
1- ETTER 
&GEEST 

EEN ZEKERE 
MORBIDE 

HEILIGHEID 
D i}dens haar lenn had ze nauwe• 

lijks iets ~blicHrd. Een pur ar• 
tik,Jen in obscure vakbondsorga

nen, ttn enkei. beschouwing In Hn 
tijdschrift YOOf de proletarbche strijd. 
Mur rw de twttde wereldoorlog 
wordt tij"" mythische figuur. StrijdH 
voo, de arbt-iden en worstel&ar met 
God: de h~ligf' SimOM Weil is gebo
,..n. A~n C;1mus gHft t\wr geschrif
ten uit. priestffi!rbt-îderi l.lten zich 

- door Nar inspi~n. in h.Agiogr.afische 
biognififfn wordt rij de ~ in ~ 
schn!ven. 

Zelf 1s Zl" dan al. m hel midden v.n de 
oorlog. ,n Londen bezweken. minder aan 
df' tbc w.wrHn ze lttd dan aan de mtt
doge,nloze zt-lfhu1jd1ng waarmee ze de 
kr«hten van 1\..., hch<lam had oncler
m1Jnd. Als min of meer getolecee,rd mede
werk SIN \•an~ G.aune·s kabinet fTlfff te 
wil~ eten dan de bevolking op het vas
teland, lffk haar ttn mo,ttl schandaal 
Zo "''.is ze a!t,1d al gewttst. Het leed van 
de hele weu•ld w.H haar lffd. zelfs wan
l'lfft de 1onsü111n1,n hft Par1ise Jard1n de 
LUXHflbou"g en ze b11 !Mvat UUJI op de 
soc,oloog en filosoof R.J,-mond Alon, die 
ze in de lnng van Simon,e de Beauv011 
h<Jd le,ren k~ "Er WOl'dl ges1aakt 1n 
Sj.-igt"..i en ce !loepen schieten op de 
~10ers ·, rOE'Pt ze r.em , an verre tM 
~t is geen .... erekipohtie-li:e me-de-deling. 
he: 1s eer, u,tro.p van persoonhJk lttd. 
kon, ffankr,iu latere inc.amal!e van 
€'\'eti11.·,ch1 en gt>zond verstand. Ol'ldff. 
lM1 inhaal' .Joe asp11,me 101 een zekere 
mo'tl,Of NlltghelC . hchteiijk ongep.il. 

vll'ICt hq, in r,e-1 K ftJ!tt'fende lentewtt1 
•·Mi nt-t Lwern~g 

Diit~t-tts.nor.wetstM'Ck 
op9ffoe1)ef\. fQ de verering in de )lren 
Yijttigvolgenindejareo~t-ntigk.riti
KN nucr~. die h.M als een patholo
glSCh gt>val van masoch~ UrU.terise
ren. Haar rOf-1) hffh dan al nerk aan 
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uiu traling ingeboet. De we
reld rit niet meer op ~iligen te 
wachten. 
Dal de uitgl'nfiJ Wllimard in 
1988 haai Vl'rzaml'ld Werk aankondigt. 
komt dan ook als een venaHing. Zestien 
delen 2al het omvatten. waarvan roju1st 
het vierde verschenen is. Hl'I beschik
baar komen van al haar manuscripten in 
een speciall' ve,zameling in de franse 
Biblt0thèque natibnale vOfmde een be
langri1ke aanleiding. En nu de stormen 
rond haar pNsoon 2ijn geluwd l'n dl' 
grote ideologische gl'loo!s11vtr afge• 
koeld. hjkt er ruimte tl' z,in g.-lomen voor 
een nauwgeze11er ll'z,ng van hJar we,k, 
dal weliswaar onhl'rroepl'hJk u11monddl' 
m mystiek. maar dat de uherpte t-n ge
suengheid van een l1losofoche vorming 
nooit heeft willen vNloochenen. 

V~ de Groningse 1heoloog Frits de lan• 
gt- was Simone Weil u1temdehJk een 'vol• 
uit verl,chtingsdMkt'r' Ook al was haar 
wert zeer hagm,ntar,sch en heeft ze 
nooit een wml'n~ngl'ndl' uiteenzetting 
van h,a.a, denlen gegeven. toch gaat er 
.chl er haar ~ntl'l.eoiogen en meditalies 
een welover\, ogen S)'Slttm schuil. Kant 
en vooral Descartes. over wie ze als stu
dent e een 1mpo),inl wericstuk schreef. 
vormden haar grote mspiratiebronnen. 
Net als de G11e~ffl. Plato en de slokijnen. 
dit- ZIJ door hel Chflilendom schandalig 
veronachtzaamd vond Ove, het dt'nken 
van Simone Weit schreef De Lange een 
beltnopte studie onder dl' titel 'Tolale 
besch1kb.a.arhl'1d' - een titl'I mei een ze
ker vl'nijn m de staart. 
Wt-Uicht was zt- un vf'fhchtingsdenker, 
rn.ar dan wl'I een d!e de sludttrkamer 
opgaf WXN hel werk in de labriék en op 
Mt a.nd. ffl In dl!'~ lûrgeroorióg 
wor de stri,d tegt-n ffanco's opsUlndelin
gen. Een derj:;er ook die in Londen het 
ffo1nse opperbevel smeekte op het conti· 
nent te worden ged1op1 om het verzet te 
helpen en die mei haelr plan van een 
speciale ondergrondse verp1eegstersbfi
gadt- - voor medische zorg en tendresse 
trYtemellt- • De Gaulle tot vt-rbijsteriog 
bf.acht. 
Toch was he! volgens De Lange niet alll'f· 
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mone Weil met de theoloog Frit s de 
over haar 'totale beschikbaarheid ' 
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de 'ik" (het cog110). 
van de mathematic 
damentenrietstJa 
genwoord1gde de 
Maarhetwas sll'Chl 
halve mens. die va 
chamelijkt- bestaan 
tes maelr bekela1d v 
ve1dubbeling van mensenwezen 
waaraeln nauweli1ks t behalen viel. 

haar scriptie over 
men inheteersted 
Werk) leverde wel e 
de filosofie op Ook 
lijkheid moet haar · 
d ie ontdekken we 
ling, mur alleen in 
contKt met de fysi 
.arbeid. In de weer 
terie wo,den ons de 
teriele bestaan du, 
aan we ons niet ku 
die Simone Weil de ' 
vOfmen de strucwur 
dezelfde man1tr als 
ten de SllUCluur van 
Daarin vallen be,de 
samen, ton lerl'n w,j te en volgens de 
lijnen die voor oos · htt bestaan rijn 
uitgezet. 
En dat laatste, lfgl Ot Llnge. was v001 

haar misschit-n wt l het belangrijkste. Hel 
kon er niet om ~ zich simpelweg neer 
te lt-ggen bij de bK1aande situatie - ·zo is 
hl't nu ttrmaal" . watl) dan zou zij niet 
dl' sociale VOOfVft•tster z•Jn gewordl'n 
die rij w~."Het ~ erom de melis 
sociaal vrij t e m _en. 100.it hij êieze na
tuurnoodzaak ' ervaren. Denken en 
arbeidl'n · dat k b11 heli11 cnrlildellijk 

zijn arbeid nil't bewust nadenken. Dat 
doet de fabrieksdirecteur mur die heelt 
weer geen kennis van de m~tl'riele hand
arbeid."' 
Sociale str ijd was voor Simooe Weil dan 
ook allereerst een strijd tegen dt- ver
keerde 'noodzaak' : de dwang die mensen 
elkaar opleggen en die hun het inzicht in 
de waarheid van hun bestaan ontzeg!. 
Die dwang is voor haar bijna onontkoom
baelr gegeven met het bestaan van men
selijke verbanden. Ze was allergisch voor 
organisaties, ke,ken en partijen, omdat 
deze het individu in een keurslijf persten 
wa.irin geen werkelijke vrijhl'id mogelijk 
was. Tot de keltholieke kerk is ze nooit 
toegetreden. al heeft het een enkele keer 
melelr een helartje gescheeld. en in naam 
van de vrijheid en dt-m0C1atie pleilll' zij 
voor de opheffing van alle politieke par
tijen. 
Maelr die vrijheid was bij haar wel van el'n 
heel bijzondere soort. Ze bestond niet in 
de ongebonden willekeur van dl' per• 
soon, maar in een weloverwogen ge
hoorzaamheid aan de ·wetten· of de 
'noodzakelijkheden· van het bestaan. die 
ze vaak met 'het goede' gelijksteldl'. 
Oa.arin toonde ze zich een moderne vol
geling van de Verlichting, l'n vooral van 
Kant, zegt De Lange . .,De autonomie is 
voor haar de hoogste waa,de; om die 
menselijke vrijheid ging hel haar. Maar 
de hoogs tl' vrijheid die de mens uiteinde
lijk kan bereikl'n, is die vrijheid zelf te 
willen opgeven Del\ is ve1lichtingserf
goed. gecombinel'rd met een religieuu 
houding Veln zelfovl'1gave Een ervaring 
dil' ze voor het ee<st bt'leefde in Portu, 
gal, op v.JCantie met haar ouders. en later 
nog een keer in Assisi, in een klein kapel
letje van Franciscus." 

eerst een door Marx gemspirl'erde klas- 1 

Zoals voor Kelnt de mens pas werkeliJk 
zijn vrijheid realiseert wanneer hij beant• 
woordt aan de 'zedewet'. zo is dl' mens 
voor Simone Weil pas we1kelijk vrij wan
neer hij zich richt naar dl' noodzaak van 
de natwr, die voor haar meer et! meer 
samenvalt met God Delarin moet de 
mens ~eid zijn zichzelf uit te wissen, 
wachtend op et-n God die tegelijk een 
volstrek1 o1nde<e werkellJkhe id is ên doOf 
ons bu 1..an verweven ligt als de wet of 

KLUS 

Wellicht 'denk je achteraf· ben je te gehaast. Te veel onder 

spanning, opgefokt. Anders kan zoiets niet gebeuren. Je laat je 

toch niet voor de lol in elkaar slaan. Zie dat lefgozertje nog voor 

me in z'n snollebak. Gaat me zitten treiteren. Gas inhouden, niet 

meer dan twintig kilometer per uur in een smalle straat. Daar kom 

je niet voo,bîj. Geef een voorzichtig lichtseintje. Drukt-ie op de 

rem. Halt, wachten. Die moet me hebben. Rijdt nog langzamer 

verder. Dat gaat duren. Toeter ... ietS te overdreven .. . remlichten. 

Hij komt eruit Type .. geef ze laarzen en ze schoppen. 'Wat mot 

je ... • Raak uit m'n doen. 'Doorrijden, dat mot ik!'. Boe m,. vuist op 

m'n dak, deuk in het plaatwerk. Dat gaat zo maar niet . Wil er uit . 

De deur is al open. Hij valt aan, krijg de volle laag. Verkreukeld 

blijf ik achter. Zie die patser terug achter zijn stuur gaan. Op naar 

de volgende klus. 

~nslf1Jd dil' h.a.ir daartoe bracht. 'Eigen
lijk viel me dat een bee1je tegen. Ze ll'idt 
weliswaar demonsua11es en wordt de 
Rode M.a.igd gl'noemd, maa, ze gaat pas 
de fabfiek in, wanneff ze haar 
geloof in M.trx heeft afgezwo
ren en zich, uit teleuistelling 
over de reacties op Hitlen 
machtsgreep in 1933. u!I de po
litiek heeft teruggetrokken. Ze 
doet dat ook niet om de .arbei · .... 
ders Ie helpen, maar om de 
waarhe id Il' ontdekken. In de 
arbeid wordt de waa1heid in 
haelr meest geconcenueerde 
vorm e,varen- daar waar de wer• 
kelijkhe1d pijn doet. Ze stelt zich 
'totaal beschikbaar', maar dat 
blijft wel abstr.JCI: totale be• 
schikba.a1heid heb ik dat in de 
titel van mijn boek genoemd. 
Beschikbaarheid. maar ja, voor 
wie?' 
De waarheid, daa, was het Si• 
mone Weit uiteindelijk om" te 
doen. 'Je moel mel'r van de 
waarheid dan van het teven hou, 
dl'n,' schreef ze el'ns. en heet 
haar tevl'n bestond uit dit 
'wachten op waarheid", dat ten
slotte · naar de 1itel van haai 
meest bekl'nde boek een 
·wachtl'n op God" zou worden. 
Vanuit de fllosol1l' loopt hur 
dl'nken bijna breukloos over in 
mystiekl' godsdienstigheid, op 
een ".""ijze die - zegt De Langl' . 
dl' f1losol1e nil't meer volgl'n 
kan Want ook al was ze zich als 
volgelinge Veln Kant nog zo be• 
wust van dl' onoverb,ugbare 
kloof tussen het menselijk den, 
ken en de 1,anscendente wl'rke, 
lijkheid, zelf overschft-ed ze die 
grens maar at te g,aag l'n onbe
kommerd. m bl'ide richtingen. 
Toch lag haar stelrtpunt wel de
geliJk in de filosofie. De wa.a, . 
heid. dat Welren voor haar de 
onw,ikbarl' inzichten die Des
cartes had ontdekt. Hl't waren 
de zekerhedl'n van hei denken-
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'noodzaak' ervan D.i1 wachten 
op God was waarschijnlijk de 
drijfvel'r van haar totale be
schikbaatheid. die met maat, 
schappelijke s11ijd dan ook t1iet 
zo heel veel hl'eh uit te staan. 
.. Oe ethiek verdwijnt welis
waar nie1 uit haar denken, 
maar krijgt da.arm wel een zeer 
onderkoelde plek." geelt De 
Lange toe .. Het morele hande
len wordt heel k1llet1es. Ik 
moet bemiddelaar zijn tussen 
de honger van een behoehige 
en zijn voedset. Oat is e thiek. 
Maar eigenlijk ben ik bemidde
laar tussen God en God." 

" Maar uitl'indl'lijk blijft h.-.ar sociale 
ethiek daarml'e nogal solipsistisch: de 
ander komt er nauwelijks in voor. In dal 
opzich1 is Zl' toch bij Oesunes blijven 
staan. Ze neemt het 'cogito ', s1op1 er een 
hoop arbeid in, Marren Kan1, ma.ar he1 is 
en blijft een cogito. dat zichze lf uiteindt-· 
lijk uitwist. Maar ooit; solipsistisch kun je 
wel l'thil'k bedrijvl'n ·· 

"Wat rij wel heeh laten rien. is dat we 
het in de ethiek niet zonder een bepaald 
idee van het ·goede' kunnen stellen. In de 
huidige debatten wil bijna nie mand zich 
daar nog de vingers aan branden. De 
omschrijving van het dMI van de ethiek 
moet zo dunnetjes mogelijk. anders kun 
je er maatschappelijk geen consensus 
mee bereiken. Maar d.aclrmee krijg je wel 
een heel ve,schraalde voedingsbodem 
van dl' morcldl. We kunnen nu eenmaal 
levl'n niet zonder een beeld van het goe
de dat ons wenkt. Simone Weil gaat daar 
zelf heel onbekommerd mee om. en daar
mee ,aakt ze VOO/ ons een gevoelige 
snaar.' 
Als charismatisch voorbeeld lijken de da
gl'n van Simonl' Weil voorbij. Daarvoor is 
haar persoon te palhologisch gebleken, 
en was ze als karakter te p,oblematisch. 
Normaal gesproken. zegt De Lange, raak 
je gefascineNd door iemand over wie je 
een boek aan het schrijven bent. ,.Je gaat 
onwillekeurig voor zo iemand op de knie
en. Ma.ar met Simone Wl'il zou ik nooit 
maatjes willen worden. Dat is ze trou
weM ook nooit met iemand geweest. 
Zelfs over haar vt-rhouding to\ h..ar bio
gräfe, di~ toch zeer hK ht w,u. heb ,ik io 
mijn twijfels. " 

Maar voor h.lar fJlosofie ligt dat anders. 
,.Juist ha.ar denkbeelden over de 'nood
zaak' Veln de natuur en onze plkht ons 
daarnaar te ,ichten hebben nu meer elCtu
aliteit dan ooiL Wij hebben a lt ijd gepro
beerd de natuui te humaniseren. maa, nu 
worden we gedwongen een toontje la
gl'r Il' zingen en onszelf Il' naturaliseren. 
We vormen nu eenmaal een merkwaa,di
ge schakel in het geheel. W~ r ijn ons 
bewust Veln de natuur en kunnen haar 
sturen, maar zullen wel moeten leren ons 
daarbij t e conformeren aan de wetten 

van het systeem. Simone 
Weil had haat lijfspreuk ont
leend aan Francis Belcon: 
'We kUMen de natuu, niet 
elnders bevelen dan door 
haar te gehoorz.aml'f"t. ' Daar
in kan ze ons een ge weldige 
corrigerende impuls geven." 
"Ma.ar dan zullen we wel 
een scheutje sync,et1stisch 
watN bij de christeliJkl' wi1n 
moeien doen en ook na.ar 
elndere tradities moete(l luis
teren, zo.als zij dee-d. In de 
jaren vijhig is ziJ vanuit chris
teliJk-dogmatische hoek 
enotm bekritiseerd. Haar 
kl'tterijen werden heel p,e
cies omschreven: daar ga.at 
ze over de schleef. da.ar kan 
ze zich bijbels•theologisch 
niet waa,mak.en. Boeddhis
me, joodse elementl'n, het 
christendom, de stoa. ze 
maakt er een fantastische 
mix van, zonder zich op één 
van deze rl'ligies vast te leg• 
gen. Ik denk dat we nu meer 
deln vroeger de vrijheid heb
ben daillmee ons voordeel 
te doen. Want Welarom zou 
je eeri l!E'wage rilosofie van
uit het nulpunt ga.an con• 
strueren, als je dergelijke tra
dilies van 2500 jaar nog in 
de k.ast hebt liggen? En Si
mone We,I heeh ze van de 
plank gehaald.'' 

Friu dt' U"91'. ToU. bHchlk
~lcL H<l1 ,thos vw, 5lmon. 
W•il. Tm K.lve. SN,m,. IHO, 
16S blz .. / Z7,SO 
Simone w.a. O• '1fldlondm 
ml. 0....- dol ~• wur
dlghrid. Tm Kin. IIMm, 1990. 
Ml blz.. / 17.SO. 
sin- Wltil. 0.UvrH Com~ 
tH,(d. ~rd.P.arijs.Ver
sct..nm zijn dit "'"'t• vlitr H
litn. In prijs Uritfffld Vin 165 
tc,I 180 FF. 

LEKKERE KOEKEN 
MET ROSE 

Of we/Ic mens onder u Zelf, als zijn 
zoon hem om brood vr .aagr, hem een 
sreen geven? 
Mattheus 7 ; 9 

Op het fietspad langs de Driebergse
weg ligt een pakje brood. Al Wl'kl'n• 
lang: elke dag vers. A.anvankelijk rijd 
ik er achteloos voo1b1j. want ach. er 
ligt zoveel. Er is meer voor nodig dan 
de a.anblik van vers bereid eten om 
me van m'n stuk te brengen. Na vl'r• 
loop van een paar wl'ken. als ik de 
h.and van smeren inmiddels op ruime 
afstand herten. ga ik me l'r toch bij 
betrokken voelen. Vooral bij de hand 
die smeert. Die hand is van een moe
der, dat staat voor mij wel vast. Ik 
voel erg mei haar mee. Elke morgen 
belegt ze trouwhartig twee sneetjes 
met hanig en twee met zoet . •• Van
daag maar eens een eitje bakken. 
want daar houdt hiJ zo van", mur
mel! re bedrijvig 1n ha.ar ochtendjas. 
" Oelnstop ik er morgen weer eens 
een plak ontbijtkoek bij"" 
Degene die deze liefde zo nadrukke
lijk ver:sma.adt is veln het m.annelijk 
geslacht, ook daarvan ben ik zeker. 
(Een meisje identificeert zich, elt!e 
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sekseneutrale opvoeding ten spijt, 
teveel met die figuur in haar och• 
tl'ndjas om haar .arbeid zomaar op 
hl't elSfah plat te laten11jden.) Een 
jongen dus, "an een Jaar of vijftien, j 
die bezig is radicaal met zijn verle- .1 
den te breken. Hij inusseNI zijn zaÎ 

~~~~~t:~~~t :: ::e ~ ~1~~!09l 
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morgen stopt hij de aangereikte bo-. 
1erhammen zwijgend in zijn tas om : 
l'r zich zodra hij de bebouwde kom ' 
uitfielSt van te ontdoen. Hij heeft 
lang genoeg geslik1 wat zijn moeder 
hem voorkauwde. 
Misschien zie ik het te zwartgallig? 
Ie mand (een man) bekende naar aan
leiding van dit verhaal dat hij zijn 
brood vroeger ook vaak weggooide. 
Maar dat was omdat hij zo graag 
'van die lekkere koeken met dat rose 
erop· kocht. Als hij die opgesmikkeld 
haà kon hij zijn boterhammen niet 
meer op. 
Beetjl' slap verhaal, eerlijk gezegd. 
Zelf ben ik de koeken ook allermlnst 
uit de weg gegaari. ma.ar dat weer
hield me er nooit vo1n ook mijn boter
hammen op te eten. Maar d ie had ik 
dan ook zelf gesmel'fd. 
In mijn meest optimistische scenario 
heeft de fietsende puber eigenlijk 
heel nobele motieven met dal pakje 
brood en hoopt hij op deze manier 
een eenzame rwerver uit Zeist of 
omstreken te spijzigen. Die zijn daar 
wehswacll niet dik gezaaid, maar 
toch. Daarom heb ik tot nu toe ooi:; 
mijn neiging af te stappen om de bo
terhammen op te rapen weten t e be
dwingen. Want als er gt-en onder
voede junks ziJn om van d it genera, 
tieconflic t Ie profiteren, dan zijn er 
altijd nog de ·vogelen dt-S hemels' 
die mogelijk langs deze ond00tgron
dell1ke weg gevoed worden. Het eni
ge wat mij hieraan niet bevalt is dat 
plastic zakje. 
Moeders, stop de boterhammen 
voor uw pubers in een trommeltje. 

A11ne. AnwUnl,; Is ~•ur Podium,.~~ 
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