De meerwaarde van de clown
Loile Naut a

Het fascinerende proefschrift van Ruud Hendriks dat in een noeste arbeid vanjaren
steentje voor steentje moet zijn opgebouwd, is ongewoon veelzijdig. De auteur gaat
in debat met filosofen, psychologen en literatoren. Zijn eigen werk ais groepsleider
van verstandelijk gehandicapte jongeren met autisme vormt eveneens een kennisbron. Tussen de bedrijven door komen, steeds weer resultaten van participerend onderzoek ter sprake.
Deze disciplinaire veelzijdigheid leidt tot een inhoudelijk brede behandeling;
de verhouding van de autist tot de niet-autist wordt op drie niveaus onderzocht, dat
van de verbeelding, de communicatie en de interactie. De veelzijdigheid heeft nog
een kenmerk, dat ik ais filosofisch wil betitelen. Op een Wittgenstein-achtige manier worden de standpunten die Hendriks inneemt, steeds weer gerelativeerd, zonder dat ze daarom worden, verloochend of aan de kant gezet. Een voorbeeld daarvan
vormt het onderscheid tussen mensen en dingen, dat in het boek steeds weer aan de
orde komt. Autistisch gezelschap heeft als ondertitel: Een empirisch-Jiloso/isch onderzoek naar
het gezamenlijk bestaan van autistische en met-autistische personen. De ondertitel had ook

kunnen luiden: Een onderzoek naar de betrekkelijkheid en de relevantie van het onderscheid tussen mensen en dingen. De problemen die het gezamenlijk bestaan van
autisten en niet-autisten oplevert, blijken namelijk steeds weer een streep te halen
door de stevigheid van dat onderscheid.
Enerzijds, zo betoogt de auteur, staat dat onderscheid ons bij de communicatie
met autisten in de weg, voor wie de dingen cruciale handwijzers en vaak exclusieve
oriëntatie-punten zijn. Anderzijds kunnen we dat onderscheid niet maar even per
filosofisch decreet buiten de orde verklaren, want het betreft hier een veronderstelling waarop het menselijk bestaan in de letterlijke zin van het woords rust. Stel je
voor, we zouden bijvoorbeeld het onderscheid tussen levende en niet-levende wezens uit ons taalgebruik verbannen.
Autistisch gezelschap is een echt filosofisch boek geworden, omdat het morrelt en
wrikt aan onderscheidingen - dat van mind en body is er nog zo eentje - bij de gratie
waarvan menselijk zelfbegrip bestaat. Door dat gemorrei slaagt de auteur in een.
dubbele toeleg. Hij komt zowel dichter bij de autist ais bij de niet-autist. Het lukt
hem. om te laten zien hoe dun het wandje tussen ons en hen wei niet is. Autistisch gezelschap is niettegenstaande zijn specifieke thema, wat dat betreft een algemene, filosofisch-antropologische studie van formaat.
Naast wat hij allemaal al overhoop haalt, had Hendriks ook zijn voordeel kunnen doen met Piessner, de grondlegger van de filosofische antropologie die nu
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slechts zijdelings ter sprake komt. Driekwart eeuw geleden had deze fibsoof-bioloog-socioloog het al aan de stok met hardnekkig dualistische opvattingen van ziel.
en lichaam, innerlijk en uiterlijk, mens en ding (zijn hoofdwerk Die Stufen des Orgamschen undderMensch verscheen eenjaar na Sein undZeit van Heidegger). Maar dit tussen
haakjes. Ik wil een andere kwestie aan de orde stellen waar dit boek de lezer mee
confronteert.
Dat betreft de waarde van clowns en komieken voor het begrijpen, van menselijk
gedrag. Eerst toch nog maar even terug naar Plessner, ook al was ik dat helemaal niet
van plan toen ik de rode lijn. van dit stukje zat te bedenken. Van hem bestaat er een
vermaard stuk onder de titel Zur Anthropologic des Schauspielers. Hij laat hier zien dat een
toneelspeler niet iemand is die er op uit zou zijn met betrekking tot bepaalde figuren
- Hamlet, Faust, Pozzo en Lucky, het doet er niet toe - te dom alsof deze bestaan. Zijn
stelling luidt dat in het gedrag van een toneelspeler een belangrijk kenmerk van het
menselijk bestaan tot uitdrukking komt. Daarmee wordt niet zoiets triviaals bedoeld als de stelling, dat mensen altijd alleen maar een rol spelen en hun werkelijke
identiteit in feite achter de hand houden. Tegen die opvatting heeft Plessner zich altijd, verzet. Hij wil. juist de dualiteit tussen toneel en werkelijkheid tegen het licht
houden. Volgens hem kan 'de schijn' van toneelspel werkelijker zijn dan tal van
'echte' vormen van menselijke interactie. Gezien de verhouding van de mens tot zijn
lichaam is menselijk gedrag namelijk altijd, zowel op straat als op de planken, een
specifieke cocktail van schijn en werkelijkheid, een mengsel dat er in verschillende
situaties anders uitziet. Een politicus heeft een andere verhouding tot zijn lichaam
dan een minnaar, een volwassen rocker of danser weer een andere dan. een spelend
kind. De werkelijkheid van het menselijk bestaan is de realiteit van een verbluffende
variëteit van dat soort mengsels. Individuen zijn altijd de figuranten van een verhaal, hun eigen en dat van anderen natuurlijk. Helemaal verdwenen uit de verhalen
van anderen, is niemand. Verhalen met maar één figurant komen alleen in grenssituaties a la Beckett voor.
Wat bij de theoretiserende antropoloog Plessner de toneelspeler is, dat is bij de
praktiserende antropoloog Hendriks de clown oftewel de komiek. Hendriks laat er
verschillende de revue passeren.
Een prominente plaats in het boek wordt ingenomen door de bespreking van
Bernlefs novelle Vallende ster, een verhaal over de autist Peter en. diens broer, de oude
komiek Witteman. Het zijn de acts van de laatste met behulp waarvan Bernlef erin
slaagt licht te werpen op het bestaan van de autist. Bernlef, aldus Hendriks, beschrijft hoe het onderscheid tussen Peter en de wereld op de tocht komt te staan. In
de woorden van de schrijver zelf 'De wereld raasde onafgebroken door hem heen
zonder dat hij iets vast kon leggen, of tegen, kon houden. Misschien kon hij de wereld niet op zijn plaats houden en hield hij zich daarom zo doodstil, zo afzijdig' (21).
Aldus kan ook worden, beschreven wat clowns met bezoekers in een theater
doen (zie ook: Nauta). Zij laten de wereld even, zij het inderdaad ook maar even,
door hen heen razen, zou je kunnen zeggen. Vergelijkbaar met de autist Peter in het

verhaal van Bernlef zouden zij er een act van. k u n n e n maken, waarbij in een spons
gekeken wordt, o m bijvoorbeeld uitgewiste letters op te sporen. Peter illustreert dat
ook. Hij kopieert een scène van Laurel eo Hardy, als hij de boter op zijn hand smeert
in plaats van op de boterham..
.
Dit is niet alleen maar grappig. Het tast de gebruikelijke betekenisvolle orde
aan. Het relativeert fundamentele onderscheidingen. Het duo Bernief-Hendriks
voegt aan het mengsel, waarover ik het in verband met Plessner had nog een derde
element toe, 's mensen specifieke verhouding tot de dingen die zich meestal op de
achtergrond bevinden en zelden zelf aan het woord komen, omdat het immers alleen maar dingen, zijn. Het mengsel van schijn en werkelijkheid dat wij volgens
Plessner representeren en waarop we voortdurend allerlei variaties bedenken, is ondenkbaar zonder een betekenisvolle orde van dingen, die de boel meestal wel zo'n
beetje op hun plaats houden. Geen figuranten zonder requisieten. Zelfs de calvinistisch-kale stukken van Samuel Beckett geven daar blijk. van.
De conclusie dat een clown dus eigenlijk een autist is, is ernaast. Een clown is
geen autist, evenmin ais een autist een clown is. Tussen de clown op het toneel en
het publiek in de zaal bestaat een bepaald soort medeplichtigheid, een afspraak die
niet op papier staat. De kijker gaat er tijdelijk mee akkoord dat de clown niet weet dat er
geen letters in de spons zitten en de hand geen boterham is. Gegeven die afspraak
ontwikkelt zich de specifieke logica van het gebeuren. Zulks in tegenstelling tot de
autist, die echt niet snapt waar de letters gebleven zijn.
Het niet-weten speelt dus op beide niveaus een verschillende rol, zij het dat de
grens tussen die niveaus niet voor eens en altijd vastligt. Zij kan evenzeer variëren als
de grens tussen schijn en werkelijkheid. Door de situatie van de autist in termen van
een verhaal van Bernlef of in termen van een film van Beckett en Buster Keaton te
analyseren, slaagt Hendriks er op het voetspoor van deze kunstenaars in een tipje
van de sluier van het bestaan van de autist op te lichten en te laten zien, en zo het
verschil tussen de autist en de niet-autist te relativeren. De wereld raast onafgebroken door de eerste heen, om de geniale termen van Bernlef nog een keer te gebruiken. De tweede koopt een kaartje, of huurt een film en vermaakt zich. Er is sprake
van een vloeibare grens die bestaat bij de gratie van. haast niet te elimineren, verschillen.
Waarin bestaat die meerwaarde van de clown precies? Het antwoord van Hendriks luidt: hij relativeert de vertrouwde onderscheidingen tussen de mens en de
dingen, hij haait even een streep door onze superioriteit ten. opzichte van de wereld,
die wij meestal naar onze hand lijken te kunnen zetten. Je zou een clown een protomaterialist kunnen noemen. Van hem leren we dat het bestaan 'materiëler' is dan de
klassieke, filosofische materialisten voor mogelijk hielden. De wereld waait onafgebroken door ieders bestaan heen. In tegenstelling echter tot autisten, clowns en verzorgers van autisten weten wij die storm meestal tot op grote hoogte buiten de deur
te houden. Aardbevingen vinden vrijwel altijd elders plaats.
Intrigerend aan het onderzoek van Hendriks is dat hij zich niet beperkt tot epis-
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temologische en communicatieve gezichtspunten. De meerwaarde van de clown levert ook therapeutische winst op. Hendriks vertelt over de Amerikaanse psychiater Buten die in Parijs een centrum voor de dagopvang van thuiswonende autistische jongeren heeft opgericht. Bijzonder aan het centrum is ten eerste dat met de autisten
allerlei artistieke activiteiten, zoals tekenen, schilderen en acrobatiek, worden ondernomen, In de tweede plaats zoekt Buten niet alleen 'empathisch contact. Hij probeert zich de lichaamstaal van de autist tijdelijk eigen te maken. Door zo letterlijk
mogelijk te doen zoals zij doen en hun motoriek over te nemen, probeert hij contact
te
l- e gg e r L V o o r deze activiteiten is hij bij uitstek geschikt, omdat hij zelf ook een begaafde clown is die onder de naam Buffo in zijn vrije tijd voorstellingen geeft. Hij
houdt zijn twee rollen, die van de psychiater en die van de clown, weliswaar gescheiden, maar put uit de tweede inspiratie voor de lichamelijke acts, waarmee hij als psychiater toenadering zoekt tot zijn patiënten,
Hendriks trekt hier de volgende conclusie uit: 'Parallel aan de rol die zij spelen
in het bestaan van de autist, dienen lichamen en artefacten ook in onze voorstellingen van een gezamenlijk bestaan een centrale plaats te krijgen/ (127). Hij trekt hier
in een volgend hoofdstuk, ook. consequenties uit met betrekking tot de grotere rol.
die dingen, wekkers bijvoorbeeld, in het gezamenlijk bestaan van autisten en hun
verzorgers kunnen spelen. Ik kan als leek de waarde van zulke voorstellen niet beoordelen. Wel heeft zijn boek me overtuigd van het belang van clowns en komieken
voor het begrijpen van en de omgang met autisten.
Dat belang beperkt zich uiteraard niet tot de laatsten alleen. Van de beroemde
Zwitserse clown, die optrad onder de schuilnaam. Grock, is bekend dat hij leed aan
zware depressies (zie: Towsen). Zijn toestand noopte hem op een bepaald moment
onder zijn eigen, naam een psychiater op te zoeken. Deze hoorde in enkele sessies
uitvoerig zijn klachten aan, om hem tenslotte mee te delen: helaas kan ik weinig
voor U doen, maar ik heb wel een advies voor U. Volgende week geeft Grock in Zurich enkele voorstellingen. Ga daar toch. een keertje naartoe, om uw zinnen te verzetten.
Literatuur
Bernlef, J. {1989) Vallende ster. Amsterdam, Querido.
Hendriks, R. (2000) Autistisch gezelschap. Een einpiriscli-jdosojisch onderzoek naar het gezamenlijk bestaan van
autistische en nkt-amistische personen. Lisse, Swets en Zeitlinger.
Nauta, LW. (1994) Notities. Kennis en Methode 1, pp. 64-68.
Plessner, H. (1982) Zur Anthropologic des Schauspielers. In: H. Plessner Mie anderen Augm. Asptkm einerphibsophischenAnthropoiqgie. Reclam, pp.146-163.
Towsen, J.H. (1.976) Clowns. New York,

96

