordt een kenmerk van intellectuele aristocratie.
En, niet onbelangrijk, Sartre en de zijnen ‘leefden hun filosofie voor’: vrijwel elke dag
stonden verhalen in de krant over hun avonturen, schandalen, spectaculaire daden. Volgens
schrijver en filosoof Iris Murdoch ‘leefden deze filosofen in hun ideeën’; het existentialisme
was een ‘bewoonde filosofie’.
Sartre was een groot liefhebber van Amerikaanse detective- en cowboyromans vol
eenvoudige heroïek: een eenzame held tegenover ‘de anderen’. Ook dat is een achtergrond
van de uitspraak “L’enfer c’est les autres” in Huis clos uit 1944.
In 1964 verschijnt “Les mots”, een autobiografie, met als ondertitel “mémoires van een
mislukt wonderkind”.

Hoe dient een existentialist zich te gedragen? De ethiek.
De kern van Sartre’s boodschap is ‘zoek het zelf uit, maak je eigen keuzes’. Wat dit betreft
lijkt zijn filosofie erg op die van Nietzsche. Maar net als bij Nietzsche gingen hordes
aanhangers, adepten, met deze oproep aan de haal, transformeerden deze filosoof van de
vrijheid tot goeroe, en volgden slaafs de aanwijzingen van hun idool. En, het moet gezegd,
Sartre liet zich deze verering en positieve waardering wel enigszins aanleunen. Hij genoot
soms zichtbaar van alle aandacht. Sommige biografen en analytici zien in dit gedrag een
compensatie van een latent minderwaardigheidscomplex.
Sartre’s existentialisme stelt dat je als mens de verantwoordelijkheid hebt, of je nou wil of
niet, om zelf je keuzes te maken en je niet te verschuilen achter de druk en de conventies
van de samenleving om je heen. Deze radicale stellingname heeft uiteraard alles te maken
met het populisme, de massahysterie, het “Befehl ist Befehl”, de collaboratie, en het
opportunisme voor, tijdens en na de Tweede Wereldoorlog. Veel tijdgenoten walgden van
wat er gebeurd was, en sommigen van hun eigen rol daarin, en velen vreesden een herhaling
van het voorafgaande, een Derde Wereldoorlog, of iets dergelijks. Autoriteiten, volgens de
jongere generatie de veroorzakers van alle ellende, probeerden chaos te bezweren door
autoritair gedrag. Jongeren waren daar niet van gediend; zij waren massaal op zoek naar
alternatieven, naar analyses (hoe heeft het zo ver kunnen komen?) en naar aanwijzingen
voor toekomstig gedrag. Sartre voorzag in deze behoefte. In zijn boek “L’existentialisme est
un humanisme” geeft hij het voorbeeld van een scholier tijdens WOII. De jongeman woont
samen met zijn moeder. Zijn vader collaboreert met de Duitsers, en is uit zicht verdwenen.
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Zijn broer is gesneuveld in de strijd tegen de Duitsers. Zijn grootste wens is ontsnappen en
zich aansluiten bij het verzet van Charles de Gaulle. Hij worstelt met zijn keuze: elke
keuzemogelijkheid is moreel fout. Moeder achterlaten kan haar dood betekenen. Bij haar
blijven betekent me onttrekken aan de verantwoordelijkheid van de strijd tegen de bezetter.
Hij vraagt Sartre wat te doen. Sartre’s antwoord is: “Maak een keuze!” Welke keuze de
jongen vervolgens maakt, is niet belangrijk; het gaat erom dat hij zijn leven vorm geeft door
het heft in eigen hand te nemen.

Invloed
De nalatenschap van Sartre is m.n. dat hij generaties geïnspireerd heeft om dat heft in eigen
hand te nemen, om ‘mede-stuurman te worden van het eigen schip’ (Nietzsche).
Na het lezen en ‘laten zakken’ van zijn boodschap “l’homme est rien d’autre que ce qu’il se
fait” (je bent wat je van jezelf maakt), hebben heel veel, meest jonge, mensen conventies en
verplichtingen aan de laars gelapt, en zijn zichzelf gaan ontdekken in de wijde wereld, in de
praktijk. Al die mensen die pharmacie moesten studeren “parce que papa ne l’était pas”
(Jacques Brel in ‘Rosa’) zochten, in ieder geval gedurende een periode, een eigen weg. Sartre
was de motor, of in ieder geval een van de motoren, achter een complete sociale
emancipatiebeweging:
- sociaal engagement in linkse kringen
- deaal van samenwerking tussen sociale klassen (studenten gingen ook werken in de
fabriek – filosofen inspireerden vakbonden)
- aandacht voor minderheden, andere culturen, tegen racisme en homohaat
- ontkerkelijking, het niet meer voetstoots accepteren van autoriteit
- daadwerkelijke bestuurlijke hervorming
Zonder Sartre is de revolutie in Parijs in 1968 nauwelijks denkbaar. En misschien hadden wij
zonder Sartre geen medezeggenschap en inspraakprocedures gehad, of pas veel later.
En zijn maatje De Beauvoir zorgde met haar boek “Le deuxième sexe” (de tweede sekse)
voor een versnelling van de vrouwenemencipatie. In dat boek legt ze uit dat je niet zozeer
als vrouw wordt geboren, maar vooral door de samenleving tot vrouw wordt gemaakt.
En niet de minst belangrijke factor: deze mensen legitimeerden een vrijere seksuele moraal,
als tegenhanger van de kneuterige jaren ’50; existentialisten benaderden seks als alle andere
fenomenen: open, eerlijk en vrij. Erover praten, experimenteren, meerdere relaties tegelijk
onderhouden, het was allemaal prima, sterker nog: je gaf daarmee blijk van diep filosofisch
inzicht.
De schaduwzijde is duidelijk: existentialisme legitimeerde ook allerlei vormen van modieus
gedrag, van naïviteit, van maniplulatie en zelfingenomenheid. Existentialisme is niet geschikt
voor wie niet stevig in de schoenen staat. Filosoof Ger Groot benadrukt de onbarmhartige
kant ervan: het keihard beoordelen en veroordelen van jezelf en anderen. De laatste
woorden van Sartre waren: “Als ik fouten heb gemaakt in mijn leven, komt dat doordat ik
niet radicaal genoeg was.” Als je je zo fanatiek opstelt, bestaat het gevaar dat humor
verdwijnt, en daarmee de ruimte om zelf fouten te maken, en ze te accepteren van
medemensen.
Voor mij is het grote belang van Sartre dat hij de negatieve vrijheid, het protest tegen
beperking, de strijd om bevrijding, altijd, consequent en moedig (hij heeft diverse aanslagen
maar net overleefd – klein mannetje in grote menigtes van niet alleen vrienden), heeft

11

verbonden met de praktijk van positieve vrijheid: het vorm geven van je eigen leven, en
projecten om het leven van medemensen te verbeteren. Dat maakt het de moeite waard om
hem te bestuderen, ook in onze tijd, zeker in onze tijd.
We zijn begonnen met muziek, en we sluiten er ook mee af. U hoort het lied dat Sartre
schreef voor het toneelstuk “Huis clos” uit 1944.
Het lied gaat over de rue des Blancs Manteaux (witte mantels van de monniken die er een
klooster hadden). Tijdens de revolutie zijn hier heel veel mensen onthoofd. Er wordt een
‘échafaud’ opgericht, een schavot. De beul (bourreau) heeft veel werk (boulot): ‘il coupe’
(knippen, hakken) generaals, bisschoppen, admiraals (généraux, évêques, amiraux).
Er zijn ook allerlei keurige dames, compleet met ‘affûtiaux’ (prullaria), ‘mais la tête leur
faisait défaut’ (het hoofd ontbrak).
Het lied werd nog lang gebruikt als aanklacht tegen de doodstraf (die Frankrijk pas in 1981
afschafte, een jaar na Sartre’s dood, als laatste van de Europese landen).
In 1950 deed Sartre het lied cadeau aan de toen nog redelijk onbekende beginneling Juliette
Gréco, met de woorden: “Je vous fais un cadeau. C’est une chanson que j’ai écrite pour Huis
clos, paroles et musique. La musique ne me plaît pas.” (Je krijgt een cadeau: het is een lied
dat ik heb geschreven voor ‘Huis clos’, woorden en muziek. De muziek bevalt me niet.)
Na Sartre en de existentialisten kwamen de structuralisten, die niet uitgingen van een
zelfstandig opererend individu dat verantwoordelijk is voor de eigen keuzes, maar die
centraal stelden dat elke mens in hoge mate bepaald is door zijn omgeving en geschiedenis.
Een van deze structuralisten is Michel Foucault, het onderwerp van de laatste bijeenkomst
van deze serie.
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