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HOE HOUDT EEN MENS HET VOL! 
door Frans Holtkamp 

 
 
 
 
EEN LITERAIR MEESTERWERK 
 

Wie De mens in opstand van Albert Camus als filoso-
fisch werk wil lezen, ervaart dat hij zijn tanden er stevig 
in moet zetten. 1 Maar als je doorbijt, heb je haute cui-
sine aan taal te genieten. Want het is eerder een literair 
dan een filosofisch werk. 2 Camus weet de opstandige 
mens met prachtige beelden tot leven te brengen, zoals 

‘slaaf’, ‘meester’, ‘eenheid’, ‘totaliteit’, ‘ grens’, ‘burcht’ en ‘legerkamp’. Deze laat-
ste metafoor, bijvoorbeeld, gebruikt hij om het verdwijnen van God uit onze cultuur te 
beschrijven: 
 

Tegenover de goddelijkheid zijn de grenzen van het versterkte legerkamp 
steeds verder opgeschoven, tot er van de hele wereld een vesting tegen de ont-
troonde, verbannen god was gemaakt. (pagina 107) 
 

Camus maakt uitgebreid gebruik van wat andere literatoren 
over opstandigheid schrijven, citeert hen daarbij veelvuldig en 
verbindt de beelden waarin zij hun gedachtegoed uitdrukken 
met zijn eígen beelden. Zo ontstaat zijn magnum opus. 
De rationeel, analytisch ingestelde lezer moet echter diep spit-
ten om de schat aan filosofische gedachten op te graven. Ca-
mus is niet iemand die op het scherpst van de snede filoso-
feert. Bij hem geen abstractie, geen doorwrocht opgebouwd betoog op weg naar uit-
eindelijke conclusies, maar een dichterlijk spelevaren langs ideeën over opstand van 
filosofen en, vooral Franse, romanciers en dichters. Een voorbeeld: in de zeven pagi-
na’s van de paragraaf De opstand van de dandy’s passeren de volgende letterkundigen 
de revue: Sade, Milton, Blake, Melville, Vigny, Lermontov, Le Poittevin, Pixérécourt, 
Borel, Lassailly, Queneau, Baudelaire, l’Abbé Prévost, Hugo, Lacenaire en De 
Maistre. Zestien! En dan heb ik het nog niet over de vele bladzijden die hij besteedt 
aan De gebroeders Karamazov, Nietzsche en de Franse surrealisten. En dat vooral 
breed geëtaleerd in hoofdstuk 2 De metafysische opstand.  
Moet je je, om Camus beter te kunnen begrijpen, in het werk van deze poètes maudits, 
romantici, dandy’s en surrealisten verdiepen? Ik voel me daartoe niet bepaald geroe-
pen: het zou me ook niet verder helpen, want alle geciteerde poëtische woorden en 
Camus’ eigen beeldende associaties blijven voor meerderlei uitleg vatbaar. Daarom 
neem ik de gepresenteerde beelden voor wat ze zijn: literaire bonbons. Ik breng ze 
naar mijn mond, laat ze balanceren op mijn tong, proef ze, zuig erop en geniet intens 
van de ambachtelijke bereiding.  
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OPSTAND VOLGENS CAMUS 
 
Nu ben ik niet competent genoeg om bonbons te beoordelen. Ik delf liever de inhou-
delijke, filosofische schatten op met behulp van een beproefde methode: ik lees tussen 
de regels door en probeer zó het filosofische edelmetaal op het spoor te komen. Ik 
poets het met citaten van de auteur op om te tonen dat het écht goud is wat er blinkt. 
Zo kom ik tot de essentie van zijn filosofische ‘theorie’. 

 
Want waar draait het in De mens in 
opstand nu uiteindelijk om?  
De auteur neemt als uitgangspunt, dat 
het leven vanuit zichzelf zonder zin of 
absurd is. De mens verzet zich daarte-
gen, van nature. Dat noemt Camus 

opstand. Hij formuleert het kort, bondig en beeldend aan het begin én eind van hoofd-
stuk 1 De mens in opstand: 
 

Wat is een mens in opstand? Een mens die nee zegt. Maar ook al weigert hij, 
hij geeft niet op: het is ook een mens die ja zegt, vanaf zijn eerste impuls. Een 
slaaf die zijn hele leven orders heeft gekregen, vindt een nieuwe regel plotse-
ling onaanvaardbaar. Wat is de inhoud van dat ‘nee’? 
Het betekent bijvoorbeeld: ‘Het heeft te lang geduurd’, ‘tot hier en niet ver-
der’, ‘u gaat te ver’ en ook ‘er is een grens die u niet mag overschrijden’. 
Kortom, zijn nee geeft aan dat er een grens is. We vinden hetzelfde idee van 
een grens terug in het gevoel van de opstandige dat de ander ‘overdrijft’, dat 
hij zijn recht uitbreidt tot voorbij een grens vanaf waar een ander recht hem 
tegenhoudt en beperkt. (pagina 19) 
…… 
In onze dagelijkse beproeving speelt de opstand dezelfde rol als het ‘cogito’ in 
de orde van het denken: hij is de eerste zekerheid. Maar die zekerheid trekt het 
individu uit zijn eenzaamheid. Ze is een cliché dat de grondwaarde baseert op 
alle mensen. Ik kom in opstand, dus wij zijn. (pagina 28) 

 
Die opstandigheid is vooral intersubjectief, respecteert de tegenstander, doodt niet en 
wijst zelfmoord af. Ze zoekt juist níet de totaliteit – dan liggen ideologische systemen 
met een nihilistische ondertoon en ‘gelegaliseerd’ moorden in het verschiet – maar de 
eenheid. Met dit laatste beeld bedoelt Camus – als ik tenminste goed tussen de regels 
doorlees – de integriteit van de persoon: niet alleen zijn ratio, maar ook zijn irratione-
le impulsen en hartstochten doen ertoe. Maar ‘eenheid’ kan ook slaan op het bijeen-
houden van wat de opstandige bevestigt én afwijst. Of op het incalculeren van het 
verschíl tussen bevolkingsgroepen zodat ze vredig kunnen samenleven. 
 
Opstandigheid kan ontaarden. Camus schrijft er in Nihilisme en geschiedenis – in ze-
kere zin is deze laatste paragraaf van hoofdstuk 2 De metafysische opstand de filoso-
fische samenvatting van wat hij tot dan toe geschreven heeft – dit over: 
 

Elke keer dat hij de totale afwijzing van wat is verheerlijkt, het absolute nee, 
doodt hij. Elke keer dat hij blind aanvaardt wat is en het absolute ja uit-
schreeuwt, doodt hij. 

 

 
Tekst op de achterflap van De mens in opstand 
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De eerste ontaarding is vooral aanwezig in tota-
litair-politieke systemen die dissidenten ‘legaal’ 
doden, de tweede wordt vooral zichbaar bij veel 
negentiende-eeuwse schrijvers die het bijltje van 
de opstandigheid erbij neergooien, zich aan het 
alledaagse leven aanpassen of eruit stappen door 
zelfmoord. En precies moord, zelfmoord en de 
doodstraf wijst Camus af. Opstandig ben je 
permanent, lijkt hij te willen zeggen. Hoe houdt 
een mens het vol!  
 

 
 
WEG MET DE ZUIVERE GESCHIEDENIS! 
 
Hoofdstuk 3 De historische opstand beslaat de helft van het boek. Het is inderdaad 
‘historischer’ dan hoofdstuk 2 De metafysische opstand. Maar je moet je geschiedenis 
wél kennen, want Camus veronderstelt die bekend. Zo ook de ‘grote begrippen’: 
‘God’, ‘genade’, ‘gerechtigheid’, ‘eindrijk’, ’parousie’…. Nergens legt hij ze uit – ik 
schrijf het al in mijn bevindingen over hoofdstuk 2 – maar gaat er dichterlijk, dus in 
grote vrijheid, mee om. Een vermoeden van wat ze betekenen wordt alleen aangereikt 
door de zin waar ze deel van uitmaken of de nabije context. Lees Camus dus vooral 
niet te rationeel, maar intuïtief! 
Veel van die begrippen zijn christelijk van oorsprong en worden door gelovigen gere-
lateerd aan een persoonlijke God. Camus, die atheïst is, gebruikt het woord ‘God’ 
veelvuldig. Wat hij ermee bedoelt blijft duister. Door héél het boek heen merk ik zo-
wel positieve als negatieve connotaties op.  
In de negentiende en twintigste eeuw worden concepten als ‘genade’, ‘gerechtigheid’ 
en ‘parousie’ uit hun geloofscontext gelicht en geseculariseerd. Voortaan vestigt Gód 
het eindrijk niet meer, maar de mens. Gelovigen kunnen nog relatief ontspannen om-
gaan met het naderbij komen van dat eindrijk, maar als de ménsen het moeten vesti-
gen krijgen hun inspanningen gemakkelijk iets verbetens. Revolutie ontaardt bijna 
altijd in terreur. Dát lijkt de grote lijn van hoofdstuk 3 te zijn. 
Beschavingen met een cyclisch tijdsbesef – de Grieken en eigenlijk alle samenlevin-
gen van vóór de komst van het christendom – kennen geen vooruitgangsgeloof en 
geschiedenis in ónze zin van het woord. Hun wereld is die van een eeuwigdurende, 
onveranderlijke kosmos. Die kan uit balans raken, dus is de voornaamste zorg om het 
evenwicht en de harmonie te bewaren. Het christendom met zijn joodse erfenis brengt 
een ander tijdsbesef: tijd is geen cirkel maar een lijn. Tijd verstrijkt. Tijd is geschie-
denis. Er is een begin, de schepping uiteraard, en er is een eindpunt, de eindtijd of 
parousia, dat ‘terugkeer van de Heer’ betekent.  
Voor grote westerse denkers in de negentiende en twintigste eeuw, eigenlijk voor ons 
allemaal, is het onmogelijk om nog in cyclische tijd of het ‘eeuwige nu’ te denken. 
Tijd is een lijn. Die leidt ergens naar toe. Als mensen menen dat God daar de regie 
over heeft, zijn er weinig problemen. Maar als Hij afgeschaft is – dat gebeurt in de 
negentiende en twintigste eeuw – komt het beheer van die lijn geheel in handen van 
de mens. Hoe kijk je dan tegen geschiedenis aan? Welnu, lijkt Camus te zeggen, ge-
schiedenis loopt dan het gevaar verabsoluteerd te worden.  De contouren daarvan zijn  
  

 
De Sade gooit het 
bijltje er niet bij 
neer….. 

 
….. maar zet zijn sado-
masochistische revolu-
tie voort. 
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te ontwaren bij denkers als Hegel en Marx. Hegel: geschiedenis is een proces waarin 
de geest – dat is bij hem niet de christelijke God! – via talloze treden van these, anti-
these en synthese opklimt naar het punt waarop hij volledig tot zichzelf gekomen is. 
Marx, die de ‘denkcirkels’ van Hegel overneemt, begint ‘beneden’: niet de geest maar 
de materie baant zich via de productieverhoudingen en de wereldwijde proletarische 
revolutie, die zeker zal zegevieren, een weg naar het eindrijk van vrede en broeder-
schap. Dat staat wetenschappelijk vast, meent hij. Daarmee wordt het begrip histo-
risch materialisme gemunt. 
Bolsjewieken, communisten, revolutionairen en vele andere groeperingen geven het 
gedachtegoed van Marx een ongekende, absolute lading. Er is nog maar één ding dat 
telt: de geschiedenis. Die loopt noodzakelijk uit op het eindrijk en zal daarin haar vol-
tooiing vinden. De enige vraag die ertoe doet luidt: is het verstandig die geschiedenis 
te versnellen of even pas op de plaats te maken? Uiteraard gebeurt meestal het eerste 
en laat de zelfbenoemde elite in naam van de wereldwijde proletarische revolutie tal-
loze koppen rollen. Want revoluties die gericht zijn op de totaliteit, eisen dat iedereen 
instemt met het eindrijk. Wie dat niet doet, wordt genihileerd. Letterlijk! De revolu-

ties van de twintigste eeuw druipen van het bloed.  
Revoluties met terreur is niet wat Camus voor ogen heeft. 
Zodra er gedood wordt ‘in naam van’ moeten er bellen 
gaan rinkelen. 

De fout die geschiedenisfetisjisten maken, meent hij, is dat zij niet zien dat de mens 
met zijn irrationaliteit niet buíten de geschiedenis gehouden kan worden. Geschiede-
nis ís niet rationeel, ís niet zuiver, ís niet volgens een vooraf gegeven blauwdruk 
maakbaar. Ze moet meer op de eenheid dan op de totaliteit letten.  
Mijn geschiedenisvisie sluit op die van Camus aan: geschiedenis is een proces dat 
loopt zoals het loopt. Natuurlijk hebben mensen er invloed op, maar de uitkomst van 
hun interventies staat niet vast, staat nooit vast. Geschiedenis is een proces waarin niet 
alleen beslissingen van mensen ertoe doen, maar waarin ook ontelbare, nauwelijks in 
kaart te brengen culturele, economische en politieke krachten meespelen. Hoed je 
voor mensen die alles op één kaart zetten: het Eindrijk van de Definitief Vrije Mens 
(dat zal hij nooit zijn!), het Kalifaat (dat zal er – goddank! – nooit komen!) of het Ka-
pitalisme (God bewaar me!). Mijn devies luidt: wees kritisch, kom desnoods in op-
stand, maar reken er niet op dat het rijk van vrede en gerechtigheid met elke verzets-
daad van jou één stap dichter bij komt.  
 
 
OPSTAND EN KUNST 
 
Dat is de titel van het korte hoofdstuk 4. Wat heeft kunst met opstand te maken? Ech-
te kunst heeft alles met opstand te maken, is Camus van mening. Net als de opstandi-
ge zegt de kunstenaar ja en nee tegen het bestaan. Hij bevestigt wat hij goed vindt aan 
de werkelijkheid, maar verwerpt wat een mens onderdrukt en van zijn vrijheid be-
rooft. Op pagina 258 respectievelijk 271 luidt het aldus: 
 

In elke opstand worden de metafysische eis tot eenheid, de onmogelijkheid die 
te bemachtigen en de vervaardiging van een vervangende wereld zichtbaar. 
Vanuit dat gezichtspunt vervaardigt de opstand werelden. Dat is ook de defini-
tie van kunst. De eis van opstand is eigenlijk gedeeltelijk een esthetische eis. 
….. 
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Door de manier waarop de kunstenaar de realiteit behandelt, bevestigt hij zijn 
kracht om te weigeren. Maar wat hij van de realiteit bewaart in de wereld die 
hij schept, wijst op zijn instemming met minstens een deel van de werkelijk-
heid, dat hij uit de schaduwen van de wording trekt om het in het licht van de 
artistieke schepping te zetten. 

 
Voor mij omvat kunst méér dan de definitie van Camus, maar het ‘scheppen van een 
vervangende wereld’ hoort er zeker bij. In een klimaat van vrijheid heeft de kunste-
naar alle ruimte om de teugels van zijn verbeeldingskracht te vieren. Hij kan in zijn 
werk kritiek oefenen op wat mensen kleineert en een werkelijkheid verbeelden waarin 
dat niet het geval is. Niet voor niets wordt kunst in dictatoriaal geregeerde samenle-
vingen bijna altijd aan banden gelegd. 
 
De romankunst, een jonge tak aan de artistieke boom, krijgt van Camus – hier toont 
zich de literator – alle aandacht. In grote literatuur wijzen personages de wereld af 
zoals hij is, zónder bereid te zijn eraan te ontsnappen. In feite zijn zij gehecht aan de 
wereld. In plaats van hem voor altijd te willen vergeten, gaan zij er juist onder gebukt 
dat zij hem nog niet voldoende bezitten. Zij voelen zich vreemde wereldburgers ver-
bannen in zijn eigen vaderland. Zonder te willen vluchten, kennen zij wel heimwee: 
 

Hun daden ontglippen hun in andere daden, komen in onverwachte gedaanten 
terug om hen te veroordelen en trekken zich als het water van Tantalus terug 
naar een nog onbekende monding. Die monding te kennen, de loop van de ri-
vier te beheersen en ten slotte het leven als lotsbestemming te vatten, dat is 
hun werkelijke heimwee, in het diepst van hun vaderland. (pagina 263) 

 
Kunst moet afwijzen én instemmen, meent Camus, anders krijg je kunst die alleen 
maar uit vorm bestaat óf uit realisme, de officiële esthetiek van de totalitaire revolutie. 
Ik kan er mee instemmen. Maar wat moet ik met de volgende uitspraak? 
 

Of ze nu zwicht voor de bedwelming van de abstractie en de formele duister-
nis of een beroep doet op de gesel van het ruwste of naïefste realisme, de mo-
derne kunst is vrijwel geheel een kunst van tirannen en slaven, niet van schep-
pers. (pagina 274) 

 
Wel vaker lees ik in De mens in opstand passages die ik als duister zou willen karak-
teriseren, zoals deze over de moderne kunst. Het is gissen wat hij bedoelt met ‘forme-
le duisternis’. ‘Duisternis’ is een beeld dat associaties oproept met de ontspoorde re-
volutie. Maar wie of wat ‘formaliseert’ die ‘duisternis’? Is moderne kunst héél de 
westerse kunst of alleen de abstracte? Op grond waarvan kun je hard maken dat ab-
stracte kunst niet scheppend zou zijn? Camus schrijft dit in 1950. Ik kan hem alléén 
nageven dat op dat moment abstracte kunst de toon aangeeft en figuratief werkende 
kunstenaars ondergewaardeerd worden.  
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HET KLAARLICHTE DENKEN 
 
Het laatste hoofdstuk, Het klaarlichte denken, is de apotheose van 
het boek. In gespierde bewoordingen vat Camus heel zijn ‘betoog’ 
samen. Hij laat het mediterrane licht erop schijnen. De verlossing 
van Europa uit zijn eindeloze bloedvergietende revoluties en oorlo-
gen moet vanuit de landen rond de Middellandse Zee – ook zijn 
vaderland Algerije? – komen. De Franse Revolutie van 1789 was 
kinderspel bij wat daarna allemaal aan massaslachtingen heeft 
plaatsgevonden. De Jacobijnen waren kleuters in vergelijking met 
de revolutionairen ná hen. Camus lijkt uiterst pessimistisch over 
zijn tijdgewricht. Ik kan dat begrijpen. Hij schrijft De mens in opstand vlak na de ver-
schrikkingen van de Tweede Wereldoorlog, terwijl ook het onvoorstelbaar hoge aan-
tal slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog vermoedelijk als een treurmars in zijn 
hoofd nagalmt. Van Stalins terreur heeft hij nog geen ‘cijfers’. Wel beseft hij, dat de 
revolutie in de Sovjet-Unie ontaardt. De Europese samenwerking zal kort ná het ver-
schijnen van De mens in opstand pas van start gaan. Het Duitse idealisme staat nog 
als een schrikbeeld op zijn netvlies. Dus schrijft hij: 
 

Maar het historisch absolutisme is ondanks zijn triomfen altijd blijven stuiten 
op een onbedwingbare eis van de menselijke natuur, waarvan het Middelland-
se-Zeegebied, waar het intellect verwant is aan het harde licht, het geheim be-
waard. (pagina 303) 
….. 
Maar de jeugd van de wereld bevindt zich nog altijd rond dezelfde kusten. 
Geworpen in het laaghartige Europa, waar het meest trotse der rassen sterft, 
beroofd van schoonheid en vriendschap, leven wij Zuid-Europeanen nog 
steeds van hetzelfde licht. In het hart van de Europese nacht wacht het apolli-
nische denken, de beschaving met twee gezichten, op zijn dageraad. (pagina 
304) 

 
Ondanks het heldere mediterrane licht, beschouw ik deze tekst als duister. Waar is de 
gedachte van Zuid-Europa als reddende engel op gebaseerd? Ik kan vrede hebben met 
Camus’ oproep om helder te denken, zónder die een historische setting te geven in 
Zuid-Europa: 
 

De door de opstand blootgelegde saamhorigheid en verbondenheid kunnen al-
leen in de vrije dialoog worden beleefd. Elke onduidelijkheid, elk misverstand 
leidt tot de dood; alleen klare taal en eenvoudige woorden kunnen ons voor de 
dood behoeden   

 
 
TOT SLOT: EEN ONMOGELIJKE OPSTAND 
 

Omdat de mens door de dood belaagd wordt, het leven absurd is, 
zónder zin, schépt Camus zin, schépt hij waarde. Hij komt op voor 
de menselijke waardigheid en verbondenheid. Dat kan alléén door 
in opstand te komen. Mens-zijn is opstandig zijn, is de strijd aan-

binden met onderdrukking, leugen en terreur, is grénzen aangeven: ‘Tot híer en niet 
verder!’ Het is Camus’ diepste geloof.  Consequent leeft hij die opstandigheid voorge- 
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leefd door herhaaldelijk in zijn leven ‘nee’ te zeggen: tegen Sartre, tegen de Franse 
communistische partij, tegen het Sovjetmarxisme, tegen de dood. Hij pleit voor het 
leven: 
 

We kunnen dus zeggen dat de opstand onlogisch is wanneer hij op vernieti-
ging uitloopt. Omdat hij de eenheid van het menselijk bestaan opeist, is hij le-
venskracht, geen doodskracht. (pagina 288) 

 
Als de opstandige er in een onbewaakt ogenblik voor kiest te doden eist de onverbid-
delijke Camusiaanse logica dat hij dan zélf bereid moet zijn te sterven: 
 

De opstandige heeft maar één manier om zich te verzoenen met zijn moord-
zuchtige daad, als hij zich daartoe heeft laten drijven: zijn eigen dood en het 
offer aanvaarden. 

 
Camus is veeleisend: de waarde die de opstandige overeind 
houdt is hem niet voor eens en altijd gegeven. Hij moet haar 
onophoudelijk staande houden. Zoals Sisyphus moet hij zich 
niet lam laten slaan door zijn ogenschijnlijk tevergeefse on-
derneming, maar de steen steeds weer naar boven sjouwen, 
zónder ophouden, ónvermoeibaar. De boog moét gespannen 
blijven! Deze heroïsche levenshouding maakt de mens pas 
tot mens.  
Maar de boog kán niet altijd gespannen zijn: wie om zich heen kijkt, treft weinig hel-
den à la Camus aan. Zo zitten mensen niet in elkaar. Van de wieg tot het graf opstan-
dig zijn is voor een mens nauwelijks op te brengen. Natuurlijk, de mens snakt naar 
eenheid en zoekt verbondenheid. Hij kán niet anders dan in verbondenheid leven. Als 
relaties veilig voelen, beweegt hij zich vrij, bloeit kunstenaarschap op. Maar bij on-
raad verschanst hij zich in eígen burcht, om die prachtige metafoor van Camus te ge-
bruiken. Want, zo heeft de evolutie bedacht, de meeste mensen hunkeren naar veilig-
heid: eerder dan strijdbaar te zijn passen ze zich aan, houden hun mond en kijken de 
andere kant op. Slechts een enkeling bestijgt zijn ros en laat de ophaalbrug omlaag om 
manmoedig het onrecht buiten zijn burcht  te bestrijden. Permanent opstandig zijn? 
Hoe houdt een mens het vol! 3  
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