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Open brief aan Jean-Paul Sartre
Maastricht, zi juni 2003
Waarde Sartre,
Achtennegentig zou je vandaag geworden zijn. Waar blijft de tijd. Een dode
feliciteren, het is geloof ik niet erg passend. Aan de andere kant: kan een denker, een
schrijver van jouw kaliber ooit 'dood' zijn?
Laatst, in een provinciestad waarvan de naam jou niets zou zeggen, zag ik
plotseling je gezicht. Op een affiche. In een klein theater werd Huis dos opgevoerd.
De Nederlandse titel die ze ervoor bedacht hadden, stemde niet vrolijk: Deur dicht,
darlüy I Toch ben ik er nog diezelfde avond heen gegaan.
Toneel is niet meer wat het was, Sartre. Een eigenzinnige regisseur had samen
met een paar jonge acteurs je stuk onder handen genomen. Het decor bestond
voornamelijk uit hoge ramen, die wijd open stonden. (Ironie! Dubbele bodem!) En
tussen die ramen grote ovale spiegels. Niet één dialoog kwam me bekend voor. Beter
gezegd: van dialoog was nauwelijks sprake. Er werd vooral heen en weer gedraafd,
gevochten en gecopuieerd. Het was allemaal buitengewoon fysiek. Tussendoor greep
een van de personages wei eens zijn mobieltje. Maar tot gesprekken leidde dat nooit.
Telkens was er iets mis, met de frequentie of zo. 'SHIT!', riep het personage dan,
'SHIT!' En smeet vervolgens het mobieltje de zaal in.
Tegen beter weten in wachtte ik op het beroemde slot. (De hel, dat zijn de Anderen.)
Toen het stuk op zijn eind liep, viel ineens alle licht uit; het werd aardedonker. Garcin,
die in deze versie natuurlijk niet Gargin heette, greep een zaklantaarn, bescheen
daarmee eerst het podium, en toen de zaal, 'Zijn hier nog mensen?!', brulde hij.
Ofjij je stuk herkend zou hebben, betwijfel ik. Wij leven in een andere tijd dan
Sartre, las ik in het programmaboekje. Is dat zo? Zoek de verschillen, Eén aanwinst
van onze tijd zou jou ongetwijfeld bevallen: het mobieltje. Spreken ging je altijd al
beter af dan zwijgen.
Ik moest denken aan hoe het begon. Aan die enthousiaste leraar Frans. Een jonge
vent, pas afgestudeerd. Sleepte ons mee naar uitvoeringen van je toneelstukken, zette
ons aan het lezen, liet ons werkstukken maken. Zijn geestdrift stak me aan. Ik
besloot je op te zoeken. Waar ik de moed vandaan haalde, weet ik niet. Liftend trok
ik. naar Parijs. In mijn rugzak had ik een plattegrond van Montparnasse en een lijstje
met vragen die ik bedacht had voor mijn interview. La Coupole, de tent waar je elke
dag lunchte, was gemakkelijk te vinden.
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Het moeilijkste kwam pas daarna. Werkelijk, daar zat je, in levenden lijve, met
vijf, zes anderen, in een hoek die blauw zag van de rook. Het was een toer om er te
komen. Haast nog lastiger was het je aan te spreken. Iedereen kakelde door elkaar,
heel hard en razendsnel Ik stamelde mijn zorgvuldig ingestudeerde zinnetjes. Heb
je ze wel. gehoord? Ik betwijfel het. Je ene oog keek rechts langs mij heen, het andere
links. 'Wie is het', vroeg je, met dat eigenaardige, raspende stemgeluid van je. 'Een
jongen. Een Belg, zo te horen', zei de man die naast je zat. Het was een
breedgeschouderde kerel met ravenzwart haar. Een lijfwacht? Ik had wel. eens
gehoord datje bedreigd werd, gemolesteerd. Lurkend aan je pijp mompelde je iets
dat ik niet verstond. 'Where do you come from? What country? Language?', vroeg de
zwartharige mij bars, met vet accent. 'Eh ... Holland ... Pays-Bas', stotterde ik. Als
een speer schoot het hoofd van de man voorover en verdween tussen zijn knieën.
Kennelijk stond er onder de tafel een. tas of doos. Hij grabbelde erin, viste er iets
uit. Een dun boekje, een brochure eigenlijk. 'Voiiaï', zei hij. Met een ongeduldig
gebaar stak hij het me toe. Verbouwereerd pakte ik het aan. Op het omslag stond
in. grote letters: Same voor scholieren. Eronder, in. kleinere: Handleiding voor het maken van
een scriptie.
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'Dat is dan negen francs vijftig', zei de man. zakelijk. Ik schrok; ik had mijn
guldens nog niet eens gewisseld. Maar jij schudde geïrriteerd van nee; jij wilde dat
ik. het ding gratis kreeg. De lijfwacht haalde zijn. schouders op. Toen wendde hij zich
tot een van de anderen. Uit alles bleek dat mijn audiëntie hiermee beëindigd, was. Ik
droop af. Pas later bedacht ik, dat ik het boekje op zijn minst door jou had moeten
laten signeren. Om thuis niet te worden uitgelachen, (de hel, dat zijn de anderen),
heb ik op de titelpagina jouw handtekening nagemaakt.
Het was geen onaardig boekje. Voor mijn scriptie, gelardeerd met zogenaamde
citaten uit het nooit afgenomen interview, kreeg ik een negen. Al zou ik er niet op
durven zweren dat ik het allemaal begreep. Vaag staat me iets bij van pour-soi en enSOL Beter herinner ik me onze eindexamenrevue, waar ik de show gestolen, heb met
een imitatie van jou: uilenbrii, pijp, raspende stem ...
Die zomer verhuisde ik naar Leuven om filosofie te studeren, met geschiedenis
als bijvak. Mijn professor was een adept van Camus. Het onderwerp van mijn
licentiaatverhandeling lag voor de hand. Existentie en essentie: de controverse
tussen Sartre en Camus. Opnieuw toog ik naar Parijs. Een van jouw onderknechtcn
scheepte me af met de mededeling dat een veelbelovende Franse promovendus al
op mijn onderwerp zat. Door een samenloop van omstandigheden kreeg ik wel
toegang tot Francine Camus, de weduwe. Toen ik jouw naam liet vallen, legde ze
mij zonder iets te zeggen, een. oud nummer van France-Observateur voor. Er stond, een
necrologie in van jouw hand, over haar man. Een wonderlijke tekst, jij en Camus
waren al jaren gebrouilleerd. Iedereen wist dat. 'Maar een breuk betekent niets',
verklaarde jij, 'zelfs niet ais je elkaar nooit meer zou zien; het betekent niet meer
dan een andere manier om met elkaar te leven/ Een breuk is hetzelfde ais geen
breuk. Vriendschap is hetzelfde als vijandschap. Dat is het mooie als je een

beroemd filosoof bent: van zoiets banaals als logica hoef je je geen lor meer aan te
trekken. Op een bepaald niveau krijgt zelfs de heftigste onzin een diepzinnige
klank.
Natuurlijk greep je de gelegenheid aan om erop te wijzen dat Camus in de
Algerijnse kwestie niet de juiste houding (lees: de jouwe) had aangenomen. De juiste
houding kwam erop neer dat je de opstandige massa steunde tegen de
onderdrukker; datje terreur op de koop toe nam. Er stonden in jouw necrologie ook
dingen die positief klonken, Toen iemand je erop aansprak, gafje toe dat je je een
beetje had laten gaan. Camus' abrupte dood had je een aanleiding verschaft een
'mooi stuk' te schrijven. Het belette je niet om later te sneren over de 'zogenaamde
intellectuelen die het geweid van beide kanten afwezen. Iedereen die de dingen een
beetje gevolgd had wist op wie je doelde. Francine Camus wilde er niet veel over
kwijt. Ik zie haar nog voor mij, de wat vermoeide beweging waarmee zij haar
schouders ophaalde, haar ironische glimlach. 'Ach, weet u', zei ze, 'Parijs is ... een
apenrots.' Nu komt het, dacht ik. Maar ze liet het erbij. Toen we afscheid namen, zei
ze nog: 'Ook Sartre heeft niet het eeuwige leven.' Ze praatte nu meer tegen zichzelf
dan tegen mij. 'De glans zal. eraf gaan, na zijn dood. Misschien al eerder. Op den
duur zal het publiek hem in zijn ware gedaante zien.'
Datzelfde najaar hakte ik de knoop door. Ik besloot het onderwerp te laten
rusten, in ieder geval voorlopig. Mijn belangstelling verschoof™ van filosofische
vragen naar historische, biografische. Van de fraai afgeronde, hemelbestormende
ideeën, naar de aardse, altijd wat smoezelige mensen die ermee jongleren om elkaar
de loef af te steken. Mijn hoofdvak werd bijvak, mijn bijvak hoofdvak.
Eén ding moet ik je nageven: je talent voor oneliners en pakkende titels. De
woorden; Vuile handen; Walging ... Die laatste titel, van je befaamde 'pamflet over de
contingentie', had je overigens niet eens zelfbedacht. Maar hij paste je als een
handschoen. Walging, levenslange walging jegens de bourgeoisie waar je zelf uit
voortkwam, was je drijfveer. Je creëerde je eigen, domein door alles watje niet zinde
als bourgeois af te doen. Flaubert: bourgeois. Beckett: bourgeois. Ionesco: bourgeois.
Het maakte je wereld overzichtelijk.
Opstanden en revoluties vonden in jou een radicale propagandist. Maar de
mensen om je heen als gelijkwaardigen te zien, dat kwam niet in je op. Er was maar
één genie. Er kon. er maar één de leider zijn, Daarom kon je niet samenwerken met
Malraux en bleefjouw zogenaamde verzetsgroep een theekransje, je had volgelingen
en vijanden; daartussen zat niets. Geen wonder dat het misliep tussen jou en Aron,
tussen jou en Merleau-Ponty, tussen jou en Camus. Mensen waren voor jou een bron
van weerzin, mannen vooral; vrouwen meestal ook, behalve als ze je begeerte wekten.
En als ze tegen je opkeken. Zoals Simone de Beauvoir, je trouwe Castor, 'Bever'. Zij
was voortdurend om je heen, noteerde alles, om het te zijner tijd te kunnen
publiceren. Aan haar mateloze bewondering voor jou is nooit een eind gekomen.
Zodra jij een relativerende opmerking maakte over je werk, ging zij ertegen in.
Hielden jullie het daarom zo lang met elkaar uit?
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Om er naast Simone andere vrouwen op na te kunnen houden, bedacht je het
onderscheid tussen een relation nécessaire - Beauvoir - en des relations cmitingemes:
terloopse, tijdelijke liefdesverhoudingen, gerommel in de marge. Dat sloeg aan.
Vooral bij mannen. Geen wonder: de praktijk achter die 'revolutionaire' theorie was
even traditioneel als banaal, en nogal verbreid onder de bourgeoisie van. de
Victoriaanse tijd. Polygamie was vooral jouw ding. Simone koos tegen haar zin dan
maar dezelfde richting, zoals een getrouwde vrouw in. de negentiende eeuw 'dan. ook
maar een minnaar nam'.
In .1954 reisden jullie naar de Sovjet-Unie. Ilja Ehrenburg leidde jullie rond. De
man was bang voor zijn hachje; het lijk van Stalin was nog warm. Hij vertelde jullie
de meest idiote nonsens en legde het er expres dik op, in de hoop dat jullie,
hyperintelligente mensen tenslotte, er wel. doorheen zouden kijken. Maar nee, jij
slikte alles en. publiceerde in de Franse pers enthousiaste stukken. In de Sovjet-Unie
heerste volgens jou totale vrijheid, van kritiek! Op het stuk van welvaart zou het land
Frankrijk binnen tien jaar hebben, ingehaald!
Later, veel later pas, jaren na Boedapest, na Praag, brak je definitief met het
sovjetcommunisme. Intussen had je de Derde Wereld ontdekt, Algerije, China. Je
liet je op de foto zetten samen met Fidel Castro. Je w^erd voorzitter van Bertrand
Russeils Vietnam-tribunaai, zoals je later wreer opkwam, voor de Vietnamese bootvluchtelingen. Je zocht Andreas Baader op, in de gevangenis.
Hoe ouder je werd, hoe meer er was om tevreden op terug te kijken.
Terugblikken op je leven werd een dagtaak, 'Sartre'je favoriete thema. En was het
niet een buitengewoon rijk onderwerp? Geen wonder datje er nooit genoeg van
kreeg erover na te denken en. te praten en exegese te plegen. Opgewekt begon je
aan. je zoveelste interview. U vraagt, wij draaien. Sartre en de vrouwen. Sartre en
de tijd. Sartre en voedsel. ('U verkiest dus welbewust gekookt voedsel boven
rauw?' Iemand mocht eens denken dat daarover niet was nagedacht.) Menigeen
probeerde erachter te komen of je je voor bepaalde pijnlijke episoden achteraf
niet een beetje schaamde. Nu, daar wist je wel. raad mee. Grif gaf je toe 'beslist een
heleboel vergissingen* te hebben, begaan. Om dat meteen weer te ontkrachten:
'Maar geen principiële!' Alleen maar 'methodische' vergissingen. In dat soort
opposities was je de grootmeester. Methodisch en principieel Objectief en
subjectief. Het zijn en het niets. Noodzakelijk en contingent. Bourgeoisie en
proletariaat. Een gedegen filosofische ondergrond, daar heb je je hele leven
plezier van.
Vroeg iemand toch door naar die vergissingen, dan kwam de aap uit de mouw.
Achteraf vond je jezelf niet links genoeg. Te lang blijven steken in die vooroorlogse
Volksfront-mystiek. Je was wei vaker aan. de late kant. In 1933 zat je in Berlijn; je had
niets in de gaten. In de tijd van de Spaanse Burgeroorlog en het Volksfront stond je
aan de kant. Je deed precies watje later anderen verweet: je hield je afzijdig. Toen
kwam de Duitse bezetting. Je werd een verzetsheld - althans, zodra de oorlog
voorbij was. Stalins terreur kon zelfs jou niet ontgaan; toch bleef het stalinisme voor

jou de incarnatie van het socialisme. Je liet het pas los toen je het kon inruilen voor
een superstalinisme: dat van de maoïsten.
Het lot van de arbeiders, de onderdrukte volkeren, de mensheid, liet je k o u d Het
enige datje belang inboezemde was of je de juiste houding had aangenomen. Over die
vraag raakten jij en Castor en de anderen nooit uitgepraat. Of bij een conflict
honderd slachtoffers vielen of honderdduizend raakte je geen seconde; ais jullie
achteraf maar konden zeggen dat je de juiste houding had aangenomen. Voor
sommige perioden viel dat met geen mogelijkheid waar te maken. Maar goed. Je kon
altijd nog zeggen dat die perioden je 'niet meer zo helder voor de geest stonden.
Wie zou je dat kwalijk nemen? Het leven van. een geëngageerd intellectueel is
immers zo vol. Elke dag nieuwe ontwikkelingen die moeten worden, geanalyseerd.
Elke dag nieuwe dingen waartegen stelling moet worden, genomen. Overal een
mening over moeten hebben. Je wilde geen mooischrijver zijn als Flaubert, geen
estheet als Goncourt, maar een aanklager, een Zola. Flaubert en Goncourt waren
volgens jou verantwoordelijk voor de repressie die op de Commune volgde: ze
hadden immers geen regel geschreven om die tegen te gaan? Zoiets mocht van jou
niet gezegd kunnen worden. Preciezer gezegd: zoiets kon van. de eerste helft van
jouw leven met zoveel recht gezegd worden, d a t j e de tweede helft dag en nacht
bezig was die schandvlek uit te wissen.
Nooit heb ik een dode gezien die zo dood was als jij. Toen ik op die apriidag
aarzelend (ik voelde me een voyeur) naar de open kist liep om te zien wat er van jou
over was, verwachtte ik één seconde lang je aan te treffen in dat rare truitje waarin ik
je had zien venten met La Came du Peuple. Maar nee. Ze hadden je godbetert een
bourgeoispak aangetrokken. Wiens idee was dat? Bever? Sylvie? Arlette? Een
kostuum voor gelegenheden. Voor de opera. Voor uitreikingen van prijzen. Die je
natuurlijk consequent had geweigerd. Weigeren: dat was, samen met roken, drinken,
pepmiddeien slikken, de liefde bedrijven en petities tekenen, een van je verslavingen.
De president, Giscard d'Estaing, heeft nog aangeboden, de kosten van je begrafenis te
dragen. Zelf kon je niet meer weigeren. Maar de sartrianen w e l En, natuurlijk
hebben ze dat gedaan.
Tienduizenden mensen, waren op de been. Het gedrang was letterlijk
adembenemend. Op zeker moment heb ik mij losgescheurd. In een impuls heb ik
hetzelfde gedaan als een paar fotografen en ben ik in een van de nog kale platanen
geklommen, om - j a waarom eigenlijk? Om er toch maar bij te zijn.
je begrafenis was volgens Lanzmann 'de laatste betoging van '6%'. Een uitspraak
die het wereldbeeld van de kliek rond Les Temps Modemes typeert: de geschiedenis, dat
zijn wij. Die wagen met jouw lijk was de navel van de wereld; daaromheen je
'familie': de vrienden, de erfgenamen, jouw keizerlijke garde. En daaromheen: de
menigte.
In de lijkwagen zat Bever, met de andere vrouwen. Achter het raampje zag ik haar
gezicht; bleek, strak. Ze zat onder de valium. Later zag ik haar op een stoeltje zitten,
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aan de rand van de groeve. Het scheelde niet veel of ze was met stoel en. ai de kuil in
gedonderd.. Ze heeft de historische dag in stijl besloten, hoorde ik later. Ladderzat.
Waarom ik dit allemaal ophaal? Niet om wat jij denkt. Het is waar, je was een
dwaallicht, je belic.haa.mde de ontspoorde linkse intellectueel, door jou kregen
woorden als engagement een foute klank. Maar dat neem ik je allemaal niet zo
vreselijk kwalijk. Het waren verwarrende tijden. Wat mij meer bezighoudt, is dat het
allemaal gewoon doorgaat. Mensen blijven verlangen naar de komst van de messias,
de geniale denker, die een dikke streep trekt onder alles wat door zijn. voorgangers is
bedacht, en die zijn tijdgenoten op stellige toon uitlegt hoe de dingen werkelijk in
elkaar zitten. Die merkwaardige behoefte aan een meester; aan de nieuwe Marx, de
nieuwe Freud, de nieuwe Sartre. Vind je dat niet curieus? Waarom heb je daar geen
theorie over bedacht?
Rust in vrede, Sartre. Je zwijgt. Dat is een. mooi ding. Alleen, daar waar gezwegen
wordt, kan worden nagedacht. Alleen, waar wordt gezwegen, kan het denken
opnieuw beginnen.
Jos Perry
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