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TAMELIJK SADISTISCH EN ZO VRIJ ALS EEN VOGEL   
Duld, geheim van het bestaan, dat ik draadjes uit je sleep pluk 

 
 Frans Holtkamp 

 
 

 
Met alles wat we doen beledigen we slechts afgoden en creaturen, niet 
de natuur, en juist tegen haar wilde ik ingaan, haar plannen verijdelen 
haar gang blokkeren, de loop van de sterren stilleggen, de hemellicha-
men zoals ze in de ruimte ronddrijven in verwarring brengen, vernieti-
gen wat hen dient en bevorderen wat hen schade berokkent, met één 
woord de spot met ze drijven, hun mechanisme belachelijk maken ….. 

 
 
BOOS 
 
Dit citaat is van Markies de Sade. De Sloveense socioloog, filosoof, psychoanalyticus 
en cultuurcriticus Slavoj Žižek geeft er een originele uitleg aan: De Sade is geobse-
deerd door het idee dat de natuurwetten de ultieme grens stellen aan de menselijke 
vrijheid. De natuur als keurslijf. Voor De Sade is ‘de opperste daad’ een misdaad te 
begaan, zó afschuwelijk dat je daarmee de natuurwetten zelf overtreedt.  
Inderdaad, er ís iets met die natuur. Zij is niet zo mooi als sommigen beweren. Gods 
goede schepping, Moeder Aarde die ons koestert of de natuurwetten die als radertjes 
van een geoliede machine in elkaar grijpen, wég met al die vrome prietpraat! Ik kan 
de markies heel goed volgen, maar ben nét geen Sadist. De Sade is boos op de natuur. 
Ik niet.  
 
 
RAADSEL 
 
Vervreemding, dát is wat ik voel. Het ‘vanwaar’ en het ‘waar naar toe’ van het 
bestaan kennen wij niet. Het lijkt een blind proces. Ik schrijf met opzet ‘lijkt’, want 
wie ‘is’ schrijft overspeelt al zijn hand. Kortom, het ‘waarom’ van het bestaan ontgaat 
ons. Sommigen noemen het een mysterie. Ik niet. Mysterie klinkt te positief. Het meer 
neutrale woord ‘raadsel’ krijg ik gemakkelijker over mijn lippen. Dat bestaan of die 
kosmos, wat zou ik graag méér vat willen krijgen op dat enigma! 
 
 
HERSENBEEST 
 
De notie dat De Sade wil ontsnappen aan de natuurwetten ont-
leen ik aan Hersenbeest van Marjan Slob (pagina 107 tot en met 
113). 1 In dat boek draait eigenlijk alles om één punt: de taal van 
de meeste hersenwetenschappers en die van geesteswetenschap-
pen, waaronder de filosofie, kunnen maar niet nader tot elkaar 
komen. En dat zou nu juist wél moeten! Een ervaring uit haar 
kindertijd levert daarvoor een schitterende metafoor: 
 

Mijn mollige hand graaft door het natte zand. Ondertussen kijk ik gespannen 
mijn zusje aan, wier hand óók woelende bewegingen maakt. Zal het ons luk-
ken  om  elkaars  vingertoppen  ondergronds  te  raken?  Zullen  we contact tot  
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stand brengen ook nu we geen zicht hebben op wat we aan het doen zijn? Het 
strand  tussen  ons in golft en deint;  er gebeurt  daaronder  duidelijk  van alles.  
Toch hebben we tal van pogingen nodig, mijn kleine zusje en mijn kleine ik, 
voordat het ons uiteindelijk lukt om elkaar te vinden. Voldaan trekken we 
onze handen terug. Hèhè! Nu naar zee. (pagina 50 en 51) 

 
Hersenbeest vind ik een topper! Marjan Slob weet uit-
stekend te filosoferen over hoe verrijkend een huwe-
lijk tussen de taal van neurowetenschappers en die van 
de geesteswetenschappen zou kunnen zijn. Haar essay 
munt uit door eenvoudig taalgebruik, treffende beelden 
en persoonlijke ervaringen. Als filosofe breekt ze een 

lans voor menselijke vrijheid, individualiteit, innerlijkheid en intimiteit. In het op de 
gemiddelde mens gerichte, modelmatige denken van de biowetenschappen komen 
juist deze aspecten onvoldoende aan bod. Voor haar telt élk mens als uniek individu. 
Daarnaast heeft Slob zich zó goed in de hersenwetenschap verdiept, dat ze wéét waar 
ze over schrijft. Bovendien is ze prudent: de hersenwetenschappers-met-de-smalle-
blik duidt ze steeds als groep aan. Namen worden niet genoemd.  
 
 
VRIJHEID OP DRIE NIVEAUS 
 
Vrijheid, individualiteit, innerlijkheid, intimiteit en taal: het is in het kader van dit 
stuk onmogelijk om op al die thema’s in te gaan. Ik beperk me tot een onderwerp dat 
mij na aan het hart ligt en zoom daar op in: vrijheid. Daarom opent deze review ook 
met een citaat van De Sade. Mensen zijn niet zo vrij als hij zou willen. De menselijke 
vrijheid is betrekkelijk: de natuur bepaalt haar grenzen. De vraag is hoe sterk. Zijn wij 
minder vrij dan we denken, zoals veel hersenwetenschappers beweren? Onderzoek 
heeft immers aangetoond dat een fractie van een seconde voor een mens meent een 
bewust besluit genomen te hebben de hersenen dit al gedaan hebben. Dus, conclude-
ren heel wat hersenwetenschappers, dat menselijke vrijheid en bewuste keuzes niet 
bestaan. Zij zijn illusies.  
Nee, vindt Slob, dit soort denken neemt te korte bochten. Het reduceert menselijke 
vrijheid tot gedetermineerdheid. In werkelijkheid ligt het veel genuanceerder. Het 
begint al bij ‘de hersenen die besluiten’: dat zijn míjn hersenen, niet die van de buur-
man. Daar verschijnt al iets van ‘mezelf’, gloort een sprankje vrijheid. Maar Slob gaat 
verder: op minstens drie niveaus toont ze aan dat menselijke vrijheid niet tot louter 
hersenactiviteit  teruggebracht kan worden. Zo zijn er besluiten die tégen hardnekkige 
neigingen ingaan. Verwoede rokers kunnen hun verslaving beëindigen. Dat kost veel 
strijd. Het zicht op een gezond, goed en meer verantwoord leven moet 
als motivatie sterker zijn dan de hardnekkige neiging er nog eentje op 
te steken. Door te volharden neemt de neiging om te roken af.  
Een tweede niveau waarop Slob de lezer probeert te overtuigen is wat 
ik gemakshalve historische vrijheid zal noemen. Zij demonstreert dit 
aan Arjen Robben. Deze voetballer neemt ergens in de jaren negentig 
het besluit professional te worden. Heel zijn leven, met een strak rit-
me van training en rust, richt hij ernaar in. Met als resultaat dat er zo-
veel vaardigheden in zijn benen zijn ‘neergedaald’ dat hij zich nu 
tijdens wedstrijden tactisch manoeuvrerend over het veld beweegt.  
  

 
Robben tijdens een 
wedstrijd van Bay-
ern München in ok- 
tober 2014 
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Anders geformuleerd: hij ‘besluit’ nu met zijn benen (dat is maar goed ook, want stel 
je voor, dat je iedere beslissing bewust zou moeten nemen!).  
De hoofdstukken zestien Aandacht geeft richting en zeventien Welke impuls voed je? 
zijn het derde niveau waarop Slob menselijke vrijheid verdedigt. De meeste hersen-
processen verlopen inderdaad onbewust, maar sommige gedachten en indrukken zijn 
kennelijk sterk genoeg – of duren lang genoeg – om je ervan bewust te worden. Een 
stapje verder is dat je er aandacht voor hebt. En aandacht voor een hersenimpuls 
maakt dat die sterker wordt. Thomas Metzinger, één van Slobs lievelingsfilosofen, be-
schrijft aandacht als een mentale handeling die selecteert tussen min of meer bewuste 
impulsen: wat wil je nu opmerken, wat verkies je op dit moment te negeren? 2 Daarin 
manifesteert zich menselijke vrijheid. 
 
 
VIERDE NIVEAU 
 
Er is nóg een niveau – Slob noemt het enkele keren, maar werkt het niet verder uit – 
waarop vrijheid zich manifesteert: mijn binnenruimte. Het is de intieme ruimte waarin 
ik mijn gevoelens gewaar kan worden en waarin ik kan denken en fantaseren wat ik 
wil. Niemand heeft direct toegang tot deze ruimte. Ik alleen ben er de baas. De 
Tachtiger Willem Kloos laat ons in Sonnet weten:  
 

Ik ben een God in 't diepst van mijn gedachten, 
En zit in 't binnenst van mijn ziel ten troon 
Over mij zelf en 't al, naar rijksgeboôn 
Van eigen strijd en zege, uit eigen krachten. 

 
In dit Rijk van de Verbeelding kan ik worden wie en wat ik wil. Ik herinner me een 
interview op televisie met Lea Dasberg, toentertijd hoogleraar theoretische pedago-
giek. Ze blijkt gehandicapt en aan de rolstoel gekluisterd. Maar met vuur en verve 
vertelt ze, dat ze in haar fantasie net zo vrij kan zijn als schommelende kinderen in de 
speeltuin. Dat is verbeeldingskracht, denk ik nu, dat is de kraamkamer van kun-
stenaars en uitvinders. 
Vanuit die intieme binnenruimte heeft ieder mens tijdens het beschavingsproces van 
millennia zijn steentje bijgedragen aan dat almaar groter en complexer wordende 
bouwwerk dat we cultuur noemen. Onder andere de taal leverde bouwmateriaal: 
woorden. Het bouwproces is zó traag gegaan, dat we de oorsprong ‘vergeten’ zijn. 
Dat inmiddels niet meer te overziene, uiterst verfijnde en rijke gebouw dat ons allen 
beschut staat inmiddels als een huis. We voelen ons erin thuis. Een huzarenstukje van 
ons verbeeldingsvermogen! 
 

Terug naar mijn individuele binnenruimte. Ik koester haar. Zij is 
onmetelijk. Ruim baan geeft zij aan mijn fantasie, creativiteit, 
dagdromen en eureka’s. Ik kan er denken wat ik wil. Niemand 
kan mij dat beletten. Geen neurowetenschapper die mee kan lezen. 
Zij is het zwerk waar ik als vogel kan fladderen en buitelen. Op 

grote hoogte kan ik er zweven en het leven onder mij rustig beschouwen. Ik kan het 
als niet vanzelfsprekend zien, als een enigma dat ik ontraadselen wil, maar dat wel-
licht nooit op te lossen is. Verzet ik me tegen dat leven? Ben ik een Sadist? Nee, wie 
beschouwt verzet zich niet. Die is ontspannen. Ik ga ánders dan De Sade met zijn 
grenzen om. Vogels kunnen niet besluiten de dampkring te verlaten. Nooit zullen ze 
naar de maan of Mars kunnen vliegen.   



Tamelijk Sadistisch en zo vrij als een vogel                   4                 Duld, geheim van het bestaan, dat ik draadjes uit je sleep pluk 

Maar ze zwalken, duikelen en dartelen in het zwerk dat hun gegeven is naar hartenlust. 
Dat doe ik ook. Het liefst met woorden. 
 
Het leven ontraadselen? De hersenen doorgronden? Een theorie van alles? Kan dat? 
Moet je dan geen God zijn die in één act heel het bestaan doorziet? Als vrije vogels 
hebben deze gedachten in de innerlijke ruimte het rijk alleen. Heerlijk! Maar als we 
ons afvragen of de werkelijkheid aan die hoogvliegerij beantwoordt, moeten we be-
scheidener zijn en met Wislawa Szymborska zeggen: ‘Duld, geheim van het bestaan, 
dat ik draadjes uit je sleep pluk’. 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
1 Slob, Marjan, Hersenbeest, Filosoferen over het brein en de menselijke geest, Lemniscaat b.v., Rotterdam, 20161 

2 Thomas Metzinger doceert filosofie aan de universiteit te Mainz. Hij is goed thuis in de neurowetenschappen en denkt conse-
quent vanuit de materie. Voor hem is menselijke vrijheid méér dan alleen maar hersenactiviteit. 
3 Wislawa Szymborska (1923-2012) wordt tot de belangrijkste dichters van haar generatie in Polen gerekend. Ze is één van de 
meest gelezen dichters van deze tijd. Kenmerkend voor haar is de tedere kijk op alledaagse dingen. In 1996 wint ze de Nobelprijs 
voor literatuur. 
 
 
 


