Civltas: aan de stenen leven onttrekken

Richard Sennett

Isidor van Sevilla (ca. 560-636), die de Westgothen bekeerde en de kerk in Spanje
van de grond tilde, is ook de samensteller van de 'Etymologiae1, een boekje over
de oorsprong van de woorden dat opheldering over hun gebruik moest verschaffen. Daarin herleidt hij het woord stad/city tot het onderscheid tussen urbs en civitas: urbs - dat zijn de stenen die een stad vormen, terwijl civitas de ruimte aanduidt die deze stenen tot stand brengen (1). Het moderne woord stedelijk!urban Is
dus vrij gemakkelijk uit zijn latijnse wortels af te leiden, terwijl de oorsprong van
onze woorden stedelijk!burgerlijk!civic onduidelijker is. De heilige Isidor begreep
burgerlijk noch als politiek gedrag in het algemeen noch als een abstracte deugd,
maar als het bijzondere vermogen van mannen en vrouwen om zich op bepaalde
plaatsen te vestigen. Civitaslburgersdiap betekent: aan de stenen leven onttrekken.
Het eerste ballet dat George Balanchine in de Verenigde Staten produceerde, was
Serenade (1934), een choreografie voor een bijeengeraapte groep nogal onbeholpen balletleerlingen, waarmee hij zijn loopbaan in Amerika begon. Het ballet begint precies zoals deze leerlingen waren: met een scene waarin de leerlingen "in
diagonale rijen staan zoals in een klaslokaal". Zo beschrijft Balanchine's biograaf
het, Bernard Taper: "Een arm opgeheven, de voeten gesloten, de punten ervan
naar voren gericht. Er klinkt een toon, de dansers openen de voeten en nemen de
basispositie in - een eenvoudig gebaar: laat ons beginnen". Een oude foto, die
Balanchine's dansers bij de repetities op een grasveld toont, laat nog het tere,
kwetsbare zien dat in deze uitnodiging tot de dans besloten ligt Toen Martha
Graham Serenade voor de eerste keer zag, verklaarde zij over dit begin: "Het was
de eenvoud zelf, maar de eenvoud van een groot meester - die, zoals men direct
inzag, later ooit alle moeilijkheden helemaal naar eigen hand zal zetten" (2).
Een paar blokken zuidelijk van de schouwburg, waarin het New York City
Ballet optreedt, bevindt zich een van de ergste centra van de kinderprostitutie van
New York, de Ninth Avenue, tussen de 40e en 50e straat. De meisjes lijken 15 of
16 jaar oud, de jongetjes zijn jonger, ze hebben de drempel van de puberteit nog
niet overschreden. De meisjes kleden zich als oudere prostituees, witte leren laar*
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zen en zwarte netkousen, terwijl de jongens in een uniform van nauwsluitende
jeans en zwarte leren jackjes rondlopen. De kinderen bevinden zich In de portalen
van de woonkazernes, de souteneurs houden het schouwspel vanuit hun aan de
straatrand geparkeerde auto's in de gaten. Het was enige tijd mode om de prostitutie als 'de misdaad zonder slachtoffers' te betitelen en voor zover de politie daarin niet meegaat, behandelt zij de lichamen die daar te koop worden aangeboden
toch heel anders dan de drugs die vlakbij, op het Columbus Circle, worden verkocht. Op de minuut nauwkeurig patrouilleren ieder half uur politiewagens in deze
wijk; als ze eraan komen, trekken de kinderen zich helemaal in de portalen terug;
de souteneurs vertrekken geen spier, bang lijken ze niet te zijn.
Zodra de politie weer verdwenen is, beginnen de kinderen opnieuw de voorbijgangers te lokken. De jongetjes door hun broek tussen hun benen te schuren en
de man die ze opgemerkt hebben, aan te staren; de meisjes zetten een glimlach op
hun gezicht en strijken wellicht met een hand over een borst De vrijer reageert
eveneens op een karakteristieke wijze. Hij houdt kort de pas in en werpt een blik
terug; dan zoekt hij in zijn jaszak naar een sigaret of doet alsof hij zich juist bedenkt dat hij in het huis een afspraak heeft; hij stapt de stoep van het portaal op,
loopt steels aan de jongen of het meisje voorbij terwijl de laatste voor hem even
heimelijk de deur opendoet
Serenade , zo heeft Arlène Croce geschreven, "heeft het oorspronkelijke, onbegrensde territoir van een lege bühne nodig" (3). De kwetsbaarheid van de beginnende balletleerllngen wordt door het ontbreken van de coulissen versterkt De
dansers kunnen zich nergens verbergen; daarin ligt het volledig onsentimentele pathos van het eerste moment van Serenade besloten. In Serenade lijken de dansers
in de voortgang van de dans het dansen te leren; de passen worden telkens gecompliceerder en de dansers wordt steeds minder afhankelijk van elkaar. In complexe
groepen dansen ze veeleer tegen elkaar dan met elkaar. In de geschiedschrijving
van het moderne ballet wordt Balanchine vaak als 'Classicist' gekarakteriseerd,
maar een musicus zou zijn ballet eerder in de buurt van Bach dan van Haydn
plaatsen; het is zichtbaar gemaakte contrapuntuur.
Vaak kan men opmerken hoe een jongen die zojuist een vrijer verleid heeft,
ineenkrimpt als de man de stoep van het portaal opstapt Als de vrijer de jongen
dan steels nadert, wijkt deze voor de aanraking met de man terug, hetgeen de uit
hun auto's toekijkende souteneurs onrustig maakt. Maar de vrijer is, wanneer hij
eenmaal het besluit heeft genomen, vaak even bang of in ieder geval verlegen en
kijkt zijn slachtoffer niet aan.
Edwin Denby, die waarschijnlijk het beste geschreven heeft wat ooit over het
City Ballet op papier is gesteld, verklaart in zijn essay Dancers, buildings and
people in the street : "Voor mij is er een verschil of ik het dagelijks leven aanschouw of kunst bekijk (...) Kunst zien is een geordende, imaginaire wereld zien
die subjectief en geconcentreerd is. Kijken in de schouwburg is iets zien dat men
in het leven zo niet ziet" (4).
Dat is natuurlijk waar en het is een reden waarom Serenade zo'n aangrijpende
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uitwerking heeft. We worden met een choreografie geconfronteerd waarin kwetsbare lichamen geen pijn wordt aangedaan. Maar het verschil tussen de bühne en de
straat is zo sterk dat het een vraag oproept: waarom heeft het lijden op de straat niet
dezelfde uitdrukkingskracht als op de bühne? Hoe kijken we eigenlijk als we
kwetsbare kinderen op de straat zien?

Representatie
Wij willen een leefwereld tot stand brengen die meer tot uitdrukking brengt dan de
wens om inkopen te doen, een wereld die In zijn ruimtes, in de afwisseling van
hoog en laag zowel in de ligging van de straten als in hun architectonische vormgeving, getuigt van de complexiteit van het samenleven. Wij verlangen ernaar dat
een stad in haar verschijning duidelijk maakt hoe leven mogelijk is.
Deze visuele ordening van de stad moet zo opgebouwd zijn dat het mogelijk is
twijfel, ontkenning, teleurstelling, lijden en angst in ogenschouw te nemen, alsook
de vraag hoe zich hier de pijn laat zien. Het probleem kan velen absurd lijken: in
een wereldstad is het lijden immers overal achtbaar, laat het zich ronder moeite
overal opmerken, hoeft men er slechts de ogen voor te openen. De meeste mensen
hebben echter als ze door een straat komen waar de kinderprostitutie floreert, de
afwezige blik van een wiskundige die er juist in slaagt een ingewikkelde vergelijking op te lossen. Waar de trein van het Grand Central Station naar de beter gesitueerde voorsteden uit de lange tunnel komt, begint Harlem en wanneer dan buiten
voor de coupévensters de kapotte huizen zichtbaar worden, komen de passagiers
meestal juist tot de conclusie dat er nu genoeg licht is om te gaan lezen.
Dit visuele probleem is dus allereerst een kwestie van morele vastbeslotenheid:
civitas begint met de bereidheid om getuige te zijn en getuigenis af te leggen. Inderdaad kent men een 'humaan' karakter vandaag de dag vaak aan kunstwerken
toe die getuigen van openbaar leed: oorlog, ballingschap en vervolging zijn de thema's van zulke kunst; de kunst heeft in dat geval niet zichzelf tot thema. Maar hoe
lovenswaardig die impuls ook is, vaak is er met een dergelijke vorm van getuigen
* iets mis. In de wisselwerking tussen het meelijdende hart en de uitvoerende hand
ontstaat iets krampachtigs en brengt de neiging die vanuit het hart komt, alleen nog
maar sentimentaliteiten voort. Precies dat gevaar dreigt ook wanneer men aanstal; ten maakt om de kinderprostitutie te beschrijven. En misschien heeft de lezer dit
\ ook opgemerkt toen ik er zojuist over sprak hoe de kranten omhoog gaan als de
' trein van het Grand Central Station naar Harlem de mnnel uitkomt: 'o neen, er staat
ons weer een kleine preek te wachten'. Op beschrijvingen van leed op straat lijkt
de vloek te rusten dat zij zichzelf van hun uitwerking beroven. Sentimentaliteit is
het zuur dat ons geloof in dat wat we zien, aantast.
Honderd jaar politieke propaganda hebben veel opmerkzame mensen de over; tuiging bezorgd dat ze weten hoe dat komt. Opwellingen van medelijden die niet
vermengd zijn met ironie, twijfel of distantie brengenj n de kunst niets tot stand:
het medelijden als zodanig kent geen yormprincipe, geen vormgevingscriterium,
^een maat Het knorren van een hongerige maag dat de schrijver met zijn innerlijk
oor waarneemt, stelt hem wellicht pagina's lang In staat om zijn hart uit te storten,
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maar uitdrukkingskracht in de kunst vraagt om de hand van een chirurg, als dat
pijnlijke geluid - één keer, maar heel duidelijk - het innerlijke oor van de lezer moet
bereiken. Chirurgische vaardigheid is de voorwaarde voor de uitoefening van elke
kunst en om die reden - zo lijkt het - moeten kwetsbare lichamen op straat er anders uitzien dan kwetsbaarheid die kunst is geworden. Het medelijden leidt onze
blik steeds verder van ons weg, het breidt onze opmerkzaamheid ai ziende uit. De
paradox is echter: hoe meer we zien, des te minder bezit onze blik de zuinigheid,
het maatgevoel, dat een krachtig, formeel uitdrukkingsvermogen niet kan ontberen.
Balanchine's Serenade is juist daarom zo indrukwekkend omdat dit ballet vermijdt inleving met de kwetsbare lichamen op te wekken. Noch de choreograaf,
noch zijn dansers proberen in de studio met de choreografie van de prostitutie af te
rekenen waarvan ze onderweg naar hun werk getuigen zijn geweest Toch is hier
geen sprake van rart-pour-Fart. Het gaat er veel eerder om of men begrijpt hoe
men zich moet concentreren, hoe men moet kijken als men de deur van de studio
achter zich heeft gesloten.
De om zich heen grijpende blik van het meelevende oog botst hier hard met de
chirurgische blik van de kunstenaar, zonder meer een reëel conflict. Als het echter
daarbij blijft, leidt het zien van leed tot een conflict tussen verschillende waarnemingscategorieën, tot een psychologische kwestie. Er is echter meer aan de hand:
de moeilijkheid om leed ziende waar te nemen, verwijst naar een maatschappelijk
en historisch probleem in onze cultuur.
Romanschrijvers uit de negentiende eeuw zijn getuigen van het menselijk lijden
geweest doordat ze dat minitieus en met inlevingsvermogen schilderden. Uitvoerigheid in de beschrijving was een van de grootste kunstzinnige vermogens van
deze schrijvers; de nauwkeurigheid waarmee Zola de economische ondergang van
de armen in de stad en Flaubert de psychische ondergang van de burgerij beschreef, ontdeed hun werk van iedere aanzet tot sentimentaliteit. En ook bij auteurs
als Dickens en Victor Hugo die er niet voor terugdeinsden om bij de lezer met
gruwelijke taferelen een tranenvloed te ontiokken, waren de resultaten geloofwaardig en zijn dat ook gebleven, omdat deze schrijvers hun gevoelens in onverwisselbare, scherp omlijnde vertelvormen hebben gegoten (5). Al die schrijvers
onderscheiden zich duidelijk van een tijdgenoot als Brecht in wiens ogen iedere
weergave van lijden een stortvloed van halfzachte sentimenten oproept. Brecht was
bang dat het vermogen om waar te nemen en te denken zonder meer op hol slaat
als het inlevingsvermogen wordt geactiveerd.
Een maatschappelijke oorzaak voor deze mentaliteitsverandering in de literatuur
is de eigenaardige publiciteit die het lijden in de moderne wereld ten deel valt, een
publiciteit die pas door de mechanisering van de weergave-techniek mogelijk
werd. De overvloed aan krantenfoto's, televisie- en filmbeelden, al die nauwkeurige, Industrieel reproduceerbare documenten van hongersnood en oorlog, heeft
aan deze afbeeldingen de angel ontnomen. Een kunst die inleving door de directe
weergave van leed probeert op te wekken, faalt bij een publiek dat door overvloed
is afgestompt Om de verdervelijke invloed van de industriële weergave van leed
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tegen te gaan, kan de kunstenaar slechts zijn stem verheffen. Hij kan ons inprenten: "Hierover moeten jullie je zorgen maken, mensen doen andere mensen pijn".
Maar ook met dergelijke woorden zal hij falen. De anderen willen zich door zijn
lulde stem niet laten commanderen.
Daar komt nog iets bij: onze overgrootouders zouden ontsteld zijn geweest hoe
gemakkelijk het voor de moderne mens is om zijn intiemste zorgen onder mensen
rond te strooien die niet tot zijn familiekring behoren. De erosie van de grenzen
tussen het openbare leven en het private bestaan ging ten koste van het openbare,
het onpersoonlijke, het discrete. (6) Deze erosie ontneemt het geopenbaarde lijden
veel van zijn gewicht; het kost ons, als we dat willen, zeer veel minder moeite dan
onze overgrootouders om over onszelf te spreken. Maar hierdoor verkleint zich
ook de waarde die wij aan dat wat geopenbaard wordt, toekennen - een waarde,
die daaruit bestaat dat men voor zich houdt waar het op aankomt, dus uit wat wij
vandaag de dag 'verdringing' noemen.
Net zoals de stortvloed van beelden van gewelddadigheden of het hypertechnische, in elk opzicht uitputtende sex-handboek, zo stompt ook de publiciteit van
leed het vermogen tot opnemen van het bewustzijn af. Maar deze ontwaarding van
pijn kan nog niet de tegenovergestelde reactie verklaren - de angst voor het ernaar
kijken, de opgetrokken kranten in de trein naar de voorsteden. Om deze reactie te
verklaren moet een begrip dat ik tot nu toe losjes gebmikt heb, nader bekeken
worden: het begrip 'uitdrukking', 'expressie', zoals in de zin "civitas is tonen,
expressieve praxis".
In het sociale leven vindt 'expressie' op twee wijzen plaats: door representatie
en door incorporatie of belichaming. EfEfl^IIÊË}? betekent de handehng waarmee
een ding tot familie of plaatsvervanger van een ander ding wordt gemaakt. Als wij
dat ding waarnemen, wordt de aanwezigheid van datgene waar het van afstamt, de
stamvader, die anders niet toegankelijk was, speurbaar. Een celebrant die bij een
viering zijn gezicht met as insmeert, gaat een band met de dood aan. Zijn handehng
is niet expressief omdat de 'as' de exacte betekenis 'dood' heeft - representatie is
geen gelijkschakeling. Representatie is veeleer vertalen, de tekenen van de dood
worden alleen levend als ze in een ander teken-systeem worden vertaald. De uitdrukkingskracht of de expressiviteit van een symbool berust op het aantal, het
veelvoud en de complexiteit van de vertalingen die het mogelijk maakt. De as is
een restant van het skelet, een overblijfsel van de verbranding, van het gebeente
dat onder het vlees verborgen is zoals het lichaam onder de aardlaag, waar de aarde
het rottende vlees verteert en slechts het gebeente overlaat. Expressief is de representatie echter niet déardoor dat ze al deze mogelijke betekenissen onder woorden
brengt. Het is veeleer zo, dat wanneer de as met het gezicht van een levend mensenlichaam in aanraking komt, al deze mogelijke betekenissen mede in het geding
zijn; al deze betekenissen treffen de huid. De verwijzing naar iets anders wordt net
zo goed aangekondigd als de meerduidigheid van de verwijzingen, de act van de
vertaling wordt als zodanig zinnelijk waarneembaar.
IMMWÊIMW werkt in een tegenovergestelde richting uit: het overwinnen van
de vertaling. De verwantschappen tussen tekens worden hier niet door afstam6
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mingsverhoudlngen maar door verbanden bepaald. Zo kan een stam er op een gegeven moment mee beginnen de as, die men zich in het gezicht smeert, te kleuren
en de verf kan zich stap voor stap van de verwijzing naar het gebeente losmaken.
De reden hiervoor zou kunnen zijn dat de celebrant met het materiaal beenas experimenteert, gewoon om te ontdekken welke kleuren deze aan kan nemen en zonder
haar herkomst daarbij in het geding te brengen. Menselijke as wordt tot een specifiek medium dat kleuren in zich kan opnemen, tot een medium met bijzondere eigenschappen die zich bijvoorbeeld van die van de klank onderscheiden. Wanneer
hij al experimenterend ontdekt welke deze. bijzondere mogelijkheden zijn, bindt hij
deze elementen aan dat wat men de 'ding-achtigheid' van de as zou kunnen noemen. Expressie wordt dan openbaring: openbaring van dat wat een ding als zodanig kan worden.
Ik heb incorporatie of belichaming hierboven de overwinning van de vertaling
genoemd. De reden hiervoor is allereerst dat deze expressievormen weliswaar van
elkaar te onderscheiden zijn, maar elkaar niet uitsluiten. De celebrant die ontdekt
dat de as van mensenbeenderen op een interessante manier de kleur blauw aanneemt, kan tegelijkertijd de symbolische kracht van datgene ervaren dat de beenderen, vertegenwoordigen terwijl hij zich de as In het gezicht smeert. Ik heb van
overwinning gesproken om aan te duiden dat de openbaring van de dingachtigheid
in de ontwikkeling van de expressieve vaardigheden een laat stadium en daadwerkelijk een overwinning op de beperktheid van de representatieve uitdrukking
vormt. Daar is niets geheimzinnigs aan. De meeste opgroeiende mensen die zich
aan een kunstvorm als de schilderkunst, de muziek of de dichtkunst wijden, gaat
het om zelfexpressie. Er ontstaat in dat geval allereerst een tamelijk grove plaatsvervangers-verhouding waarin de jonge persoon zich in de lyriek verliest of in de
aanslag van de toetsen, om aldus de steeds geheimzinnige en steeds fascinerende
bron van uitdrukkingskracht, de eigen onafhankelijke persoonlijkheid in het geding te brengen. Zij die in de tussentijd niet afhaken, belanden na de vervoering
door deze creatieve oorsprong op een zeker moment bij de vraag, hoe het ritme in
een dichtregel zich laat variëren of wat het uitmaakt of men een melodie forte of
mezzoforte speelt. Het is een vergissing die intellectuelen vaak maken om te denken dat uitdrukking zich van iets eenvoudigs tot iets complex, van iets concreets
tot iets symbolisch ontwikkelt Pianisten en beenderenschilders hebben de omgekeerde ervaring: het concrete is de eigenlijke prestatie, in de kunst waarschijnlijk
zelfs de moeilijkste. Daarom lijkt mij Incorporatie, die het complexe concreet
maakt, de eigenlijke expressieve handeling die de op verwijzing berustende uitdrukkingsvormen in zich opneemt, maar ook nog een stap aan het vertalen voorbijgaat. Incorporatie bewerkstelligt dat de dingen als zodanig betekenisvol worden.
Leed ziende waar te nemen is daarom zo moeilijk omdat er in de sfeer van de representatie een verstoring is opgetreden. De representatie brengt geen uitdrukkingskracht meer voort, volbrengt niet meer de vertaling die een object bespreekbaar maakt. Vanwege deze verstoring is het voor de mensen in de moderne culmur
ook steeds moeilijker geworden de meer ontwikkelde, rijpere trede van de belicha\ mende uitdrukking te vatten. Aldus luidt in ieder geval mijn these. Het gebeurt niet
vaak dat het medelijden van hen, die van de aanblik van een zwerfkind aangedaan
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zijn, hen ook toestaat om diens gericht te bestuderen. Een moderne pottenbakker
heeft met iedere pot en de daarin besloten mogelijkheden niet déarom veel intenser
te worstelen dan een Navajo-pottenbakker omdat hij in die pot meer mogelijkheden
riet of omdat hij een veel meer ontwikkelde kunstenaar is. Integendeel, voor de
moderne pottenbakker is het veel moeilijker om 'mogelijkheid' concreet en uitdrukkingskrachtig te activeren.
Deze moeilijkheid weerspiegelt ook een fundamentele verandering in de organisatie van grote steden. Sedert de vernieuwing van de stedebouw in de 10e eeuw
dienden de kerken ertoe om aan de urbane ruimte een centrum te geven. De plaats
waar een kerk gebouwd werd, gaf tegelijkertijd het midden van de stad aan. Ook
het openbare plein vond bij de kerk zijn plaats, namelijk als de aan het kerkgebouw
grenzende vrije ruimte die dit gebouw tegelijkertijd zichtbaar laat worden (7). Weliswaar hebben de islamitische stedebouwers de moskee niet op deze geografische
wijze in betrekking tot de stad geplaatst, maar de christenen waren toch niet de
enigen die heilige plaatsen gebruikten om het stedelijk middelpunt vast te leggen.
Ook het keizerlijk paleis in Tokio diende bijvoorbeeld als het punt van oriëntatie
van het stadscentrum, dat zich eeuwenlang daaromheen heeft verplaatst.
In Oost-Azië werd deze heilige plaats echter als een lege ruimte gezien, het
midden was tegen de buitenwereld afgeschermd, een plaats waar het profane afwezig was, waartoe de eenvoudige, profane mensen geen toegang hadden (8).
Voor het Christendom kwam het er daarentegen juist op aan om de aanwezigheid
van het heilige in het dagelijks leven merkbaar te maken. De markthal op het plein
naast de kerk tastte de waardigheid van de kerk niet aan. Doordat deze de kerk en
het daarnaast liggende plein met elkaar verbond, verzekerde het bouwsel van de
middeleeuwse stad als het ware dat de handel zich in de eigenlijke betekenis van
het woord in de schaduw van het geloof voltrok. De hoge, naar God reikende
kerktoren vormde een zichtbare heerschappij over het vlakke, horizontale karakter
van het aardse leven.
De christelijke mythe is representatie van lijden - representatie begrepen als
vertalingsdaad: de lijdensweg van Chrisms wordt in handelingen vertaald die de
gelovige zelf opnieuw voltrekt - wijn en hostie vertegenwoordigen het bloed en het
lichaam van Christus, het kruisvormige bouwplan van de kerk representeert Zijn
kruis. In de band die de kerk geografisch en als gebouwd object met de stad heeft,
komt ook dit nog tot uitdrukking: waar je je ook bevindt - je weet waarheen je je
kan wenden als je naar geestelijke steun verlangt.
Zou de gelovige er echter van uitgaan dat zijn eigen lijden In de letterlijke betekenis van het woord door de religie vertegenwoordigd wordt, dan zou hij de zware
zonde begaan rijn eigen leed met het lijden van God gelijk te stellen. De christenen
die eens de kathedralen bouwden, zouden het Christendom van Amerikaanse fundamentalisten - de overtuiging dat men met de Lieve Heer zo ongeveer alles kan
doen - volstrekt onbegrijpelijk vinden. De bouwvakkers uit de tijd van Thomas
van Aquino schiepen een band met hun God met behulp van beelden van het lijden
waardoor rij in de nabijheid van de goddelijke leed-ervaring traden - het christelijk
7
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gebed als een pelgrimstocht die door verschillende stadia van vertaling tot de godheid leidt en waarop de lijdende uiteindelijk vertroosting vindt. Van de banale horizontale gedachte dat alles mogelijk is, is dat mijlenver verwijderd. Een dergelijke
gedachte is in de wereld van de Middeleeuwen zelfs onvoorstelbaar.
Van een 'ruimte van het lijden' te spreken, betekent dus te spreken van de manier waarop het geloof de steden van het avondland eeuwenlang een vorm gaf en
het centrum van steden of (in wereldsteden) het centrum van wijken vastlegde; hoe
het de aangrenzende marktplaats met de religieuze ruimte verbond; hoe het het
heilige als het reiken naar boven in een verhouding met de seculiere, horizontale
massa plaatste. Deze geografie was het resultaat van een geloof in de aanwezigheid
van het heilige in het profane leven. Het centrum is niet leeg. Het heilige is aanwezig terwijl de religie het alledaagse leven door een expressieve symbolische pelgrimstocht met een uiteindelijk beeld van het lijden van Christus verbindt
Met een verwijzing naar Isidor van Sevilla zou men kunnen zeggen dat dit de
christelijke relatie tussen civitas en urbs is geweest, een relatie die in de eeuwen
na Isidors dood tot uitdrukking kwam: een civitas van het lijden legde het ontwerp
van de stad en de bouwvorm vast
Als men dus stelt dat het vandaag de dag moeilijk is om leed ziende waar te nemen, dan erkent men daarmee dat het zien iets seculiers is geworden. Het klopt
weliswaar dat de mechanisering van de uitdrukkingsmiddelen en de erosie van de
grenzen tussen private sfeer en openbaarheid het hele scala van aandoeningen - of
het nu foltering, gevecht of zelfmoord is - tot alledaagse beelden hebben gemaakt,
maar deze zuiver sociologische veranderingen bieden geen toereikende verklaring
waarom het leed zijn dreiging, rijn ontzag afdwingende karakter heeft verloren.
Ontzag voor het lijden was het resultaat van de christelijke religie. Niet dat de
christen zichzelf en zijn vijanden minder leed aandeed dan de aanhangers van andere religies, maar in het Christendom verkreeg de ervaring van lichamelijk lijden
van zichzelf uit een metafysische waarde. Een zodanige metafysica dat die ervaring
ook steden van de grond kon tillen. Tegen deze achtergrond wordt duidelijk wat
'seculier' betekent: de aanblik van leed is pijnlijk. Op dat punt begint Brecht zich
ongemakkelijk te voelen. Of neem deze versie van het seculiere: met de helpende
hand van Jezus Chrisms is alles mogelijk. Alle agnostische zielen van goede wil
die zich door medeleven met het leed in de wereld laten beroeren, lijken op de moderne pottenbakker die zoveel problemen heeft bij het bedenken van een vat, dat
werkelijk iets kan bevatten. En bovendien: 'er is niets tegen te doen'.
De moderne vorm van passiviteit verschilt aanzienlijk van de manieren waarop
in traditionele samenlevingen gelatenheid werd uitgedrukt Deze traditionele vormen berusten op een collectieve ontvankelijkheid voor de universaliteit van het lijden. De pelgrimstocht van het geloof begint in een wereld die door de boeren gedragen wordt, een last die hen bijna verdrukt. Voor de moderne passiviteit heeft de
waarneming van leed daarentegen haast iets aanstootgevends - gehandicapten in
een rolstoel die zich op straat in de zon koesteren; men kijkt ze een seconde lang
aan, wat een macaber gezicht en het zou voor hen toch beslist beter rijn als ze zich
ergens op het platteland bevonden. Tegelijkertijd is het aanschouwen van zo gedetailleerd mogelijke folterscenes in de bioscoop een algemeen aanvaard tijdverdrijf
geworden. Gelatenheid drukt in een traditionele maatschappij hopeloosheid uit, in
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een moderne samenleving is passiviteit een uitdrukking van gewichtloosheid.
Een moderne Jeremias zou hier nu de redenen opsommen waarom de mensen
zich hoffelijk afkeren zodra hij zijn stem verheft: de religie wordt niet meer als een
vreemde taal ervaren, ze is van haar vreemdheid beroofd, terwijl juist deze
vreemdheid haar de kracht gaf om lijden betekenisvol te maken. De secularisering
van deze kracht verloochent het leed door distantiëring, gewichtloosheid, opheffing van reahteit in vermaak. Wat zich niet laat reproduceren, vermijdt men liever;
en wat zich laat reproduceren, wordt zo verwerkt dat het onschadelijk wordt, dat
het geen eisen meer stelt en geen verstoring veroorzaakt. In het algemeen: de symbolen slagen er niet meer in om in het innerlijk door te dringen, ze begeven zich
veeleer naar de oppervlakte en leiden daar een licht mobiel bestaan als informatie.
Dit heeft tot gevolg dat men letterlijk niet meer weet waar men zich eigenlijk bevindt: ruimte zonder ordening in een cultuur die het leed verbant.
Deze jeremiade wijst op een oplossing die er geen is: het geloof herontdekken.
Dat zou voor ons allemaal veel aangename kanten hebben. Maar net zoals de oude
orde van het lijden niet door een wilsact nieuw leven kan worden ingeblazen, zo
kan ook de geslaagde poging tot representatie van de negentiende eeuwse romanciers, die over de verschrikkingen van de grote stad voor een publiek schreven dat
nog in staat was om ontzag voor het lijden te ervaren, niet worden herhaald. Van
goedbedoeld medeleven bevlogen lieden menen soms dat vandaag de dag in eerste
instantie een kijk op de wereld nodig is die zo pijnigend is en zo indringend dat die
de publieke opinie door louter ontsteltenis provoceert - zij hebben echter niet door
hoe hardnekkig de moderne afweermechanismes al lang zijn geworden. "Ik was
diep getroffen" luidt de reactie op een pijnigende aanblik. Zo reageerden bijvoorbeeld mensen die een gedenkplaats voor amerikaanse slachtoffers van de Vietnamoorlog bekeken en die aangesproken werden door enquêteurs die wilden weten of
deze gedenkplaats hun overtuigingen over de rechtvaardigheid van de oorlog zelf
had veranderd. En daarbij ging het nog om interviewers die zich 'inmengden' in de
situatie en die alleen al door hun vragen de meningen van de bezoekers 'manipuleerden' of 'vervormden'.
De stedebouwkundigen, die met geslepen potiood achter hun bureau ritten, zijn
net zo weinig toegerust om een overtuigende religie te ontdekken of om een ruimte
die zich voldoende ervaren laat, te ontwerpen. De planoloog staat voor een vrijwel
onoplosbare opgave: het vocabulair van stedelijke vormen stamt uit een expressieve cultuur die al is geëindigd. Deze religieuze cultuur berust op een representatie
van lijden, op de actieve werkingskracht van symbolen. De hoogte ondeende haar
stedebouwkundige waarde aan haar bestaan als een dergelijk symbool, net zoals de
relatie tussen een hoog bouwwerk en een aangrenzende lege ruimte of zoals de
idee dat het geografische centrum van de stad haar belangrijkste culturele plaats is.
Deze symbolen zijn de middelen waarvan de planoloog zich bedient Wat moet hij
doen als hij enerzijds wil dat een stad in zijn verschijningsvorm enigszins merkbaar laat worden hoe leven mogelijk is, als lijden een elementair bestanddeel van
het leven is, maar als anderzijds actieve, symbolische representatie niet langer
uitdrukkingsvol is? Hoe moet hij dan zijn potlood bewegen?
Een antwoord op deze vraag zou kunnen zijn dat men een andere weg neemt en
een andere uitdrukkingsvorm kiest: uitdrukking door Incorporatie, door een vorm52

jgeving die het symbolische overstijgt: een civitas die op een andere wijze van uit)drukken berust, die op deze civitas rijn stempel drukt door haar een andere ruimftelijke ordening te geven. Voor de planoloog die begrijpen wil hoe een vormgeving
jdie het symbolische overstijgt, eruit zou kunnen zien, biedt Serenade nèg een uitzicht

Incorporatie
Serenade is door balletgezelschappen uit de gehele wereld uitgevoerd, maar,
voorzover ik weet, nergens zo goed als door een groep uit Harlem die geheel uit
dansers bestond die zwart waren. Zo spreekt men over hen op een respectvolle
toon - dansers die zwart rijn. En niet: zwarte dansers. Daarmee zegje dat ze
kunstenaars rijn en datje bij de voorstelling hun huidskleur vergeet De gekozen
uitdrukking onttrekt het gevecht aan het zicht dat jongeren uit Harlem moeten leveren om dansers te kunnen worden "die zwart rijn". Maar hun uitvoering van
Serenade dankt rijn uitdrukkingskracht ten dele juist daaraan dat men zich er precies rekenschap van geeft wat het oog ziet als het doek opgaat voor het lege toneel
waar de dansers, die zwart zijn, die kwetsbare uitgangspositie hebben ingenomen.
De dans - of nauwkeuriger gezegd - zijn vorm zal hen zekerheid geven.
Het handelingsarme ballet Serenade vertelt van dansers die zich langzamerhand kunnen oriënteren en uiteindelijk niet meer door elkaar en over elkaar lijken te
kruipen. Critici hebben Balanchine verweten dat hij te nuchter en onpersoonlijk is,
dat hij zich geen rekenschap geeft van de straten waarin hij en zijn dansers wonen.
Iemand met Balanchine's temperament zou deze critici antwoorden: waar het op
aankomt, is dat jullie je dagelijkse leven niet intensief genoeg ervaren; de rotzooi,
de wanorde, het leed en de boosaardigheid van het alledaagse leven vragen erom
dat jullie je erin mengen; later, hier in de wereld die ik schep, kunnen jullie geen
geneesmiddel ontdekken - zo vermetel ben ik niet - maar jullie kunnen hier op rijn
minst een alternatief aantreffen, jullie kunnen ervaren wat maat kan zijn.
In de voorstellingen van Serenade die ik gezien heb, heeft het gezelschap de
choreografische figuren van Balanchine gewetensvol nagevolgd. Een eerbetoon
aan hem maar tegelijkertijd ook een uitdrukking van integriteit van hen die daar
dansen. Ze hebben aan de bewegingen van Serenade niets veranderd en geen versieringen toegevoegd om bijvoorbeeld op de herkomst van de dansers die daar
dansen en zwart zijn, te wijzen. De dansers hebben de dans belichaamd.
In het Grieks is het woord 'lijden' een synoniem voor 'passiviteit' in de betekenis van doorstaan leed. Dit oude spraakgebruik is merkwaardiger dan het wellicht op het eerste gezicht lijkt, want de Grieken hadden voor dit woord geen begrip dat het tegendeel uitdrukte - 'lust' omschreven zij als de beheersing van 'lijdm'; .tegen het lijden bestond naar hun mening geen geneesmiddel, behalve dan
het spreken over lust en lijden. Als een mens genoegen ontleende aan de overwinning van een enorme hindernis, bijvoorbeeld het bedwingen van een vijand,
dan zouden de goden hem later een ramp toedelen; hij zou een daad van overmoed
(hybris) hebben begaan, hij zou de hem gestelde grenzen niet hebben gerespecteerd. De enige actieve reactie van mensen op lijden bestaat emit iets te scheppen of
53

te vernieuwen, iets^harmonisch, e l e g ^
Als een mens niet
aan het lijden kan ontsnappen, dan kan hij toch op zijn minst aan zijn leven een
gedicht, een wet of een gedachte toevoegen, iets dat een uitdrukking wordt en niet
meer en niet minder dan goed gemaakt is. Doordat ze de anti-these van lust en lijden doorbraken, ontdekten de oude Grieken de expressieve kracht van de belichaming.
De godheid die over deze uitdrakkingskunst regeert, is een Apollo die noch
lacht noch het voorhoofd fronst. In Harlem gaat het niet om de Apollo uit de antieke mythe, de zichzelf eeuwig verjongende figuur, maar eerder om Apollo Musagetes, de aanvoerder van de muzen. Menselijk is aan dit gezicht nu juist dat het
uitdrukkingsloos is, dat het geen aanspraak op herkend worden opwekt, dat het
niet door zijn uitdrukking, door een beweging van de lippen, door een gerimpeld
voorhoofd ertoe uitnodigt om als het ware in de schedel te kijken; het stelt niets
voor. Deze gelaatsuitdrukking, die noch lacht noch het voorhoofd fronst, kan men
ook bij mannen en vrouwen waarnemen die hun opgave goed uitvoeren - een helder doel voor ogen, Innerlijke gemoedsrust, gelatenheid, maar geen onverschilligheid.
Het bestaan van de kinderen, die zich in de buurt van Balanchine's theater
prostitueren, beweegt zich in een vicieuze cirkel van ontmoediging, wraaklust en
vlucht in dagdromerij. Nooit zullen zij deze cirkel van werkelijk leed en gefantaseerde lust verlaten, zolang rij aan die wereld van lust en lijden zijn geketend. Het
christelijke idee van verlossing zou hen tot biecht en onderwerping hebben aangezet - geen verhitting van zinnelijk genot, vanzelfsprekend, maar toch een toezegging dat God hen zal verhoren, dat hij hun gebeden tot leniging van hun leed met
rijn liefde zal vergelden. De Apollo Musagetes daarentegen belooft hen die hem
volgen slechts dat, als zij hun taak goed uitvoeren, deze handeling hun rust zal
brengen - de mst als heidens alternatief van de goddelijke hefde. Sophrosunè is het
Griekse woord voor deze mst, een innerlijke gelatenheid die zich ontplooit wanneer men zijn zaak goed doet
Kan een schandknaap door een handeling worden bevrijd, die lijkt op één handeling waarmee men een kunstzinnige vorm een gelaten opgewektheid verleent?
Dat lijkt alleen al daarom absurd, omdat in het beeld van lijden, in de gedachte aan
hulp voor de behoeftigen, het oude christelijke idee meespeelt dat zij gered zouden
moeten worden. Liefde wordt door die opgewekte gelatenheid niet geboden, welhcht wel een distantie die veel bevrijdender is. Vaak zegt men dat in de moderne
cultuur de kunst de plaats van de religie heeft ingenomen en dikwijls wordt deze
gemeenplaats op een toon voorgedragen die deze gedachte als lachwekkend terzijde schuift. Maar wellicht heeft de kunst haar werkelijke bestemming nog helemaal
niet bereikt - en welhcht zou het zonder meer een waardige bestemming zijn als wij
uit de ervaring van de spanningsvolle gelatenheid bij de kunstzinnige oefening
nieuwe sociale praktijken zouden kunnen leren en uit deze praktijken nieuwe werelden zouden kunnen scheppen. De civitas van Apollo zou men zich dan kunnen
voorstellen als de ontsluiting van cüè vormen die incorporatie toelaten, en die tijd,
verschil, sociaal onderscheid letterlijk belichamen.
(Vertaling: Guus Meershoek)
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