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E e n l e v e n met b o e k e n

Ren6 Gabriels

"Zuivere boekenwijsheid is een jammerlijke wijsheid!
Zij is volgens mij een sieraad, niet de basis,
om een advies van Plato te volgen die zegt dat vastberadenheid,
trouw en oprechtheid de ware filosofie vormen;
de overige wetenschappen, die wat anders op het oog hebben,
zijn niets anders dan schmink".
Montaigne

Grote Verhalen
Over zogenaamde Grote Verhalen worden meestal grote verhalen geschreven. Veel filosofen die ons willen doen geloven dat we onder postmoderne condities leven, maken net
zulke grove penseelstreken als hun moderne tegenvoeters. De 'diif6rance3waar ze tuk op
zijn, verdwijnt al snel wanneer begrippen als rede en rationaliteit met een hoofdletter
worden geschreven en van een bepalend lidwoord worden voorzien. De in navolging van
Descartes gesmede concepties van de Rede en de Rationaliteit zouden er verantwoordelijk voor zijn dat het bijzondere onder het algemene en het locale onder het globale worden gesubsumeerd.
De jongste kruistocht tegen Grote Verhalen vindt plaats binnen de ethiek. Daar trekken Neo-Aristotelici ten strijde tegen een metafysica & la Piato en Kant, die voorbij zou
gaan aan de kwetsbaarheid van het menselijke geluk. De door Plato en Kant in het leven geroepen handelingsethiek berust op via de rede verkregen universele waarden die
een richtlijn vormen voor het handelen. Met zo'n ethiek kan men volgens NeoAristotelici geen recht doen aan de vraag hoe te leven. Dit, omdat binnen de handelingsethiek kwesties die voor het goede leven van groot belang zijn, zoals vriendschap, gevoelens en de scholing van het morele oordeelsvermogen,op de tweede plaats komen.
In het voetspoor van Aristoteles wordt tegenover de handelingsethiek een levensethiek geplaatst, die meer aandacht zou hebben voor de contingente werkelijkheid. Binnen de levensethiek wordt ruimschoots aandacht besteed aan de vraag hoe men invulling
geeft aan vriendschap, omgaat met gevoelens en het morele oordeelsvermogen aanscherpt.
De critici van de handelingsethiek hebben het vooral gemunt op de dichotomieÃ«
waarmee de volgelingen van Plato en Kant zouden opereren. Hun vocabulaire zon doorregen zijn met tweedelingen als subject en object, lichaam en geest, rede en gevoel, feiten en waarden, etcetera, die er debet aan zouden zijn dat de vraag naar het goede leven

niet adequaat ter sprake kan worden gebracht. In het alledaagse leven vormen feiten en
waarden immers een mixture, en tonen degenen die redelijk handelen zich meestal erg
gepassioneerd in hun intellectuele exercities. De levensethiek zoekt derhalve een plek
aan gene zijde van deze dichotomie'n.
Wat mij mateloos irriteert aan deze grote verhalen over de Grote Verhalen is dat
daarin opponenten uitsluitend in algemene en globale bewoordingen worden bekritiseerd. Ondanks een pleidooi voor het bijzondere en het locale, wordt zelden iets voorgeschoteld wat bijzonder of locaal is. Wat dat betreft zijn er nauwelijks verschillen tussen
differentiedenkers en New Agers. Beiden hanteren in hun kritiek op het Verlichtingsdenken dezelfde retoriek: ze maken van hun opponenten, Descartes voorop, een karikatuur
die met groot gemak kan worden neergesabeld.
De meeste critici van de Grote Verhalen begaan de fout het werk van hun opponenten alleen te kritiseren, omdat hun vocabulaire universalistisch of dichotomisch is. Volgens mij is echter niet het vocabulaire het probleem, maar de wijze waarop men er in
een bepaalde context gebruik van maakt. Zo kan een universalistisch en dichotomisch
vocabulaire in de ene context voor emancipatoire- en in een andere context voor repressieve doeleinden worden gebruikt. En de dichotomie van feiten en waarden kan bijvoorbeeld op verschillende wijzen worden geÃ¯nsirumentaliseerdeen wetenschapper kan het
waardewijheidspostulaalniet alleen inzetten om zich veld te cre'ren waar hij niet voortdurend wordt lastig gevallen met normatieve vragen, maar ook om zich te ontslaan van
de verantwoordelijkheid voor wat wordt gedaan met de feiten die hij oplevert.
In plaats van teksten te vlooien naar symptomen van Grote Verhalen (universalia en
dichotomie'n), is het beter te kijken naar de wijze waarop gebruik wordt gemaakt van
de als zodanig te boek slaande verhalen. Met de vermeende kromme stok van de globale
verhalen kan ook op locaal niveau een rechte slag worden gemaakt. Het is dus niet zinvol het vocabulaire van Plato en Kant te isoleren en onder de loep te nemen. Het is veel
zinvoller om te onderzoeken hoe hun teksten ingezet worden in bepaalde contexten. Dan
blijkt dat de ideeÃ«van Plato en Kant op locaal niveau kunnen worden gebruikt voor
een antwoord op de vraag hoe te leven.
Juist mensen die geÃ¯nteresseerzijn in de zogenaamde levensethiek zouden zich de
vraag naar het gebruik van het vocabulaire van Plato en Kant moeten stellen, in plaats
van het a priori in de ban te doen. Wat dat betreft vind ik het werk van Michel Eyquem
de Montaigne (1533-1592) nog altijd zeer interessant, omdat hij de vraag hoe te leven
in verband bracht met de vraag hoe diverse vocabulaires van uiteenlopende boeken in te
zetten. In zijn 'Essais' stelt hij namelijk de voor intellectuelen niet onbelangrijke vraag:
hoe te leven met boeken? Deze vraag, die betrekking heeft op zowel het lezen als
schrijven van boeken, valt bij Montaigne uiteen in enkele subvragen. Hoe kan ik bij
het schrijven van mijn eigen boek ervoor zorgen dat ik niet al te afhankelijk wordt van
al die boeken die ik van anderen lees? Hoe gaan scribenten in hun boeken met hun
lezers om? En: wordik wel gelukkig van al die boeken die ik lees?
Authenticiteit
Montaigne leefde op het breukvlak van de Middeleeuwen en de Moderne Tijd. Dit was
een 'tussentijd' waarin men weliswaar afscheid had genomen van de goddelijke zekerheid

uit de Middeleeuwen, maar de zekerheid van de Cartesiaanse epistemologie er nog niet
voorin de plaats had gekregen. Het was moeihjk uit te maken wie de waarheid sprak,
omdat de met elkaar in oorlog verkerende godsdiensten alle claimden de waarheid in
pacht te hebben. Montaigne stond daarom sceptisch tegenover al degenen die meenden
de mensen een nieuwe zekerheid te kunnen bieden. Zijn scepticisme maakt van hem een
postmetafysicus avant-la-lettre, omdat hij alle vormen van transcendentie afwees. Hij
trok alles wat de pers00nlijke ervaring te boven gaat in twijfel.
Het bedrog en de huichelarij om hem heen stuitten Montaigne enorm tegen de borst.
Het feit dat mensen de facto onoprecht zijn, weerhield hem er echter niet van 'oprechtheid' tot hoogste waarde uit te roepen. Dit ideaal, dat ver van de werkelijkheid
stond, was hem behulpzaam bij het vellen van kritische oordelen over de maatschappij
waarin hij leefde. Oprechtheid was voor Montaigne de belangrijkste deugd in zijn persoonlijke leven. Op de algemene vraag hoe te leven zou hij dus antwoorden: oprecht.
Hieruit vloeien andere deugden die hij in ere hield voort, zoals openheid en nieuwsgierigheid.
Deze oproep een authentiek leven te leiden impliceert voor Montaigne echter niet in
alle opzichten een demasquÃ©
Om de horror uit zijn tijd het hoofd te kunnen bieden, ontkomt men er niet aan in de openbare sfeer mee te doen aan de maskerade. Wanneer bloedige godsdienstige twisten en heksenprocessen tot de orde van de dag behoren, dan is het
alleen al uit lijfsbehoud onverstandig in de openbaarheid altijd eerlijk te zijn. Bovendien
is het dragen van een masker bij het vervullen van een sociale rol onontbeerlijk voor de
maatschappelijke orde. Het masker dat iemand draagt correspondeert met een gedragscode die het juist mogelijk maakt om binnen een sociale setting te functioneren, aldus
Montaigne. Dit betekent niet dat hij elk masker goedkeurt. Vermomming mag niet in
dienst staan van verraad en eigenbelang. De maskerade is noodzakelijk voor het bereiken
van vrede in de openbare sfeer, maar mag er niet toe leiden dat men zich zonder zelfrespect aan zijn omgeving conformeert. "Het is voldoende wanneer men zijn gezicht
poedert, men moet niet ook nog eens zijn hart poederen."
en de openbaarHet masker vormt als het ware een scheidslijn tussen de privÃ©-sfee
heid. Hierdoor kan men in de pnvÃ©-sfeede eerlijkheid handhaven die men als burger in
de openbaarheid meestal aan de wilgen moet hangen. Montaigne verbindt eerlijkheid
met vriendschap en niet per se met burgerschap. Het behoort tot de levenskunst een balans te vinden tussen vriendschap en burgerschap. Hierin onderscheidt Monlaigne zich
van de oude sceptici die de levenskunst in navolging van de stoici vooral hadden toegesneden op de priv6-sfeer. Voor Montaigne is de innerlijke vrede echter onlosmakelijk
verbonden met de openbare vrede. Dit is tegen de achtergrond van het afgrijselijke geweld in zijn tijd alleszins begrijpelijk.
Alhoewel burgerschap voor Montaigne een essentieel onderdeel vormt van de levenskunst, ligt het primaat voor hem bij vriendschap. Dit illustreert hij aan de hand
In de hitte van de strijd ziet deze
van een verhaal over zijn politieke held Ã‰paminondas
Thebaanse generaal een vriend in de voorste linies van de vijand meevechten. Onbekommerd door het slagveld springt hij van het paard en omarmt zijn vriend. Loyaliteit ten
opzichte van een vriend komt voor loyaliteit ten opzichte van de staat.

Montaigne weet dat wanneer hij zich in het openbare leven stort, hij er niet aan ontkomt aan de maskerade van list en bedrog mee te doen. Per slot van rekening heeft hij
dat leven als raadsheer bij het gerechtshof en het parlement genoegzaam leren kennen.
Om zelf zoveel mogelijk het gebod tot eerlijkheid in acht te kunnen nemen, besluit
Montaigne in 1571 zich terug te trekken op zijn kasteel. De zelfverkozen eenzaamheid
moet een waarborg zijn eerlijk over zichzelf en het gewoel om hem heen te kunnen denken, lezen en schrijven.
Levend in een tijd van inquisiteurs en conquistadores kan Montaigne in de toren van
zijn kasteel rustig werken aan zijn essays: honderdzeven oprechte pogingen beter greep
te krijgen op zijn leven. De toren waarin hij werkt is niet van ivoor. Een enkele keer
verlaat hij zijn kasteel om als onbezoldigd diplomaat te bemiddelen tussen strijdende
partijen. Zijn 'librairie' is ook geen Klooster. Hij ontzegt zich immers niet de geneugten
van het leven. Zo kan hij in zijn toren van een bezoek aan een vrouw nog dagenlang
nagenieten door zijn snor niet te wassen.
Iemand die kiest voor de eenzaamheid wil een vrij en rustig leven leiden. Maar vrijheid en rust liggen niet noodzakelijk in elkaars verlengde. Vrijheid impliceert eerlijkheid ten opzichte van jezelf, hetgeen niet altijd bevorderlijk is voor je gemoedsrust.
Eindelijk toe te geven dat je niet geschikt bent voor iets kan weliswaar bevrijdend zijn,
maar tevens tot depressies leiden. Dat waarachtigheid een waagstuk is, heeft Montaigne
dan ook aan den lijve ervaren. De openheid en nieuwsgierigheid die hij bij zijn speurtocht naar zichzelf betrachtte, gingen bij hem gepaard met melancholie. Hij had Ã©Ã
troost: boeken. "Mijn boeken staan me op mijn levenspad overal terzijde en reiken me
hulpvaardig de hand. Zij troosten me in mijn ouderdom en eenzaamheid. Zij zorgen er
voor dat ik me niet verveel wanneer ik niets te doen heb; en bevrijden me ieder ogenblik van een gezelschap waaraan ik me erger. Zij verlichten de pijn wanneer ze niet al te
sterk en heersend is."
Boeken brengen echter niet altijd troost. Het lezen van boeken kan iemand vanwege
de inhoud treurig stemmen. Een met het oog op het menselijke geluk voor de hand liggende vraag is dan: hoe te leven met boeken? Hierop geeft Montaigne in eerste instantie
een algemeen antwoord: om nietszeggende boekenwijsheid te voorkomen, moet het gelezene altijd geconfronteerd worden met de eigen levenservaring. Een belangrijke vraag
die hij zich hierbij stelt luidt: hoe kan ik voorkomen dat ik afhankelijk word van de
boeken die ik lees? De boeken die ik lees kunnen me immers zo in beslag nemen, dat
ik ongewild de daarin vervatte ideeÃ«en de stijl waarin ze geschreven zijn, ongereflecteerd overneem. Volgens Montaigne moeten we ons bij het schrijven zoveel mogelijk
vrij maken van datgene wat we hebben gelezen. De boeken die we lezen mogen geen
voor-schriften worden.
Wie ooit filosofie heeft gestudeerd, weet dat hij in het begin overmeesterd wordt
door wat Kant of Wittgenstein geschreven hebben. Wat daaraan toe te voegen? Whitehead stelde al dat de filosofie na Plato een reeks voetnoten is. En zijn de auteurs die je
leest niet veel beter in staat op te schrijven wat je zelf had willen zeggen? Hoe moet je
met boeken omgaan, zonder al te schatplichtig te worden aan wat je daarin leest?
Voor Montaigne zijn boeken onontbeerlijk, omdat de daarin vervatte gedachten de
stof vormen op basis waarvan men zich uberhaupt een eigen oordeel kan vormen. Het

oordeel wordt voor een deel gevormd aan de hand van wat anderen viaboeken aandragen.
Dit betekent dat ik tot op zekere hoogte afhankelijk ben van wat anderen hebben geschreven. Montaigne legt hiervan rekenschap af wanneer hij het heeft over het citeren.
Door het citeren open ik als het ware mijn eigen tekst voor die van anderen. Met een
citaat kan ik mijn eigen oordeel kracht bij zetten of er een ander mee om de oren slaan.
Bovendien kan ik me er achter verschuilen. Zelfreflexief en ironisch merkt Montaigne
op dat de kritiek die rijn boek geldt hem uiteindelijk niet treft, omdat ze bestaat uit de
gedachten van beroemde klassieken. En wie durft autoriteiten als Seneca en Plutarchus
te kritiseren? Montaigne leunt zeker in het begin sterk op de schouders van andere auteurs. Hij parafraseert hele passages van Plutarchus en autoriseert dikwijls een tekst
door Plato te citeren. Hoe valt dit te rijmen met zijn streven zo weinig mogelijk afhankelijk te worden van de teksten van anderen?
Op de eerste plaats bekent hij dat zijn eerste essays sterk ruiken naar het werk van
anderen. Door dit ruiterlijk toe te geven cre'ert hij in zijn tekst een metaverhaal waardoor hij een zekere afstand schept tot de boeken waarbij hij vroeger leentjebuur speelde.
Op het moment dat hij reflexief wordt over het feit dat hij een aap is in het kopieren
van Plutarchus, distantieert hij zich van deze klassieke schrijver.
Op de tweede plaats wijst hij ons op het feit dat de ervaren lezer en schrijver het
werk van andere auteurs zich zowel loci?igent als het verandert. Wat Montaigne links en
rechts leest. wordt niet samengevoegd tot een lappendeken, maar zodanig geÃ¯ntegreer
en veranderd dal de oorspronkelijke stukken van de tekst een nieuwe kleur krijgen. De
werken van Xenophanes en Plato kunnen bijvoorbeeld in het onderwijs zodanig worden
ingezet dat ze een geheel nieuw cachet krijgen. "Want wanneer hij (de leerling, R.G.)
door zelf na te denken de gedachten van Xenophanes of Plato omarmt, dan zijn het niet
meer hun, maar rijn gedachten. (..J De bijen laven zich hier en daar aan de nectar van
de bloemen; maar daarna maken ze er honing van, die dan geheel van hun is; het is niet
meer tijm of marjolein; evenzo moet de leerling de van anderen geleende gedachten veranderen en mixen om op basis daarvan een werk te maken dat geheel van hem is, namelijk zijn eigen oordeel."
Volgens Montaigne schoolt iemand het oordeelsvermogen op het moment dat hij
zich een tekst toeeigent en deze verandert. Bovendien impliceert het kiezen van citaten
een oordeel over de tekst die men gelezen heeft, waarmee de lezer-schrijver getuigenis
aflegt van zijn soevereiniteit. Een auteur moet bij het schrijven van een eigen tekst
voortdurend wikken en wegen of een citaat geschikt is. Door een goed gekozen citaat
kan hij het werk van Plato een nieuwe waarde verlenen, en de lezer ertoe verleiden er
anders naar te kijken. Zo kan degene die voor de levensethiek geinteresseerd is in Het
sebruik van de lust (Foucault) immers hij Plato terecht. Voor zijn onderzoek naar de
levensethiek bij de Grieken, dieveel aandacht gaven aan hel gebruik van de lust, heeft
Foucault uitvoerig gebruik gemaakt van Plato's vocabulaire.
Stijl
Een leven met boeken wordt mede bepaald door de aard van de relatie die de auteur met
zijn lezers wenst aan te gaan. De aard van die verhouding wordt beÃ¯nvloedoor de wijze
waarop de lezer wordt aangesproken. Word ik als lezer belerend toegesproken? Maakt de

auteur door de gekozen stijl van zichzelf een deskundige en van mij een leek? Of beschouwt hij mij blijkens de door hem gekozen toon als zijn gelijke? Dit zijn allemaal
vragen die binnen het moderne wetenschapsonderzoek hoog op de agenda staan en die
Montaigne al zo'n vierhonderd jaar geleden aan de orde stelde. Want een centrale vraag
in zijn essays is: hoe moet ik me in mip boeken ten opzichte van mijn lezers verhoudm?

Montaigne geeft nergens expliciet antwoord op deze vraag. Je zou kunnen zeggen
dat 'het essay als vorm' zijn antwoord is, omdat hij met dit door hem in het leven geroepen genre een alternatief presenteerde voor de vaak belerende en moralistische houding die de auteur in de traclaten van filosofen en theologen innam ten opzichte van de
lezer. Een belerende of moralistische toon wordt hij Montaigne hij voorbaat uitgesloten, omdat het steeds om een 'proberen' en 'proeven' van enkele gedachten gaat. Bovendien zorgt zijn pyrronisme ervoor dat hij elke zelfverzekerde stelligheid achterwege laat.
Het is niet een filosoof of theoloog die in Montaignes essayslegen je praat, iemand die
leerstellimgen wil verbreiden, maar iemand die net als jezelf probeert iets van het leven
te maken.
In de luwte van de destijds op handen zijnde 'epistemological turn' is het essay van
Montaigne een gedachtenexperiment dat nog niet bedoeld is voor het vinden van laatste
zekerheden. Pas bij Descartes wordt het gedachtenexperiment een middel voor het vinden van een filosofisch fundament waar wetenschappelijke huizen op kunnen worden
gebouwd. Zeker na de zogenaamde 'pragmatic turn' in onze tijd vormt het essay met terugwerkende kracht een kritiek op de door Descartes op de rails gezette epistemologie.
In een essay wordt namelijk niet gezocht naar transhistorische en transculturele waarheden, maar uitgeprobeerd of een bepaalde gedachte voor een specifieke cultuur en een
zekere tijd houdbaar is.
De vriendschappelijke toon waarin de essays geschreven zijn, vloeit voort uit de therapeutische functie die het schrijven voor Montaigne had. Door het schrijven van zijn
essays kon hij de dood van zijn vriend Etienne de La BoÃ©ti(1563) en zijn vader (1568)
verwerken. Montaignes goede verhoudmg tot zijn vader en zijn vriend is constitutief geweest voor de toonzetting van zijn essays. Het lijkt alsof hij de goede gesprekken die
hij vroeger met hen voerde in zijn essays voortzet. De vriendschappelijke toon waarmee
Montaigne zich tot zijn lezer richt is dus terug te voeren op het feit dat zijn vader en
zijn vriend steeds als een soort gesprekspartners op de achtergrond'aanwezig' zijn.
De verhouding die Montaigne met zijn lezers wil, verduidelijkt hij direct in het begin van zijn essays. Daar geeft hij de lezer te verstaan dat hij oprecht wil zijn en hijgevolg open kaart wil spelen. "Dit is een oprecht boek, lezer. (..J Ik wil dat men mij ziet
in mijn eenvoudig, natuurlijk en alledaags voorkomen, niet gezocht en zonder franje:
want ik hen degene die ik beschrijf. Men leest onverbloemd over mijn fouten, mijn
naieve aard, voorzover de inachtneming van de publieke opinie dat toestond." Ondanks
het feit dat hij met deze woorden te verstaan geeft dat hij open wil zijn ten opzichte van
de lezer, distantieert hij zich tegelijkertijd. Hij neemt direct in het begin al afscheid van
zijn lezer. "Zo ben ik zelf, lezer, het onderwerp van mijn boek: het heeft geen zin dat je
je vrije tijd aan zo'n nietig en ijdel onderwerp besteedt. Dus: vaarwel." Deze

bescheidenheid, geveinsd of niet, nodigt de lezer uit om verder te lezen over hetgeen in
de eerste woorden zijn nieuwsgierigheid heeft gewekt: een afgeschminkte Montaigne.
Een auteur legt met de door hem gehanteerde stijl niet alleen zijn relatie tot de lezer
vast, maar ook die tot het object waarover hij schrijft. Omdat Montaigne in zijn boek
zichzelf tot object neemt, doemt de vraag op hoe hij zich verhoudt tot zijn eigen boek.
Met andere woorden: hoe verhoudt hij zich tot het boek waarin hij voorlopig zijn identiteit heeft vastgesteld? Montaigne stelt dat het boek waarin hij zichzelf heeft beschreven hem net zo goed heeft beinvloed als andersom. "Mijn boek heeft mij net zozeer gevormd, als ik mijn boek -gevormd heb."
Door over zichzelf te schrijven maakt Montaigne zijn eigen leven voor zichzelf en
anderen leesbaar. En misschien meer leefbaar. De eenmaal geboekstaafde
identiteit kan
een aanzet zijn tot nieuwe reflecties. Was het wel correct wat ik over mezelf schreef?
Heb ik wel de juiste woorden gebruikt bij mijn zelfportret? Deze vragen over de door
hemzelf geconstrueerde identiteit leidden ertoe dat hij in de latere essays veel rechtzette
wat in de eerdere essays volgens hem verkeerd op papier was gezet. Bovendien sleutelde
hij voor een nieuwe druk veel aan zijn oude essays en voegde hij er passages aan toe.
Dit was geen ijdelheid, maar een teken dat hij besefte dat de identiteit die nu 'eigen' is
morgen 'vreemd' kan zijn. Op het moment dat ik me niet meer herken in hetgeen ik
ooit over mezelf geschreven heb, kan ik me door het lezen spiegelen aan anderen en
door te schrijven mijn leven opnieuw ordenen. Aangezien de bepaling van mijn identiteit nooit afgesloten kan zijn, kan het essay als poging om orde in mijn chaos te brengen ook nooit een afgesloten tekst zijn. Wanneer ik mijn leven middels het lezen en
schrijven van boeken leesbaar wil maken, dan blijf ik schaven, slijpen en polijsten.
De wijze waarop Montaigne zich in zijn essays tot zijn lezer en zijn object (hijzelf)
verhoudt, vormt een essentieel onderdeel van zijn levensethiek. De vriendschappelijke
toon waarop hij zich tot zijn lezers richt en over zichzelf schrijft, wijst erop dat vriendschap in zijn levensethiek een belangrijke plaats inneemt. De openheid ten opzichte van
de lezer en de waakzaamheid voor zelfbedrog hebben volgens Montaigne alles met
vriendschap te maken. Vriendschap betekent voor hem namelijk een vrije uitwisseling
van gedachten.
Deze vriendschappelijke toon ontbreekt in de veelal overgestileerde essays van tegenwoordig. Het moderne essay is meestal vorm zonder vent. Men stelt zichelf zelden
in de waagschaal; er wordt hooguit een loopje met het ohject genomen. Terwijl de verhouding lot de lezer 'koel'en 'steriel' is, is die lol hei object conform de heersende mode
'ironisch' en 'vrijblijvend'. Hiervan getuigen dc vele essays waarin de laatste jaren filosofen en wetenschappers hun collega's oproepen ironisch te schrijven, ja. zelfs een 'ironisch beslaan' tc leiden. De grap is dat deze essays vaak gespeend fijn van een ironische
stijl en het de auteur dikwijls ontbreekt aan enige vorm van zelfironie. Montaignc is in
vergelijking met deze essayisten een vent. Hij durft zichzelf wel in de waagschaal te
stellen.

Melancholie
Montaigne was een melancholicus. Er is een verband tussen zijn melancholie en zijn
zelfverkozen eenzaamheid. Volgens Montaigne kiest iemand voor de eenzaamheid,

omdat hij een melancholicus is: door zich uit het alledaagse leven terug te trekken, zou
hij zijn zwaarmoedigheid beter in bedwang kunnen houden. Montaigne heeft echter op
zijn schreden terug moeten keren, omdat hij aan den lijve heeft ervaren dat het veelvuldig alleen zijn zwartgalligheid kan aanwakkeren. Hij legt wat dat betreft een direct verband tussen zijn melancholie en het lezen en het schrijven van boeken. Mensen die boeken lezen of schrijven, zijn volgens Montaigne vaak zwaarmoedig. Voor Montaignes
ethiek van het goede leven is het dan ook niet onbelangrijk de vraag te stellen: maken
boeken ion-)gelukkig? Het belang van deze vraagstelling wordt nog eens onderstreept
door het lot van iemand als Faust, die er door het lezen van boeken niet gelukkiger op
was geworden en er met de duvel op uit trok om zijn geluk buiten zijn studeerkamer te
beproeven.
Overeenkomstig de in zijn tijd geldende opvattingen wordt melancholie volgens
Montaigne veroorzaakt door een ovennatige hoeveelheid zwarte gal in het lichaam. Deze gedachte gaat terug op de leer van de 'Quattuor Humores', de leer van de vier lichaamssappen. Daarin wordt ervan uitgegaan dat iemands persoonlijkheid het pmdukt is
van een mengsel van vier lichaamssappen: bloed (sanguis), gal (cholÃ¨)slijm (phiegma)
en zwarte gal (melan cholh). Het karakter van iemand wordt bepaald door het mengsel
van de vier sappen. Al naar gelang het sap dat het overwicht heeft, kan men respectievelijk een sanguinisch, cholerisch, flegmatisch of melancholisch karakter hebben.
In de Renaissance ging men ervan uit dat de melancholicus begiftigd is met een zienersblik. De zwartgallige doorziet het reilen en zeilen in de wereld. Levend onder het
teken van Saturnus bevindt de melancholicus zich vaak op de grens van waanzin en genialiteit. Deze koppeling tussen melancholie enerzijds en waanzin en genialiteit anderzijds stamt van een aan Aristoteles toegeschreven, maar feitelijk door Theophrastus geschreven tekst. Eminente mannen (filosofen, staatsmannen, dichters en kunstenaars)
zouden melancholisch van aard zijn. Dit maakt het Montaigne, die zich op deze tekst
beroept, minder moeilijk zich in zijn melancholisch lot te schikken, omdat een zienersblik erg welkom is bij het lezen en schrijven van boeken.
Nu moet Montaigne erkennen dat hij in zijn kasteel weliswaar vrij is van publieke
verplichtingen, maar dat deze vrijheid wordt ondermijnd door de zwaarmoedigheid die
zich steeds weer van hem meester maakt. Door middel van het lezen en het schrijven
probeert Montaigne de door zijn melancholie verloren vrijheid weer terug te winnen.
Boeken zijn voor Montaigne een pharmakon in de dubbele zin van het woord: 'geneesmiddel' en 'vergif. In het eerste geval leggen ze de melancholie aan banden, en in
het tweede geval wakkeren ze haar aan. Montaigne geeft diverse redenen waarom boeken
een geneesmiddel vormen tegen de melancholie en daarmee bevorderlijk kunnen zijn
voor het geluk. Boeken kunnen de melancholie inzovene aan banden leggen, dat ze voor
verstrooiing zorgen. Ze bieden troost wanneer ik oud en eenzaam ben. Ze maken alles
goed wanneer ik me weer eens geÃ«rgerheb aan de mensen met wie ik omga. En
wanneer de lichamelijke pijn, bij Montaigne zelf veroorzaakt door niersteen, niet al te
groot is, kunnen boeken ervoor zorgen dat ik er even geen last van heb. Bovendien kunnen boeken een effectieve en welkome afleiding zijn wanneer ik me moeilijk kan bevrijden van een idee-fixe.

Ondanks het feit dat de omgang met vrienden en geliefden iemand over het algemeen
gelukkiger stemt dan de omgang met boeken, biedt de omgang met boeken meer zekerheid. De omgang met boeken is duurzamer en gemakkelijker. Over boeken heeft men
nu eenmaal een grotere beschikkingsmacht dan over vrienden en geliefden. "Ik beleef er
mijn plezier aan, zoals de gierigaards aan hun schatten, omdat ik weet dat ik er van kan
genieten wanneer ik maar wil', het wettelijk bezit ervan maakt mijn geest voldaan en
gelukkig."
Op het moment dat boeken de gemoedsrust verstoren zijn ze vergif. Boeken kunnen
de zwaarmoedigheid aanwakkeren wanneer hetgeen we lezen of waar we over schrijven
triest is. Berichten over oorlog en honger kunnen de melancholicus bevestigen in zijn
zwartgallige kijk op de wereld.
Wanneer Montaigne het heeft over de vraag of boeken bevorderlijk zijn voor het geluk staat hij niet stil bij het verschil in inhoud tussen boeken. De reden hiervoor is dat
boeken de werkelijkheid niet moeten verbloemen. maar laten zien zoals die is. Dit betekent dat volgens hem een verhaal dat vreselijk maar waar is, ook gelezen moet worden
wanneer het niet bevorderlijk is voor het geluk.
Voorzover gezondheid van belang is voor het menselijke geluk, raadt Montaigne
ons af al te veel tijd aan het lezen of schrijven van boeken te besteden. De geest wordt
weliswaar geactiveerd, maar het lichaam blijft daarbij in een passieve toestand. De omgang met boeken leidt totde achteruitgang van de lichamelijke conditie. Wanneer men
op leeftijd komt, is dit geenszins bevorderlijk voor de gezondheid. Montaigne vraagt
zich dan ook af of het geluk dat de omgang met boeken ons brengt, opweegt tegen de
schade die het berokkent. "Boeken zijn iets moois; maar wanneer we door veel lezen
uiteindelijk een einde aan onze vrolijkheid en gezondheid maken, kunnen we ze beter
terzijde leggen. Ik neig tot het standpunt dat de voordelen niet opwegen tegen de nadelen."

Postmoderne schmink
Op grond van mijn betoog over Montaigne kan ik tot besluit de grote verhalen over de
Grote Verhalen afschminken. Het gaat om twee kwesties: het vocabulaire van de Grote
Verhalen en het onderscheid tussen levensethiek en handelingsethiek.
Volgens de critici van de Grote Verhalen kan de vraag naar het goede leven met behulp van het vocabulaire van bijvoorbeeld Plato niet adequaat ter sprake worden gebracht. Omdat het vocabulaire universalistisch en dichotomisch zou zijn, zou men geen
antwoord kunnen formuleren Op de waag 'hoe te leven?'. In het begin van mijn betoog
stelde ik dat een vocabulaire niet a priori fout kan zijn. Vocabulaires moeten niet gevlooid worden op universalia en dichotomieen; beter is het te kijken wat men ermee
doet, hoe ze in diverse contexten worden ingezet. Dan blijkt bijvoorbeeld dat Montaigne
het vocabulaire van Plato kan gebruiken voor devraag hoe te leven. Wanneer het om de
levensethiek gaat refereert Montaigne in zijn 'essais' dan ook veelvuldig aan Plato. Al
naar gelang het vraagstuk kan hij iets doen met Plato's vocabulaire.
Montaigne wees er op dat leerlingen in het onderwijs als bijen de nectar van iemand
als Plato zouden moeten leren opzuigen, zodat ze er hun eigen honing van kunnen maken. Leerlingen moeten zich met andere woorden het vocabulaire van de boeken die ze

lezen toekigenen en transformeren in een taal die hun eigen is. Zoals ik heb laten zien
is Moniaigne wat dit betreft uiterst zelfreflexief, omdat hij de wijze waarop hij zich verhoudt ten opzichte van de in zijn boekverwerkte vocabulaires van anderen expliciet aan
de orde stelt. Daarbij heeft hij het over de vraag in hoeverre ik afhankelijk ben van het
vocabulaire dat ik me toeÃ«igeen over de vraag hoe ik me bij het in het leven roepen
van een eigen vocabulaire ten opzichte van de lezer dien te verhouden. Wat betreft de
eerste vraag demonstreert Montaigne keer op keer dat men de tot de Grote Verhalen gerekende filosofie van Plato voor een locale context uit de 16e eeuw goed kan gebruiken.
Voor iemand als Montaigne zou het onderscheid tussen handel'mgs- en levensethiek
postmoderne schmink zijn, omdat het Ã©Ã
het ander impliceert. Voor hem vormt namelijk de vraag 'hoe te handelen? een onderdeel van de vraag 'hoe te leven?. Voor een gelukkig leven moet het handelen volgens Montaigne tegelijkertijd gericht zijn op innerlijke rust en openbare vrede. Dit betekent dat een actor zich noch in de privk-sfeer moet
terugtrekken, noch aan de publieke sfeer moet overgeven. Wanneer men zich afwendt
van de maatschappij heeft men geen greep meer op ontwikkelingen die van invloed zijn
op de privÃ©-sfeerMontaigne merkt bijna dagelijks hoe de politieke schermutselingen
inbreuk doen op zijn zelfverkozen eenzaamheid. Daarom engageert hij zich voor de
openbare vrede. Van de andere kant moet men zich niet met al te veel hartstocht in de
politieke arena storten, omdat men dan te zeer geleefd wordt. Men moet af en toe het
publieke masker, dat men als burger nu eenmaal draagt, kunnen afzetten ten behoeve
van de eerlijkheid van vriendschap. De harde werkelijkheid kan dan voor even tussen
haakjes worden gezet, hetgeen de mogelijkheid biedt haar te kritiseren.
Critici van de handelingsethiek richten hun pijlen op de gedachte dat er algemene
waarden zouden moeten zijn die richtlijnen vormen voor het handelen. Montaigne is
echter van mening dat een levensethiek gebaseerd moet zijn op algemeen aanvaarde
waarden, omdat zij de voorwaarden scheppen voor een vreedzame co'xistentie van diverse maatschappelijkegroeperingen. Concreet betekent dat voor hem het conserveren van
de bestaande machtsverhoudingen. Dit conservatisme is terug te voeren op zijn ervaring
dat de vernieuwingen uit zijn dagen gepaard gingen met bloedige burgeroorlogen.
"Vernieuwing kan weliswaar roemvol zijn, maar ZIJ moet aan banden worden gelegd in
onze tijd, waarin we door vernieuwingen met de grond worden gelijk gemaakt en
nauwelijks weten hoe we ons ertegen kunnen verweren."
Als burgemeester onderschreef Montaigne de door de koning vertolkte algemene
waarden, omdat ze destijds de mogelijkheid schiepen om relatief vreedzaam met elkaar te
kunnen leven. In de openbaarheid moet het handelen via algemene waarden worden gereguleerd om wrede burgeroorlogen te voorkomen.
Volgens Montaigne bestaat het spanningsveld tussen priv6-sfeer en openbaarheid en
tussen vriendschap en burgerschap ook in de omgang met boeken. Wanneer ik als lezer
door de schrijver op een vriendschappelijke toon wordt aangesproken, dan kan ik het
leven als burger, waarbij ik meestal anders wordt aangesproken, even vergeten. In
zoverre kunnen boeken een troost zijn. Wanneer het boek dat ik lees bepaalde idealen
vertolkt en een 'waar' verhaal over de werkelijkheid bevat, dan kan het lezen van boeken
aanzetten tot een kritiek op de werkelijkheid. Maar het contrast tussen de wereld van het
lezen en het alledaagse leven kan iemand ook treurig stemmen. De in boeken tot uiting

gebrachte idealen kunnen, zeker wanneer ze moeilijk te realiseren zijn, de melancholie
aanwakkeren. Volgens Montaigne wordt het dan tijd het gelezene ter zijde te leggen.
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