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Het verwondert mij nog altijd als mensen vragen of het leven zin heeft. Met dit pro

bleem heb ik lang geleden afgerekend. Het is een vraag die mij even irrelevant voor

komt als de vraag of God bestaat. In beide gevallen is het antwoord nee. Zoals som

mige mensen geloven, zo geloof ik niet. God bestaat niet, hij is ook niet dood want 

dan zou hij ooit geleefd hebben. En objectief gezien heeft het leven geen zin, en is 

het niet mogelijk om et zin aan te geven. Juist die zinloosheid is intetessant en kan 

vaak vieugdevol zijn. Het leven is slechts een aaneenschakeling van momenten die 

wij min of meet bewust beleven, en meet dan het elkaar opvolgen en wegebben van 

die min of meer bewust beleefde momenten is er niet. Er is alleen de tijd, die ons 

steeds dichtet bij de dood brengt. Dat is droevig, best tragisch eigenlijk, en onver

mijdelijk. Toch denken de meeste mensen dat je leeft om te werken en te zoigen 

vooi nageslacht, dat je geluk dient na te jagen en je vooral niet met de dood moet 

bezighouden, en dat je je leven hietmee zin kunt geven. 

Een andere maniei om het leven zin te geven is het politieke engagement. Keuzes 

maken en teageten op de actualiteit geeft velen het idee dat zij bestaan en ondet-

houdt de illusie dat je controle kunt hebben ovet de wereld. Intellectuelen vooral la

ten zich meeslepen dooi de gedachte dat engagement, dat belegen begiip dat geuit 

naai existentialisme, de rokerige keldets van Saint-Geimain-des-Prés en de onge

wassen sokken van Jean-Paul Sartte, een zingevend concept is. 

Er wordt vaak beweerd dat we niet meer geloven in grote verhalen en ideolo

gieën, maar deze zijn slechts vervangen door grote zaken als racisme, zinloos geweld 

en pedofielen. Het is nu ooilog in Euiopa, en weldenkende mensen willen graag 

weet een tol spelen in de geschiedenis. Beelden van strijd en menselijk leed geven 

hen het gevoel dat ze leven, en ze laten zich hartstochtelijk meesleuren in de draai

kolk van enerverende gebeurtenissen. In de Joegoslavische hemel razen intelligente 

vliegtuigen, in de lucht boven Europa zweven nostalgische verlangens naar de span

nende tijd van een ooilog waarover mijn generatie teveel heeft hoten ptaten, terwijl 

zij in de geestdodende kalmte van materialisme en overvloed weid gtootgebracht. 

Met kromme tenen zag ik Freek de Jonge zichzelf tot veizetsstrijder verklaren om

dat hij een slechtbezocht concert tegen de oorlog had georganiseerd. Mient-Jan Fa-

ber heeft de weg naar Hilversum teruggevonden, en Peter Schat blaast afgettapte 

metaforen nieuw leven in; de oorlog moet volgens hem niet alleen gevoerd worden 

maar ook gewonnen - alsof mensen oorlogen beginnen om ze te verliezen - 'anders 

dooft het licht in Belgrado, waar een volk in duisternis wandelt'. In Frankrijk beleeft 
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KRISIS 75 het beroepstrio van het politieke engagement, Glücksmann, Lévy en Finkielkiaut, 

weer gouden tijden: er valt weef te praten ovet dingen waar zij geen verstand van 

hebben, volgens Sartre bij uitstek de taak van intellectuelen. Kosovo heeft de Euro

pese intellectuelen besmet met het viius van het engagement, en dat lieten zij maar 

al te graag toe. Je mag je echter afvragen of hun motiveringen altijd zuivel zijn. 

In zijn laatste boek I married a communist vertelt Philip Roth het vethaal van Iia 

Ringold, die matxist weid en zich inzette voor het onderdrukte Ametikaanse prole

tariaat, tot zijn leven door het MacCarthy-isme onmogelijk werd gemaakt. Wat 

Roth vooral probeert te ontleden, zijn de omstandigheden die hem tot deze keuze 

hebben bewogen, en de maniet waarop hij ten val wordt gebracht. Ringold blijkt tot 

het communisme te zijn bekeerd door zijn beste vriend en grote voorbeeld, de ge

voelloze, machtsbeluste mensenhater O'Day. Zijn on-Amerikaanse activiteiten wor

den verraden door zijn echtgenote, de beroemde actrice Eve Frame, achter het zorg

vuldig geconstiueerde kader van valse bourgeoiscultuur een teleurgestelde, angstige 

viouw. Ringold zelf is niet meei dan een sympathieke maar verwarde man die uit

eindelijk een psychopaat blijkt te zijn. 

Waai Ringold naat op zoek is, dat waarnaar hij hongert, is zijn leven. Al zijn in

spanningen ten spijt is het hem niet gelukt om dat leven de invulling te geven waar

naar hij verlangde. Zijn verhoudingen mislukken keer op keer, vrienden keren zich 

van hem af, en zijn politieke woede was slechts het wapen dat hij inzette tegen altijd 

dreigende moordlustige neigingen. Hij dacht dat het communisme zijn leven was 

en dat hij daaimee zijn vele vergissingen zou kunnen compenseren, terwijl wat wer

kelijk telde juist zijn dwalingen waren. Niemand vindt zijn leven, schrijft Roth, dat 

is het leven. 

De geschiedenis blijkt aan het einde van de roman niet meer dan een kartonnen 

decor te zijn waartegen menselijke haitstochten wolden uitgevochten, in een psy

chologische ootlog die duizendmaal wiedei is dan de heksenjachten die Amerika in 

de jaren vijftig teisteiden. De personages ageren niet in de geschiedenis, zij acteren 

slechts hun eigen bestaan in een waanzinnig fresco over verlangens en dromen, haat 

en liefde, macht en onmacht, angst en verraad. Het politieke engagement dat hun 

handelen leek te bepalen, wordt gerelativeerd tot wat het weikelijk is: een zoektocht 

naat het leven en een manier om onzuivere drijfveren te veibloemen. 

De verteller heeft naai het verhaal geluisterd over Ira Ringold en de mensen die 

in zijn leven een ingrijpende invloed hebben gehad. Wanneer dit veihaal, dat hem 

door Ira's broer werd verteld, uit is, blijft hij alleen achter in de nacht en staart naar 

de stralende steitenhemel, gerustgesteld en bijna sereen. 

Hij beseft dat het menselijk lot niet wordt bepaald door de ideeën van een gege

ven tijdperk, noch door de verwachtingen die mensen hieraan ontlenen. Dat er 

geen verraad is, geen idealisme en geen klassenstrijd, dat ei geen onrecht en ook 

geen recht bestaat. Er zijn geen waarheden en geen onwaarheden, het geweten be

staat niet, noch de afwezigheid ervan. In het universum doen zich geen dwalingen 

voor, daar is geen vijandigheid maar alleen het gigantische brein van de tijd. De he

mel en de flonkerende stenen zijn het enige echte en de enige werkelijkheid: 'Het is 

ongelofelijk en toch een feit, een duidelijk, onweerlegbaar feit: dat wij geboren wor

den, dat dit hier is.' 
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