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THYMOS: WAGENMENNER EN VULKAAN 
Van bron naar draaiknop 

 
door Frans Holtkamp 

 
 
Identiteit en thymos 

 
Francis Fukayama ligt goed in de markt: zijn nieuwste boek Identiteit, 
Waardigheid, ressentiment en identiteitspolitiek (Identity: The De-
mand for Dignity and the Politics of Resentment) beleeft maar liefst 
vier drukken in vier maanden.1 Hij heeft naam gemaakt met Het 
einde van de geschiedenis en de laatste mens (The End of History 
and the Last Man). Dat zou weleens de reden kunnen zijn voor de 
gretigheid waarmee hij gelezen wordt. 

 
Ben ik ook zo gretig? Eerder nieuwsgierig. Indentiteit is het eerste boek van Fukuya-
ma dat ik lees. Daarbij speelt de vraag ‘Wat is dat voor een denker die de horizon van 
de geschiedenis meent te ontwaren?’ zeker mee. Welnu, schrijf ik met overtuiging na 
lezing, het boek werpt geen nieuw filosofisch licht op de wijze waarop de samenle-
ving het beste kan worden ingericht. Fukayama is in Identiteit, Waardigheid, ressenti-
ment en identiteitspolitiek vooral als politicoloog aan het woord. Hij beschrijft. Zijn 
analyse van de politieke toestand in de wereld is even breed als actueel.  
In Identiteit, Waardigheid, ressentiment en identiteitspolitiek dartelen nagenoeg de-
zelfde namen van denkers door de tekst als in andere hedendaagse filosofisch bedoel-
de verhandelingen. Dat blijkt inmiddels traditie. Publicaties waarin puur gefilosofeerd 
wordt, zónder op de schouders van andere filosofen te klimmen, zijn zeldzaam. Tijd 
en vrije wil van Henri Bergson is zo’n uitzonderlijk filosofisch boek. 
Er is nóg iets dat opvalt: de ‘intuïtieve’ manier waarop huidige denkers en schrijvers 
met concepten omgaan. Begrippen worden niet of niet scherp gedefinieerd – dat in 
tegenstelling tot wat mij vroeger bij het schrijven van stukken op het hart werd ge-
drukt – omdat de betekenis ervan vanzelf wel oplicht uit de context.  
 
De winst van Identiteit, Waardigheid, ressentiment en identi-
teitspolitiek zit hem vooral in de concepten die rond het begrip 
identiteit cirkelen. Identiteit kan het individu betreffen of de 
groep. Persoonlijke identiteit hangt samen met de mens als een 
zelf dat zich in de afgelopen eeuwen steeds scherper is gaan de-
finiëren als gevolg van de toenemende differentiëring tussen de 
‘binnenruimte’ van het zelf en de wereld om hem heen. Fukaya-
ma verbindt dat zelf met waardigheid en de behoefte aan erken-
ning. Deze visie op het mens-zijn hebben we te danken aan ont-
wikkelingen binnen het westerse denken waarin personen als 
Luther, Rousseau, Kant en vele anderen een rol hebben ge-
speeld, waaraan de Verlichting sterk heeft bijgedragen en waarin de Franse revolutie 
als een katalysator heeft gewerkt. Met als gevolg het formuleren en benadrukken van 
mensenrechten. Op grond van persoonlijke identiteit, dat tegelijkertijd algemeen 
mens-zijn betekent, worden tegenwoordig verlangens uitgesproken en eisen gesteld 
waaraan de politiek in toenemende mate tegemoetkomt.   
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Identiteit kan ook groepen betreffen. Dat is niet nieuw. Fukayama maakt van groeps-
identiteit een centraal concept. Dat is wél nieuw. Daarbij beperkt hij zich niet tot na-
ties of fundamentalistisch-religieuze groeperingen, maar past het concept ook toe op 
minderheden en andere groepen: Latino’s, vrouwen, transgenders, homoseksuelen, 
Black Lives Matter-beweging enzovoort. In déze tijd is het een gegeven dat steeds 
meer collectiviteiten op grond van een almaar scherper omschreven groepsidentiteit 
om aandacht vragen of die zelfs eisen. Naarmate deze groepen zich uit- en inbreiden 
en de samenleving nog complexer maken dan die al is, vraagt dit een grotere stuur-
manskunst van politici.  
 
Persoonlijke identiteit en groepsidentiteit blijken, meer dan ‘links’ en ‘rechts’, uitste-
kende begrippen om de huidige complexe mondiale politieke realiteit te beschrijven, 
óók als beide vormen van identiteit overdreven worden: persoonlijke identiteit kan 
makkelijk tot narcisme verworden en een overheid eisen die pampert, terwijl groeps-
identiteit niet zozeer op gelijke behandeling aanstuurt maar liever het eigene uitver-
groot. Voorbeelden van het laatste zijn de Black Panther Party met haar ‘black power’ 
en de richting binnen de vrouwenbeweging die vooral het eigene van vrouwen wil 
benadrukken. 
 
Er is in het boek van Fukayama nóg een centraal concept: thymos. Mijns inziens heeft 
dat concept een koningstroon gekregen. Een nederiger zetel zou niet misstaan. Daar-
over gaat de volgende paragraaf. 
 
 
Thymos onttroond? 
 

Thymos of thumos, θυµός, is een Oudgrieks begrip. In 
van Dale zul je dit woord tevergeefs zoeken. Maar het 
daarvan afgeleide thymus wordt er wél vermeld: dat is 
de tweekwabbige klier boven in de borstholte tussen 
borstbeen en luchtpijp die de ontwikkeling van de im-
munologische afweerreacties van het lichaam regelt. De 
klier heeft de vorm van een tijmknop en dankt om die 
reden zijn naam aan thymos of thumos dat in de eerste 

plaats ‘tijm’ betekent. Als het afweersysteem goed werkt, blijft het lichaam fit en ge-
zond. Om die reden staat thymos ook voor ‘levensenergie’. Maar thymos laat zich niet 
onder één hoedje vangen: het woord is zó rijk aan betekenissen dat we nog wel even 
door kunnen gaan. Het kan staan voor een vorm van ‘verfijnde geestigheid’, door 
Fransen ‘esprit’ genoemd. Of voor de menselijke behoefte aan erkenning. Of voor 
trots. In het werk van Homeros wordt thymos gebruikt voor een instantie die aandrang, 
verlangens en heftige emoties onder controle moet brengen. Die betekenis lijkt het 
ook te hebben in het gesprek dat Adeimontos en Socrates voeren over de ziel. Zij 
komen tot de conclusie dat thymos het derde deel van de ziel is, naast de verlangens 
en de rede, zetel van zowel trots als woede. Woede die zich in de eerste plaats tegen 
zichzelf keert als men tekortschiet, bijvoorbeeld wanneer men pijnlijk moet vaststel-
len niet moedig te zijn geweest in een situatie die erom vroeg.  
  



Thymos: wagenmenner en vulkaan                                                   3                                                       Van bron naar draaiknop 

Dit is thymos als wagenmenner die de paarden van mijn 
emoties en verlangens in bedwang moet houden. Maar 

thymos kan ook een vul-
kaan zijn die tot uitbars-
ting komt als mijn terech-
te of vermeende trots gekrenkt wordt door anderen. De 
wagenmenner staat voor naar binnen gerichte woede 
die aan zelfdiscipline bijdraagt, de vulkaan verbeeldt de 

naar buiten gerichte woede die ongecontroleerd is en veel schade kan aanrichten. 
Fukayama hanteert een ander onderscheid dat meer in de richting gaat van ‘gelijk wil-
len worden aan’ respectievelijk ‘zich willen onderscheiden van’. Op pagina 13 legt hij 
het als volgt uit: 
 

Thymos is dat deel van de ziel dat hunkert naar erkenning van de waardigheid; 
isothymie is het verlangen om als gelijke gerespecteerd te worden, en megalo-
thymie het verlangen om als superieur erkend te worden. 

 
Fukayama kent het begrip thymos een fundamentele rol toe. Op pagina 36 schrijft hij: 
‘Dit derde deel van de ziel, thymos, is de zetel van de huidige indentiteitspolitiek’. 
Die zetel blijkt een koningstroon. Nu wil ik thymos niet onttronen – ik erken de hef-
tigheid van deze emotie – maar laat hem liever plaatsnemen op een bescheidener zetel. 
Dat mensen erkend willen worden in hun waardigheid ‘stoel’ ik niet zozeer op thymos, 
maar op iets veel simpelers: het leven zelf. Elk organisme, de mens niet uitgezonderd, 
wil in leven blijven. Noem het wil tot leven. Kijk wat er gebeurt als een dier of de 
mens in gevaar verkeert! 
  

In de drang tot zelfbehoud schemert iets 
door van ‘ik doe ertoe’, ‘ik tel mee’. De be-
hoeftenpiramide van Abraham Maslow 
brengt dat pregnant in beeld: de bevredi-
ging van fysieke behoeften is noodzaak 
voor elk organisme om in leven te blijven. 2 
Fysieke behoeften zijn fundamenteel en 
krijgen daarom een basale plek in de pira-
mide. De behoeften aan veiligheid en ze-
kerheid zijn niet minder belangrijk voor de 

instandhouding van het organisme: vogels bouwen nesten, weer andere dieren zoeken 
beschutting in holen of maken gebruik van schutkleuren. Mensen bouwen huizen. 
Deze bieden beschutting maar niet voldoende veiligheid: burgers willen door de over-
heid worden beschermd en binnen hun werk een bepaalde vorm van zekerheid hebben. 
In het bevredigen van deze behoeften redden mensen het niet zonder georganiseerde 
groepen die bestaanszekerheid en veiligheid bieden. Daar ligt de primaire betekenis 
van familie, vriendschap en burgerschap. De behoefte aan erkenning is belangrijk, 
maar minder basaal. Naast thymos geeft Fukayama deze behoefte een te zwaar accent. 
 
  

Bij thymos moet ik onwillekeurig denken aan de ferocia animi of  ‘woestheid van de ziel’ waar Nietzsche het over heeft 
in De vrolijke wetenschap. Hij brengt dat vurige deel van de ziel in verband met de boosheid van een godheid die zich 
moet ontladen. Een citaat uit aforisme 84: ‘ ….. alle orgiastische cultussen willen de ferocia van een godheid inééns ont-
laden en in een orgie veranderen, opdat deze zich naderhand vrijer en rustiger voelt en de mens met rust laat’. Ferocia 
animi blijkt een bron van poëzie, dans en andere muzische kunsten. 
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Ik zie het als volgt: het organisme ‘mens’ dat in leven wil blijven en een vage notie 
heeft van ‘ik doe ertoe’ heeft millennia van ontwikkeling nodig gehad om tot een 
scherper en verfijnder bewustzijn van zichzelf gekomen. Er vallen in de loop der be-
schavingsgeschiedenis uiteindelijk woorden als ‘zelf’, ‘ziel’, ‘persoon’, ‘individu’ en 
‘innerlijke identiteit’. Naarmate de menselijke ‘binnenkant’ werkelijkheid wordt, krij-
gen ook de begrippen ‘waardigheid’ en ‘verlangen naar erkenning’ meer feitelijkheid. 
Het geleidelijke proces van toenemende differentiëring tussen ‘binnen’ en ‘buiten’ 
doet zich vooral in de westerse cultuur voor. Luther en Rousseau spelen volgens Fu-
kayama in deze ontwikkeling een belangrijke rol. Er zouden natuurlijk nog meer men-
sen en overige ontwikkelingsfactoren genoemd kunnen worden. Daarom lees ik au-
tomatisch: ‘Onder andere Luther en Rousseau hebben bijgedragen aan …..’.  
De ‘binnenwereld’ van mensen, de beleving ervan, de hoge waardering die men die 
wereld toekent en de eisen die men van daaruit aan de overheid stelt, worden steeds 
meer vaste onderdelen van politieke cultuur. Dat het een ‘culturele bovenbouw’ is op 
de rudimentaire onderbouw van zelfbehoud, doet daar niets aan af. Mensen hebben 
een ‘intrinsieke waardigheid’ omdat we met z’n allen vinden dat dat zo is. 
 
 
Twee concepten en twee draaiknoppen 
 
Met de concepten persoonlijke identiteit en groepsidentiteit heeft Fukuyama een punt. 
De almaar complexer worden politieke realiteit kan er uitstekend mee beschreven 
worden. Thymos zou naast deze twee hoofdconcepten een bescheidener rol moeten 
spelen, schreef ik al eerder. Hij is geen ‘zetel van de huidige identiteitspolitiek’, 
eerder brandstof. Thymos is dat merkwaardige mengsel van verontwaardiging, ressen-
timent en woede dat mensen sterk in beweging kan brengen. Om een ander beeld te 
gebruiken: thymos is een ‘emotionele knop’ bedoeld om identiteiten beter te kunnen 
hanteren. Per concept zouden isothymie en megalothymie heel goed als twee ‘emo-
tionele draaiknoppen’ kunnen functioneren.  
Op persoonlijk vlak kan isothymie helpen een persoon dezelfde status te geven die 
mensen binnen de mainstream van een bepaalde samenleving al hebben. Maar isothy-
mie kan ook helpen om binnen een bepaalde groep gelijkberechtigd te worden, bij-
voorbeeld hetzelfde betaald te krijgen als men hetzelfde werk doet. Megalothymie 
doet zich op persoonlijk vlak voor als individuen zich opblazen tot een ‘dikke ik’. Dat 
kan epidemische vormen aannemen. In navolging van Christopher Lasch spreekt Fu-
kayama in dit verband van ‘narcisme als sociaal verschijnsel’ in Amerikaanse context 
(pagina 131). Men kan ook aan charismatische politieke leiders denken die hele naties 
aan zich weten te binden en vervolgens in het verderf storten. De geschiedenis is ver-
geven van zulke voorbeelden. Ook nu nog. Elke dictator op regeringspluche is er één 
teveel! 
Met dezelfde ‘emotionele knoppen’ kan men aan groepsidentiteit draaien. Esothymie 
is volkomen gerechtvaardigd als achtergestelde groepen zich emanciperen in de rich-
ting van de dominante groep in een bepaalde samenleving. Maar megalothymie blaast 
de groepsidentiteit op. Momenteel, merkt Fukayama op, is dat in de vorm van natio-
nalisme en religieus fanatisme sterk aanwezig. 
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Besluit 
 

Identiteit, Waardigheid, ressentiment en identi-
teitspolitiek van Fukayama analyseert en be-
schrijft. Ik kijk in dit opiniestuk uitsluitend naar 
de concepten. Welke concepten gebruikt de au-

teur? Welke plaats nemen ze in het betoog in? Hoe zijn ze met elkaar verbonden? Het 
totaal noem ik de conceptuele structuur. Bij Fukayama is die opgebouwd met de 
hoofdconcepten persoonlijke identiteit, groepsidentiteit, esothymos en megalothymos. 
Ik zou die concepten een ietwat andere positie geven en de lijntjes ertussen anders 
trekken. 
  
Ik wil dit stuk normerend beëindigen. Meer dan ooit vraagt politiek om actief burger-
schap. Dat vergt van allen de bereidheid om verantwoordelijkheid te willen dragen 
voor en vorm te willen geven aan de samenleving. Dat kan niet zonder debat waarin 
men openstaat voor de meningen van anderen en bereid is om het eigen standpunt te 
herzien. De thymosknop die hier het beste bij past is níet die van de vulkaan maar die 
van de wagenmenner. In deze tijd is vooral beteugeling geboden: dikke ikken moeten 
afslanken en megalothymische politici moeten de kans niet krijgen door gebrek aan 
gewicht omhoog te vallen. 
 
 
Rijswijk, 
24 juli 2019 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
1 Fukuyama, Francis, Identiteit, Waardigheid, ressentiment en identiteitspolitiek, Uitgeverij Atlas Contact, Amsterdam/Antwer-
pen, 20194, vertaling Robert Vernooy 
2 Met die piramide ga ik soepel om. Zij suggereert hiërarchie, maar die is relatief. Het is niet zo, dat een mens pas aan zelfver-
werkelijking toekomt als de lagere behoeften bevredigd zijn. Het kan ook andersom: wie vast, bijvoorbeeld, minimaliseert zijn 
fysieke behoeften en zet maximaal in op spirituele zelfverwerkelijking. De gesuggereerde hiërarchie van Maslows piramide kan 
dus niet rücksichtslos worden toegepast. Mij zegt de piramidale indeling slechts dat de ene behoefte voor de instandhouding van 
het leven basaler is dan de andere.  


