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Dit is Europa 
Wie zijn we? 

1 De geboorte van het individu 

Op de drempel van een nieuw decennium 

Waar zijn we, wie zijn we en waar gaat het heen? Op de drempel van een nieuw 
decennium hebben grote vragen als deze voor velen een bijna ondraaglijke lading 
gekregen. Alle seinen staan op rood en de trein gaat alleen maar harder. Hoeveel tijd 
is er nog? Hebben we überhaupt nog wel grip op de werkelijkheid of worden we 
meegesleurd door ontwikkelingen die zich niet of nauwelijks laten sturen? 
Yuval Noah Harari suggereert het laatste. In Homo Deus legt hij uit waarom een 
toekomst waarin homo sapiens uiteindelijk het onderspit zal delven geen 
onwaarschijnlijk scenario is. Veel meer dan dat we ons realiseren zijn we beperkte, 
geconditioneerde wezens die bevattelijk zijn voor manipulatie. Wat wij gevoelens 
noemen zijn feitelijk niet veel anders dan algoritmen. Die als zodanig dus ook kunnen 
worden gelezen en ontcijferd. Zoals de mens het ooit van de dieren overnam zo zou 
Artificial Intelligence het wel eens met hem kunnen doen.  
In zijn nieuwste boek 21 lessen voor de 21e eeuw richt de Israëlische historicus zich op 
onderwerpen die al op veel kortere termijn om antwoorden vragen. Is er wel een 
toekomst voor de liberale democratie? Wat gaat gebeuren nu biotech en infotech 
samenkomen? Hoe kunnen we de dreiging van een milieu- en klimaatramp afwenden? 
Harari draait er niet omheen. Dat maar weinig goed is onderbouwd nemen we op de 
koop toe. Kan ook moeilijk anders bij een beschouwing met een dergelijke scope. Wel 
goed om te beseffen dat alles wat de schrijver poneert voortkomt uit het denken van 
een determinist cq materialist. Hierin bestaat er geen werkelijkheid buiten dat wat in 
de materie besloten ligt. Alles wat we zijn en alles wat we doen kan teruggevoerd 
worden op fysische processen en ligt vast in ketens van oorzaak en gevolg. Het 
bewustzijn, de ziel of de vrije wil zijn in principe slechts illusies.  
Wie hier niet in meegaat en het menselijke bestaan definieert in termen van spirituele 
vrijheid en verbeeldingskracht, zal in Harari’s boek, bij alle nieuwe en interessante 
inzichten die het te bieden heeft telkens weer aanlopen tegen de premissen die eraan 
ten grondslag liggen. 

Wie zijn we? Het is een vraag die aan vrijwel alle andere ten grondslag ligt. Wat het 
verhaal van Europa zo bijzonder maakt is dat deze vraag stap voor stap uit mythische 
verbanden werd losgeweekt en op ieders eigen bord kwam te liggen. Waar in vroegere 
tijden en andere culturen het individu was opgeborgen in een omvattende orde, die 



van de kosmos of de schepping of anders wel het volk of de familie, trad het in onze 
wereld voor het eerst in de geschiedenis van de mensheid naar voren als een 
autonoom en vrij wezen. For the better or the worst, want zo is het ook: wat aan de ene 
kant een nieuwe horizon van ongekende mogelijkheden opende, bracht aan de 
andere kant een bijna onmogelijke opdracht met zich mee. Een dilemma dat 
mettertijd alleen maar groter is geworden. 

Van Olivier Silva naar Jan de Leeuw 

Olivier is een achttienjarige Fransman die zich in 2000 bij het Vreemdelingenlegioen 
aanmeldde voor een drie jaar durende opleiding. Rineke Dijkstra volgde de rekruut en 
legde zijn ontwikkeling in zeven portretten vast. In de eerste zien we Olivier op 21 juli 
2000 in Marseille, meteen na zijn aanmelding, in de laatste op 13 juli 2003 als hij in 
Djibouti zijn training afsluit. 
Zeven foto’s van dezelfde jongeman, ontdaan van iedere handeling, drama of 
expressie, genomen tegen een lege, neutrale studio-achtergrond. De kracht van het 
werk zit ‘m in de reductie tot de essentie. Door alle verdere informatie weg te laten 
komt Oliviers bestaan in zijn kale gedaante in beeld en geeft de kunstenaar 
tegelijkertijd alle ruimte aan de verbeelding van de toeschouwer. Leveren de foto’s 
van Oliviers Werdegang niet een gecomprimeerd beeld op van een ontwikkeling die we 
allemaal hebben doorgemaakt? 

Het verhaal van de westerse wereld is primair dat van het zichzelf verwerkelijkende 
individu. Vrijheid is het grote thema: vrijheid in denken en handelen, vrijheid als inzet 
van de strijd tegen onderdrukking en willekeur, vrijheid als het destillaat van een 
langzaam maar onstuitbaar proces van emancipatie dat alle lagen van de cultuur 
doordringt.  
Waar moeten we dit verhaal laten beginnen? Wat de kunst betreft is het antwoord 
eenvoudig: blader door het beeldenboek van de geschiedenis en stop bij het eerste 
kunstwerk dat een mens als individu in beeld brengt. Niet als vorst of prelaat, in 
functie dus, ook niet in aanbidding, maar louter als persoon. Grote kans dat je uitkomt 
bij het portret dat Jan van Eyck in 1436 van zijn stadsgenoot (en vriend?) Jan de Leeuw 
schilderde. Een heel bescheiden paneel dat niettemin een groots moment vastlegt: 
voor het eerst treedt uit de diepte van de tijd iemand naar voren die we lijken te 
kennen. Iemand die zeshonderd jaar geleden leefde maar die ons dankzij de 
bemiddeling van de schilder in het hier en nu ontmoet.   



Inventing the Individual 

Toch zijn er goede redenen om het verhaal van het moderne individu al eerder te 
laten beginnen. Volgens de politiek filosoof Larry Siedentop moeten we hiervoor 
helemaal terug naar de opkomst van het christendom in het Romeinse keizerrijk. In 
Inventing the Individual, The Origins of Western Liberalism noemt hij Paulus ‘possibly the 
greatest revolutionary in human history’. Was de apostel niet de eerste die het 
principe van morele gelijkheid voorop stelde en daarmee de weg wees naar een 
nieuwe wereld?  
Een nogal tegendraadse gedachte. Alles wat met het christendom te maken heeft 
staat voor velen van ons immers voor onderworpenheid van het individu aan een 
hoger gezag. Moeilijk te bevatten dat juist de kerk het instituut is geweest dat aan de 
basis heeft gestaan van onze egalitaire samenleving. En toch, zodra we wat dieper op 
de geschiedenis ingaan kunnen we er moeilijk om heen. Siedentop laat overtuigend 
zien hoe het voor het geloof zo fundamentele principe van morele gelijkheid beetje bij 
beetje zijn weg vond in wetgeving en bestuur. En dat de katholieke kerk met haar 
aanspraken op het soevereine gezag van de paus, hierin voorop ging. 
Dat de weg die Paulus ons wees heel lang was is zeker. Dat het individu pas vanaf de 
achttiende eeuw prominent in beeld komt, laat onverlet dat vanaf de hoge 
middeleeuwen het gelijkheidsprincipe in recht en bestuur een steeds prominentere 
rol speelde. En dat vanaf die tijd ook een nieuw burgerlijk zelfbewustzijn ontstond - zie 
het portret van Jan de Leeuw. Niettemin bleef de standenmaatschappij tot ver in de 
moderne tijd de natuurlijke, door god geschapen orde. Niemand die deze an sich aan 
de kaak stelde, zeker de kerk niet.  
Toen dit vanaf de achttiende eeuw uiteindelijk wél gebeurde was dit primair het 
gevolg van ontwikkelingen die door niemand werden gestuurd. De doorbraken in 
wetenschap en technologie, de opkomst van de industrie en daaruit voortkomende 
verstedelijking brachten vanzelf met zich mee dat de uit de rurale wereld van weleer 
stammende aristocratische orde steeds meer een versleten jas werd.  
Ook de moderne filosofie leverde aan dit proces een belangrijke bijdrage. In Radical 
Enlightenment beschrijft de Britse historicus Jonathan Israel hoe met denkers als 
Spinoza en Diderot vanaf het midden van de zeventiende eeuw de grondslagen van 
de standenmaatschappij fundamenteel ter discussie kwamen te staan. 
Zowel Siedentop als Israel ontvingen zowel lof als kritiek. Beiden nemen nogal radicaal 
stelling en beiden brengen hun geschiedenis in als tegengif voor het heersende 
cultuurrelativisme. Met een zekere neiging tot herhaling als gevolg. Feit is dat ze heel 
wat hebben losgemaakt en de vraag naar de fundamenten van de moderne westerse 
cultuur weer in het centrum van het debat hebben geplaatst. 



Een nieuwe mentale ruimte 

Dankzij de Tour kent bijna iedereen hem, de Ventoux, de ‘mythische berg’ die met zijn 
kale top het glooiende landschap van de Vaucluse beheerst. Wie hem ooit met de fiets 
heeft beklommen weet dat dit een berg is als geen ander. Niet omdat de beklimming 
uitzonderlijk zwaar of lang is, wel om wat deze met je doet. Met name in die stijle 
laatste zes kilometer, als je boven de boomgrens in een wit maanlandschap bent 
aangeland en je je, in de trance van een uiterste inspanning, een voelt worden met de 
tijdloze ruimte om je heen.  
In Die Kultur der Renaissance in Italien, het monumentale werk dat aan het begin staat 
van een nieuwe, breed gefundeerde cultuurgeschiedenis, voert Jacob Burckhardt 
Petrarca op als ‘de eerste waarlijk moderne mens’. Diens beschrijving van de 
wandeling die hij samen met zijn broer maakte naar de top van de Mont Ventoux, 
getuigt volgens de grote historicus van een nieuwe sensitiviteit: de natuur wordt 
spiegel van de persoonlijke ervaring van het bestaan.  
Voor Petrarca was de beklimming aanleiding voor nogal melancholieke gedachten 
over de ijdelheid en de vergankelijkheid. Dat hij expliciet vermeldt dat, behalve een 
oude herder (!), niemand hem ooit was voorgegaan zegt veel over de betekenis die hij 
aan zijn stoutmoedige onderneming toekende.  
Het verhaal van de moderne wereld vindt zijn allereerste aanzetten ergens in de tijd 
van Petrarca, de dichter die ons voorging in het verkennen van een nieuwe horizon. 
Het renaissance-humanisme is de culturele en intellectuele beweging die uit deze 
bewustzijnsverandering voortkomt en die in de loop van de vijftiende eeuw zijn grip 
op Europa vestigt. 
In de middeleeuwen stond het geloof op alle levensterreinen centraal: alle dingen, 
wezens en verschijnselen waren integraal deel van een door god geschapen orde. Het 
was aan de kunst om dit alomvattende visioen te verbeelden. 
De paradigmawisseling waarmee we het verhaal van de westers wereld laten 
beginnen - de overgang van de middeleeuwen naar de nieuwe tijd - kan misschien het 
beste beschreven worden als de schepping van een nieuwe ruimte. Een cruciale notie 
hierbij is dat het ‘platte’, tweedimensionale beeld staat voor een tijdloze orde terwijl 
het driedimensionale beeld de blik opent op de fysieke, aardse tijdruimte.  
Dat de middeleeuwse kunst zich bij voorkeur van de eerste bediende heeft alles te 
maken met het christelijke visioen van het eeuwige leven, een leven dat onveranderlijk 
is en dat aan de vergankelijkheid van het aardse bestaan is ontstegen. Figuren en 
verhalen worden geprojecteerd op het platte vlak van een tijdloze ruimte. In de tijd 
van Jan van Eyck worden deze overgeheveld naar de driedimensionale 
ervaringswereld van het hier en nu. Een vergelijking van het beroemde Wilton-diptiek, 
een anoniem Frans werk uit c. 1395 met het nog beroemdere Merode-altaar van 
Robert Campin legt dit moment vast. Jan van Eyck sluit hier rechtstreeks bij aan en zet 
met zijn portretten meteen nog een opwindende volgende stap. 



De wereld van 1500 

Dat Jan van Eyck voorop liep wil niet zeggen dat hij alleen stond. Ook elders zochten 
kunstenaars aansluiting bij het geestesleven van de moderne stedelijke elite. In de 
loop van de vijftiende eeuw tekent het nieuwe besef van ruimte zich overal in Europa 
af als de voorbode van een nieuwe tijd. De eeuw die volgde bracht de definitieve 
omslag. Een bespreking van enkele saillante momenten in deze ontwikkeling, met 
name in het werk van Leonardo da Vinci en Albrecht Dürer, brengt de fundamentele 
betekenis ervan nogmaals in beeld.  
De portretten die Leonardo da Vinci in Milaan schilderde laten mooi zien dat het bij de 
verovering van een nieuwe ruimte gaat om een nieuwe verhouding met het bestaan 
als geheel: een mythische orde maakt plaats voor een wereldlijke.  
Op de drempel van de nieuwe eeuw schildert Albrecht Dürer met zijn zelfportret een 
icoon van dit nieuwe bewustzijn. We zien een trois-quart van de kunstenaar in zijn 
mooiste kleding met zelfbewuste, enigszins hautaine blik geplaatst naast een venster 
met een Alpenlandschap. Een halve eeuw eerder zou een dergelijk portret 
ondenkbaar zijn geweest. 

Wie zijn wij in deze wereld? Was het antwoord vroeger bij voorbaat gegeven, vanaf 
1500 gaat de mensheid op zoek naar een nieuw antwoord. Tussen Petrarca en nu 
strekt zich het verhaal uit van een wereld die zich stap voor stap losmaakt van 
eeuwenoude zinperspectieven en steeds dieper doordringt in de ruimte van een 
nieuw bewustzijn. 
Historische afbakeningen zijn nooit scherp en altijd arbitrair. Petrarca zal heus niet de 
eerste zijn geweest die een berg beklom, net zomin was hij de eerste humanist. De 
platoonse filosofie, het christendom met zijn ideologie van de morele gelijkheid, het 
nominalisme in het middeleeuwse denken, ze stelden allemaal al ver voor Petrarca de 
mens in het centrum van de aandacht. Maar toch, wat eerder telkens weer oploste in 
de tijd, ontwikkelt zich vanaf 1500 tot een thema dat tot aan onze tijd toe op een 
breed front werkzaam blijft.  
De Franse schrijver en politicus Michel de Montaigne is een van de eersten die 
expliciet aan dit nieuwe bewustzijn uitdrukking geeft. Zijn Essays zijn bijna vijfhonderd 
jaar oud maar laten zich lezen alsof ze gisteren zijn geschreven.  
‘Jezelf zijn is het mooiste wat er is. Iedereen kijkt om zich heen, ik richt de blik op mijn 
innerlijk. Mijn enige zorgen zijn die van mezelf. Ik reflecteer voortdurend op mezelf, ik 
controleer mezelf, ik proef mezelf…Deels danken we een aantal dingen aan de 
samenleving, voor het grootste deel echter danken we ze aan onszelf. Je moet jezelf 
soms lenen aan anderen, maar je moet jezelf geven aan jezelf.’ 

Het ontwaken van een nieuw, individueel bewustzijn staat niet op zichzelf. De 
opkomst van een ondernemende, burgerlijke elite bijvoorbeeld, of wetenschappelijke 
en technische doorbraken hangen er ten nauwste mee samenhangen. Feit is ook dat 



deze veranderingsprocessen zich voltrokken in een wereld die was gebouwd op het 
standensysteem, een maatschappelijke en politieke orde die zó diep was geworteld en 
zózeer als natuurlijk werd ervaren dat vrijwel niemand er buiten kon denken. Deze 
discrepantie bracht een grote dynamiek met zich mee maar zorgde ook voor grote 
spanningen. In de volgende presentatie zullen we ons hier uitgebreider mee gaan 
bezighouden.  

Een psychische ervaringsruimte 

De verkenning van de mentale ruimte van het moderne leven gaat met stappen. 
Kreeg ze bij Van Eyck en Dürer primair gestalte als handelingsruimte, in de volgende 
fase van de ontwikkeling wordt het beeld ervan gelaagder en complexer, we betreden 
de ervaringsruimte van het moderne bestaan. 
De portretten van Rembrandt, met name zijn late zelfportretten, zijn hiervan een 
mooie illustratie. Voor ons verschijnt een individu dat in heel zijn imposante 
verschijning primair een beeld oproept van het innerlijke bestaan. Juist dat contrast 
doet ’t hem, tussen de fysieke tastbaarheid van de figuur en de blik die meer naar 
binnen dan naar buiten is gericht.   
Ook Rembrandt stond niet alleen. De zeventiende eeuw was een tijd waarin op alle 
fronten grote verschuivingen plaatsvonden. Niet voor niets laten we de Verlichting 
hier beginnen. Het portret dat Diego Velázquez in 1650 in Rome van paus Innocentius 
X schilderde is een van de meest fascinerende uit onze geschiedenis. Ook hier is de 
psychologie, nu minder verstild dan bij Rembrandt, nadrukkelijk onderwerp. Wat is er 
met Giovanni Battista Pamphili aan de hand? Concrete informatie ontbreekt, feit is dat 
we in dit portret voor het eerst iets ontwaren van een innerlijke gespletenheid. Wie 
zien we hier eigenlijk, Innocentius de paus of de Giovanni Battista Pamphili als privé-
persoon? Waar de oude Rembrandt in al zijn kwetsbaarheid helemaal een is, toont 
Velázquez’ paus juist het verlies van die eenheid. Waar de eerste ons uitnodigt om 
binnen te komen, stelt de tweede zich tegen onze blik teweer.  
Heel interessant én relevant in dit verband is de serie paus-portretten die Francis 
Bacon kort na de Tweede Wereldoorlog schilderde. Met zijn penseel als ontleedmes 
gaat de schilder Velázquez beroemde portret te lijf. Het portret van de prelaat wordt 
een icoon van de mens als de potentaat die aan zijn machtshonger ten onder is 
gegaan. Innerlijk verscheurd slaakt hij in de woordloze ruimte van het beeld een 
stomme wanhoopskreet. Is dit niet al waar het met de westerse mens fout ging? 

De portretten van Rembrandt en Velázquez zijn behalve fascinerende verkenningen 
van de psychische ervaringsruimte ook eerste uitingen van de existentiële onrust die 
vanaf het midden van de zeventiende eeuw bezit neemt van het moderne leven. Een 
goede eeuw later is deze uitgegroeid tot hét grote thema van de westerse kunst. 
De Verlichting, die zich vanuit Amsterdam via Engeland en Frankrijk over Europa 



verspreidt, brengt een nieuw geestesleven met zich mee. De doorbraak van het 
rationele, wetenschappelijke denken werkt niet alleen bevrijdend, ze maakt ook diepe 
angsten los. God komt steeds verder op afstand te staan en zal uiteindelijk ook van 
zijn troon worden gestoten. Met het instorten van de koepel van een nabije hemel 
komt de mensheid terecht in de kille ruimte van een oneindig universum. De 
eeuwenoude, natuurlijke orde waarin alle dingen, wezens en verschijnselen een door 
god gegeven plaats innamen moet wijken voor een door de mens ingerichte wereld.  
Een wereld die is onderworpen aan de terreur van het nuttigheidsdenken en waarin 
ieder individu als anonieme pion functioneert. Tegen het einde van de achttiende 
eeuw worden de gevolgen van deze onttovering voor iedereen zichtbaar: de 
industriële revolutie in Engeland, de maatschappelijk omwenteling van de Franse 
Revolutie, en de geestelijke revolutie die zich in Duitsland voltrekt, hoe verschillend 
ook in hun oorzaken en uitwerking, ze staan allemaal voor dezelfde breuk. 
Voor de innerlijke ervaring van het bestaan heeft deze breuk grote gevolgen. 
Pendelend tussen enerzijds de verlokkingen van de vrijheid en anderzijds het 
verlangen naar geborgenheid, tussen vooruitgangseuforie en cultuurpessimisme 
wordt de moderne mens op zichzelf teruggeworpen. Vanaf de romantiek worden het 
verloren zijn in de wereld en het daaruit voortkomende verlangen naar een nieuw 
verbond dé grote thema’s van de moderne kunst. 

De geboorte van het moderne individu 

Tot aan de twintigste eeuw hadden de meeste mensen weinig te zeggen over hun 
eigen bestaan. Dat gold voor de lagere standen evenzeer als voor de elite. Dat het 
individu al eerder in beeld kwam wil niet zeggen dat hij al werkelijk als zodanig 
functioneerde.  
De mores van de oude wereld betekende in principe dat op alle levensterreinen en in 
alle maatschappelijke verhoudingen bovenpersoonlijke waarden voorop stonden. Van 
vorst tot bedelaar, iedereen was gehouden aan geschreven of ongeschreven codes. 
Niemand die deze opdracht sterker ervaren heeft dan Goethe, juist ook om dat hij een 
van de eersten was die zelfontplooiing als hoogste waarde omarmde. In 1780 schreef 
hij aan zijn vriend Johann Kaspar Lavater, 20 september 1780: Diese Begierde, die 
Pyramide meines Daseyns, deren Basis mir angegeben und gegründet ist, so hoch als 
möglich in die Lufft zu spizzen, überwiegt alles andre und lässt kaum Augenblickliches 
Vergessen zu. Ich darf mich nicht säumen, ich bin schon weit in Jahren vor, und vielleicht 
bricht mich das Schicksaal in der Mitte, und der Babilonische Thurn bleibt stumpf 
unvollendet. Wenigstens soll man sagen es war kühn entworfen. 

De doorbrak kwam met de opkomst van de massacultuur, na 1800 dus. Pas in de 
anonieme ruimte van de moderne metropool kon de mens zich werkelijk bevrijden uit 
het verbond van eeuwen. 



Het portret dat Ingres in 1832 van de journalist en uitgever Louis-François Bertin 
schilderde geldt in dit verband als een sleutelwerk. Wars van alle poeha en ontdaan 
van elke verwijzing naar status of afkomst, staat de massieve figuur van de Parijzenaar 
voor de realiteit van een wereld waarin de moderne ondernemer het van de oude 
elite heeft overgenomen. De triomf van de egalitaire burgersamenleving begon hier. 
Wat overigens niet wil zeggen dat de oude politiek al passé was. Als een van de 
invloedrijkste faiseurs d'opinions van zijn tijd belichaamde Bertin weliswaar de 
opkomst van een nieuwe, burgerlijke elite, hij was óók een conservatieve royalist. 

De geboorte van het individu was geen gebeurtenis maar een proces dat van alle 
kanten werd gevoed en dat telkens nieuwe ideeën en voorstellingen voortbracht. Een 
proces van eeuwen dat van onderop gestalte kreeg, zonder regie of doel en dat werd 
aangedreven door de bijzondere combinatie van honger naar kennis, 
ondernemingsgeest en het fundamentele beginsel van morele gelijkheid. 
De kunst ontwikkelde zich in functie van dit proces. Haar bijdrage was het de krachten 
die in het bestaan werkzaam zijn in beelden te vangen en naar het oppervlak van het 
collectieve bewustzijn te brengen. Het portret van Bertin laat zien hoe dit werkt. Vanaf 
het moment dat het schilderij in de openbaarheid kwam werd het een voor iedereen 
herkenbaar icoon, een ijkpunt dat de geest van de moderne tijd het houvast bood om 
zich op weer een nieuwe stap te kunnen richten.  
Renoir’s portret van Jeanne Samary, zo’n veertig jaar later geschilderd, is hier een 
proeve van: nooit eerder was een individu - en dan ook nog een vrouw! -, zó aanwezig, 
zelfbewust en bevrijd van alle last. Een vergelijking met het prachtige portret dat 
Alexandre Cabanel in diezelfde jaren zeventig van La Contesse de Keller schildert 
maakt duidelijk dat ook hier weer ruimte het betekenisgevende beeldelement is. Waar 
de gravin achter het venster van het beeldvlak veilig op afstand blijft, treedt Jeanne 
ons tegemoet in de ruimte ervóór. Het is haar tastbare, fysieke aanwezigheid in het 
hier en nu die haar tot autonoom wezen emancipeert. 
Met Picasso komen we de twintigste eeuw binnen. We sluiten af met het portret dat 
hij in de winter van 1905-06 van Gertrude Stein schilderde: een monument voor een 
kunst die mét het beeld van het autonome individu haar eigen vrijheid viert.
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