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De opname van een artikel in de Aarde-Werk-Brief impliceert niet noodzakelijk de
volledige inhoudelijke instemming van de redactie. Het betekent wel dat de tekst nuttig
bevonden werd als bijdrage aan de radicaalecologische ideeënontwikkeling.
Een afdruk van of uittreksel en overname uit de Aarde-Werk-Brief mag slechts
geschieden mits bronvermelding en schriftelijke toelating vooraf van Aardewerk vzw en
de auteur.
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Beste lezer(es),
Beste Aardewerk(st)er,

Onder de titel ‘Met Kunst naar het Hart van de Natuur’ knoopte Aardewerk in juli
dit jaar opnieuw aan bij haar traditionele Zomerweek. De activiteit stond onder leiding
van de Nederlandse antropoloog Jan van Boeckel en sloot aan bij zijn in 2013 aan de
Aalto universiteit van Helsinki verdedigde doctoraatsverhandeling over de verhouding van
kunsteducatie en natuur. Dat deze Zomerweek een bijzonder ervaringsgerichte en
tegelijk beklijvende activiteit was, leest u in het verslag dat Luc Geeraert ons biedt in de
eerste bijdrage van deze Aarde-Werk-Brief.
De recente Nederlandse vertaling van de laatste interviews met Ivan Illich leek ons een
goede gelegenheid om deze klassieker uit het radicaalecologische denken in het daglicht
te stellen. De vertaler Paul J.J. Beliën die zich lange tijd in het denken van Illich verdiept
heeft, vonden wij bereid een globaal beeld van hem te bezorgen. Hij doorprikt hierin de
door sommige Iliich-exegeten verdedigde stelling dat er twee onderscheiden perioden in
zijn denken zouden zijn, namelijk deze van zijn hoofdwerken en vervolgens de
zogenaamde late Illich. Paul Beliën levert ons een lang, maar zeer boeiend verhaal dat
aanzet tot nadere verkenning, niet alleen van de interviews die als een spiritueel
testament aanzien worden, maar ook van zijn vroegere cultuurkritische geschriften over
de ontsporingen in de Moderniteit.
Met de publicatie in 2014 van het boek Maatschappelijk verantwoord vastgoed brak
architecte Veerle Follens een lans voor het optimaliseren van de combinatie van
technische expertise en maatschappelijke relevantie in vastgoed, hetgeen samenwerking
tussen zeer verscheiden actoren veronderstelt. Waar de vastgoedsector nog maar al te
vaak eenzijdig gedomineerd wordt door bouwpromotoren en projectontwikkelaars, is het
belangrijk de focus te verleggen naar co-creatie. Dit is voor Walter Lotens, in de
volgende bijdrage, aanleiding om in het kader van participatieve democratie een grotere
betrokkenheid van burgerinitiatieven bij de aanpak van infrastructuur-, bouw- en
herbestemmingsprojecten te bepleiten om zodoende voor de burgers meer inspraak te
krijgen in de wijze waarop de woon- en leefomgeving gestalte krijgt. Als markante
voorbeelden van realisatie op dat vlak mogen het theater Roma en de recent
herbestemde Dominicanenkerk in Antwerpen genoemd worden.
In een interview met Luc Schuiten, architect van de eerste vanuit ecologisch bewustzijn
geïnspireerde huizen in Europa, vernemen wij vervolgens wat zijn perspectieven voor een
vernieuwende en meer bij de natuur aansluitende architectuur zijn.
In de slotlezing van Ecopolis op 26 april 2015 was het de beurt aan Alberto Acosta,
voormalig minister van energie in Ecuador. Hij was ook voorzitter van de actiegroep die
geijverd heeft voor de opname in de grondwet van het concept buen vivir, het goede
leven. Lieve De Kinder was aanwezig bij deze lezing en brengt ons een uitgebreid verslag
over de achtergronden en de inhoud van dit concept, maar ook over de moeilijkheden
van een consequente toepassing van zijn beginselen. De notie is geïnspireerd op
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praktijken die in premoderne samenlevingen gangbaar waren en een harmonie tussen
menselijke bewoners en niet -menselijke wereld beoogden. Het dominante kapitalistische
samenlevingsmodel dat zich haast als een natuurwet meent te kunnen legitimeren, heeft
de geest van de meeste mensen dermate besmet dat een radicale uittocht nodig is. Buen
vivir vormt een bijdrage daartoe. Het is geen alternatief ontwikkelingsmodel, maar
eerder een alternatief voor de ontwikkeling. Het gedachtegoed dat met buen vivir
geassocieerd wordt, heeft meer dan lokale betekenis. Hoe moeilijk de toepassing ook
mag zijn, het is een voorbeeld voor de rest van de wereld bij het zoeken naar
samenlevingsverbanden die afstand willen nemen van de dominantie van de door het
Westen verspreide economisering van gedragingen in levenssferen waar dit niet
thuishoort.
Steeds in de geest van het buen vivir – concept sluiten wij deze editie af met enkele
uitspraken die Art Davidson in 1992 opgetekend heeft toen hij vertegenwoordigers van
inheemse volkeren ondervroeg en begeleidde naar hun eerste wereldconferentie in KariOca in Brazilië. Het zijn oproepen voor de eerbiediging van een levenswijze in
overeenstemming met eeuwenoude waarden en tradities die niet afgemeten hoeven te
worden aan het beweerde nut of onnut voor anderen. De stem van de inheemsen heeft
intussen niets aan actualiteit ingeboet, wetend hoe hun habitat nog steeds bedreigd
wordt door boskap, uitbreiding van plantages, mijnbouw, olie- en gasleidingen, etc.
Graag wensen wij u inspirerende moment en bij de lectuur van deze nieuwe uitgave van
de Aarde-Werk-Brief.

Namens de Redactie,
Paul Haerden
Hoofdredacteur
Oktober 2015
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MET KUNST NAAR HET HART VAN DE NATUUR
AARDEWERK ZOMERWEEK 2015
Het was een vreemde boodschappenlijst die Jan van Boeckel1 ons gegeven had: broden
boetseerklei, acrylverf met exotische namen zoals zink wit en raw sienna, kwasten en
jampotjes, schildersezels, ... Helemaal anders dan de beamer, de luidspreker, of de
bibliotheek die gewoonlijk meegaan op een Aardewerk zomerwe ek. Het was duidelijk,
tijdens deze zomerweek zouden de deelnemers ook de mouwen opstropen.
Wat er juist te gebeuren stond, was toen nog niet erg duidelijk. Jan had een mooie tekst
geschreven voor de brochure. Daarin vertelde hij over de zoektocht naar nie uwe
manieren om de sensitiviteit voor de levende natuur te ontwikkelen en te voeden, in een
tijd waarin de natuur voor veel mensen tot iets abstracts is geworden, in een tijd vol
virtuele realiteit. Hij hield een pleidooi voor kunst als een middel om ons met de
natuurlijke wereld te verbinden. Kunstzinnige processen stellen ons in staat de wereld op
een open manier te benaderen, schreef hij, ze zijn een uitnodigen van het onverwachte,
een tasten naar een weg vooruit. Om echt iets te begrijpen moest je het benaderen alsof
het helemaal nieuw voor je was, of zoals de Amerikaanse schrijver Henry David Thoreau
het neerschreef: “Als je de varens echt wilt leren kennen, dan moet je je flora thuis
laten.”
Met die overpeinzingen in het achterhoofd, en een koffer boordevol materiaal, trokken we
naar Chassepierre. Het werd een blij weerzien met ‘la Bavière.’ Vijf jaar na de vorige
zomerweek was er, volgens de anciens, niet veel veranderd. Het grote labyrintische huis
had nog steeds teveel hoekjes en kantjes, en een slec ht sluitende ovendeur. De Semois
stroomde vredig als altijd langs het grote grasveld, en het pastorale landschap lag
bezaaid met tentenkampen van jeugdbewegingen. Maar het belangrijkste van al, het
traditionele keukenteam met Katrien en Tine was op post. Zij brachten de zomerweek
dadelijk in de juiste Aardewerk-bedding. Zeker omdat Jeanneke op het laatste moment
had moeten afzeggen en er zoveel nieuwe gezichten waren, was dat heel fijn.
Het werd een warme, zonnige week. Elke dag opende met de Olmendans van Joanna
Macy, een eenvoudig ritueel dat naarmate de week vorderde steeds krachtiger werd.
Daarna namen Ann en Valerie de kinderen onder hun creatieve vleugels, en togen wij
aan het werk onder coaching van Jan die zijn programma afstemde op wat leefde in de
groep. Doorheen oefeningen met houtskool, met klei, met kleur, met potlood en papier,
doorheen
besprekingen
en
lezingen,
doorheen
documentaires,
doorheen
cirkelgesprekken, ervoeren we hoe kunst ons dichter bij onszelf bracht, hoe kunst ons
dieper met de wereld verbond, hoe kunst ons de natuur om ons heen anders liet beleven,
hoe we één konden worden met het object voor ons. Jan drukte er steeds op dat het het
proces was dat telde, niet het eindresultaat. “Hoe voelde het,” vroeg hij steevast, en
“wat zie je?” We werden uitgedaagd om dingen te doen die eigenlijk te hoog gegrepen
waren, om zo uit onze comfortzone te treden, uit onze maniertjes, om het naburige te
verkennen van wat we konden en daardoor in een creatieve flow te geraken. Kortom, we
vergaten de flora en leerden de varens kennen.
Er was die magische avond toen we na het avondmaal met de schildersezels naar de
oevers van de Semois trokken om daar het landschap te schilderen. Dat grote witte blad
en de race tegen het ondergaan van de zon, het verdwijnende licht en het vervagen van
1 Jan van Boeckel is een Nederlandse antropoloog, kunstenaar en kunstpedagoog. In 2013 promoveerde hij aan

de Aalto Universiteit in Helsinki, Finland, op een proefschrift met de titel "At the Heart of Art and Earth."
Momenteel is hij als docent verbonden aan de Iceland Academy of the Arts in Reykjavik, IJsland. In 2006 leidde
hij een Aardewerk zomerweek over inheemse volkeren .
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kleuren, de verandering in de geluiden, de geuren. Hoe voelbaar toen de avond viel. Er
was die andere toverachtige avond toen er vier schildersezels opgesteld werden aan de
Semois, één voor elk element (aarde, water, lucht, en vuur) met bijhorende verfkleuren.
Jan nodigde ons uit een element te kiezen en we kregen elk één enkele
overeenstemmende kleur. Met die kleur ging ieder van schilderwerk naar schilderwerk,
zette een paar penseelstreken en begaf zich naar het volgende werk, eindeloos rondjes
draaiend op de tonen van Keith Jarrett’s piano-improvisatie ‘the Köln Concert’. Opnieuw
was er die flow, er werd overschilderd en toegevoegd, geaccentueerd en uitgevlakt, nu
eens grof, dan weer subtiel, de composities gingen hun eigen leven leiden. Het was een
oefening in beperking door die ene kleur, maar evengoed in loslaten van de eigen ideeën,
in het bekrachtigen van andere, in het aanvaarden van wat is, in dialoog, in merken hoe
één likje verf een heel schilderij kan veranderen. Het was ook ervaren dat een compositie
nooit af is. Toen het te donker werd om nog verder te werken, hadden we vier
schilderijen die barstten van de energie. Ze pronken nu bij Jeanneke thuis. Er waren ook
die andere gelegenheden waar we experimenteerden met felle primaire kleuren, met
complementaire kleuren, secundaire kleuren, met titaan wit en mengkleuren, met kleur
over kleur, glaceren en pasteus, met harmonie, met wild painting.
Er was de klei, die heerlijke chamotteklei, dat plastische materiaal met zijn grove korrel.
Omdat klei voortdurend vocht en warmte uitwisselt met je lichaam, voelt ze bijna levend
aan, levende aarde. Vaak werkten we met gesloten ogen, een beperking die de andere
zintuigen op scherp stelde. Zo boetseerden we onze linkerhand, waarbij langzaam het
verschil in aanvoelen vervaagde tussen de echte hand en haar kopie in klei. Toen
iedereen dacht dat zijn of haar kleihand af was en de opdracht dus volbracht, droeg Jan
ons op de vingers samen te plooien. Opnieuw haalde hij ons zo uit onze ma niertjes,
daagde hij ons uit. Door het verknoeien van het eindresultaat werd het proces zoveel
beter voelbaar. Tijdens een andere kleisessie, met open ogen ditmaal, werkten we met
vormen en het verbeelden van overgangen, in de traditie van Goethe. Het was een
oefening in nauwkeurig waarnemen, in eigen maken en verbeelden. Zaaddozen kregen
eieren en eendjes, planten kiemden en verwelkten. Een andere prachtige oefening was
het boetseren van de little-me, een meditatie met klei. Jan begeleidde ons op een
ontdekkingstocht doorheen ons lichaam, beginnend bij de rechtervoet, en klimmend
langsheen de benen, de organen, de keel, naar de kruin. Zijn rustige stem en op de
achtergrond omgevingsgeluiden. Met gesloten ogen boetseerden we elk lichaamsdeel,
drukten we ons voelen uit in klei. Toen de beeldjes daarna in cirkels samen werden
geplaatst, leek het alsof wij zelf in conferentie zaten.
Er was zoveel meer. Het ineen timmeren van schildersezels onder de deskundige leiding
van Koen. Het schetsen van rennende paarden, vallende paarden en parende paarden.
Het tekenen van schaduwen. Het blind tekenen van hand en hoofd, en ook van een
neerwaartse spiraalbeweging die een partner met zijn vinger over je hoofd maakte. Daar
hoorden steeds weer verhelderende groepsrondes en duiding door Jan bij. Er waren de
vele fijne gesprekken en de emotionele momenten, wie intens met kunst en creëren
bezig is, zit nu eenmaal dicht bij de kern. Er was de traditionele stiltewandeling,
opgeluisterd door de enige regenbui van de week. Regen en st ilte werkten verrassend
goed samen om iedereen in een ingetogen stemming te brengen. Er was de bonte avond,
die dan weer zorgde voor een uitbundige stemming. Er waren de vrije momenten met
zwemmen, luieren, en wandelen. Er was Jan, die zo fijn hoorde en ons zoveel liet
ervaren. Er was de dragende aanwezigheid van Ceciel, de partner van Jan. Er waren
Koen, Jelle en Luc die ervoor zorgden dat alles op rolletjes bleef lopen, en het vele
voorbereidende werk van Jeanneke. Er waren Tine en Katrien die hun legenda rische
reputatie nog overtroffen en er een culinair feest van maakten. Geïnspireerd door de
kleurenleer toverden ze waarachtige kleurpalletjes op onze borden. Er waren Ann en
Valerie die de kinderen een superfijne week bezorgden, ook daar was het kleur en
fantasie troef. Er was de hond die onverstoorbaar zijn ding deed. En bovenal waren er de
deelnemers, een fijne groep mensen die zich in de zomerweek gesmeten heeft.
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Het onderwerp van de zomerweek 2015 past in een stroming die aan belang wint, denk
hierbij bijvoorbeeld aan het Dark Mountain Project. Omdat de oorzaken van de
ecologische crisis veel te diep liggen om op te lossen met wat CO 2 -handel en het
verduurzamen van enkele processen, omdat de gevolgen te groot zijn om te behappen,
is er het groeiende besef dat er een echte culturele omslag nodig is, weg van het puur
rationele en economische denken dat ons in grote problemen heeft gebracht. Om Albert
Einstein te parafraseren: “De significante problemen waarmee we geconfronteerd
worden, kunnen niet opgelost worden op het denkniveau waar we zaten toen we ze
creëerden.” Kunst kan in die culturele omslag een essentiële rol spelen. Kunst is een
krachtig middel om ons opnieuw in contact te brengen met onszelf, en opnieuw te
verbinden met de natuur. Kunst laat ons voelen dat we één zijn met de wereld om ons
heen, het is een directe ervaring via de zintuigen zonder de lagen die er door kennis en
“vooruitgang” tussen geschoven zijn. Kunst laat ons toe om direct ons ruimere zelf te
ervaren, het ecologische zelf zoals gedefinieerd door Arne Næss.
Tot slot geven we graag nog wat feedback van deelnemers mee:
“Een ontdekkingsreis naar jezelf en de natuur met gelijkgestemden in een prachtig
kader.” Sandra.
“Door deze zomerweek werd kunst meer een ‘deel van mezelf’. Via mijn creativiteit kan
ik ook uiting geven aan wat in mij leeft .” Marleen.
“Wat de week met me deed: Zowel de theorie als de praktijk nodigde uit naar een heel
verfrissende en verrijkende manier van kijken naar de wereld en je voelen in de wereld.
Door de oefeningen voelde ik me deel van de natuur buiten mezelf en op andere
momenten de natuur in mezelf. Het was heel meditatief en rustgevend.” Klaartje.
“Verbinden van Kunst en Natuur.... loslaten, vertrouwen op je gevoel en dit laten
spreken, in woord en ‘beeld’. Beleving, belevenis. In een woord: onbeschrijfelijk.” Frank.
Helaas is dit verslag slechts een verslag, en kan het de voorbije zomerweek beschrijven
maar niet voluit laten ervaren. Of zoals de danseres Isadora Duncan het uitdrukte: “ Als ik
je kon vertellen wat het betekende, had het geen zin het te dansen.”
Afspraak op de Aardewerk zomerweek 2016!

Luc Geeraert

Luc Geeraert is freelance wetenschappelijk schrijver en schrijver van kortverhalen, momenteel werkt hij aan zijn
eerste roman. Hij is lid van de redactie van de Aarde-Werk-Brief en lid van de Draaischijf van Aardewerk. Hij
was mede-organisator van de Aardewerk Zomerweek 2015.
Bronnen:








Jan van Boeckel. At the Heart of Art and Earth; an Exploration of Practices in Arts based Environment Education. Doctoral Dissertation, 2nd edition, 2014.
http://www.naturearteducation.org/R/thesis.htm
Research group on arts-based environmental education at Aalto University, School
of Arts, Design and Architecture: http://www.naturearteducation.org/
Jan van Boeckel. Looking into the Abyss. Lecture, October 15, 2014.
https://www.youtube.com/watch?v=7qjC7Fu57iA
Jan van Boeckel, Wild Painting: https://paintingthemountain.wordpress.com/over/
Keith
Jarrett,
the
Köln
Concert:
https://www.youtube.com/watch?v=T_IW1wLZhzE
The Dark Mountain Project: http://dark-mountain.net/
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BLIJFT IVAN ILLICH TER ZAKE …
DE LATE(RE) ILLICH
‘Vielleicht gelangt Ivan Illichs Werk erst heute
— im Sinne von Walter Benjamin —
zu ihrer Lesbarkeit. [...]
Aber dies wird nicht möglich sein,
wenn die zeitgenössische Philosophie sich nicht dazu entschließt,
diesen berühmten und trotzdem
immer noch beharrlich an den Rand des akademischen Diskurses gedrängten Lehrer
ernst zu nehmen.
Giorgio Agamben 2
Naar aanleiding van het verschijnen van mijn Nederlandse vertaling van Ivan Illich/David
Cayley, De rivieren ten Noorden van de toekomst. Laatste gesprekken over religie en
samenleving met David Cayley. 3 vroeg de redactie van de Aarde-Werk-Brief mij de
‘late(re) Illich’ te belichten. Om te kunnen verduidelijken wat denkers die nog steeds
verder denken vanuit Ivan Illich de ‘tweede/late Illich’ noemen, kan ik niet anders dan
eerst even stil te staan bij de ideeën die Illich in zijn eerste boeken uiteenzette. Ik begin
met enkele woorden over het boek De Rivieren.... Daarna zal ik enkele concepten
aanreiken uit de werken van Illich tot 1985 zoals de begrippen tools, convivialiteit en
contraproductiviteit. Deze begrippen heb ik nodig om de zogenaamde tweede of latere
Illich te interpreteren. In een volgend deel ga ik wat dieper in op de uitwerking van zijn
ideeën in zijn latere werken zoals zijn uiteenzettingen over de blik en de criminalisering
van het geweten. Als besluit belicht ik mijn persoonlijke mening over de zogenaamde
breuk in het werk van Illich en geef ik aan wat Illich voor mij betekent.
De rivieren … Illichs laatste publicatie.
David Cayley, een Canadese radiojournalist en publicist, redigeerde De rivieren … . Hij
geeft weer hoe dit boek tot stand gekomen is, in een hoofdstukje Hoe dit boek tot stand
kwam. Eerst was er een radioprogramma in 1988 in vijf afleveringen van een uur. Het
verscheen ook in boekvorm onder te titel Illich in Conversation4. Het eindigde met een
verrassende uitspraak van Illich, waarbij ik uitgebreid stilsta in de laatste paragraaf.
Tijdens verschillende bezoeken die Cayley in de daarop volgende jaren aan Cuernavaca
bracht, slaagde hij erin, amen met enkele andere vrienden, Illich tot een nieuwe
interviewreeks over te halen over het thema van deze verrassende uitspraak. Het
resultaat was een hele week gesprekken in 1997, die een vervolg kregen twee jaar later
in 1999. In 2000 werden deze gespreken opnieuw een radioreeks in vijf afleveringen van
telkens een uur; ook opnieuw uitgegeven als een boek: The Rivers North of the Future.
The Testament of Ivan Illich as told to David Cayley. 5
2

Recent verscheen er een Italiaanse (nieuwe/her-?) uitgave van Illichs Gender met een woord vooraf van
Giorgio Agamben. Van Marianne Gronemeyer ontving ik een voor mij toegankelijker Duitse vertaling van dit
voorwoord. Deze bijzonder interessante inleiding is op te vragen via pauljjb@skynet.be .
3 Pelckmans/Klement, 2014 – ISBN978-90-289-7888-1. Een intelligente recensie verscheen van de hand van
Johan Malcorps in Oikos nr 72 (1/2015) pp.97-99; sympathiek was Walter Lotens, Mensen hebben alleen hoop,
De Wereld Morgen, 2 maart 2015. Een kritische(r) lezing, met de klemtoon op het “torso”-karakter van dit
testamentaire interview, verscheen van de hand van Paul Pelckmans, Ivan Illich en het bederf van het beste, in:
Streven, juli-augustus 2015, pp. 618-629.
4 “Part Moon, Part Travelling Salesman: Conversations with Ivan Illich”, Ideas, CBC Radio, 1989, uitgegeven
als David Cayley, Illich in Conversation, Toronto: House of Anansi Press, 1992. Alle radioprogramma’s van
David Cayley zijn te beluisteren en te downloaden op zijn website. De radioprogramma’s van David Cayley met
Illich vind je op: http://www.davidcayley.com/podcasts?category=Ivan+Illich .
5 Toronto: House of Anansi Press, 2005, geredigeerde versie van de “The Corruption of Christianity: Ivan Illich
on Gospel, Church and Society”, Ideas, CBC Radio, January 3-7, 2000.
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De stof van de eerste week gesprekken in 1997 vormen de eerste veertien
hoofdstukken. Zij zijn door David Cayley zelf geredigeerd in de vorm van lezingen. De
afspraak om het hele typoscript in de winter van 2002-2003 met Illich zelf door te
nemen, werd doorkruist door het overlijden van Illich op 2 december 2002. In het
tweede deel, ‘Nabeschouwingen’ (hoofdstukken 15-22), worden hun gesprekken uit 1999
in interviewvorm weergegeven. Daarin worden een aantal onderwerpen uit de eerste
hoofdstukken waarover Cayley Illich om verduidelijking vraagt, hernomen.
De figuur Ivan Illich
Om roddels te vermijden
antwoord ik nooit
op vragen over overleden mensen.
Ivan Illich.6
Het is voor de ‘jongere’ en wellicht ook voor andere lezers van de Aarde-Werk-Brief
nuttig kennis te maken met de figuur van Ivan Illich: zijn leven hangt immers erg samen
met zijn denken. Ik verwijs ook graag naar de uit voerige, warme bio-bibliografische
Inleiding van David Cayley (De rivieren … , pp. 19-69).
Ivan Illich (4 september 1926-12 december 2002) is de oudste zoon van een
Kroatische vader en Weense moeder uit een bankiersfamilie met joodse voorouders. In
1942 overlijdt zijn vader en worden Ivan en zijn jongere tweelingbroers ‘halb-juden’ in
plaats van ‘halve ariërs’. In 1945 vlucht moeder met de kinderen naar Italië waar Ivan
zijn middelbare studies doet en scheikunde en kristallografie studeert aan de universit eit
van Firenze. Tussen 1945 en 1950 studeert hij in Rome filosofie en theologie en wordt hij
in 1951 priester gewijd. Datzelfde jaar ontvlucht hij de uitnodigingen om verder opgeleid
te worden in functie van de kerkelijke bureaucratie en doctoreert hij in Salzburg in de
geschiedenis op de geschiedschrijving van Arnold Toy nbee. Zijn familie is intussen
uitgeweken naar de Verenigde Staten en hijzelf vertrekt als statenloze ook naar New
York om daar aan de Princeton-universiteit verder historisch onderzoek te doen. De
eerste dagen na zijn aankomst verneemt hij van zijn familie over de spanningen tussen
de Ierse migranten en de nieuwe immigranten uit Puerto Rico. Na wat rondzwervingen in
de New-Yorkse wijken vraagt hij aan zijn bisschop een aanstelling in een parochie die
vooral door Puerto Ricanen bezocht wordt. Vijf jaar werkt hij als buurtwerker onder de
Puerto Ricanen tot hij in 1956 aangesteld wordt als vice -rector van de katholieke
universiteit in Ponce op Puerto Rico. Daar doet hij zijn ervaring op met de combinatie
onderwijs en ontwikkelingshulp. Na publieke onenigheid met de plaatselijke bisschoppen
begrijpt hij dat hij niet langer gewenst is op het eiland en vertrekt voor een
maandenlange tocht door Zuid-Amerika op zoek naar een geschikte plek voor een
vormingscentrum. Op zijn tocht ontmoet hij o.m. Paolo Freire en Helder Camara.
Uiteindelijk komt hij terecht in Mexico waar hij in Cuernavaca een vormingscentrum
opricht, aanvankelijk vooral voor taalcursussen voor kandidaat ontwikkelingswerk/st/ers,
CIF Centro Intercultural de Formación. In 1966 krijgt het vormings-/ontmoetingscentrum
zijn uiteindelijke vorm als CIDOC — Centro Interculural de Documentación – met een
veel ruimer programma. Naast het organiseren van de inculturatie - en taalcursussen
verzamelt hij er regelmatig een aantal specialisten op de terreinen waarover hij verder
onderzoek wil doen: ontwikkelingshulp / -samenwerking, (politieke) economie,
geneeskunde …
Tussen 1970 en 1982 publiceerde hij een tiental bestsellers, die tot stand kwamen in
samenwerking met lesgevers en bezoekers in het vormings-/ontmoetingscentrum,
6

… antwoordde Illich op vragen van journalisten [en ? … tijdschriftredacteurs - PjjB] toen hij gevraagd werd
om kardinaal Spellman, die pas overleden was, te typeren. Hij was de kerkelijke overste van Illich, als priester
van het bisdom New-York. Onder zijn opvolger, kardinaal Terence Cooke, werd Illich een jaar later, in 1968,
naar Rome geroepen voor een ondervraging door de Congregatie voor de Geloofsleer.
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CIDOC. De grote thema’s van zijn eerste boeken zijn: ontwikkelingshulp/ -samenwerking,
onderwijs, een andere vorm van samenleven (conviviality), energie en maatschappelijke
tegenstellingen, het medische bedrijf (maakt ons ziek), arbeid en gender: kortom een
erg kritische blik op de westerse industriële maatschappij. Zij werden in zeer vele talen
vertaald. Ook in het Nederlands verschenen er een achttal. Hun vaak gebrekkige
vertaling7 heeft er wellicht mede toe bijgedragen dat Illich in ons taalgebied op de
achtergrond verdwenen is. Terwijl hij in vele andere landen nog wel in de belangstelling
staat. 8
Illich tot 1985
Voor een overzicht van de ideeën van Ivan Illich in zes publicaties tussen 1969 tot 1976
beveel ik de lectuur aan van een zeer goed artikel van Frans Van Bladel uit 1977 9 . In
sommige hogeschoolopleidingen, waar nog over Illich gesproken wordt, wordt het
gebruikt als kennismaking. Hij reikt een analyserooster aan en geef t de samenhang weer
van de kernideeën van Illichs maatschappijkritiek.
De titel van Illichs eerste boek, Celebration of Awareness. A Call for institutional
Revolution, laat er geen twijfel over bestaan: Illichs maatschappijkritiek start bij en richt
zich op “instituties”. Dit eerste boek bundelt een aantal artikels uit de jaren 1956 tot
1970. In verschillende hoofdstukken gaat het hier reeds over het instituut kerk; dit komt
ook in zijn laatste boek uitvoerig ter sprake. Hierop kom ik verder nog terug . In de loop
van zijn verder denken werkt hij een algemener concept uit: tools wat staat voor
instellingen, organisaties (diensten allerhande), maar ook voor gereedschap, apparaten,
techniek, productiemiddelen en –methoden, kortom: het instrumentarium dat onze
maatschappij stuurt. Of om een modieus woord te gebruiken: tools ‘framen’ onze
maatschappij, dat wil zeggen, zij geven onze maatschappij vorm, maar meer dan dat:
het gaat zowel om een materiële als een ideologische overtuigingskrititie k
. De
tools die hij in de loop van een vijftiental uitwerkt, zijn bekend van zijn wereldwijd
verspreide succeswerken: het schoolse leren (Deschooling Society - Ontscholing van de
maatschappij10), energie (met daarbij mobiliteit/verkeer) en rechtvaardigheid (Energy
and Equity - Energie en maatschappelijke tegenstellingen), het medisch bedrijf
(Medical Nemesis – Het medisch bedrijf) en tenslotte “convivialiteit” waarin alles
samenkomt: Tools for conviviality – Selbstbegrenzung. Eine politische Kritik der
Technik11. Zijn stelling dat de tools veeleer dan de eigendomsverhoudingen — wie
7

Frans Van Bladel, Illich is niet te lezen (in het Nederlands) in Streven, januari 1979. Een zwaard van Damocles
voor ondergetekende vertaler.
8 Recent nog de Franse, geautoris eerde vertalingen: Œuvres complètes. Volume 1. (Libérer l'avenir, Une société
sans écoles, Energie et équité, La convivialité, Némésis médicale), Paris: Fayard, 2009, ISBN 978-2-213-616292. Œuvres complètes. Volume 2. (Le chômage créateur, Le travail fantôme, Le genre vernaculaire, H2 O, les eaux
de l'oubli, Du lisible au visible. Sur l'art de lire de Hugues de Saint -Victor, Dans le miroir du passé), Paris:
Fayard, 2005, ISBN 978-2-213-61954-5.
Martina KALLER-DIETRICH, Ivan Illich (1926-2002). Sein Leben, sein Denken, Wien: Bibliothek der Provinz,
2007.
Thierry PAQUOT, Introduction à Ivan Illich, Paris: La Découverte, 2012 – ISBN 978-2-7071-7494-9.
Todd HARTCH, The Prophet of Cuernavaca. Ivan Illich and the Crisis of the West , New-York: Oxford
University Press, mei 2015
9 Frans Van Bladel, Het fenomeen Ivan Illich, in: Streven, I jrg.44/05, februari 1977, blz.387 vv.; II jrg. 44/06,
maart 1977, blz. 531 vv. Belangstellenden bezorg ik graag een exemplaar: pauljjb@skynet.be.
10 Na Van Bladels uithaal naar de Nederlandse vertalingen durf ik de Franse titel haast niet vermelden: Une
société sans école. Het was geenszins Illichs bedoeling het gedisciplineerd leren uit de wereld te helpen. Wat hij
onder kritiek stelt is een school die jongeren, mensen – denk maar aan ‘levenslang leren’ vandaag ook voor
volwassenen – prepareren om ingeschakeld te worden in de maatschappij, in plaats van hen kritisch voor te
bereiden om een eigen plaats in te vinden in het samenleven. Voor meer nu ances zie Frans Van Bladel, noot 9.
11 Ik vermeld hier de titel van de Duitse vertaling die de lezer allicht minder op het verkeerde been zal zetten dan
de Nederlandse titel die klinkt als een pastorale brief van een of andere bisschoppenconferentie: Naar een
nieuwe levensstijl. Voorwaarden voor gelukkiger samenleven.
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bezitten en beheren die tools, waaronder de productiemiddelen en –methoden? — de
industriële, (ook sociaaleconomisch kapitalistische) maatschappij sturen, was natuurlijk
in de jaren zeventig, na mei 68, een doorn in het oog van (vele) marxisten.
Ik formuleer hier een eigen omschrijving van convivialiteit: een conviviale
samenleving is een ruimte waar mensen elkaar in vrijheid kunnen ‘ont -moeten’, hun
kennis, inzichten, verworven bekwaamheden en reële behoeften met elkaar — wederzijds
— kunnen delen, uitwisselen én de instrumenten daarvoor gezamenlijk zelf in handen
hebben; een ruimte waar mensen elkaar in vrijheid kunnen ontmoeten en samenwerken
omdat zij belangstelling hebben voor elkaar, voor wie zij (reeds geworden) zijn.
Illichs dikwijls provocatief schrijven (en vooral dit soort spreken in zijn lezingen) leidde
o.m. ook bij ecologisten meermaals tot absurde slogans naar het motto dat Illich aan
Energie en maatschappelijke tegenstellingen (Energy and Equity) meegaf: ‘Het
socialisme kan er alleen op de fiets komen’1 2 . Ik wil deze mis begrepen slogan
rechtzetten aan de hand van een korte samenvatting van het onderzoek, “ À la recherche
du temps gagné”, dat Jean-Pierre Dupuy met zijn groep ingenieurs in 1975 had
uitgewerkt en als annexe verscheen in een aantal vertalingen van Energy and Equity. De
slogan, (uw) mijn auto is (uw) mijn vrijheid, is een valse profetie zoals de berekening
aantoont:
“gemiddeld”
besteedt
ieder autobezit/s/ter 25
% van
zijn/haar
wakende/sociale tijd, of 4 uur per dag, zeven op zeven, aan zijn/haar wagen. 1 3 Of om de
berekening anders te formuleren: “gemiddeld” verplaatsen wij ons met de auto tegen 7
km per uur. Dit was aanleiding voor de ecologisten om de apologie van de fiets te
promoten. Absurd want uiteraard is niemand bereid om voor al zijn verplaatsingen, ook
een vakantie naar Zuid-Frankrijk, gemiddeld vier uur per dag op de fiets te stappen.
Waar zit het verschil? Waarom is het “alternatief” — alle dagen vier uur op de fiets —
overduidelijk absurd, terwijl een gelijkaardige absurditeit onopgemerkt blijft? Is het
minder lachwekkend een groot deel van zijn tijd aan loonarbeid te besteden om zich de
middelen te verschaffen om zich gemotoriseerd te verplaatsen, ook om dag in dag uit
naar zijn werk te gaan? De berekening stelt een uur vervoer en een uur arbeid gelijk en
telt beide op. Dergelijke gelijkstelling is de logische omweg die in de economische
productie zo ernstig genomen wordt. Arbeid en vervoer hebben beide een doel op zich .
De economische rekenkunde beoogt de inspanning om een bepaald doel te bereiken
(arbeid en alles wat daar bij komt kijken) zo klein mogelijk te houden (efficiënte winst).
Als een levenswijze (“zich met de auto verplaatsen”) tot een zo zwak gemiddelde van het
ruimte-tijd gebruik leidt, is dat omdat in de berekening arbeidstijd en verplaatsingstijd
onderling gelijkgesteld worden. De verrekende arbeidstijd is niets minder dan een pijnlijk
middel met als doel sneller, efficiënter vervoer. En het gemotoriseerd vervoer is op zijn
beurt een pijnlijk middel in dienst van iets anders: “mensen die van elkaar houden
dichter bij elkaar brengen” om de eerste reclameboodschap voor de Concorde te citeren.
De etymologie — waaraan Illich altijd een groot belang hechtte — herinnert er ons aan
dat de arbeid net als het vervoer dezelfde oorsprong hebben in het Latijnse woord
tripalium, een martelwerktuig op drie poten, tri-palium, in het Engels: travel [lange reis]
en in het Frans travail [(zware) arbeid en ook barensweeën]. Helemaal in de lijn van de
12

Citaat van José-Antonio Viera-Gallo, staatssecretaris van justitie in de regering van Salvador Allende.
‘Dat betekent dat wij die tijd doorbrengen in een kooi om ons te verplaatsen van het ene punt naar het andere,
dat we ’s zondagnammidag met spons en zeep die kooi optutten of daarvoor betalen, dat we in een fabriek of een
of andere administratie gaan werken om de vereiste financiële middelen te verdienen om onze auto te kopen of
af te betalen en nieuwe financies te sparen voor een volgende aankoop, om hem te onderhouden en brandstof te
kopen, parkeertickets, af en toe een boete te betalen, …
Als we de tijd om ons te verplaatsen optellen bij de tijd om de financiële middelen om te verzamelen voor de
aankoop en het gebruik van een wagen delen door het aantal kilometers die we per jaar afleggen, bedroeg in
1970 – en we kunnen zonder aarzelen zeggen dat het erger gesteld is vandaag – de globale snelheid ongeveer 7
km per uur. Iets meer dan om zich te voet te verplaatsen en onmiskenbaar trager dan zich te verplaatsen met de
fiets.’ (Jean-Pierre Dupuy, “La crise et le sacré: Illich et Girard », lezing op het colloquium Vivre et penser avec
Ivan Illich. Dix ans après, Paris : 29/11-1/12/2012, 00 :37 :37-00 :38 :39 -- https://vimeo.com/59655577)
13
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economische logica (een ommetje maken, een stap terug zetten om verder te kunnen
springen en winst te maken) toont dat de tijd besteed aan het uitdenken en vervaardigen
van krachtige toestellen (tools) die geacht worden tijd te winnen, veel meer tot gevolg
heeft de sociale, vrije, wakende tijd ongedaan te maken dan wel degelijk effectief tijd te
winnen. De haas is koortsachtig aan het werk in zijn/haar tekenburelen en montage
kettingen, maar zoals in de fabel is het de conviviale sc hildpad die het eerst de meet
haalt.
Deze berekening illustreert de contraproductiviteit van het gemotoriseerde verkeer,
met de nadruk op het individuele autoverkeer: wat doet die wonderbaarlijk voorgestelde
“uw auto, uw vrijheid”? Bovendien stelt deze berekening de economische logica van de
industriële maatschappij aan de kaak: zij stelt de onzichtbaarheid van het kwaad in het
licht. Dit is een zeer belangrijke gedachte bij Illich (zie hoofdstuk 2 – Mysterie - in De
Rivieren … ). In dit geval, het ambivalente karakter van de loonarbeid in onze
maatschappij: de loonarbeid als pharmacon, remedie en vergif.
Met deze “annexe” in Énergie et équité zitten we nog sterk in het utilitaristische
nuttigheidsdenken: wat levert een bepaalde situatie, een bepaald gedrag mijzelf maar
ook de gemeenschap, de welvaart van allen op. In het bijzonder wordt hier gewezen op
het onopgemerkte aspect van het gemotoriseerde en dan vooral het individuele
autoverkeer: het verborgen “kwaad” in de logica van het economisch denken.
Wanneer een tool (instituties, apparaten, diensten, …) contraproductief functioneert,
betekent dat in de gebruikelijke betekenis meer dan alleen het voorop gestelde doel niet
realiseren, het houdt ook in dat het doel tegengewerkt wordt. In deze betekenis is dit
concept ingeburgerd. Illich heeft drie dimensies van het concept uitgewerkt: de primaire,
de sociale en de symbolische contraproductiviteit. De primaire contraproductiviteit
verwijst naar de vermelde, gebruikelijke betekenis. Illich voegt daaraan toe dat
conviviale tools bijdragen tot de autonome verwezenlijking van een doel wanneer zij niet
gehinderd of tegengewerkt worden door een overmatig gebruik van heteronome,
industrieeltechnologische instrumenten of door het systeem gemanagede diensten. De
sociale contraproductiviteit betekent dat door overmatige toepassing van heteronome
tools individuen, families en buurten de controle verliezen over het samenle ven. Zij
veroorzaakt ook maatschappelijke ongelijkheden die tot onrechtvaardige tegenstellingen
(kunnen) leiden.
De derde dimensie is de symbolische contraproductiviteit . (Veelal wordt zij de
structurele, of ook nog: culturele contraproductiviteit genoemd.) Deze symbolische
dimensie lijkt mij essentieel. Het functioneren van een tool wordt symbolisch
contraproductief wanneer het de geesten van de mensen (ongunstig) beïnvloedt,
ontwricht, …
Het derde deel van Medical Nemesis is uitvoerig hieraan gewijd. De titels van de
hoofdstukken uit dit deel lijken wel illichiaanse provocaties: - The Epidemics of Modern
Medicine – The Killing of Pain - The Invention and Elimination of Disease - Death against
Death. Het gaat hier over heel wat meer dan een al dan niet falen op het gebied van
feitelijke/technische
efficiëntie,
nuttigheid,
doeltreffendheid
en
sociale
ongelijkheid/onrechtvaardigheid. Culturele, symbolische contraproductiviteit tast de
mentale bekwaamheid aan om autonoom als kwetsbaar, sociaal, bewust wezen niet
alleen om te gaan met de natuurlijke en maatschappelijke pathogene omgeving, maar —
hier in het domein van de gezondheid — ook opgewassen te zijn tegen de veel intiemere
bedreigingen die de mens altijd zal kennen: pijn, lijden, ziekte, handicap en tenslotte
dood.
In alle dimensies maar in het bijzonder op het symbolische niveau gaat het om
grenzen en drempels. Frans Van Bladel vat deze zeer uitvoerig gedocumenteerde
bladzijden als volgt samen: ‘Lange tijd is de mensheid daartegen opgewassen geweest
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door er een zin aan te geven in haar mythen en cultuur. Onze cultuur wordt gedreven
door de mythe van de hybris. Als de expansie van de professionele gezondheidszorg,
wanneer ze bepaalde drempels overschrijdt, de structurele gezondheid van een
samenleving aantast, dan gebeurt dat omdat ze gedragen wordt door een mythe die ze
tegelijk instandhoudt, de mythe die zegt dat het volledig uit de wereld helpen van pijn,
handicap en lijden en het eindeloos uitstellen, het overwinnen van de dood wenselijke
doelstellingen zijn, die dank zij de eindeloze ontwikkeling van het medisch bedrijf wel
eens te realiseren zullen zijn. Aan hetgeen je uit alle macht uit de wereld wil helpen, kun
je geen zin meer geven [cursivering PjjB]. De medicalisering van lijden, ziekte en dood
vormt aldus de meest verregaande onteigening, de zin-beroving van de structurele
gezondheid. Tegenover die mythe van de hybris roept Illich de mythe van Nemesis, de
wraakgodin, op (Medical Nemesis): zij laat de mens die in overmoed de fatale drempel
overschrijdt, voortleven zonder zin, voortleven zonder te leven: Prometheus, aan de rots
gekluisterd, wiens lever dagelijks weggevreten wordt door de adelaar en dagelijks door
de dokters van het godenrijk weer wordt gerepareerd om dagelijks weer te worden
weggevreten.’
En een citaat uit Het medisch bedrijf zelf: ‘Gesprekken over wat er mis is in de
medische ontwikkeling vormen tegenwoordig het onderwerp van medische conferenties,
de research is zich gaan bemoeien met de ziek makende uitwerking van diagnose en
therapie, en verslagen van de paradoxale schade die door behandelingen van ziekte
veroorzaakt werd, nemen een steeds grotere plaats in in vaktijdschriften. [...]
Leveranciers van medische diensten, de “Club van Kos”, [zoals de Club-van-Rome“analisten” gesponsord werden onder het schild van Ford, Fiat en Volkswagen] volgen het
voorbeeld van hun collega's op andere gebieden: ze gebruiken de bekende worst [sic;
wortel natuurlijk, PjjB] aan de stok; de stok in de vorm van 'paal en perk stellen aan de
groei', en de worst [wortel] in de vorm van steeds verleidelijker middelen en therapieën.’
(Grenzen aan de geneeskunde, Inleiding, 1978, p. 9) ... Dat schreef Illich in 1978. In
mei 2015 hoorden we in de nieuwsberichten: ‘Hoopgevende vooruitgang!..?: Eén op vier
ongeplande opnames op intensieve zorgen kan vermeden worden.’1 4
Bij het ondergaan van de actualiteit word ik zelf in de flow van mijn vertaalavontuur
op de rivieren ten noorden van de toekomst “getriggerd” door Illichs concepten om deze
actualiteit te interpreteren. Wij stoten vandaag van langsom meer op de juridisering van
zowel het maatschappelijk-publieke als het persoonlijke leven — van de seksualiteit tot
onze gevoelens daaromtrent, van verslaving tot bio-ethiek, … Jacques Ellul spreekt van
“de zelfmoord van het recht”. Verdampt op die manier het onderscheid niet tussen het
persoonlijke ethische aanvoelen en het contractueel, juridisch geïnstitutionaliseerde
samenleven? Het juridische apparaat legt op alles juridische normen en verdringt
ethische gezagsinstanties. In Illichs concept van de contraproductiviteit zou deze situatie
als volgt kunnen gelezen worden. Het vertalen van de persoonlijke ethische tekortkoming
(in theologische taal zonde genoemd) naar de overtreding van een juridische norm of wet
(in juridische taal: een crimineel feit), heeft voor gevolg dat de weg van het persoonlijk
falen, de belijdenis daarvan en mogelijke vergeving, eenzijdig omgeleid wordt naar de
weg van crimineel gedrag en veroordeling tot een overeenkomstige straf.
Deze ontwikkeling heeft niet alleen ten eerste de primaire — feitelijke / utilitaristische
— contraproductiviteit voor gevolg namelijk: de justitiële instellingen worden zowel
onbeheersbaar en onbetaalbaar als inefficiënt; niet alleen de rechtspraak zelf, maar
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Dit wil zeggen dat 25 % van de opnames door de “interne MUG” op intensieve zorgen te wijten is aan een
administratieve vergissing, een fout in de medicatie of zelfs een verkeerde therapie. UHasseltdoctoraatsonderzoek dr. Kristel Marquet: Http://www.uhasselt.be/UH/Nieuws/UHasselt-doctoraatsonderzoeknaar-vermijdbare-ziekenhuisincidenten.html
--http://journals.lww.com/ccmjournal/Fulltext/2015/05000/One_Fourth_of_Unplanned_Transfers_ to_a_Higher.17
.aspx (geraadpleegd 22/6/15)
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evenzeer de organisatie van daarbij horende strafuitvoering 1 5 .
Er ontstaat daar bovenop ook een sociale contraproductiviteit in de vorm van
gezagsverlies van de justitiële instellingen én de initiatiefnemer van het juridische
systeem, in casu de politieke, wetgevende — democratische — instanties. Vanwege de
deficiënties door de toenemende complexiteit en onsamenhangendheid van het
wetgevende werk komt de rechtsgang in het gedrang. Een befaamde strafpleiter oreerde
onlangs: “we zullen eens een bommetje onder deze procedure leggen”. Dikwijls zien we
ook een groeiend ongenoegen ontstaan vanwege een al dan niet vermeende
sociaaleconomische ongelijke behandeling.
Tenslotte komen we ook terecht op het derde niveau in Illichs volledige analyse van
contraproductiviteit: de symbolische contraproductiviteit . Wat zeggen, hoe intoxiceren
onze maatschappelijke instrumenten ons? Bij groeiend repressief beleid enerzijds en
gebrek
aan
voeding
voor
het
autonome,
persoonlijke
geweten
en
de
verantwoordelijkheidszin anderzijds, rest slechts de angst voor het overtreden van de
wet zonder het persoonlijke aanvoelen van wat goed en wat teko rtschieten is.
De ‘late/tweede’ Illich
Na de toelichting van enkele concepten van Illich uit de jaren zeventig moeten nog
enkele publicaties uit de late jaren zeventig en de eerste helft van 1980 vermeld worden:
The Right of Useful Unemployment and its professional Enemies (1978 – Het recht op
nuttige werkloosheid), Shadow Work (1981 - Schaduwarbeid) en Gender (1982 Man/Vrouw: geslacht en sekse). Zij handelen alle drie over wat reeds ter sprake kwam:
loonarbeid in de kapitalistische industriële maatschappij beschouwd als pharmakon,
remedie en vergif. Terwijl arbeid het samen vormgeven aan een conviviale samenleving
zou kunnen betekenen.
In de vriendenkringen, die nog steeds actief verder denken vanuit Illich, valt een
discussie op over “de twee Illichs”. Sommigen leggen zelfs een breuklijn tussen de
publicaties en de onderzoeksterreinen van Illich voor en na 1982.
Van Achterhuis herinner ik mij bijvoorbeeld de inleiding van zijn lezing in Antwerpen in
december 2012 op een symposium ter gelegenheid van het 10-jarig overlijden van Illich,
waar hij het had over het pessimisme van de “tweede Illich”, zoals ook in zijn
uitstekende Woord vooraf bij De rivieren… .
Uitgerekend datzelfde jaar was er in Parijs een driedaags colloquium waar o.m. Jean -
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“Herinner jij je nog dat we samen in Oslo waren voor een conferentie georganiseerd door Nils Christie over de
uitbreiding van het aantal gevangenissen? Het was een waanzinnige situatie met al die gevangenisdire cteuren die
allemaal te kennen gaven hoe hun detentiesystemen meer criminaliteit genereerden en een ondichtbaar gat in de
staatsbegroting dreigden te slaan. […] Zij wilden weten wat mijn indruk hiervan was. Ik zei tegen hen: ik zie
jullie als de organisatoren van een ritueel dat een mythe creëert. Het ritueel waaraan wij deelnemen door
belastingen te betalen, of de politie te bellen, maakt mensen ervan bewust dat anderen minder vrij zijn dan
zijzelf. Waarom is dat ritueel effectief? Omdat het een van de gro otste verschrikkingen voor de moderne mens is
om te erkennen hoezeer die innerlijke angst, waarvan hij niet weet hoe zich ertoe te verhouden, van zijn vrijheid
een schijnvertoning maakt.” De rivieren …, p. 131 – Nils Christie was een Noorse criminoloog en een oude
vriend van Illich. De internationale conferentie waarnaar Illich verwijst vond plaats in Oslo in 1995. De
doelstelling was de aandacht te vestigen op het groeiende aantal gevangenen in alle westerse landen als zijnde
een dringend politiek probleem. Het bood David Cayley de gelegenheid tot een tiendelige radioreeks, ‘Prison
and its Alternatives’, 1996, (http://www.davidcayley.com/podcasts?category=Prison%2FIts+Altern atives) en een
boek, The Expanding Prison: The Crisis in Crime and Punishment and the Search for Alternative (Toronto:
House of Anansi, 1998) --- Criminelen leren weinig van straf: Nederlands onderzoek:
http://www.tegenwicht.org/33_politiek/bronnen_recidive.htm - Gents onderzoek: Drugs in gevangenis;
http://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/ 002/165/787/RUG01-002165787_ 2014_0001_AC.pdf.
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Pierre Dupuy een lezing hield. 1 6 In zijn lezing verzette hij zich uitdrukkelijk tegen de
genoemde tweedeling. Hij beklemtoonde de consequente continuïteit van Illichs denken.
Hij nam in zijn uiteenzetting Illich tegen zichzelf in bescherming. Zelf had deze immers
op een bepaald ogenblik zijn boeken uit de jaren zeventig pamfletten genoemd. JeanPierre Dupuy: ‘Au contraire tout est dans ses premiers ouvrages et ces ouvrages sont des
ouvrages éminemment conceptuels. Et des concepts auxquels Illich n’a jamais renoncé.
Donc là je suis triste que [… ] les disciples actuels d’Illich, présentent une caricature de
cette “Kerung”, de ce soi-disant retournement, qui pour moi n’existe pas. Je veux sauver
le “premier” Illich contre lui-même.’
Zelf zie ik — voor zover ik dat reeds kan beoordelen — toch veeleer ook een
doorlopende consequente eenheid in Illichs oeuvre. Zij komt mij voor als een
ontwikkeling van de maatschappijcriticus en inzonderheid de criticus van de kapitalistisch
industriële maatschappij tot de cultuurcriticus — misschien zelfs beschavingscriticus —
van de systeemmaatschappij. Het startte in 1936 met de “turingmachine”, een formule
die leidde tot de nieuwe tool, de computer, maar meer dan dat: het complex N B I C : de
Nanotechnologie, de Biotechnologie, de Informatietechnologie en de Cognitieve
wetenschappen, die samen aanbeden worden in het transhumanisme. 1 7 Laat ik hier een
poging wagen om mijn — veeleer nog intuïtieve — inzichten hieromtrent aan de hand
van Illichs later werk te formuleren.
In 1982 verscheen Gender. Wellicht onder meer vanwege de bijzonder forse kritieken
vanuit de feministische beweging besefte Illich dat zich hier voor hem een keerpunt in
zijn publieke optredens had voorgedaan. Hij besliste dan ook een einde te stellen aan zijn
optreden “als een jukebox” om zijn argumentaties vruchteloos te herhalen.
In 1984 werd hij evenwel uitgenodigd door het Dallas Institute of Humanities and
Culture: “Well, we're having a meeting, celebrating water”. Zeventig jaar lang was in het
130 jaar oude Dallas een discussie aan de gang om in het centrum van de stad een
kunstmatig meer met fonteinen en watervallen aan te leggen. Ondanks het feit dat hij
niet meer geneigd was tot publieke optredens zag hij hier de gelegenheid 1 8 om de lectuur
die hij op dat ogenblik onder handen had uit te werken1 9 , over Mnemosyne en Lethe en
de betekenis van “stuff”, in dit geval water, dat wij vandaag objectiveren tot H2 O. Illich
werkte zijn lezing uit in H2O and the Waters of Forgetfulness. Reflections on the History
of “Stuff”. Het is een eerste neerslag van wat hij in deze periode van seminaries aan
diverse Amerikaanse en Duitse universiteiten zijn archeologisch onderzoek van de
moderniteit/nieuwe tijd begon te noemen. Hij vraagt zich daarin af of de verbeeldingrijke
weerklank die water doorheen de geschiedenis heeft gehad, ook in dit kunstmatig meer
gevuld met H2 O, als een reservoir voor gerecycleerd water van wc -spoelingen, nog het
water van de dromen zou kunnen betekenen? Breder zelfs was dit de eerste aanzet voor
zijn
sindsdien
ondernomen
onderzoek
van
het
thema
“ontlichamelijking”
(disembodiment).
In mijn lezing van Illichs curriculum was dit een eerste neerslag van de zogenaamde
“late” of zo men wil “tweede” Illich. Maar mijns inziens is hier geen sprake van een
breuk, veeleer aanvulling, herziening of zelfs radicalisering (verder naar de wortels) van
zijn oorspronkelijke ideeën. Blikken we even terug naar het laatste hoofdstuk van zijn
Jean-Pierre Dupuy, “La crise et le sacré: Illich et Girard », lezing op het colloquium Vivre et penser avec Ivan
Illich. Dix ans après, Paris : 29/11-1/12/2012 -- https://vimeo.com/59655577
17 Jean-Pierre DUPUY, Aux origines des sciences cognitives, La Découverte, 1994 - ISBN 978-2-7071-4775-2
- On the Origins of Cognitive Science: The Mechanization of the Mind. Princeton University Press - ISBN-13:
978-0691025742
18 https://www.youtube.com/watch?v=BrtO8kPdlRg en Ivan Illich, H2O and the Waters of Forgetfulness.
Reflections on the History of “Stuff”, Dallas: Dallas Institute of Humanities and Culture, 1985.
19 O.m. Gaston Bachelard, L'Eau et les rêves: essai sur l'imagination de la matière, Paris : José Corti, 1942. …
Water and Dreams: An Essay on the Imagination of Matter, Dallas Institute Publications, 1994.
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eerste bestseller, Deschooling Society (1971): The Dawn of Epimethean Man, een nieuwe
dageraad voor de Epimetheïse mens. Daarin heeft Illich het, aan de hand van de
Oudgriekse mythische verhalen, over Promet heus, “hij die vooruit kijkt” en zijn broer
Epimetheus, “hij die omkijkt”. Deze laatste trouwt tegen de waarschuwing van zijn broer
in met Pandora-Gaia. Epimetheus opent haar kruik en verspreidt zo alle kwalen in de
wereld. Alleen de hoop kan hij tijdig bewaren. Hopen is op de andere vertrouwen dat
hij/zij ons ongevraagd een gave zal schenken. Verwachtingen koesteren, daarentegen,
doet ons uitkijken naar de inlossing van een geplande procedure waarvan de uitkomst
datgene is waarop wij recht hebben.
In 1972 verwoordde hij het in een gesprek met Jean-Marie Domenach op de Franse
televisie als volgt: ‘De mannelijke priesters van het heiligdom van Apollo, die uit KleinAzië kwamen, namen de plaats in van Pandora-Gaia, die zij in de navel van de aarde
verborgen, en plaatsten er een driepoot overheen met een meisje erop, Pythia, dat zij
gevangen genomen hadden en drogeerden om haar van alles te laten brabbelen dat zij
dan vertaalden in hexameters, hexameters waarin zij de toekomst voorspelden zoals
vandaag ingenieurs het doen. Ik maak mij sterk dat een nieuwe Pythia is opgestaan. ’2 0
In The Dawn of Epimethean Man: De Pythia van Delphi is nu vervangen door een
computer, die zweeft boven instrumentenborden en ponskaarten. De hexameters van het
orakel hebben plaats gemaakt voor instructiecodes. De mens, eens de roerganger, heeft
nu het roer overgegeven aan de cybernetische machine. De allernieuwste machine
verschijnt en leidt ons lot. Kinderen fantaseren dat zij hun ruimteschepen laten
wegvliegen van de in schemer gehulde aarde.
Vanuit het perspectief van de Man op de Maan, zou [de hedendaagse] Prometheus de
glinsterend blauwe Gaia als een planeet van de Hoop en als de Ark der Mensheid kunnen
herkennen. Een nieuw besef van de eindigheid der Aarde en een nieuwe nostalgie kan nu
de ogen van de mens openen voor de keus van zijn broer Epimetheus om in Pandora de
Aarde te huwen.
We hebben nu een naam nodig voor hen voor wie hoop meer betekent dan
verwachtingen. We hebben een naam nodig voor hen die mensen liefhebben boven
producten, zij die geloven:
Er zijn geen oninteressante mensen,
hun lotgevallen zijn als de verhalen van de planeten.
Een ieder is onherhaalbaar,
zoals planeten onderling verschillen.
We zouden een naam moeten vinden voor hen die van de aarde houden waarop wij
elkaar kunnen ontmoeten.
En wanneer iemand onopgemerkt heeft geleefd
en in deze duisternis vrienden maakte,
wel, dan is de duisternis goed!
We zouden een naam moeten vinden voor hen die hun broer Prometheus helpen het
vuur aan te steken en het ijzer te smeden maar die het doen om hun bekwaamheid tot
zorgzaamheid te ontwikkelen, hun aanleg om te helpen, zich te bekommeren om de
andere, wetend dat:
Ieder een wereld op zich is
en zich in die wereld een minuut uitstekend voelt
en in die wereld een tragische minuut beleeft
die echt helemaal van hem of haar zijn.
Waarom deze broers en zusters, dragers en draagsters van onze gezamenlijke hoop,
20

https://vimeo.com/58170701 : 00:04:54-00:05:30
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niet Epimetheïsche mensen noemen?’2 1

Zien, de blik in het tijdperk van de “show”
Devant l’Image, l’agnostique
ne sera jamais assez chrétien.
Régis Debray 2 2
Het loont de moeite om enige toegang te krijgen tot het moeilijkere concept van Illich in
De rivieren … : disembodiment [ontlichamelijking/ontlichaming/teloorgang van de
lichamelijke, zintuiglijke waarneming] 2 3 .
Illich bewandelt graag het pad van de taal om inzicht te krijgen in onze gangbare,
vaak onbetwiste opvattingen en zekerheden, en dan vooral een v an de historische
aspecten van de taal: de etymologie. Is dynamisch taalgebruik niet kenmerkend voor de
menselijke soort? Over de talige weerspiegeling van onze zintuiglijkheid merkt Illich het
volgende op. ‘Tientallen woorden om schakeringen van onze zint uiglijke waarnemingen
weer te geven zijn in onbruik geraakt. Wat de functie van de neus betreft: van de
honderdachtenvijftig Duitse woorden die gebruikt werden in de tijd van Dürer zijn er nog
slechts tweeëndertig in gebruik.’ (La perte des sens [Lps], p. 197) Hij gaat hier in op
merkwaardige taalkundige ontwikkelingen, maar vooral op de geschiedenis en evoluties
van de opvattingen en het bewustzijn van de opsis, en de optica. Hij wijst daarbij
enerzijds op de opvatting van wat zien, kijken, de blik is en de betekenis van het
beeld die eeuwenlang van de Griekse oudheid tot de late middeleeuwen gegolden heeft;
anderzijds analyseert hij hoe dat daarna sinds de Renaissance tot vandaag gewijzigd is.
Tot in de late middeleeuwen wordt het zien opgevat als een gezichtsstraal, een kegel
waarvan de top uit het oog vertrekt, als een van het oog uitgaande straal die de objecten
als het ware betast. De “Griekse” ogen lanceerden opseis zoals wij dat ook nog wel
kennen in de uitdrukking “een blik op iets werpen”. Kenmerkend voor deze opvatting was
dat zien een activiteit is naar de omliggende wereld. De Grieken hadden een hele reeks
metaforen om aan te geven hoe de gezichtsstralen werk(t)en, zo werden ze beschreven
als de ledematen van de ziel, psycho podia. De blik brengt visibilia tot stand. ‘De visibilia
zijn voor ons even vreemd als de gezichtsstraal. Om te verduidelijken wat zij waren,
wend ik mij tot Aristoteles. Wanneer hij spreekt over het zien, stelt hij drie voorwaarden
vast. Er dient een object te zijn dat onder invloed van de zon zijn kleuren laat blijken.
Deze kleuren maken deel uit van het object en het is het licht dat ze van binnenuit doet
oplichten door er op te slaan. Het licht is dus de tweede voorwaarde voor het zien. Niet
het licht is wat wij zien, maar de (zonne)licht-energie doet kleuren uit het object
oplichten. De derde voorwaarde is de doorzichtige omgeving, lucht of water, of nog het
kristal van het oog. Deze diaphama zijn het tegendeel van een weefsel. Het zijn de
gekleurde media die de ziel kleuren met de kleur van het object, dat de gezichtsstraal
heeft waargenomen/betast.’ (Lps, p. 208) Zien, kijken wordt wat Aristoteles emphasis
noemt: wat we zien in het oog zijn openbaringen van de wereld, visibilia. Wat zij teweeg
brengen in het oog zijn de kwaliteiten van de wereld die overeenstemmen met ons
visueel zintuig. Zien is een vorm van contempleren. Er is de toeschouwer, theoros, het
schouwspel, theatron, en tenslotte de hoogst mogelijke activiteit, theoria, de visie op de
21

Une société sans écoles, in Œuvres complètes I, p. 347-348. De gecursiveerde teksten zijn citaten uit het
gedicht De mensen van Evgueni Evtuchenko (°18 juli 1932).
22 Régis Debray, Vie et mort de l’image. Une histoire du regard en Occident, Paris: Gallimard, 1992 (Folio
essais n° 261, 1994, 1998), p. 100.
23 Dit komt heel uitdrukkelijk aan bod in hoofdstuk 7 – Het evangelie en de blik, en hoofdstuk 19 – Belichaming
en ontlichamelijking. In de bundel La Perte des sens, Paris: Fayard, 2004 vinden we een lezing en de
schriftelijke neerslag van een seminarie en krijgen we een overvloedig gedocumenteerde versie, met
geannoteerde bibliografie: Surveiller son regard à l’âge du “show”. (1993), en Passé scopique et éthique du
regard. (1995)
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werkelijkheid. Zien werd beschouwd als een activiteit, zoals spreken, stappen, eten en
luisteren, waarvoor wij een verantwoordelijkheid hebben. De herhaalde oefening
(askêsis) ervan kan leiden tot een goede gewoonte, een goede algemene levenshouding,
hexis.
Aristoteles had geen equivalent voor ons “beeld”; voor ons is een beeld een soort
representatie, een facsimile, een formeel equivalent van de werkelijkheid. In de klassieke
optica is kijken de kunst om de realiteit te grijpen, waar te nemen en het oog is haptisch,
een tastorgaan dat kan voelen en liefkozen. Het Griekse eikôn vertalen wij als beeld,
ikoon. Dat kon de buste van een keizer zijn of de stempel van een zegelring. Het wordt
ook gebruikt voor innerlijke gewaarwordingen. In dat laatste geval verwijst eikôn naar
het verzinsel en phantastikon naar het reële, de emphasis verschijnt voor gesloten ogen.
We kennen het fenomeen iconoscepsis en iconoclasme uit het Jodendom, in de
hellenistische tijd, bij de Islam en doorheen de vroege middeleeuwen en in de
reformatie. Het conflic t tussen iconoclasten en iconodulen, zij die voorstellingen in
beelden aanvaarden en vereren, weze het van YHWH, God, Allah, Christus of van heiligen
heeft een lange geschiedenis. Met het Nieuwe testament zijn er nieuwe vormen van
waarneming, perceptie, in de wereld gekomen. De incarnatie, het vlees worden van God,
gaf de mogelijkheid om de mens een nieuwe waardigheid toe te kennen, als unieke
wezens van vlees en bloed. De mogelijkheid om God, Jezus Christus, heiligen af te
beelden, werd niet zonder slag of stoot aanvaard, maar met veel bloed, op het tweede
concilie van Nicea met Johannes Damascenus (675-749): ‘de eerste grote analyticus van
het verschil tussen het kijken naar een beeld en het kijken naar iemand van vlees en
bloed die tegenover je staat. [… ] Een icoon is een drempel [… ]. Het is een drempel waar
de kunstenaar op devote wijze een vage evocatie achterlaat van de heerlijkheid die hij
voorbij die drempel gezien heeft.’ (De Rivieren … , p. 144-145). Daarnaast kwam in deze
periode, nog binnen de oude opsis-opvatting, ook het licht ter sprake in diverse
metaforen.
Deze ontwikkelingen werden vervolledigd door Abu Ali al-Hasan ibn al-Haytham /
Alhazen (965-1040), wiskundige, arts en astronoom die werkte in Alexandrië. Hij
gebruikte een graf als camera obscura (zoals vijfhonderd jaar later Kepler het deed met
het oog van een koe) en zag dat wat wij zien niet het object is, maar het door het object
gereflecteerde licht dat in ons oog doorheen het netvlies en de oogbol op de gele vlek
terechtkomt. Het oog reikt niet naar buiten de wereld in, zo besloot hij, maar de dingen
moeten door het licht in het oog worden gebracht. Kepler sprak later beeldrijk over het
licht als over een postbode, een ruiter, een keizerlijke bode, waarbij iedere lichtstraal het
wereldnieuws in onze ogen brengt. Toch is het pas in de Renaissance met de ontdekking
van het perspectief (perspicere: met aandacht bekijken, onderzoeken, van binnenuit of
doorheen kijken), de visuele teken- en schildertechniek, dat een nieuw soort kijken en
weergeven ontstaat. Hiermee kan driedimensionaal een facsimile weergegeven worden
van een zicht op de muur of als een schilderij ingekaderd op een doek. Da Vinci drukte
deze grondige wijziging uit in de opvatting van het zien: de werkelijkheid, hij zegde ‘de
natuur’, kan slechts gezien worden als ze eerst getekend wordt.
De moderne wetenschap begon in feite met het interpreteren van tekeningen. Dit is
een profane verwoording van wat de kerk ook deed onder de dekmantel van
Damascenus’ iconografische leer: de afbeelding gebruiken als een didactisch instrument.
Het zal de basis worden voor onze wereld van objectiviteit. ‘Het is ook de voedingsbodem
voor wat we nu overal om ons heen zien: de wereld van de iconomanie, de
ongebreidelde zucht naar beelden [geen iconen maar ‘icons’!]. Dit is wat ik de perversio
optimi noem, het bederf van het beste, waarin een eerste volkomen onschuldige stap
uiteindelijk leidt tot gedigitaliseerde, interactieve televisieschermen en in het vervolg
daarop tot steeds weer nieuwere en buitensporigere ontwikkelingen op de zich alsmaar
voortslepende lijdensweg van het beeld. De leer van het tweede concilie van Nicea heeft
bijgedragen tot de ondermijning van het joodse en later islamitische beeldverbod, dat
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berustte op de gedachte dat beelden ons kunnen afwenden van het reële en dat
portretten ons ervan ontslaan de geportretteerden zelf te ontmoeten, totdat we ons, ten
slotte, alleen maar hun portretten herinneren.(De Rivieren … , 147) Dit kennen wij
bijvoorbeeld ook uit de cartografie: een kaart of die zo praktisch-gevaarlijke GPS die de
weg in beeld brengt. Waarbij het duidelijk is dat de weg zoeken op een landkaart iets
heel anders is dan door het landschap wandelen en er “zicht op krijgen”, het landschap,
de wegen, de straten zien, beluisteren, zelfs ruiken, … ervaren. Het kijken uit de
opvatting in de klassieke oudheid en de daarop volgende eeuwen is nog marginaal
aanwezig onder ons zoals een paard nog aanwezig is in het tijdperk van de auto. Het
monopolie van het vervoer op wielen weerhoudt ons er (nog) niet van onze voeten te
gebruiken.
Wat zich van de werkelijkheid in ons hoofd vormt is in Illichs opvatting het resultaat
van een activiteit, waarvoor wij een verantwoordelijkheid hebben. Wanneer wij ons
verantwoordelijk weten voor het beeld in ons hoofd kunnen we ook een ethiek, een
ascese (askêsis) ontwikkelen. Illich wijst er ook op hoe het beeld, de blik, kijken beleefd
en als metafoor gebruikt wordt: Weltbild (wereldbeeld) en het nieuwe Bildwelt (een
wereld van/vol beelden). Het eerste, wereldbeeld, is een oud woord en (in het Duits van
de negentiende eeuw) gebruikt tegenover Weltanschauung (wereld-, levensbeschouwing)
te vergelijken met het Griekse theoria, de visie op de werkelijkheid. Een wereld vol
beelden (Bildwelt) verbergt de voor de zintuigen toegankelijke, door de zintuigen ervaren
werkelijkheid.
Illich vertelt hoe zijn grootmoeder begon te aquarelleren om haar ogen “te openen”
met het oog op haar eerste reis naar Italië. Als kind leerde hij onder de hoede van een
weduwe uit Bremen bloemen en landschappen te tekenen om zijn aandacht aan te
scherpen. Niet alleen een scherp zicht werd ingeoefend, maar ook de morele kwaliteit
van het kijken.
Het informatietijdperk wordt vandaag belichaamd door het oog. Snellezen maakt deel
uit van de competenties van de elite. Het hedendaagse paradigma is instrumenteel: het
oog moet geoefend worden om te wedijveren met het zoekcommando van de
tekstverwerker; de vorming van het moderne oog is herleid tot een vorm van scannen.
‘Mijn opzet is het onderscheid te verhelderen tussen een vroeger kijken en het
hedendaagse zien: de Europese blik die eeuwen lang gehuwd was met het beeld en de
hedendaagse blik die opgeslorpt wordt in de interface van de «show».’ (Lps, p. 195).
Onze afhankelijkheid van het vastleggen in beelden wordt zelden gezien als een
verminking van het zien. Het tekenen van grafieken, de echografie van een foetus,
fotograferen en filmen brengen een filter aan die ons verwijdert van de materiële,
stoffelijke, lichamelijke aanwezigheid en ervaring van de werkelijkheid. ‘Wat ik de
uitnodiging tot de “show” noem, verdoezelt, vervlakt het beeld in het zien. ’ (Lps, 225) De
psychopodia, de ledematen van de ziel, zijn vergeten buiten de lyrische poëzie; de
zekerheid dat de ervaring van alle zintuigen zich (ver)mengen in de hersenen is (nog)
niet verdwenen. ‘In de antieke optica ging het erom de weg te bereiden voor een actieve
wijze van zien en je bewust te doen zijn van de valkuilen waarin je gezichtsstraal terecht
kan komen. Ik ben van mening dat de hedendaagse optica hetzelfde zou moeten doen,
namelijk mij ervan bewust maken wat er kan gebeuren wanneer ik de gewoonte
aanneem om te verkeren in het gezelschap van die verleidelijke non-entiteiten, die mij
voortdurend en overal voorgetoverd worden, en hoezeer die hegemonie van het virtuele
mijn dagelijkse omgang met anderen beïnvloedt. Vooral dit laatste is een nogal kritisch
punt omdat vele jongeren met wie ik de laatste zeven of acht jaar te maken heb gehad,
werkelijk geloven dat zij een binoculaire camcorder in hun schedel hebben en dus het
trainen van de blik alleen kunnen opvatten in termen van technische verbeteringen met
betrekking tot de snelheid van hun digitale spijsvertering.’ (De rivieren … , p. 150)
Zo wordt tot vandaag naar aanleiding van een recente heruitgave van het werk van
Fritz Kahn (1888-1968), een Duitse, joodse chirurg en gynaecoloog, door de recensent

19

AARDE-WERK-BRIEF • HERFST 2015

opgekeken naar het wonder [sic!] van het lichaam: Der Mensch als Industriepalast, de
mens als machinekamer.2 4
Volgend citaat uit hoofdstuk 19 – Belichaming en ontlichamelijking dient als overgang
naar de slotparagraaf:
‘Cayley: In welke zin is deze ontlichamelijking een pervertering van de mogelijkheden
die inherent zijn aan de vleeswording van God?
Illich: … Ik zou hierop graag een kernachtig antwoord willen geven, maar ik voel me
daarin enigszins geremd door het feit dat je hier bezig bent een radioprogramma op te
nemen. Ik ben me voortdurend bewust van de min of meer zakelijke of mercenaire kant
van de relatie tussen ons beiden. Ik word hier gebruikt voor een programma, door een
vriendelijke mevrouw …
Cayley: Je vleit me …
Illich: … Je bent de enige in wie ik voldoende vertrouwen heb om aan zoiets mee te
doen. Maar het heeft beslist iets met ontlichamelijking te maken dat jij uit ons gesprek
straks stukjes zult gaan verzamelen en uit mijn ingeblikte stem een of ander luisterrijk
werkje zult weten te distilleren, misschien zelfs na mijn dood. Ik voel er mij wat
ongemakkelijk bij dat de mensen alleen dat zullen krijgen wat jij met je m icrofoon hebt
kunnen opvangen.’ (De rivieren … , p. 246-247)
De criminalisering van het geweten
“Mijn werk is een poging om met grote droefheid het feit van de Westerse cultuur te
aanvaarden. [De Engelse historicus Christopher] Dawson zegde dat de kerk Europa is en
Europa de kerk en ik antwoord hem: inderdaad! Corruptio optimi quae est pessima. (De
ontaarding van het beste is het slechtste.) Vanwege de poging om de openbaring veilig
te stellen, te garanderen, te reguleren, wordt het beste het slechtste...
Ik leef dan ook met een gevoel van diepgaande dubbelzinnigheid. Ik kan niet zonder
de traditie, maar ik moet erkennen dat haar institutionalisering de wortel is van een
kwaad dat dieper zit dan welk kwaad ook dat ik kan bevatten met mijn hulpeloze ogen en
verstand.”
Dit was in het eerste interview de verrassende uitspraak die David Cayley ertoe
aanzette Illich te vragen voor een tweede interview.
Illich is in laatste jaren van zijn leven overgestapt van de utilitaristische vraag van het
gebruikelijk begrip contraproductiviteit: “wat doet het maatschappelijk instrumentarium
ons” naar een uitdieping van de vraag “wat zegt het maatschappelijk instrumentarium
ons”. Hiermee wil de ‘late’ Illich dieper ingaan op het derde niveau van de
contraproductiviteit: de symbolische contraproductiviteit: tot welke mentaliteit,
geestesgesteldheid vormt en misvormt het maatschappelijke instrumentarium ons,
intoxiceert het ons, veroorzaakt het een verlamming van onze verbeelding die verhindert
dat we ons kunnen voorstellen dat het anders kan?
Tussen de vele thema’s die Illich aansnijdt, zijn twee hoofdstukken bijzonder
intrigerend: Hoofdstuk 5 – De criminalisering van de zonde en H. 16 – Het geweten,
vanwege de historische argumentatie waarmee Illich tot een hypothese en haar
consequenties concludeert, namelijk: ook onze hedendaagse cultuur functioneert nog
steeds naar het model van de kerk zoals die in de late Middeleeuwen gevormd en
hervormd is.
Voorafgaand nog een noodzakelijk “intermezzo” uit hoofdstuk 11, getiteld
Vriendschap. Daarin lezen we na het niet zo gemakkelijke tweede en derde hoofdstuk,
een meer verhalende inleiding op de philia, hét thema van Illichs testament, omdat het
ook het leidmotief van zijn levenshouding en wereldbeschouwing was. Hoewel het
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De Standaard der letteren (7/3/2014). Op https://www.youtube.com/watch?v=PfBaAnJ1A4s wordt het boek
“geshowd”.
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gesitueerd is in de context van de laatste twintig jaren, toen hij als vrij docent lesgaf aan
Amerikaanse en Duitse universiteiten, is zijn opvatting van vriendschap zijn
fundamentele levenshouding geweest en gebleven.
In het Symposium — een drinkgelag — voert Plato de philia op. De philia, vriendschap
of liefde als toegang tot kennis is voor Illich een uitgangspunt dat hij herzien heeft op
grond van een ander verhaal. Voor Illich wordt Plato’s philia gecorrigeerd of juister op
zijn kop gezet door één van de verhalen van Jezus van Nazareth, een ordeverstoorder,
over de Samaritaan, die als een vriend handelt.
Dit overbekende verhaal kan kort in herinnering gebracht worden. Een wetgeleerde —
iemand die vertrouwd is met de wet (in deze context: de wet van Mozes) — stelt de
vraag: ‘WIE is mijn naaste?’ Jezus antwoordt: ‘Een man was onderweg overvallen door
rovers, die hem uitkleedden, sloegen en halfdood achterlieten in een sloot langs de weg.
Toevallig kwam er eerst een priester langs, gevolgd door een Leviet, twee bedien aars
van de eredienst. Beiden liepen “met een boog om hem heen”. Toen kwam er een
Samaritaan langs. Die Samaritaan nam de man in zijn armen, verpleegde hem en bracht
hem naar een herberg, waar hij het nodige betaalde voor zijn verzorging. ’
Zelfs voor wie dit (nog) een vertrouwd verhaal is, zijn wellicht enkele actualiserende
aanpassingen nuttig om het schokkende karakter ervan voor de toenmalige toehoorders
ook vandaag nog aan te voelen: die priester en die Leviet zouden vandaag een bankier
en zijn adviseur kunnen zijn, beiden op weg naar een belangrijk symposium over de
financiële crisis … en de Samaritaan een Palestijn … en de gekwetste in de gracht zou een
Moslima met hoofddoek kunnen zijn, of een homo, of een Roma -zigeuner, of nog: een
luie Waal …
Illich maakte eens een overzicht van preken over dit verhaal, van de vroege 3de eeuw
na Christus tot het begin van de 19de eeuw. De meeste predikanten waren toen van
mening zoals velen tot vandaag, dat het ging over hoe iemand zich ten overstaan van
zijn naasten, zijn verwanten, zou moeten gedragen. Hier zou een gedragsregel worden
voorgesteld, een voorbeeld van plicht. Illich is ervan overtuigd dat het in feite net precies
het tegenovergestelde is wat Jezus hier beoogde. De vraag was niet hoe we ons
tegenover onze naasten moeten gedragen – de vraag waarop hij antwoordde was: WIE is
mijn naaste? En zijn antwoord: mijn naaste is wie ik als naaste kies, NIET wie ik als
naaste MOET kiezen. Mijn naaste is diegene door wie ik mij laat verrassen, die
dissymmetrische andere, dat wil zeggen volkomen anders, hoewel bijna hetzelfde. Wie
mijn naaste is, laat zich op geen enkele manier categoriseren. Deze opvatting ondermijnt
volkomen het gewone fatsoen, datgene wat tot dan toe – en doorgaans ook nog vandaag
- als ethisch gedrag werd gezien. – Einde van dit intermezzo.
Voorafgaand aan Illichs historische argumentatie van zijn hypothese waag ik mij aan
een eigen formulering van de opvattingen van Illich omtrent geloof, liefde, hoop en
zonde, of misschien meer in de geest van Illich, die erop wijst hoe werkwoorden
voortdurend
objectiverend
omgevormd
worden
in
zelfstandige
naamwoorden,
gesubstantiveerd worden. Daarom hier geloven, liefhebben, hopen en zonde als zich
afwenden.
Geloven betekent fundamenteel vertrouwen en open staan voor het verrassende; liefhebben is iedere andere erkennen zoals die (geworden) is, in vrijheid antwoorden op
wie mij aanspreekt, vraagt, roept; - hopen is zich creatief inzetten voor het eigen leven
en voor de gemeenschap waarin ik leef. Zonde is falen in vertrouwen, zich afwenden van
de andere(n) en zorgeloos in onverschilligheid vervallen; berouw werd beantwoord met
vergeving en viering van de wederzijdse verzoening.
Alle werden ze genormeerd en geïnstitutionaliseerd. Geloof werd instemming met de
leer van een kerk, liefde werd naleving van morele normen en (contractuele)
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verplichtingen, hoop werd inschakeling in het welvaartsapparaat van kerkelijke en
maatschappelijke instituties, verwachtingen koesteren op grond van rechten. Zonde werd
misdaad: het afwijzen van het kerkelijke gezag en staatsgezag, maatschappelijke
normen en verplichtingen niet naleven. Ongeoorloofd gedrag moet dan gesanctioneerd
worden met uitsluiting en diverse straffen. Algemener kunnen we het ook formuleren als
de juridisering van geloven, liefhebben, hopen en falen.
De drie topics waarmee Illich deze ontwikkeling schetst om zijn hypothese te
illustreren, zijn de geschiedenis van de eed, de geschiedenis van het huwelijk en de
geschiedenis van de biecht, instrumenten die aan de basis liggen van de moderne staat.
Deze drie historische zenuwstrengen hebben geleid tot wat vandaag de moderne burger
en staat zijn. Dit is Illichs hypothese die naar hij hoopt verder zal getoetst worden.
Wat volgt is een poging tot samenvatting van dit erudiete verhaal. Op het Concilie van
Trente, ten tijde van de eerste generatie na Luther, vergaderden de bisschoppen veeleer
als vertegenwoordigers van de Kerk als instituut dan als overzichtshouders, garanten van
de christelijke boodschap. Zij zaten daar niet alleen als gelovigen maar vooral als
magistraten. De Rooms-katholieke Kerk presenteerde zich als een societas perfecta, een
op wetten gebaseerde Kerk, waarvan de wetten in geweten dwingend waren voor haar
leden. Dit zelfverstaan van de toenmalige kerk weerspiegelde zich in het seculiere
denken van die tijd. Ook de seculiere staat begon men in diezelfde termen te
omschrijven, namelijk als een perfecte maatschappij waarin de burgers de wetten en de
grondwet van de staat internaliseren als gewetenseisen. Anders gezegd, door de
criminalisering van de zonde werd de basis gelegd voor een gevoel van burgerschap als
een gewetensopdracht. De Kerk legde de grondslag voor het samenvallen van wat wijs is
en wat bevolen wordt. Op grond hiervan werd ook de staat la ter bij machte om van zijn
burgers loyaliteit op basis van gewetenstrouw te eisen: iedere burger wordt geacht de
wetten te kennen en ernaar te handelen.
In het gesprek voor de vuist weg met David Cayley, gaat Illich misschien wat snel
door een aantal bochten — denk ik. Als bron en gesprekspartner voor zijn hypothese
vermeldt Illich de Italiaanse historicus, Paolo Prodi. Er heeft zich een gelukkige
omstandigheid voorgedaan. In 2006 verscheen Christianisme et monde moderne.
Cinquante ans de recherches.2 5 Vanuit diverse invalshoeken krijgen we hier een meer
genuanceerd beeld maar ook een interessante bevestiging van Illichs hypothese over de
evolutie van de spirituele christelijke inspiratie zoals de instelling kerk deze
geïnstutionaliseerd en georganiseerd heeft: corruptio optimi quae est pessima – het
bederf van het beste leidt tot het slechtste. Chesterton formuleerde het zo: «The modern
world is full of the old Christian virtues, gone mad.” En Bernanos vertaalde: «Le monde
moderne est plein d'idées chrétiennes devenues folles.»
Wanneer Illich gevraagd wordt of hij een utopist is, antwoordt hij: ‘Ik pleit voor
vereenvoudiging, niet voor romantisme. Ik pleit voor de ommekeer van het functioneren
van de instituties, niet tegen alle instituties. En ik pleit voor de-professionalisering en
her-personaliseren van de waarden, ik pleit niet tegen competentie. Op dit ogenblik en
sinds de Franse Revolutie almaar meer, definiëren we het doel van de democratie
gemeenschappelijk te bepalen wat het minimum is waarover iede reen ter wereld moet
kunnen beschikken. Ik stel voor dit concept om te keren en het kerndoel van een
gezonde politiek te omschrijven als zoeken naar een akkoord over het maximum dat
iedereen voldoende acht voor iedereen.’2 6
“De
geloofwaardigheid
van
de
wereld
die
op
burgerschap steunt, op
verantwoordelijkheid, op macht, op gelijkheid, op behoeften, eisen en rechten — de
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Paolo Prodi, Christianisme et monde modern. Cinquante ans de recherches, Paris: Gallimard-Seuil, 2006.
Interview door Jean-Marie Domenach op de Franse televisie in 1972 is met Engelse ondertiteling te zien o.a.
op: https://vimeo.com/58170701
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geloofwaardigheid van deze begrippen als idealen die het waard zijn je voor in te zetten,
neemt af en volgens mij erg snel. De meeste mensen zien dit als een ernstig gevaar voor
het overleven van de democratische orde, en dat is ook zo. ” (De rivieren… , p. 260)
In 1972 staan Jean-Marie Domenach en Ivan Illich tijdens een interview voor de
Franse televisie naast een beeld van de godin Pandora. Wanneer Jean-Marie Domenach
hem vraagt: ‘Je hebt het nu ons hele gesprek over Griekse en Azteekse godinnen gehad
[… ], maar nog niet eenmaal de naam van Christus vermeld. Is dat opzettelijk?’, … … …
antwoordt Illich: ‘Kijk, ik hou er niet van oppervlakkig over mijn vrienden te praten. En
nog een stap verder: ik ben ervan overtuigd dat de naam God vandaag vruchteloos [en
vain] gebruikt wordt om iets te rechtvaardigen. Ik hoop te laten weten van wie ik hou
zonder erover te praten. 27 Het is vandaag vrijwel onmogelijk die naam te laten vallen
zonder in kwalijke dubbelzinnigheden te vervallen, zeer, zeer kwalijke [ des ambiguïtés
très méchantes, très, très méchantes].” 2 3
Belangrijk bij deze laatste woorden is te weten dat Illich zijn grondinspiratie, zijn
geloof, in zijn boeken nooit gebruikt als argument, wel in combinatie met de spiegel van
het verleden als een hermeneutiek voor zijn radicale maatschappij- en cultuurkritiek:
geloofsfenomenen, zoals de incarnatie ‘maken een verrassende en heel nieuwe gaafheid
van liefde en kennis mogelijk” (De rivieren… , p. 73).
Kern van dit getuigenis is: mensen bestaan voor elkaar, laten wij elkaar erkennen, wie
wij zijn niet wie wij denken dat wij/zij zijn, dat hij of zij moet zijn. Dit spiritueel
‘testament’ ligt zeker niet in de mainstream van de luidste stemmen in het hedendaagse,
intellectuele Nederlandstalige landschap. Reden te meer Illichs laatste woorden in dit
testament aan te halen: ‘Ik hoop dat niemand wat ik hier gezegd heb, als [definitieve]
antwoorden opvat’. (De rivieren … , p. 267)
Verder denken met Illich hoeft niet uit te gaan van een breuk in zijn oeuvre. Toen hij
omstreeks 1985 besefte dat zijn publieke optredens niet tot de verhoopte bezinning
leidden, is hij verder op zoek gegaan naar de diepere wortels van de voortschrijdende
consumerende vervlakking in een almaar heteronomere systeemmaatschappij. De
oorspronkelijke ideeën van Illich, maar ook de verdere uitwerking ervan blijven
inspirerend2 8 . Zij zetten mij nog steeds aan de actualit eit in het licht van zijn concepten
te interpreteren. Bij de titel hoort voor mij geen vraagteken. Illich pessimistisch? Het is
de moeite waard om na te denken over de kwalificatie: een juist begrepen “ apocalyptisch
realisme”. 2 9
27

“Bij het overzien van heel zijn levensloop ben ik ervan overtuigd dat de belangrijkste toegang tot zijn
leven, zijn spreken en schrijven zijn geloof is, dat hij vanaf 1970 apofatisch tot uitdrukking bracht.” Lee
Hoinacki, Why philia?, p. 7 -- http://www.pudel.uni-bremen.de/500dt_Themen.html kopje philia-Freundschaft
28 Silvia GRÜNIG IRIBARREN, IVAN ILLICH (1926-2002) : LA VILLE CONVIVIALE, doctoraatsthesis aan de
Universiteit Paris-Est, 26 april 2013 te downloaden https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00849958v1/document
29 ‘Illich noemt [zijn] visie, naar hij zelf zegt met enige schroom, ‘apocalyptisch’. Zijn aarzeling is begrijpelijk,
aangezien dit woord, zoals het heden ten dage gebruikt wordt, ertoe neigt fundamentalistische fantasieën van
godswraak op te roepen, of gruwelijke catastrofen, die de hoofdschotel vormen van de populaire film. Maar
Illich gebruikt het woord in zijn letterlijke betekenis van “onthulling” of “openbaring”. Voor hem onthult de
wereld van vandaag een kwaad dat alleen begrepen kan worden als een vervalsing of simulatie van het
onvoorziene en onvoorzienbare antwoord van de Samaritaan op de man in de greppel. Het kwaad was
traditioneel een afwezigheid, een vergeten van het goede. Illich wijst op een nieuw soort kwaad, dat alleen dan
opduikt wanneer het goede vervangen wordt door meetbare waarden en wordt omgetoverd tot een institutionee l
resultaat. In dat geval wordt het goede niet alleen voor een tijd vergeten, het wordt onwaarneembaar gemaakt.
Deze omkering, waarbij het grootste goed de deur opent voor de uitroeiing van het goede, is wat Illich het
mysterie van het kwaad noemt. Hij bes tudeerde de geschiedenis van het Westen als de openbaring daarvan, een
openbaring die zijns inziens progressief verloopt, dat wil zeggen, vandaag evidenter is dan ooit tevoren. ’ (David
Cayley in zijn Inleiding, p. 58-59). Illich zelf verduidelijkt wat voor hem apocalyptisch betekent in hoofdstuk 14
- Envoi en hoofdstuk 15 – Het begin van het einde: ‘in het moderne gebruik van dit woord betekent het een

soort van catastrofe. Voor mij betekent apocalyps openbaring, of onthulling. […] Ik geloof – dat is althans
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Voor mij is dit ‘testamentair’ getuigenis meer dan een tweede herlezing waard in de
geest van Illichs twaalfde eeuwse leermeester en vriend, Hugo van Sint -Victor: lezen van
waardevolle teksten moet je doen als een wandeling in een wijngaard en de woorden en
alinea’s tot je nemen en proeven als een geplukte druif. Naar de titel van zijn laatste —
bij leven verschenen — boek: In the Vineyard of the Text.
Ik wil hier besluiten met de slotwoorden van Illich tijdens het eerder vermelde
interview met Jean-Marie Domenach. Hij citeert een Azteeks gedicht geschreven door
een Spanjaard in Spaanse lettertekens maar in het Nahuatl, de taal van een deel van de
oorspronkelijke bewoners van Mexico: ‘Voor een heel korte tijd zijn wij aan elkaar
toevertrouwd … omdat wij worden uitgewist zoals de tekening in een obsidiaan. Wij
verliezen onze kleur zoals ook de quetzatl, die mooie vogel zijn kleur verliest. En wij
verliezen onze stem en onze adem zoals het lied van het water. Voor een heel korte tijd
zijn wij aan elkaar toevertrouwd. Pour un tout petit temps nous sommes prêtés l’un
à l’autre.» 2 3 3 0
Paul J.J. Beliën
Paul J.J. Beliën studeerde filosofie aan de UFSIA en toegepaste theologie aan de KUL, werkte 23 jaar in het
vormingscentrum Dialoog te Leuven en later 12 jaar bij steu npunten sociaal-cultureel werk met volwassenen te
Brussel (B.V.V.O. en SoCius). Hij was verantwoordelijk voor de Nederlandse vertaling van: Ivan Illich, De
rivieren ten noorden van de toekomst. Laatste gesprekken over religie en samenleving met David Cayle y (2014).

mijn persoonlijke overtuiging – dat ik niet in een postchristelijke wereld leef. Ik leef in een apocalyptische
wereld.’ (p. 216-217)
30

Met dank aan Machteld voor de finaliserende “final touch” en Nicole Delbecque voor de verfijning van de
leesbaarheid en vooral haar bemoediging.
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VAN ONDERUIT MEEDENKEN OVER MAATSCHAPPELIJK
VERANTWOORD VASTGOED

Met haar eerder sociologische vraagstelling plaatst Veerle Follens 3 1 zich uitdrukkelijk in
het rijtje van maatschappelijk geëngageerde architecten en ruimtelijke planners die
steeds meer hun nek durven uitsteken door hun technische expertise ter beschikking te
stellen van belangrijke maatschappelijke projecten. De architectenploeg achter Ringland
is daarvan allicht het meest spectaculaire voorbeeld. Maatschappij, ruimtelijk plannen en
beleid hebben heel veel met elkaar te maken. Dat illustreerden ingenieurarchitect en
‘Ringlander’ Peter Vermeulen en zijn medeauteurs onlangs nog in ‘Antwerpen herwonnen
stad? 1940-2012’. Als sociologen, planologen, ambtenaren, gewone burgers…en politici
samen aan de slag gaan, kunnen er belangrijke maatschappelijke noden gelenigd
worden.
Samenwerking tussen zeer verschillende actoren: dat is ook het uitgangspunt van Veerle
Follens. Zij gaat, in haar eigen woorden, op zoek naar strategieën voor duurzame cocreatie, en daarvoor wil zij ook vertegenwoordigers van de privésector bouwpromotoren, projectontwikkelaars en vastgoedeigenaars - in het bad trekken.
Waarom? "Om na te gaan hoe vervagende grenzen tussen publiek en privaat kunnen
worden ingezet voor de huisvesting van wat maatschappelijk relevant is en aan het
collectieve raakt" (p. 11). Follens bijt zich vast in wat zij in tegenstelling tot privévastgoed "maatschappelijk verantwoord vastgoed" noemt. Dat is een weinig bekend
verhaal waarin nog amper voorbeelden van best practices bestaan. Met dit boekje geeft
zij een goed onderbouwde theoretische voorzet die aanzet tot nadenken over
waardecreatie voor ‘publiek vastgoed’.
Dit nodigt tevens uit om na te denken hoe elementen van participatieve democrat ie
passen in dit verhaal. Cultureel antropoloog Rik Pinxten schreef in Kleine revoluties: “We
kunnen een stukje macht in handen nemen, in onze eigen wereld, los van dat hogere
niveau waar alles zo vast lijkt te zitten. Onderaan is er nog veel plaats .” Het is vanuit die
optiek dat ik mij als betrokken buurtbewoner aangesproken voel tot Follens’ exposé. Ik
wil graag ‘van onderuit’ enkele beschouwingen toevoegen. Hoe het publieke patrimonium
terug optimaal inzetten voor de burger? Dat is ook de opgave waarvoor wij, de
Antwerpse koepel van bewonersgroepen De Ploeg, ons al jaren inzetten. Daarover verder
meer als zeer concrete case bij het verhaal van Veerle Follens.
Wat met publiek patrimonium?
Follens constateert dat het publiek patrimonium enerzijds kampt met veel oppervlakte,
waarvan een groot deel onderbenut en/of slecht gepositioneerd is, dat veel kost in
onderhoud en verbruik en weinig inkomsten genereert. Denk maar aan scholen,
bibliotheken, jeugdhuizen, theaters die grote delen van de dag, de week, het ja ar leeg
staan en weinig of niet duurzaam zijn. In de jaren 1960-1970 – een periode van
economische en demografische groei – werd er veel publiek patrimonium bijgebouwd
(scholen, zwembaden), maar dan op een manier die vandaag niet meer toelaatbaar zou
zijn qua materiaal- en energieverbruik.
Een extreem voorbeeld met grote maatschappelijke consequenties is dat van het lege
kerkgebouw in Vlaanderen. Het gaat over 1700 kerkgebouwen, verspreid over 308
31

Veerle Follens, Maatschappelijk verantwoord vastgoed. Strategieën voor duurzame co -creatie, Brugge: Die
Keure, 2014, 110 p.
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steden en gemeenten, waarvan een groot aantal zeer grote financiële problemen heeft.
Dat schrijven Sylvain De Bleeckere en Roel De Ridder in Het open kerkgebouw, een boek
waarin zij een lans breken voor het open kerkgebouw als een uitgelezen laboratorium
voor de lokale democratische samenleving. Zij verwijzen onde r meer naar de Brugse
Magdalenakerk met het yot -project ‘Madeleine, Madeleine’, een boeiend experiment rond
ruimte, mens en religie. Een kerk nodigt uit tot religare, tot het verbinden van mensen
met elkaar rond de kapstok van een gebouw. Die benadering sluit aan bij de
Amerikaanse politicoloog Robert Putnam, die in zijn werk over ‘sociaal kapitaal’ spreekt.
Putnam definieert sociaal kapitaal als "de aanwezigheid van normen van wederkerigheid,
een sterke mate van veralgemeend vertrouwen, en de aanwezigheid van netwerken van
maatschappelijk engagement".
Een kerk en klooster als case
De boekpresentatie van Het open kerkgebouw vond plaats in de Antwerpse
dominicanenkerk van de Provinciestraat. Dat was een zeer symbolische locatie, want
nadat de laatste dominic aan in 2002 het licht had uitgedaan, kocht het vorige
provinciebestuur na veel druk van De Ploeg en van stRaten-generaal, de site om er een
sociaal-culturele bestemming aan te geven.
Hoewel ze van projectontwikkelaars hogere aanbiedingen kregen, namen de paters vrede
met een verkoopprijs onder de geschatte waarde, op voorwaarde dat de koper met hun
patrimonium een sociaal doel realiseerde, waarvan ook de buurt beter zou worden. In
afwachting van de uitvoering ervan mocht Kievitsnest, een vzw in 2005 opgericht door
een groepje buurtbewoners, de leegstaande kerk en kapel laagdrempelige socioculturele
initiatieven inrichten.
Ze sloegen de handen in elkaar om van de leegstaande kerk een ontmoetingsruimte te
maken voor alle bewoners in en rond de Provinciestraat in Antwerpen. Ze pakten de
verwilderde tuin aan, bouwden een buurtcafé, ruimden de kerkgangen op en zorgden
voor licht in de sacristie. Het was een groepje taaie vrijwilligers met een lange adem en
een groot engagement, die in het om het even welke polit ieke conjunctuur hun ding
blijven doen, vaak tegendraads – kijk maar naar De Roma en haar bijna 400 vrijwilligers.
Misschien moet een kunstenaar maar eens beginnen aan het standbeeld van de
anonieme vrijwilliger. Een zanger is een groep. Wannes Van de Velde zong het al – zij
zijn alvast in heel die reddingsoperatie van de kerk een duurzame constante geweest.
Dat kan echter niet gezegd worden van de politieke overheid. Het vorige
provinciebestuur wilde een centrum voor sociale economie bouwen, maar na de
verkiezingen van 2012 kwam er een ander bestuur die de mooie plannen opborg en kerk
en klooster in het uitstalraam plaatste, maar …tot op vandaag niet verkocht krijgt.
Op de boekpresentatie van Het open kerkgebouw in de ontwijde dominicanenkerk was
een zeer gemengd gezelschap aanwezig, gaande van de bisschop himself en
vertegenwoordigers van districtsraden, maar ook architecten, erfgoedbeheerders, pers
en …buurtbewoners. Bien étonnés de se trouver ensemble? Misschien toch niet, want al
die vertegenwoordigers van die verschillende groepen vonden elkaar rond een
gemeenschappelijk thema, met name het behoud van dat ‘publiek vastgoed’ om het in de
termen van Veerle Follens te zeggen. De auteur beperkt zich niet tot een theoretisch
verhaal, maar is ook gestart met DuWoBo, een leergemeenschap maatschappelijk
verantwoord vastgoed waarin ook de case van de dominicanenkerk- en klooster zal
worden bestudeerd.
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Projectontwikkelaar én buurtbewoners
Duurzame co-creatie is geen vrijblijvende onderneming. Dat beseft ook Veerle Follens
wanneer zij zich afvraagt, verwijzend naar Eric Corijn en zijn Kan de stad de wereld
redden?: "Zijn er limieten enerzijds aan het efficiënt laten uitvoeren van
maatschappelijke taken en anderzijds aan het laten binnendringen van het marktdenken
in de publieke sector?" (p. 37) Wie zal met wie willen samenwerken? Zullen er
investeerders gevonden worden, die niet alleen winstmaximalisatie op het oog hebben?
Zullen er bouwpromotoren in zo’n verhaal willen meestappen? En kunnen zij samen met
vertegenwoordigers van buurtbewoners door dezelfde deur?
Wij als De Ploeg hebben ervaren dat zo’n samenwerkingsverband niet evident is, maar
op langere termijn toch ook niet onmogelijk. Het verhaal van de sociale actie van
buurtbewoners in de Antwerpse stationswijk tegen een grote projectontwikkelaar is
daarvan een mooi voorbeeld. De projectontwikkelaar die in opdracht van Electrabel een
nieuw kantoorgebouw wilde neerzetten in de wijk, werd teruggefloten door een
gefundeerd bezwaarschrift van De Ploeg. In plaats van een zoveelste juridische strijd aan
te gaan zijn projectontwikkelaar en buurtbewoners, samen met architect Stéphane Beel,
aan tafel gaan zitten. Daaruit ontstond een leefbaar compromis voor alle betrokken
partijen.
De Kairos-vertegenwoordiger benadrukte het positieve van dit verhaal waarin gezocht
werd naar een consensus tussen de eisen van opdrachtgever Electrabel en de
bekommernissen van de buurtbewoners. Architect Stéphane Beel zei na het contact met
De Ploeg zeer openhartig dat men als architect geen schrik moet hebben van goed
doordachte amendementen en kritiek. Hij benadrukte dat die participatieve
besluitvorming geleid heeft tot een volgens hem beter resultaat.
Manu Claeys van De Ploeg en van stRaten-generaal besloot, denkend aan het
Oosterweeldossier, dat dit voorbeeld van good practice zijn weg zou mogen vinden bij de
aanpak van grotere infrastructuur- en bouwprojecten. Ook socioloog Luc Huyse vermeldt
dit voorbeeld in De democratie voorbij. In dat boek benadrukt Huyse dat het
maatschappelijke middenveld waartoe groepen als De Ploeg, stRaten-generaal, Ademloos
en Ringland behoren en die kunnen putten uit de juridische, planologische,
mediatechnische, sociologische en politicologische deskundigheid van hun leden, alleen
maar een verrijking van de democratie kunnen betekenen. Bij het ontwikkelen van
strategieën voor duurzame co-creatie van maatschappelijk verantwoord vastgoed moet
deze speler van onderuit ten volle zijn rol kunnen spelen.
Walter Lotens
Walter Lotens is moraalfilosoof en voormalig leraar zedenleer. Na beëindiging van zijn leraarschap heeft hij zich
hoofdzakelijk met maatschappelijke onderwerpen in Latijns -Amerika en de Caraïben bezig gehouden tijdens
reizen en als auteur. Naast Latijns-Amerika en reflecties over reizen zijn vermenging van culturen, nieuwkomers
en wijkontwikkeling thema’s die hem bezighouden, zowel in het Antwerpse Oud -Borgerhout waar hij een vaste
stek heeft, als elders in de wereld. Walter Lotens zoekt zowel in het Noorden als in het Zuiden naar de polsslag
van anders gaan werken in tijden van neoliberalisme. Hij houdt lezingen en uiteenzettingen rond de thema's die
hij in zijn boeken aansnijdt en neemt deel aan panelgesprekken en discussieavonden. Tot zijn boekpublicaties
horen o.a.: Abya-Yala, dagboek van een tegendraads reiziger (1993), D e ziel reist te voet, excursies over
duurzaamheid (2008), Pijnen van een Pachakuti, Bolivia onder Evo Morales (2012), De nieuwe coöperatie,
tussen realiteit en utopie (2013) en Elcker-Ik, 45 jaar sociale actie (2015).
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IK
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UIT

ONUITPUTTELIJKE

EEN INTERVIEW MET LUC SCHUITEN

Luc Schuiten bouwde in de jaren 1970 één van de allereerste ecohuizen in Europa. Luc
Schuiten is niet zomaar een archit ect. Hij houdt van fantaseren en bouwen. En dat doet
hij altijd met respect voor de natuur die hem omringt.
Vanwaar je passie voor de natuur?
Die heb ik al van kleins af aan. Mijn ouders waren heel bezorgd om het milieu. Zij
besteedden enorm veel aandacht aan de tuin en aan de natuur in het algemeen. Mijn
vader was ook architect en ik ben opgegroeid in zijn atelier. Als volwassene wilde ik
beide passies combineren.
Ze noemen jou zowel visionair als utopisch. Kan je dat uitleggen?
Wat ik teken, is niet wat ik zie maar wat ik zou willen zien. Het is als het ware een
projectie in een wereld die nog moet worden gebouwd. Ik roep graag het beeld op van
een ‘andere mogelijkheid’, namelijk een wereld die zou zijn geëvolueerd naar enkel nog
duurzame technieken, die de aarde niet verarmen, maar ze integendeel verrijken.
Je tekent denkbeeldige steden. Waarom ze ook niet verwezenlijken?
Denkbeeldig, maar wel gebaseerd op wetenschappelijke realiteiten! Ik bedenk steden die
zouden zijn gebouwd met behulp van onuitputtelijke rijkdommen en met materiaal als
biobeton of bioglas, dat de komende jaren ontginbaar zou moeten zijn, maar nu nog niet.
Het onderzoek vordert en we zullen daar zeker ooit wel in slagen, dan zal de mensheid
vooruitgang hebben geboekt.
Wat is er speciaal aan je concrete realisaties?
Algemeen lijken de bouwwerken steeds meer op designdozen die isoleren, in de zin dat
ze geen communicaties tussen de mensen meer mogelijk maken. Ik ontwerp zelf liever
ruimtes die met elkaar in verbinding staan, met loopbruggen tussen woningen, om
uitwisseling mogelijk te maken, in een natuurlijke omgeving in de ruimste zin van het
woord. En bij dat alles is het ecologische aspect uiteraard ook altijd aanwezig. Anders
zou ik het niet doen. Dat uit zich in de keuze van materiaal, het concept van gering
energieverbruik, …Als we het milieu niet beschermen, zagen we de tak af waarop we zelf
zitten
Welk van je bouwwerken heeft de meeste invloed op jou gehad?
Het Orejona-huis. Dat is een van de allereerste ecologische huizen in Europa . Ik kon het
in de jaren 1970 verwezenlijken voor mijn gezin. Het heeft me inspiratie geleverd voor
mijn latere werk. Dit huis vlak bij Brussel bood de mogelijkheid om zelfvoorzienend te
zijn: zonnepanelen voor de verwarming, een windmolen voor elektrische stroom, een
regenwatertank, een boomgaard, een moestuin, … Ik heb er een tiental jaar gewoond,
maar toen had ik nood aan een grotere ruimte en ben ik er weggegaan. In het begin
kreeg het huis heel veel aandacht in de media. Het was de tijd van de oliecris is, van de
hippiebeweging, de nadagen van mei ’68. Dat alles zette mensen aan het denken. Maar
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het duurde niet lang. Nu is ecologisch wonen weer een thema geworden dat de mensen
boeit.
Kan je iets vertellen over Archi Human?

Dat is een project dat ik een tijdje geleden heb gelanceerd, om mensen die gehavend
zijn door het leven opnieuw een plaats te geven. Concreet ben ik van plan om kleine
woningen te bouwen van een hoge ecologische kwaliteit, in de stad, maar in een
omgeving met veel bomen. Ik vind het belangrijk dat die mensen kunnen revalideren in
een zo natuurlijk mogelijke omgeving. Ik denk dat dit element hun de grootste stabiliteit
kan brengen. Voor dit project moest ik een begeleidingsgroep oprichten, van sociale
assistenten met een ruime ervaring als straathoekwerker. We zijn allemaal vast van plan
om het project tot een goed einde te brengen.
In een ander interview zei je: “ik wijs de vooruitgang niet af, ik wil hem
aanpassen.” Wat bedoel je daarmee?
Ik wil de vooruitgang gebruiken om de levenskwaliteit te verhogen en niet meegaan met
de trend van populaire gadgets, hoe sexy die ook mogen zijn. Een heel snelle auto kan
heel aantrekkelijk zijn voor sommigen, maar heeft geen enkel nut. Een goede auto is een
zuinige auto. Ik houd van duurzame vooruitgang. Ikzelf verplaats me met een twike, een
elektrisch voertuig met trappers!
Wat zou je boodschap zijn voor de nieuwe regering?
Om na te gaan of een beslissing juist is, moet je in de verte kijken, om de effecten op
lange termijn te zien. Het enorme probleem vandaag is dat er te veel kortzichtige
beslissingen worden genomen, die het huidige of vroegere probleem proberen te
verhelpen en geen rekening houden met een verdere toekomst. Het is een beetje als 150
km per uur rijden en drie meter vooruit kijken op de weg.
En voor de lezers?
Het milieu is van essentieel belang voor onze levenskwaliteit. Het is onze allereerste taak
om het milieu te beschermen. Als we dat niet doen, zagen we als het ware de tak af
waarop we zelf zitten. We moeten alarm slaan en ons bewust maken van alle gevaren die
we zelf in het leven hebben geroepen. Ik zou dus aan de lezers willen zeggen dat zij ook
waakzaam moeten blijven. Waakzaam voor alle schade aan de levende wereld, want het
duurt enorm lang om die te herstellen.

Luc Schuiten studeerde architectuur aan de Académie royale den beaux- arts te Brussel. Op grond van de
overweging dat de mens zich te weinig rekenschap geeft dat hij op de eerste plaats een biologisch wezen is op
een levende planeet, ontwerpt hij nieuwe leef- en woonomgevingen waarin natuurelementen een prominente
plaats krijgen. Hij smeedde de term archiborescence ter aanduiding van een architectuur met bouwmaterialen
van levende organismen. Daartoe werkt hij nauw samen met biologen van de vereniging Biomimicry Europa. Hij
maakt ook ontwerpen voor toekomstig openbaar en individueel vervoer. Samen met zijn broer, de tekenaar
François Schuiten, legde hij zich toe op de uitgave van stripverhalen, waaronder de serie Les Terres creuses.

De bovenvermelde bijdrage verscheen eerder in G.MAG, nr. 13.
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BUEN VIVIR
HET RECHT OP EEN GOED LEVEN. HET WETEN VAN DE
ANDES VOOR EEN LEVEN VOORBIJ DE ‘GROEI’

Op 26 april dit jaar werd de slottoespraak in Ecopolis (vroeger ‘Het groene boek’)
gegeven door Alberto Acosta. Hij was in Ecuador voorzitter van de groep die de
verankering in de grondwet opstelde van het concept buen vivir, het goede leven. Dit
concept, gebaseerd op de inheemse tradities in Zuid-Amerika (Andes en Amazone), werd
naar aanleiding van de elitewissel in Ecuador en Bolivië midden de jaren 2000 duidelijk
voorgesteld als radicaal alternatief voor het neoliberale paradigma en het bijhorende
dominante ontwikkelingsmodel dat er reeds sedert de kolonisatie zijn destructieve
invloed uitoefent.
Het boek El Buen Vivir. Sumak Kawsay, una oportunidad para imaginar otros mundos
door Alberto Acosta verscheen voor het eerst in 2012 in Ecuador, in het Spaans. In 2015
verscheen een Duitse vertaling. De auteur werkt bij elke nieuwe uitgave of vertaling zijn
tekst bij, voor de Duitse vertaling3 2 o.a. vanuit vele contacten met en reacties van Duitse
groepen op de vorige uitgave. Een Nederlandse vertaling is gepland.
Buen vivir – het goede leven - is een waardig leven voor iedereen, in
gemeenschap, en in harmonie met de natuur
De benamingen voor buen vivir in de verschillende inheemse gemeenschappen 3 3 wijzen
alle in dezelfde richting, maar toch kunnen ze niet helemaal tot elkaar herleid worden.
We vinden wel overal uitdrukkingen zoals ‘goed leven’, ‘kunnen leven’, ‘kunnen
samenleven’, ‘in evenwicht en harmonie leven’, ‘het leven respecteren’, ‘het volle leven’,
‘in harmonie leven met jezelf en met je gemeenschap’, ‘je gemeenschap leeft in
harmonie met andere gemeenschappen en met andere levensvormen en de aarde’.
Het begrip gemeenschap is essentieel. Alberto Acosta zegde in zijn lezing dat in het
concept buen vivir mensen niet als geïsoleerde Robinson Crusoe’s zijn, die moeten
wedijveren met elkaar voor hun individuele overleving en vervulling van behoeften, maar
dat het leven een samenleven is in gemeenschap waarbij we elk ons uniek zijn kunnen
beleven en uitdrukken in relatie. Dit als alternatief voor wat Eduardo Galeano opmerkt
over de huidige maatschappij: hoe vele vormen van verbondenheid los geraakten, en
hoe de ander (persoon, groep) als een bedreiging wordt gezien en niet als een verrijking.
Zoals verder zal blijken is ook het proces waarbij stilgestaan wordt bij de inhoud van
buen vivir en hoe dit in het samenleven concreet vorm kan krijgen, een gezamenlijk
participatief proces binnen de gemeenschappen, waarbij het de bedoeling is dat niemand
uitgesloten wordt. Steeds opnieuw herhaalt de auteur de woorden solidariteit,
gelijkwaardigheid, democratie. Het goede leven is er voor iedereen op aarde, of is niet.
De term buen vivir komt uit de inheemse gemeenschappen van de Andes en Amazone,
die gedurende eeuwen erg hebben geleden onder het kolonialisme en het bijgaande
ontwikkelingsmodel. Ze kenden onderdrukking, minachting, racisme, vernietiging van
hun leefgebied, genocide. Er werd en wordt geweld tegen hen gebruikt als ze hun
32

Alberto Acosta, Buen vivir: Vom Recht auf ein Gutes Leben., München: Oekom Verlag, 2015.

33 buen vivir (Ecuador) – vivir bien (Bolivië) – sumak kawsay (Quechua) – suma qamaña (Aymara) –

Nandareko (Guaraní)
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leefgebied opeisen of verdedigen. Maar tegelijk hielden ze ervaringen, inzichten en
praktijken over vele generaties levend, ook doorheen deze meer dan 500 jaar vaak
vreselijke onderdrukking. Destijds bestempeld als ‘achtergebleven’ of ‘voormodern’,
kunnen we bij deze inheemse gemeenschappen inspiratie en praktijken vinden in het
kiezen voor een nieuw model van samenleven in gemeenschap, in harmonie met de
aarde en al haar menselijke en niet -menselijke bewoners.
Deze gemeenschappen ervaarden en ervaren aan den lijve de desastreuze gevolgen van
een ontwikkelingsmodel ontstaan tijdens de kolonisatie en nu nog steeds werkend via de
neoliberale doctrines en praktijken. Daarbij wordt de wereld opgedeeld in centrumstat en
en periferie, waarbij de periferie de rol krijgt van toeleverancier van grondstoffen en
goedkope arbeidskrachten, zodat de aarde er leeggeroofd en vervuild wordt. Het
dominante ontwikkelingsmodel gaat ook gepaard met onderdrukking en overheersing,
mensen en volkeren worden uitgebuit, de kloof tussen arm en rijk wordt groter, het
model slaagt er niet in de honger uit de wereld te helpen. Het is een model dat
aanleiding geeft tot een enorme financiële speculatie, terwijl aan veel echte noden en
behoeften niet voldaan wordt. En het is een model dat een monocultuur creëert en de
rijkdom van de veelheid platwalst, zowel in de natuur als in de geesten van de mensen
en in gemeenschappen.
Het concept buen vivir is niet beperkt tot de inheemse tradities uit Andes en Amazone,
maar we vinden het ook bij andere inheemse volkeren en ook ruimer op verschillende
momenten in de geschiedenis. Zo worden in het boek vermeld de Ubuntu in Afrika, de
Swadeshi, Swaraj en Apargrama in Indië. De auteur vermeldt ook dat de index vo or
menselijk geluk zoals die in Bhutan wordt gehanteerd, dicht bij het concept buen vivir
staat. Alberto Acosta legt doorheen het boek regelmatig de link tussen wat gaande is in
de gemeenschappen in de Andes en Amazone en gelijkaardige ideeën en praktijken die
wereldwijd leven bij vele mensen die zich niet meer kunnen vinden in het huidige
ontwikkelingsmodel.
Hij maakt een uitgebreide opsomming van heel wat denkers die kritiek hebben geuit op
het vermelde ontwikkelingsmodel, zoals Mohandas Gandhi, Ivan Illich, E.F. Schumacher,
Arne Naess, Vandana Shiva, Eduardo Gudynas, François Houtard, Serge Latouche en vele
anderen.
Tijdens het schrijven aan dit artikel ging ik naar de boekvoorstelling van Het kleine
verzet van Tine Hens 3 4 . Ze ging op verschillende plaatsen in Europa initiatieven
bezoeken, waarbij mensen gezamenlijk projecten uitbouwden, van onder uit, inspelend
op lokale noden en mogelijkheden. Het typische bij al die initiatieven is dat mensen
concreet in actie komen. En ook, dat in al die projecten, uitgaande van het werken aan
een
concreet
doel,
uiteindelijk
het
steeds
groeiende
samenwerken,
het
gemeenschapsgevoel, en het delen ontdekt werden en als enorm waardevol werden
beleefd. Vaak werd het oorspronkelijke project uitgebreid met verdere initiatieven waarin
gemeenschap en het delen de basis vormden. Ook wij worden in Europa gebombardeerd,
in onze levensvisie en levenswijze, door boodschappen vanuit de neoliberale visie, waar
het hoogste goed lijkt te liggen in individueel comfort, rijkdom, luxe, de individuele
zelfrealisatie, het voldoen van steeds meer individuele behoeften die ons aangepraat
worden, waarbij niet stilgestaan wordt bij ‘ten koste van wie en van wat’. Ten koste van
de aarde, van andere mensen maar ook ten koste van de kwaliteit van ons e igen leven
en samenleven. De projecten die Tine Hens in haar boek beschrijft, tonen aan dat ook in
Europa, ondanks de overheersing door het neoliberale model, de behoefte aan leven in
gemeenschap en delen toch niet helemaal ondergesneeuwd is, maar opnieuw tot leven
komt en kan groeien zodra de condities aanwezig zijn. Omdat het zo belangrijk is voor
ons mens-zijn.
Buen vivir is dus geen kant-en-klaar recept, maar een weg die al gaande gebaand wordt,
door
een
verscheidenheid
van
mensen,
gemeenschappen,
situaties.
Deze
34
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verscheidenheid en alle interacties die ze teweegbrengt, worden verwelkomd en gevierd,
en zijn bron van leven, creativiteit en veerkracht. Dit is zo voor de biodiversiteit maar
ook voor de culturele diversiteit.
Buen vivir in de grondwet van Ecuador (2008) en Bolivië (2009)
In de jaren vóór de eeuwwisseling vond in Ecuador, Peru en Bolivië een intensief en
creatief sociaal proces plaats, waarin vele visies rond het goede leven gedeeld werden,
o.a. naar aanleiding van problemen van territorium, natuurlijke hulpbronnen,
watervoorziening, … Het was een zoektocht naar een waardig leven in gemeenschap voor
iedereen, en naar een bewust integreren in de maatschappijvorm van de relatie met de
Aarde die zo belangrijk is voor de inheemse gemeenschappen.
In 2008 nam Ecuador in de grondwet elementen op van buen vivir. Hieronder de aanhef:

“Wij, het soevereine volk van Ecuador,
vanuit de erkenning van onze duizenden jarige wortels, versterkt door mannen en
vrouwen van verschillende volkeren,
vieren en eren we de Natuur, de Moeder Aarde, waar we deel van zijn, en die voor ons
bestaan levensbelangrijk is,
roepen we de naam van God aan en erkennen onze verscheidene vormen van religiositeit
en spiritualiteit,
appelleren we aan de wijsheid van alle culturen die ons als maatschappij verrijken,
[...]
en besluiten,
als erfgenamen van de sociale bevrijdingsstrijden tegen alle vormen van overheersing en
kolonialisme,
met ons sterk engagement voor het heden en de toekomst, een nieuwe vorm van
samenleven van burgers (m/v) op te bouwen, in verscheidenheid en in harmonie met de
natuur, om het goede leven, sumak kawsay, te bereiken,
een maatschappij te creëren die de waarde van mensen en groepen van mensen in alle
aspecten respecteert,
een democratisch land te creëren dat zich verplicht tot de latijnsamerikaanse integratie de droom van Bolivar en Alvaros – en de vrede en solidariteit met alle volkeren ter
wereld”

Uiteraard is het buen vivir niet gerealiseerd enkel omdat het in de grondwet staat. De
grondwet is slechts een gereedschapskist en het participatief proces dient verder te gaan
om van hieruit een nieuwe staat op te bouwen. Dat is een enorme uitdaging. Hoe groot
ook de drang is om volledig komaf te maken met het dominante ontwikkelingsmodel, dit
model is al zoveel eeuwen bepalend aanwezig in de levens van de mensen. Al die tijd
werden ze beknot in hun mogelijkheden om vanuit hun concrete situatie met hun vaak
eeuwenoude kennis en ervaring, vanuit hun eigen dromen en visies, te bouwen aan een
gemeenschappelijk samenleven en aan een lokale economie.
Verder volgen een aantal voorbeelden die aantonen hoe moeilijk het is om consequente
keuzes te maken met wat in de grondwet staat. We zien ook de dubbelzinnige rol van de
regering.
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Aardoliereserves: kiezen voor ontginning of kiezen voor leven en samenleven
Tijdens het
hierboven beschreven maatschappelijk proces groeide ook een
bewustwording rond de aardoliereserves, vooral vanuit de inheemse gemeenschappen
die het sterkst getroffen waren door de ontginning ervan in hun leefgebied. Het
groeiende verzet tegen de ontginning, en de ruime internationale steun voor deze
inheemse gemeenschappen, leidde o.a. tot ‘het proces van de eeuw, in 1993’, waarbij
inheemse gemeenschappen en lokale bewoners samen Chevron-Texaco voor de rec hter
daagden. Onafhankelijk van het resultaat is dit een belangrijk precedent. Ook is er het
verhaal van een kleine inheemse gemeenschap, elders in de Amazone, die zich verzette
tegen ontginningen van olie op hun grondgebied, terwijl het ontginningsbedrijf
gewapende ondersteuning van de staat kreeg. Het verzet, mede dankzij massale
internationale steun leidde tot een uitspraak van de Interamerikaanse Commissie voor de
Mensenrechten, in juli 2004, waarbij een aantal maatregelen opgelegd werden aan het
betreffende bedrijf, de Compañia General de Combustibles, op gebied van bescherming
van de inheemse gemeenschappen. In de eerste helft van 2007 accepteerde het
ministerie van energie en mijnbouw van de Ecuadoriaanse regering dit besluit. In 2010
echter besloot de regering een deel van dat gebied, waar nog vele inheemse
Amazonevolkeren leven, toch aan mijnbouwbedrijven over te laten, zonder bevraging
van de bevolking.
Yasuni
In diezelfde periode groeide bij de bevolking in Ecuador het idee om in een centraal dee l
van het Yasuni nationaal park, midden in het Amazonegebied, de aardolie in de grond te
laten. Hoewel dit voorstel eerst als absurd beschouwd werd voor een land dat zo
afhankelijk is van aardolie, groeide zowel in de eigen bevolking als internationaal
geleidelijk meer steun. Het idee ontstond om voor de olie die in de grond zou blijven en
voor de dienst die op die manier aan het ecosysteem en de klimaatproblematiek zou
geleverd worden, een financiële bijdrage te vragen aan de internationale gemeenschap,
die tegelijk zou bijdragen aan de aflossing van de ecologische schuld van de noordelijke
landen tegenover de zuidelijke. Duitsland speelde een belangrijke rol, zowel in het eerst
ondersteunen van het voorstel als, later, het plots onttrekken van die steun, w at een
domino-effect had op de internationale steun in negatieve zin. Uiteindelijk voerde de
Ecuadoriaanse regering het project af in augustus 2013, omdat volgens haar de
internationale gemeenschap niet duidelijk genoeg met financiële compensaties over de
brug kwam. Volgens Alberto Acosta stond de Ecuadoriaanse regering zelf niet voldoende
achter het project en deed ze niet genoeg om organisatorisch ondersteunend aanwezig te
zijn.
Terug naar af?
Na deze beslissing raken de vele argumenten om de aardolie in het betreffende Yasuni
gebied in de grond te laten, ook internationaal, in de vergeethoek. Op de officiële
landkaarten van het gebied verdween de vermelding van de inheemse gemeenschappen
die er in vrijwillige isolatie leefden. De aanwezige olievoorraden in het gebied worden
ineens drie keer hoger geschat en aan de Ecuadoriaanse bevolking wordt verteld dat
dankzij de olievoorraden in het betreffende gebied, de armoede eindelijk zal kunnen
uitgeroeid worden.
Hier merkt de auteur op dat Ecuador de laatste jaren reeds veel inkomsten uit olie heeft
gehad, maar er toch niet in slaagde om de armoede uit te roeien, alvast niet bij de
inheemse bevolking. Hij stelt vragen bij de schattingen van de inkomsten door de
oliewinning, en stelt dat geen rekening wordt gehouden met sociale en milieukosten. Ook
niet met de kans op lekken en andere ongevallen, waarvan de gevolgen zeer ernstig
kunnen zijn voor het kwetsbare ecosysteem en de in vrijwillige isolatie levende inheemse
gemeenschappen.
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Hij stelt verder dat we niet alleen naar de financiële opbrengst van de olieontginning
moeten kijken, maar ook naar het toepassen van de nationale en internationale
verdragen rond de rechten van de in vrijwillige isolatie levende inheemse
gemeenschappen en de in de eigen grondwet verankerde rechten van Moeder Aarde (zie
verder).
Yasuniseren
Ondertussen groeit in Ecuador het aantal mensen dat vindt dat de Ecuadoriaanse olie in
de bodem moet blijven, ook als er geen internationale financiële compensatie komt.
Een groep jonge mensen, het ‘Colectivo Yasonidos’, verzamelde 30% meer dan de
nodige handtekeningen voor een volksraadpleging, maar de regering gebruikte
bedrieglijke argumenten om een groot deel hiervan ongeldig te verklaren.
Ondanks deze mislukking is het thema en alle bijgaande aspecten aanwezig in nationale
en internationale debatten. Internationaal inspireren de ideeën die in de maatschappij in
Ecuador rond het Yasuni project leven allerlei groepen, waaruit het woord ‘Yasunisar’
(Yasuniseren) ontstond. De auteur vermeldt o.a. projecten in de Nigerdelta, in de Lofoten
in Noorwegen, de eilanden Sint Andrés en Providentia in Columbië, en het Kanarische
eiland Lanzarote. Hij vermeldt ook het wereldwijde verzet tegen fracking, het wereldwijd
groeiende bewustzijn over de noodzaak de CO 2 -uitstoot drastisch naar beneden te halen,
het gebruik van fossiele brandstoffen af te bouwen en te werken aan een
energietransitie.
Verdere kritiek op het dominante ontwikkelingsmode l
Het dominante ontwikkelingsmodel wordt voorgesteld als de enige weg, e en lineaire weg,
als een natuurwet, waarbij een aantal volkeren voorop loopt en anderen volgen of
achteraan hinken, waarbij men spreekt over meer of minder ontwikkelde volkeren, en
waarbij deze laatste moeten ontwikkeld worden. De ‘minder ontwikkelde’ landen moeten
hiervoor ook betalen aan de ‘ontwikkelde’: het kopen van kennis bij de ‘ontwikkelden’,
het verloochenen van de eigen cultuur, kennis en ervaring om de ontwikkelde landen na
te apen, toelaten dat geïmporteerde wetenschap en techniek de organisatie van hun
maatschappij bepalen, en moeten meelopen met het idee dat alles koopbaar en
verkoopbaar is. De auteur herhaalt het steeds: buen vivir is geen verbeterde
ontwikkeling op welk gebied ook, geen alternatieve ontwikkeling, maar een alternatief
voor deze ‘ontwikkeling’. De inheemse gemeenschappen in de Andes en de Amazone
herhalen ook steeds dat
ze volledig komaf willen maken met dit oude
ontwikkelingsmodel, en de bijhorende vormen van uitbuiten en overheersen van de
aarde, van mensen en volkeren.
De rechten van Moeder Aarde
In de Ecuadoriaanse grondwet is het respect voor de rechten van Moeder Aarde
opgenomen. De auteur meldt dat een veelheid aan complexe debatten hieraan
voorafgingen. Veel regeringsafgevaardigden, vooral van rechts, noemden het gewoon
domheid, conceptuele nonsens. De auteur herinnert er aan dat we dergelijke
weerstanden steeds zagen telkens een bewustzijn ontstond en een wil om rechten toe te
kennen aan slaven, vrouwen, kinderen, ...
De natuur moet volgens hem bevrijd worden uit het idee dat ze een rechteloos
eigendomsbezit is. Hij volgt Eduardo Gudynas (2008) die stelt dat alle levenswijzen
gelijkwaardig zijn en evenveel bescherming nodig hebben, ongeacht of ze voor
(bepaalde) mensen en groepen nuttig of niet zijn, ongeacht of ze marktwa arde hebben,
attractief zijn of niet.
De inheemse gemeenschappen leefden al eeuwen met de evidentie deel te zijn van het
netwerk van het leven op aarde, zonder dat ze de term ‘Rechten van Moeder Aarde’
gebruikten, dat was ook niet nodig. Maar in de huidige context, met de invloed van het
dominante ontwikkelingsmodel en het bijhorende economische model, is het invoeren
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van het begrip ‘Rechten van Moeder Aarde’ heel noodzakelijk. Om van daaruit tot een
nieuwe manier van leven en samenleven te komen, met elkaa r en met de aarde. Van ‘de
mens als maat voor alle dingen’, tot de mens die deel is van het grote web van het leven.
Van antropocentrisme naar biocentrisme.
In de Ecuadoriaanse grondwet, vinden we de duidelijke formulering van de rechten van
Moeder Aarde in de artikels 71 en 73:
“art 71: De Natuur of Pacha Mama, Moeder Aarde, waarin leven plaatsvindt en zich
reproduceert, heeft het recht in haar bestaan door behoud en rege neratie van haar
levenscyclussen, functies en ontwikkelingsprocessen, als geheel ger especteerd te
worden.
Art 73: ‘De staat stelt beschermingsmaatregelen en beperkingen in voor activiteiten die
kunnen leiden tot het uitsterven van soorten, verstoring van de ecosystemen of
langdurige verstoring van de natuurlijke cycli.”
Transformatie naar een maatschappij vanuit buen vivir: een enorme uitdaging
Een houding van respect voor het gehele netwerk van het leven, waar we ons als deel
van beleven, draagt op zich bij tot een minder conflictueuze situatie, in vergelijking met
het gangbare economisch model met haar ongebreidelde competitie. Maar tegelijk stelt
de auteur ook duidelijk dat we niet moeten verwachten dat het buen vivir een paradijs is.
Conflicten zullen onvermijdelijk zijn, door de veelheid van visies en praktijken. We
kunnen zeggen dat ze horen bij het transformatieve proces. Waarbij de betrokkenen
doorheen deze transformatieprocessen, in de ingesteldheid van buen vivir, er steeds over
waken om in de grondhouding te blijven van respect voor en gelijkwaardigheid met de
andere (groep). Er blijft de bewuste keuze voor een gezamenlijke inzet, in een
participatief proces, voor een waardig leven voor iedereen, in plaats van een dolce vita
voor sommigen ten koste van de aarde en de anderen. Moeilijkheden en conflicten
kunnen we ook verwachten omdat het dominante ontwikkelingsmodel al heel sterk in de
samenleving en de geesten van de mensen binnengeslopen is, en dus een echte uittocht
nodig is, waarbij nieuwe visies, nieuwe praktijken, nieuwe besluitvormingsprocessen
dienen opgebouwd te worden. De visies, praktijken, besluitvormingsprocessen die over
generaties in inheemse gemeenschappen aanwezig waren, kunnen inspireren om in
actuele concrete situaties op creatieve manier antwoorden te vinden. De transformatie
naar een maatschappij gebaseerd op het goede leven is dus heel noodzakelijk maar ook
een enorme uitdaging.
We zien trouwens dat in Ecuador, sedert deze nieuwe grondwet van kracht werd in 2008,
het consequent uitvoeren ervan heel gecompliceerd verloopt. Een aantal projecten is
duidelijk in tegenspraak met de rechten van Moeder Aarde zoals in de grondwet
vastgelegd. Er is vaak nog tegenspraak tussen de woorden van regeringsleiders en hun
concrete beslissingen in de gevallen van ontginningsprojecten van bedrijven.
We kunnen dus ook aannemen dat het nog veel moeilijker is om wereldwijd de rechten
van de natuur geaccepteerd te zien, zeker omdat zoveel machtsgroepen hun belangen en
privileges bedreigd zullen zien. Tegelijk is het dringend nodig internationaal tot een
verklaring en afspraken te komen over de rechten van de natuur, en zo het leven te
behoeden op democratische manier.
Rechten van inheemse volkeren en rechten van de natuur
Er moet onderscheid gemaakt worden tussen de rechten van inheemse volkeren en de
rechten van de natuur. Zoniet kunnen we vervallen in een eurocentrische visie die natuur
gelijkstelt met de ‘wilden’, en zo een zinloze tegenstelling creëert tussen de cultuur, het
westen, en de natuur, de inheemsen. Ook kunnen we niet van buitenaf , omwille van de
rechten van de natuur, eisen stellen aan de inheemsen en hierdoor hun recht op
zelfbeschikking reduceren. Het is dus nodig onderscheid te maken tussen mensenrechten

35

AARDE-WERK-BRIEF • HERFST 2015

en rechten van de natuur, zo is bijvoorbeeld het recht op gezonde lucht een mensenrecht
en niet een deel van de rec hten van de natuur. Mensenrechten zijn opgesteld vanuit
antropocentrische visie, in tegenstelling met de rechten van de natuur. Maar beide zijn
volgens de auteur nodig, en dienen uitgebreid en geconsolideerd te worden.
Plurinationale staat
Vanuit emancipatorische bewegingen in Bolivië, Ecuador en Peru, vond sedert 1990 een
proces plaats dat leidde tot opname, in de grondwet in Bolivië en Ecuador, van het
concept van de plurinationale staat. Dit ging samen met een bewustwording en debatten
in Bolivia en Ecuador rond identiteit, territoriale problemen, watervoorziening, en
omgang met natuurlijke rijkdommen.
Plurinationaliteit houdt in dat de verschillende gemeenschappen vanuit soevereiniteit
functioneren, met een sterke culturele identiteit en tegelijk de wil te integreren, en dus
niet afgesplitst en naast elkaar te blijven bestaan.
Ook hier is het niet voldoende om dit in de grondwet op te nemen. Wat belangrijk is, is
het maatschappelijke proces, dat leidde tot opname in de grondwet en dat verder ook via
debatten en praxis blijft bijdragen aan de realisatie van de plurinationale staat.
De plurinationale staat is gebaseerd op gelijkwaardigheid en vrijheid van tot dan toe
gemarginaliseerde en onderworpen groepen, en op ware democratie aansluitend bij
inheemse tradities. Men wil prekoloniale maatschappijvormen laten herleven, niet in een
nostalgisch verlangen naar het verleden, maar als bijdrage tot inclusiegerichte
uitoefening van de democratie, vanuit een veelheid van etnische en culturele zienswijzen,
en gevoed door de culturele erfenis van de oorspronkelijke bevolking.
Plurinationaliteit houdt ook in: een nieuwe relatie tot de natuur (cf. de rechten van
moeder aarde), collectieve rechten en niet alleen individuele, en ecologisch burgerschap.
In Bolivië zijn al stappen gezet in deze realisatie, maar er blijft nog veel te doen, in
Ecuador staat men hier nog aan het begin.
We kunnen de vraag stellen of het groeien naar een plurinationale staat geen uitdaging is
wereldwijd, gezien de duidelijke crisis van de nat ionale staat overal ter wereld.
Een andere economie
De nieuwe economie is gebaseerd op het respect voor Moeder Aarde en voor alle
levensvormen op de aarde. Ze speelt in op de keuzes van de maatschappij, laat zich
leiden door de waarde van mensen. Ze heeft als doel de verbetering van de
levenskwaliteit van mensen, gemeenschappen en de natuur, en is gebaseerd op de
rechten van mensen en de natuur.
Hiertoe zullen nieuwe vormen van productie, handel, consumptie, coöperatie en
verwerven van financiële middelen moeten ontwikkeld worden, samen met een andere
verdeling van inkomen, rijkdom, en andere productiefactoren. Economische processen
moeten vanaf de aanvang en verder garanderen dat ecologische kringlopen
gerespecteerd worden en dat de natuurlijke bronnen niet uitgeput worden.
De auteur legt de link met verschillende denkers die opkomen voor stabilisatie van de
economische groei, of een stap verder gaan (negatieve groei, degrowth, krimp,
décroissance). Hij legt de nadruk op het feit dat op de eerste plaats e en bewuste keuze
komt voor verbetering van de levenskwaliteit, en dat degrowth niet mag geïdentificeerd
worden met recessie, die o.a. ook heel wat sociale ellende kan meebrengen.
Uiteraard zal dit nieuwe model bekampt worden door hen die grote belangen he bben,
daarom is het belangrijk een stevige basis te construeren, voor een gezamenlijke nieuwe
weg op alle gebieden.

36

AARDE-WERK-BRIEF • HERFST 2015

Nieuwe economie: autocentrisme als basis voor de transitie
Autocentrisme is een politieke en economische organisatiestrategie, opgebouwd van
binnen uit en van onder uit, inspelend op wat lokaal aanwezig is met als doel de
gemeenschap weer baas te laten worden over haar eigen economie. De lokale
gemeenschap maakt bewuste keuzes, neemt haar rol op bij de uitvoering en zorgt ook
voor de controle. Alberto Acosta geeft het voorbeeld van de bewegingen van
voedselsoevereiniteit en het kiezen voor de korte keten in de landbouw. Consumenten,
boeren en boerinnen werken hier samen voor de lokale productie en consumptie. We
vinden het ook terug in de initiatieven beschreven door Tine Hens.
Autocentrisme gebeurt via een omvattend participatieproces in het samen opbouwen van
het gemeenschappelijke levensproject buen vivir. De bevolking neemt actief deel aan
ontwerp, management en ontwikkeling, met bewuste keuze voor de aard van de
technologie, het toewijzen van de hulpbronnen, collectieve investeringen. Veel
traditionele werkwijzen bleven door de eeuwen bewaard in de gemeenschappen en
kunnen nuttig, soepel en creatief ingezet worden in het samen werken aan he t project
buen vivir. Bijkomende vaardigheden worden geleerd, uitgebreid, benut, op de eerste
plaats via familiale en kleine ondernemingen, en regionale projecten. Op die manier kan
dan gekozen worden om een endogene productiecapaciteit te ontwikkelen, een eigen
marktlogica. Er wordt bewust gekozen in welke mate deze lokale basis, die op de eerste
plaats komt, kan aangevuld worden met buitenlandse input, bijvoorbeeld technologie wat
betreft het benutten van hernieuwbare energiebronnen.
Het nationale scenario wordt opgebouwd vanuit het lokale. Economisch betekent dit dat
op de eerst plaats de lokale markten komen, dan de regionale, de nationale en er wordt
bewust bekeken in welke mate het wenselijk is deel te nemen aan de wereldmarkt.
Tegelijk wordt een democratische tegenkracht opgebouwd op politiek, economisch en
cultureel gebied.
Het voldoen aan de basisbehoeften van iedereen is vanaf het begin een prioriteit in deze
processen, efficiëntie is heel wenselijk ten dienste van sufficientië, en niet, zoals in het
oude model, ten dienste van accumulatie van kapitaal en goederen.
Er wordt afgestapt van het taartenbakkermodel waarin de taart eerst groter moet worden
om dan te verdelen. Dit model heeft bewezen niet te werken, omdat ieder zijn groter
geworden stuk van de taart hardnekkig verdedigt. In het nieuwe model behoort eerlijk
delen tot de basis, en hoort vanaf het begin aanwezig te zijn.
De auteur herhaalt dat de transitie geen kant -en-klaar proces is, maar een weg die al
gaande en in gemeenschap gebaand wordt en niet alleen in de landen van waaruit het
begrip buen vivir expliciet geformuleerd werd, maar ook elders, wereldwijd, in alle
projecten en samenwerkingsverbanden waar mensen bewuste keuzen maken en
praktijken uitbouwen in de richting van een solidaire en ecologische economie. Hij
vermeldt dat in Keulen reeds het tweede jaar de ‘Dag van het goede leven’
georganiseerd wordt, telkens ingaand op een maandenlang proces waarbij burgers zich
afvragen ‘in welke stad willen we leven’. Op de dag zelf wordt 1 vierkante km autovrij
gemaakt en wordt dan open ruimte voor overleg en uitwisseling.
Is het haalbaar?
De auteur stelt heel duidelijk doorheen het boek hoe noodzakelijk deze transitie is, en
tegelijk hoe groot de uitdaging is. En niet alleen in de landen waar het debat over het
goede leven ontstond en aanleiding gaf om het in de grondwet op te nemen. Het is een
wereldwijde uitdaging. Er zal kritisch denken nodig zijn, samen met verbeeldingskracht
en creativiteit, op alle niveaus. Er zal een goede dosis doorzett ingsvermogen en wil nodig
zijn, maar ook bescheidenheid. En het niet aanvaarden van het verstoren van de natuur,
van de uitbuiting van mensen en van het bestaan van geprivilegieerde groepen ten koste
van anderen.
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Hij vermeldt als grootste uitdaging de overgang van een antropocentrische naar een
biocentrische houding, en de uittocht uit een economisch systeem van groei door
kapitaalaccumulatie en gebaseerd op het onttrekken van grondstoffen.
In een situatie waarin het vermelde ontwikkelingsmodel nog alom a anwezig is, en we het
ook in ons meedragen, worden we uitgedaagd om gezamenlijk het goede leven uit te
bouwen, als radicaal alternatief. Het is nodig dit consequent te doen. Vandaar het belang
van dialoog en debat, waarin alle participanten op gelijkwaardige manier gerespecteerd
en opgenomen zijn en waarin we kunnen nagaan of het handelen echt in functie is van
het doel dat we gesteld hebben. Zo bouwen we als maatschappij gezamenlijk een
ervaren en weten op. Dit wordt een sterke impuls voor een wereldwijde verandering. In
het goede leven worden allen betrokken, anders is het geen goed leven!

Lieve De Kinder
Lieve De Kinder is sedert 1992 vrijwilliger bij Voor Moeder Aarde vzw, die overging in Friends of the Earth
Vlaanderen en Brussel en nu samen is gegaan met Climaxi, lid van Friends of the Earth Internationaal. Ze
werkt(e)vooral rond inheemse volkeren, duurzame energie, geweldloze conflicthantering en is sedert de
oprichting eind 1999 ook betrokken bij het Gents Ecologisch Centrum. Ze was van 1997 tot 2014 eindredactrice
van het Bulletin Voor Moeder Aarde, wat later Friends of the Earth Bulletin werd. Ze is sedert 1993 ook
betrokken bij Wervel, en vertegenwoordigde Voor Moeder Aarde en later Friends of the Earth in de voormalige
landbouwwerkgroep van VODO (Vlaams Overleg Duurzame Ontwikkeling). Haar betrokkenheid bij Aardewerk
komt voort uit haar eigen zoeken naar de diepere wortels van de ecologische crisis.
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DE STEM VAN BEDREIGDE VOLKEREN

Iedere poging om ons te europeaniseren of te amerikaniseren is gedoemd om te
mislukken. Wij vragen een economische ontwikkeling, maar gefundeerd op onze eigen
waarden. Wij willen niet de deugden verliezen die wij van onze voorouders geërfd
hebben. Wij zijn beducht voor de ontwikkelingsmodellen die ons van buiten voorgesteld
worden, want zij houden geen rekening met onze diepste waarden.
Coalitie van Quechua- en Aymara-Indianen, Bolivië
Wij hebben gezien hoe de Japanners alles meenamen wat ze konden, zonder zich het
minst te bekommeren over de wereld van morgen. Het enige dat hen interesseerde, was
het geld dat ze ermede konden binnenrijven. Maar er zijn belangrijkere zaken dan de
winst, namelijk generositeit, meevoelen met de zwakkeren, openheid van geest, zorg
voor het behoud van de aarde. Wij hebben aan de Japanners veel te bieden. In de
huidige Japanse maatschappij willen de mensen steeds meer, steeds beter, zonder zich
bezig te houden met de vernietiging van het milieu in Japan en elders. Volgens het Aïnudenken gebruiken wij het minimum waar we nood aan hebben.
Shiro Kayana, Aïnu militant in het noorden van Japan
Indien men wil weten welk model van ontwikkeling ons past, dient men in te stemmen
met het feit dat het verschillend is van het uwe. Wij baseren onze ontwikkeling niet op de
accumulatie van materiële goederen, evenmin op hoge winstmarges verkregen ten koste
van onze gronden en onze nakomelingen.
Evaristo Nugkuag, voorzitter van een organisatie van inheemse
Amazonebewoners
Velen onder ons hebben gevangenschap aanvaard en onze vrijheid en waardigheid
verruild voor een weinig geld en voor het behoren aan een natie die ons rijkelijk uitgebuit
heeft, terwijl wij blootgesteld werden aan gevaar en vernietiging. Onze taal, onze cultuur,
onze religieuze praktijken hebben ernstige schade geleden. Wij hebben slecht s deze plek
om te leven, maar zij is bijna onherkenbaar geworden voor ons. Wij zijn in zekere zin
vreemdelingen op onze eigen bodem.
Poka Laenni, actievoerster voor de rechten van de bewoners van Hawaï
De inheemsen dienen hun ziel te herkrijgen. Wij dienen risico’s te nemen en zonder vrees
aan de moeilijkheden van het leven het hoofd te bieden ten einde onze identiteit en onze
spiritualiteit terug te vinden.
Harold Napoleon, vertegenwoordiger van de Yup’icks, Alaska

Bron: Art Davidson, Nés de la Terre. Les peuples en danger du monde, traduit par Philippe Sabathé, Editions
Solar, 1996.
Vertaling uit het Frans: Paul Haerden
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