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DE ABSURDE MENS 

 
De openingszin ‘Er bestaat maar één werkelijk ernstig filosofisch pro-
bleem: de zelfmoord’ maakt nieuwsgierig. ‘Op welke wijze gaat Ca-
mus waarmaken dat de zelfmoord het hoogste punt op de filosofische 
agenda moet zijn?’ vraag ik mij af. Naarmate ik vorder in het boek, 
blijkt het heel wat genuanceerder te liggen. 
Het eigenlijke thema – de ondertitel geeft het al aan – is het absurde 
en de manier waarop je daar het beste mee om kunt gaan. Op pagina 
42 formuleert Camus het heel scherp: ‘Het absurde ontstaat uit de 

confrontatie van de mens die vraagt, en de wereld die op een onredelijke wijze 
zwijgt’. Op talloze plaatsen schrijft hij prachtige zinnen die dit thema verder illu-
streren: 

 ‘Maar in een wereld die plotseling van illusies en van licht beroofd is, voelt de 
mens zich een vreemdeling.’ (pagina 16) 

 ‘In de gehechtheid van de mens aan zijn leven is iets dat sterker is dan alle 
ellende van de wereld. Het oordeel van het lichaam is evenveel waard als dat 
van de geest, en het lichaam schrikt terug voor vernietiging.’ (pagina 19) 

 ‘We leven op de toekomst: ‘morgen’, ‘later’, ‘als je in de gelegenheid bent’, 
‘als je ouder bent, zul je het begrijpen’. Deze inconsequenties zijn verbluffend, 
want tenslotte moeten we toch sterven.’ (pagina 25) 

 ‘Dit heimwee naar eenheid, dit verlangen naar het absolute brengt het essen-
tiële van het menselijk drama aan het licht.’ (p.30) 

Wat Camus hier beweert, herken ik. Het krijgt mijn instemming. Maar ik plaats er 
meteen een kritische kanttekening bij: de basisspanning die hij signaleert is inherent 
aan de menselijke geest die vanuit zijn ‘intrinsiek aangelegd zijn op eeuwigheid’ tot 
ongelooflijke prestaties in staat is, maar die tegelijkertijd weet heeft van zijn eígen 
eindigheid. Daarbij neem ik een woord als absurd niet graag in de mond. Ik betitel de 
‘geest in spagaat’ liever als een ‘foutje’ in het weefsel van de evolutie. Dus noem ik 
de ‘verbluffende inconsequenties’ van het derde citaat eerder existentiële dan logische 
inconsequenties, áls ik dat laatste woord al wil gebruiken. Eigenlijk kún je niet anders 
als je je leven leefbaar wil houden.  
Keren we terug naar het thema van Camus: het absurde als gevolg van de kloof tussen 
wereld en geest. Voor de absurde mens bestaan geen God, hoop en illusies. Deze laat-
ste worden ontmaskerd, want de absurde mens durft te denken. Hij gaat de confron-
tatie aan met een wereld zónder zin. Hij volhardt en springt niet uít het spanningsveld 
tussen geest en wereld. Je mag zo’n mens zonder meer heroïsch noemen. De volgende 
citaten zijn illustratief: 

 Voor de mens zonder oogkleppen bestaat er geen schoner schouwspel dan het 
gevecht tussen het verstand en een werkelijkheid die haar te boven gaat.’ 
(pagina 74) 

 Deze discipline die de geest zichzelf voorschrijft, deze uit het niets tevoor-
schijn geroepen wil, dit van aangezicht tot aangezicht staan, heeft iets mach-
tigs en wonderlijks.’ (pagina 74). 

De methode die de absurde mens hanteert is: volharden. 
 



Camus vraagt zich af of het mogelijk is, dat je in het denken 
over het absurde alle logische stappen kunt zetten, tot en met 
de laatste, en er vervolgens conclusies uit trekt. Hij beproeft 
het antwoord door het werk van verschillende denkers, dich-
ters, schrijvers en overige kunstenaars op dat ‘doorzettend 
denken’ te analyseren. Niet één van hen voltooit het ‘conse-
quente denken’. Zélfs Kierkegaard, die toch een héél eind op 
weg was het absurde te doorleven. Hij keert tenslotte terug 
naar het geloof van zijn jeugd. Als ik me niet vergis, noemt 
Camus dat filosofische zelfmoord. Je zou ook het bijvoeglijk 
naamwoord ‘artistieke’ mogen gebruiken. In ieder geval heeft hij het niet over de 
zelfmoord ‘van vlees en bloed’ waar ik bij de eerste zin van zijn essay aan dacht. 
Mogelijk is er één die niet verzaakt heeft: Nietzsche. Ik citeer uit het aanhangsel De 
hoop en het absurde in het werk van Franz Kafka: 
 

In deze gedachtegang schijnt Nietzsche de enige kunstenaar te zijn die uit een 
esthetiek van het Absurde de uiterste consequentie getrokken heeft, want de 
boodschap berust op een dwingende, steriele luciditeit en op een hardnekkige 
ontkenning van elke bovennatuurlijke troost (pagina 173 en 174). 

 
En Camus zelf? Heeft hij ná 1942 – het jaar waarin zijn essay verscheen – alle 
logische stappen gezet en de uiterste consequentie getrokken? 
 
 
DE ZINGEVENDE MENS 
 
De stoerheid van de absurde mens ligt mij niet. Ik deel Camus’ observaties met 
betrekking tot de kloof tussen wereld en geest, maar wil er graag de scherpe kantjes 
vanaf vijlen. Ik wil de illusies niet wegdoen maar intomen. Niet omdat illusies tóch 

niet te vermijden zijn – dan zou ik me erbij neerleggen – maar 
omdat ze nódig zijn. Zij helpen de kloof tussen wereld en geest te 
dichten. Ze ontspruiten aan het verbeeldingsvermogen van de 
mens: als iets er niet is, dan creëren we het. Héél de cultuur, God 
en Eenheid incluis, is er het gevolg van. De illusies ‘straks’ en 
‘later’ maken het leven leefbaarder dan het zich constant bewust 
zijn van de onherroepelijkheid van de dood. Juist de rijkdom aan 
verschijnselen, artefacten, vormen en kleuren maken de wereld 
leefbaar, níet de steen van Sisyphus.  
De absurde mens rekent met een wereld zónder zin. Maar over die 

zin kunnen geen definitieve uitspraken gedaan worden: we wéten het eenvoudig niet. 
Dat we de wereld als zinloos ervaren betekent nog niet dat er geen zin ís. We moeten 
de mogelijkheid incalculeren dat we die zin met onze beperkte verstand nooit en te 
nimmer zullen achterhalen. Om die reden noem ik de wereld liever raadselachtig dan 
absurd.  
Waar geen zin wordt aangetroffen géven we zin. Daarbij hanteren we concepten als 
God of Eenheid. Voor mij telt vooral de wérking van dit soort ‘illusies’: als ze mij 
helpen meer mens te worden verwelkom ik ze graag. Als ze mijn ‘menswording’ 
blokkeren zal ik ze bestrijden. Op díe momenten ben ik het best geholpen met mijn 
geest als kritische instrument.  



Een voorbeeld: met God als persoon die bóven de mensen resideert en alles regelt heb 
ik allang afgerekend. Als God nog iets voor mij betekent, dán als ‘bron’ van al het be-
staande. Maar ook zónder bron kan ik leven. Ik heb vrede met vraagtekens achter de 
diepste levensvragen. Dat zijn vruchten van de kritische geest.  
Kortom, de zingevende mens geeft zijn verbeeldingskracht álle ruimte. Zijn geest 
werkt ‘als vanzelf’ met projecties en illusies. De kritische geest wéét dat en zonodig 
trekt hij daar tegen ten strijde. De uitkomst van die strijd, zowel in individueel als in 
collectief opzicht, noemen we vaak voortschrijdend in-
zicht. Hebben we niet ooit gemeend dat er vrijen en sla-
ven waren? Wie durft nu nog te beweren dat er twee 
soorten mensen zijn? 
Tot slot zou ik Albert Camus de volgende vraag willen 
voorleggen: zou het verheerlijken van de steen van 
Sisyphus ook niet een illusie kunnen zijn?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
1 Dit stuk is een korte reflectie op De mythe van Sisyphus, Een essay over het absurde van Albert Camus, uitgegeven door 
Uitgeverij IJzer te Utrecht in 2013 en uit het Frans vertaald door C.N. Lijsen. 


