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Waarom lachen we, als onze ogen toch het antwoord 
geven? 
 
 
Donderdagmiddag, ik zit in de trein van Arnhem naar 
station Driebergen-Zeist. Ik ben op weg naar de eerste 
Studium Fundamentale van de Vrije Hogeschool 
(Tussenjaar Liberal Arts). Ik zal straks, wanneer ik de 
grote, zware, zwarte deur door stap de nieuwe 
studenten van dit jaar ontmoeten. Ik heb hen nog niet 
gezien, zij hebben mij nog niet gezien.  
 Op mijn schoot liggen mijn twee tassen. In mijn 
hoofd het uitgedachte plan voor nu. Ik zou mijn platte 
schoenen van vandaag uitdoen en mijn hakken 
tevoorschijn toveren, mijn lange haren losgooien, 
borstelen, make up goed doen en een colaatje drinken 
om een stoot suiker binnen te krijgen voor voldoende 
energie na een volle dag op school.  

Ik zit tot mijn verbazing in een overvolle trein. Alle 
plekken om mij heen zijn bezet en op de een of andere 
manier staart iedereen naar mij. Misschien omdat er iets 
op mijn gezicht zit, misschien omdat ze door hebben dat 
ik in mijn hoofd aan het worstelen ben met hoe ik nu, in 
deze overvolle trein, mijn plan moet uitvoeren, 
misschien kijken ze niet, maar zit dat in mijn hoofd.  
 
Ik zie op het bord boven mij, ik moet mezelf in een idiote 
positie draaien om het te kunnen lezen, dat we over tien 
minuten aankomen op station Driebergen-Zeist. Nu of 
nooit, gaat het door mij heen. Ik wil een goede indruk 
maken. En voor mij gaat een goede indruk op dit 
moment over er leuk uitzien. Het past voor een moment 
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even niet in mijn hoofd dat dit niets met uiterlijk te 
maken heeft maar met uitstraling of iets in die trant.  

Ik schuif mijn hakken uit mijn jutetas en leg ze op 
mijn schoot. Voorzichtig trap ik met mijn hielen mijn 
schoenen uit en snel buig ik naar voren om mijn hakken 
over mijn voeten te trekken. Ik gris mijn schoenen van de 
grond en prop ze in mijn jutetas. Ik snuif de lucht in de 
coupé op in de hoop dat ik mijn eigen voetenlucht niet 
herken.  

Zal je zien dat mijn colablikje nu onderin de tas 
geëindigd is en ik met mijn hand langs de schoenen het 
colaatje omhoog moet proberen te trekken. Ik houd het 
in mijn hand en zie al voor me hoe dit kleine, onschuldige 
blikje, bij het openen, de hele coupé zal overspoelen met 
plakkerige, druipende cola.  
 
 
In het theaterstuk Huis clos van Sarte zegt een personage 
dat de ander de hel is. In het Filosofie magazine waarin 
ik hierover las, stond dat volgens Sartre, de ander een 
last is omdat hij een object van je maakt. In het blikveld 
van de ander word ik een object. Daarom is het contact 
tussen mensen een gevecht over wiens subjectiviteit 
wint. De blik van de ander is de dood van mijn eigen 
subjectiviteit. ‘De hel, dat zijn de anderen.’  
 
 
‘Dan kom je toch gewoon alleen?  
Singlism is het stigmatiseren van alleenstaande 
volwassenen, inclusief negatieve stereotyperingen over 
en discriminatie van singles. Voor de duidelijkheid: 
singlism betekent niet “single zijn”. Onderstaand 
fragment, uit de Ode aan de alleenstaanden, geschreven 
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door Laurens Collée geeft een duidelijk voorbeeld van 
het idee dat iemand pas “volledig” is als hij/zij een 
partner heeft.  
“Zalig zijn de alleenstaanden met kerst, want zij zijn zo 
ontelbaar veel meer dan hun relatiestatus op facebook. 
Of, in woorden van een goede vriend, wiens vrienden 
over een feest met voornamelijk stelletjes zeiden dat hij 
dan toch gewoon alleen kon komen ‘Nee, ik kom niet 
alleen. Ik kom gewoon.”’ 
 
 
Een tijd lang voelde ik me zielig als ik single was; voelde 
ik me er niet bij horen omdat ik ‘alleen’ was. Nu kan ik 
niet meer zeggen dat ik dat nog steeds voel, omdat ik een 
relatie heb. Wellicht ben ik daardoor niet meer een 
betrouwbare bron. Maar lang voelde het voor mij alsof 
‘een relatie hebben’ verwant was aan ‘leuk zijn’. Dat als 
je leuk bent, je wel een relatie moet hebben. Maar ook 
op die momenten, wanneer ik dat voelde, was ik bezig 
met de blik van de ander. De ogen in mijn rug die iets van 
mij vonden, vulde ik in.  
 
 
In Het monogame drama staat het volgende fragment, 
dat me hielp herinneren dat de ander onze onrust, die 
we eigenlijk zelf voelen, niet voor ons kan oplossen. 
 
‘Als therapeut ondervindt Perel dat vreemdgaan vaak 
wordt gezien als een teken dat er thuis iets verkeerd zit. 
Maar het heeft geen enkele zin om steeds te speuren 
naar dat verkeerde iets. Wat moet veranderen is de 
aanname dat perfectie nastrevenswaardig is en dat 
volledigheid ons zou beschermen tegen Wanderlust. De 

Simone 
van 
Saarloos 
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ander is niet verantwoordelijk voor onze onrust, laat 
staan dat zij of hij deze kan wegnemen of oplossen.’ 
Ik ben bezig in mijn hoofd met wat anderen van mij 
vinden en denken. Ik vul voor hen de gedachtes, over mij, 
in. Waardoor ik voor hen heb bepaald wat ze van mij 
vinden. Er is bijna geen ruimte meer voor de ander om 
zelf na te denken. Een grote invuloefening. Misschien 
ben ik te zelfbewust? 
 
 
In de roman In het buitengebied, wordt in verhalen 
getoond hoe men zich kan harnassen tegen alleen zijn. 
In het eerste verhaal ‘Akiko’ komt een schrijver naar 
voren die zich heeft gevestigd in een afgelegen vallei. Hij 
krijgt van Brain Team een robot toegestuurd die hij mag 
uittesten. Een robot die de leegte van een mens zou 
moeten opvullen.  

Op een gegeven moment stuurt de schrijver een 
rapport naar Brain Team over zijn ontdekkingen:  
‘Rapport aan Brain Team:  
Heren, het is me opgevallen dat Akiko is ingesteld op 
herhaling. Ze slaat op en interpreteert. Ze weet steeds 
beter wat ik van plan ben, kent mijn gewoonten en 
kopieert mijn gedrag. Hoewel ze een grotere 
woordenschat heeft dan ik, neemt ze zelfs mijn 
vocabulaire over. En ze steelt sinds kort ook mijn 
grappen. Voor aanpassen geef ik haar een 10! Maar als 
het om liefde gaat of medeleven blijft ze kil. Ik moet het 
voorbeeld geven. Maar hoe kan ik geven wat ik mis?’  
 
Hoe kunnen we aan de ander geven wat we zelf missen? 
Hoe kunnen we lief zijn voor de ander als we dat niet 

Adriaan 
van Dis 
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voor onszelf kunnen zijn? Hoe kunnen we liefde geven 
als we zelf geen liefde voelen?  
 
Is de ander voor ons tegenwoordig een middel 
geworden? Gebruiken wij de ander niet meer om een 
plek in te vullen, om het lege plekje op te vullen.  
 ‘De status van “in een relatie zijn” is 
belangrijker dan de werkelijke persoon met wie die 
relatie is aangegaan. Iemand vinden staat voorop. Dat 
druist in tegen het ethische principe van 
verlichtingsfilosoof Immanuel Kant dat je een ander 
nooit als middel mag gebruiken om je eigen doel te 
bevredigen. Ieder mens is een doel an sich.  
Door de nadruk in onze cultuur op het vinden van een 
wederhelft is de monogame relatie het doel geworden 
en de persoon met wie je een relatie hebt een middel om 
tot dat doel te komen. Om een relatie te hebben, is een 
partner nodig. Zodoende raakt de partner als mens 
secundair aan de partner als partner.’ 
 
 
Wie ben ik, te midden van al die anderen?  
 
 
‘Het woord ijdelheid is etymologisch terug te voeren op 
het Germaanse idel, dat leeg betekent. Ons woord ijdel 
is er makkelijk in te herkennen, net zoals het Engelse idle. 
Het Engels kent nog een woord voor ijdelheid, vanity, 
verwant aan het Latijnse vanitas. Vanitas betekent ook 
leegheid, nietigheid, of het tegenovergestelde van 
werkelijkheid, onechtheid.’ 
 

Simone 
van 
Saarloos 
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Ik herinner mij de gesprekken met mijn vader in de auto, 
we spraken over een juiste studie. Ja, ik wilde wel 
festivals organiseren, ik houd van al die to-do-lijstjes die 
mijn bureau onzichtbaar maken, ik houd van de druk, het 
bellen, mailen, lijsten maken en vervolgens dat wat op 
de lijst staat door te strepen. Maar wat ik toch het liefste 
wilde, was op het festival op dat reusachtige podium 
staan. Publiek eromheen dat door het dak ging. En het 
maakte me eigenlijk niet uit wat ik daar op dat podium 
deed, ik wilde die aandacht; ik wilde ergens zo 
ongelofelijk goed in zijn dat iedereen om me heen me 
zou aanbidden, bewonderen en ook een beetje jaloers 
zou zijn.  

Maar als je iets willekeurigs doet, enkel voor de 
aandacht, dan wordt je gezien als leeg. Dus vertelde ik 
deze droom maar niet.  
 
 
Zondagavond. Ik lig in mijn joggingbroek op de bank, mijn 
lange blonde haren die tot aan mijn billen reiken, liggen 
nu als een vogelnestje boven op mijn hoofd, 
vastgeknepen met haarspelden. De spieren in mijn 
benen en rug zeuren om aandacht en om slaap na de 
gezelligheid van gisteravond. Ik zap op tv, mijn hoofd zit 
vol en ik wil iets kijken waar ik niet over hoef na te 
denken. Ik beland op Nederland 3 waar ik gechoqueerd 
blijf hangen aan beelden van het programma ‘Zon, 
zuipen, ziekenhuis’. Naalden, vlammende shotjes en 
naakte mensen komen voorbij. ‘Zon, zuipen, ziekenhuis 
is een Nederlandse reality serie waarin drie Nederlandse 
artsen gevolgd worden tijdens hun werk op populaire, 
zonnige bestemmingen. Ze hebben hun handen vol aan 
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de jonge Nederlandse toeristen die alle remmen 
loslaten,’ staat als beschrijving in de tv-gids app.  
 Ik zie een fragment voorbijkomen waarin een 
arts probeert uit te leggen aan vier jonge dames, dat ze 
echt de rolstoel niet kunnen meenemen omdat ze die 
zelf in de kliniek nodig hebben. De drie meiden zijn het 
niet eens met wat de arts zegt. Ze zullen hem aanklagen, 
zegt een van de meiden. De arts probeert uit te leggen 
dat de rolstoel niet gemaakt is om mee het zwembad in 
te rijden. De meiden wankelen door de kliniek, 
schreeuwen naar de arts, een blijft eigenwijs in de 
rolstoel zitten en verdomt het om uit de rolstoel te 
stappen en de kliniek te verlaten.  
 
Ik merk dat ik tijdens het kijken mijn hoofd aan het 
schudden ben. Ik kan dit niet begrijpen en zap door naar 
een ander programma. Ik stop bij TLC waar ook een 
reality serie bezig is. Blijkbaar kijk ik naar The Spouse 
House. Een programma waarin zeven single mannen en 
zeven single vrouwen in een huis geplaatst worden en 
elkaar moeten leren kennen, om zo de ware te 
ontdekken. Iedere week hebben ze een centraal 
moment waarin ruimte is om een aanzoek te doen, 
accepteer je het aanzoek niet, dan is er een grote kans 
dat je het huis uit moet bij de eliminatieronde. Ik pak een 
kussen van de bank en druk het tegen mijn gezicht. Ik 
voel de gevulde mascarawimpers in elkaar geduwd 
worden door het kussen. Ik begin me langzaamaan voor 
de mensheid te schamen.  
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Lieve a(A)nder,  
 
Als ik in het derde jaar van mijn studie niet als verlamd 
over de straten naar school had gelopen met het gevoel 
dat iedereen naar me keek, als ik niet te zelfbewust was 
geworden en niet meer wist hoe mijn armen te houden, 
als ik het fragment van Milan Kundera niet gevonden had 
met de categorieën met ogen waar je voor kan leven, als 
ik niet alleen maar slechte beoordelingen had gekregen 
in mijn eerste twee jaar van de opleiding omdat ik enkel 
schreef voor medelijden, om mijn leven te laten zien, als 
ik mezelf niet helemaal had terug gevonden in het boek 
Zie mij van Frank Meester, als ik niet ongelofelijk lyrisch 
was geworden over het artikel van Jan Drost en mezelf 
had kunnen afvragen of ik wel besta zonder al die 
anderen, als ik niet tegen het obstakel was gelopen dat 
ik iedere keer wanneer ik me schaamde, mezelf in een 
doosje wilde verstoppen, als ik niet de documentaire had 
gezien van de fotograaf Salgado en daar niet met 
waterige ogen van wilde wegkijken, dan had ik enkel nog 
de negatieve kant van de ogen van de ander gezien en 
dan was dit essay niet te lezen geweest voor jouw ogen.  
 
 
Mijn vader werkte veertig jaar op een middelbare school. 
Nu is hij met pensioen. Ik heb een oude vader, bijna 
zeventig. Op het speelpleintje riepen de buurkinderen 
altijd of ik bij mijn opa aan het logeren was. Ik riep dan 
boos en verontwaardigd dat het mijn vader was, 
vervolgens waren ze stil.  

Maar om terug te komen op de middelbare school 
waar hij werkte, hij gaf daar beeldende vormgeving. 
Toen mijn ouders gescheiden waren bracht mijn moeder 
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mij op vrijdagen naar mijn vaders school, omdat hij nog 
aan het lesgeven was. Bij de administratie zat Martha, 
een vrouw die iedere keer opsprong, met een net iets te 
hoge pieplach, als ik binnenkwam lopen. Op vrijdagen 
was mijn moeder met andere dingen bezig. Mijn vader 
gaf les aan heel grote studenten, gezien vanuit het 
perspectief van een zesjarige. Ik speelde met Martha. Als 
ik mijn step mee had, raceten we door de lange, donkere 
gangen van het grote gebouw. 
 Na de basisschool ging ik er zelf heen en zag ik 
Martha iedere dag, een soort schoolmoeder voor mij. 
Toen ik drie jaar terug hoorde dat ze kanker had en haar 
laatste dagen waren aangebroken was ik ontdaan en 
bezocht ik haar in het ziekenhuis.  

Tijdens de uitvaart huilde ik. Ik huilde alsof mijn 
leven ervan afhing. Ik zag de kist niet meer door al dat 
gehuil. Ik schaamde me voor het overheerlijke gevoel dat 
door mijn lichaam gonsde, het heerlijke gevoel om zo 
veel verdriet te hebben. Ik mocht van mezelf niet meer 
huilen omdat ik het te fijn vond en tegelijkertijd wilde ik 
blijven huilen en iedereen laten zien hoe ontzettend veel 
pijn ik voelde.  
 
 
‘De negentiende-eeuwse Russische schrijver Lev Tolstoj 
zag zijn eigen ijdelheid als een slechte eigenschap. Zo 
blijkt als hij in Kindertijd over de begrafenis van zijn 
moeder schrijft: “Voor en na de uitvaart was ik 
voortdurend bedroefd en in tranen, maar aan dat 
verdriet denk ik niet zonder wroeging terug: omdat er 
altijd een soort egoïstisch gevoel doorheen zat: soms de 
wens om te tonen dat ik het bedroefdst van allen was, 
soms bezorgdheid om de indruk die ik op de anderen zou 
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maken, en soms zinloze nieuwsgierigheid waardoor ik in 
stilte mijn opmerkingen maakte over de muts van Mimi 
en de gezichten van de aanwezigen. Ik minachtte mezelf 
omdat ik niet uitsluitend droefenis voelde en trachtte 
alle ander gevoelens te verbergen; zodoende was mijn 
rouwbetoon onecht en onnatuurlijk. Bovendien 
onderging ik het als een soort genot, te weten, dat ik 
ongelukkig was, ik trachtte dit besef van ongelukkig zijn 
in mezelf op te roepen en dit zelfzuchtige gedoe bovenal 
verstikte in mij de werkelijke droefenis.” 

Verderop schrijft de Russische auteur nog: 
“IJdelheid is een gevoel dat het minst valt te verenigen 
met oprechte smart, en tevens zit dat gevoel zo vast in 
de aard van de mens dat zelfs het heftigste leed er zelden 
in slaagt het geheel te verdrijven.”’ 
 
 
In de eerste twee jaren van mijn opleiding Creative 
Writing op de Hogeschool voor de Kunsten, ArtEZ, 
schreef ik autobiografisch. Iedere opdracht die ik kreeg, 
trok ik naar mijn eigen leven of mijn verleden toe. Die 
teksten waren nooit goed, maar dat deed er niet toe. Ik 
wilde mijn verhaal vertellen, ik kende die verhalen 
vanbinnen en vanbuiten en wellicht, als ik het durf toe te 
geven, wilde ik ook wel het medelijden, de aandacht, niet 
voor het geschreven verhaal, maar voor mijn leven.  
 
 
‘De eerste categorie verlangt naar een eindeloze 
hoeveelheid anonieme ogen, met andere woorden, de 
blik van een publiek. De tweede categorie omvat mensen 
die om te leven veel bekende ogen nodig hebben. Dat 
zijn de onvermoeibare organisatoren van cocktailparty’s 
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en diners. Dan komt de derde categorie mensen, die er 
behoefte aan hebben steeds in de blik te zijn van een 
geliefd persoon. En tot slot de vierde categorie, de 
zeldzaamste, van mensen die leven onder de 
denkbeeldige blik van een afwezig publiek. Dat zijn 
dromers.’  
 
 
Wie ben jij, te midden van al die anderen? 
 
 
09:08 uur. De trein begint langzaam op gang te komen 
en rijdt van Utrecht Centraal weg. Ik zie iemand aan de 
andere kant van het spoor uit de net aangekomen trein 
springen en naar mijn trein hollen. Terwijl de trein al 
langzaam rijdt, probeert hij nog op het knopje bij de deur 
te drukken in de hoop dat de deuren zullen openen. Je 
zou toch beter moeten weten, maar blijkbaar is de hoop 
te sterk. Gêne overspoelt mijn lichaam terwijl ik naar de 
man kijk. Ik voel mijn wangen langzaamaan steeds 
sterker gloeien en wil mijn hoofd wegdraaien, maar toch 
blijft die man mijn blik naar zich toe trekken. Ik geneer 
me dat ik wel in de trein zit terwijl hij nog zo hoopvol op 
het knopje blijft rammen. Ik wil roepen: ‘Stop nou toch 
met drukken idioot, je ziet toch dat hij al rijdt. Zet nou 
alsjeblieft jezelf niet zo voor schut.’ Maar ik weet dat de 
man mij niet zal horen en ik mezelf voor schut zal zetten 
tegenover de andere mensen in deze coupé. 

Al die verschillende ogen in de wereld laten mij, op 
een bepaalde manier, handelen.  

Ze houden mij bezig. 
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De ander waar we al een lange tijd bang voor zijn, wat 
als we die eigenlijk zelf zijn? 
 
 
‘Schaamte is het enige adequate antwoord op de 
oorspronkelijke onwetendheid van de mens. Nadat 
Adam en Eva het fruit in bezit namen dat van niemand 
was “gingen hun beiden de ogen open en merkten ze dat 
ze naakt waren. Daarom regen ze vijgenbladeren aan 
elkaar en maakten er lendenschorten van.” Dat is wat 
schaamte doet: ze verstopt iets om iets anders te laten 
zien. Of beter nog: ze gebruikt alleen het gebaar van het 
verbergen om iets aan het licht te brengen wat niet 
simpelweg kan worden aangewezen. God weet zelfs pas 
dat ze van het verboden fruit hebben gegeten als hij de 
kenmerkende eigenschappen van schaamte ziet.’ 
 
 
We proberen iets te verstoppen waarvoor we ons 
schamen. Ik zou liever de schaamte verstoppen in een 
klein doosje, bij me dragen en dichthouden totdat ik er 
anders over ga denken.  
 
‘Toen ik negen was wenste ik dat ik een prijs won die 
eruit bestond dat ik bij iedereen mocht binnenkijken. 
Overal waar ik wilde mocht ik aanbellen. De mensen die 
opendeden zouden achteruitdeinzen en zeggen: “O, de 
prijswinnaar, gaat uw gang.” Ik zou op zoek gaan naar de 
familiefoto’s. Meestal hingen ze aan de muur in de gang 
of stonden ze in de woonkamer op het dressoir of de 
vensterbank. Met mijn hand zou ik alle lachende monden 
bedekken en dan goed naar de ogen kijken.’ 
 

Coen 
Simon 
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Afgelopen kerst was ik in Jordanië, struinde ik markten af 
die groter waren dan de winkelcentra in Nederland en 
werd ik overstroomd door prikkels. Duizenden geuren 
die met elkaar gecombineerd je je neus lieten 
dichtknijpen. Schrikkerig liep ik door de straten, want je 
wist niet wat je bij de volgende hoek kon aantreffen. Uit 
het niets kunnen de koeien daar, bloedend, boven de 
straat hangen.   
           Al die kraampjes vol versnaperingen, kleurpaletten 
van kruiden en kleden waar ik me nog steeds over 
verbaas. Kraampjes vol kleurrijke jurken met glitters, 
kralen op kralen en prachtige V-halzen. En dat terwijl ik 
de vrouwen in Jordanië enkel in gigantische, zwarte 
pyjama-achtige jurken zag lopen.  
 
Die leven mogelijk wel meer voor de ogen van de 
innercirkel, voor de ogen van de geliefde, terwijl ik 
wellicht meer leef voor de ogen van dat denkbeeldige 
publiek. Als ik thuis kom, gaat de jurk uit en de 
joggingsbroek aan, ook als mijn vriend thuis is.  
 
 
Fotograaf Sebastiao Salgado trok de wereld rond en 
fotografeerde het rauwe leven. In de documentaire Salt 
of the Earth worden foto’s van hem getoond terwijl hij 
spreekt over zijn reis, wat hij zag en ervoer. 
 
In zijn foto’s laat hij beelden zien die ik niet wilde zien. 
Hij confronteerde mij. In de documentaire werden 
beelden getoond van bewegingsloze lichamen langs de 
kant van de weg, kinderlijken die staren en vel dat 
gespannen over de botten trekt. Ik wilde wegkijken. Ik 



 20 

wilde mijn ogen sluiten, iets anders opzetten, weg. Ik 
wilde de ander niet op die manier zien.  
In de documentaire vertelt Salgado over zijn beleving. 
Hoe vaak hij langs de kant van de weg zijn camera in het 
gras gooide en huilend op zijn hurken zat. En dat raakte 
mij, want hij heeft iedere keer opnieuw zijn camera 
opgepakt en is blijven kijken.                                                     
 
 
Tijdens het schrijven vraag ik me af voor wie ik dit essay 
eigenlijk schrijf. Of ik dit voor mezelf schrijf of om de 
ander bewust te maken? Misschien schrijf ik dit wel via 
de ander voor mezelf? 

Schrijf ik dit eigenlijk wel voor jou? 
 
 
Het begon al met de optredens in de woonkamer. Het 
liefste als vrienden van mijn ouders aanwezig waren en 
nog liever met tijd om de lampen in de woonkamer naar 
de juiste hoeken te slepen en om een rood doek op te 
hangen. 

Of het nou dansjes, liedjes, verhalen, tekeningen, 
toneelstukjes of trucjes waren, dat maakte eigenlijk niet 
zo veel uit, als ze maar keken en ontzettend enthousiast 
waren.  
 
Ook tijdens mijn toneellessen was dat gevoel aanwezig. 
Dat moment als de laatste zin gezegd was, je met elkaar 
een rij vormde, vooraan het toneel, en het publiek begon 
te klappen. Rillingen liepen door mijn lichaam en op mijn 
gezicht een glimlach die niet leek te verdwijnen. 
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‘De ijdelheid is in het innerlijk van de mens zo diep 
geworteld, dat zelfs een soldaat, een boerenkinkel, een 
kok of een sjouwer zich op de borst slaat en zijn 
bewonderaars wil. Zelfs wijsgeren verlangen daarnaar. 
[…] En ik, die dit schrijft, heb dat verlangen misschien 
ook, en wellicht ook degenen die dit lezen…’ 
 
 
Ik dacht altijd dat ik leefde voor de ogen van een 
denkbeeldig publiek. Maar misschien is dat iets dat ik in 
twijfel moet trekken. Mogelijk wil ik dat het een 
denkbeeldig publiek is wanneer de blik beoordelend is. 
En wellicht wil ik dat het een aanwezig publiek is, de 
aanwezigheid van ongelofelijk veel anonieme ogen, 
wanneer ik aandacht krijg en daar op dat podium mag 
staan en bewonderd word.  

Ik dacht altijd dat de ander iets negatiefs was in 
mijn leven. Met zijn beoordelende ogen op mij gericht. 
Maar besta ik wel zonder al die anderen om mij heen?  
 
Misschien moet ik leren om naar de ander te kijken, 
gewoon als ander. Niet als middel, maar als doel, om de 
ander te kunnen zien.  
 
 
Ik heb van mijn ouders geleerd dat je eerst onafhankelijk 
moet zijn voordat je een goede relatie kan hebben. Dat 
je op jezelf moet kunnen staan en dat je een ander niet 
nodig moet hebben. De ander moet een welkome 
toevoeging zijn, meer niet. 
 

Blaise 
Pascal 
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‘“Kun je verliefd worden op een AI (Artificial Intelligence) 
of OS?” Waarop ze antwoorden met een emotioneel: 
“Nee, dat kan niet!” Zij zien dat het nastreven van het 
onmogelijke veel schade kan aanrichten. 
En ik ben het met hen eens. Omdat de liefde zo niet 
werkt. Omdat mensen zo niet werken. Zo zitten we niet 
in elkaar. Wij zijn geen solitaire, onafhankelijke 
individuen. Wij zijn sociale wezens, niet in de zin dat we 
het wel gezellig vinden om met elkaar rond te hangen, 
maar wezenlijker: zonder anderen weten we niet eens 
wie we zijn. Geen ik zonder een ander. 

Vraag jezelf maar eens af wie je bent. Ik kan 
zeggen: ik ben een zoon. Dat kan ik alleen zeggen en 
ervaren omdat er anderen zijn die mij als zodanig 
erkennen. Ik kan zeggen dat ik een geweldige minnaar 
ben, maar als ik de enige op aarde ben die er zo over 
denkt... Voor ons diepste besef van wie we zijn, zijn we 
afhankelijk van anderen. Onze identiteit is een sociale 
constructie. We kunnen het niet alleen. Daarom moeten 
we onszelf de vraag stellen: “Who are we without the 
ones we love?” --- Als we onze afhankelijkheid blijven 
zien als een zwakte, als we blijven proberen alle liefde en 
geluk en veiligheid uitsluitend in onszelf te vinden, zullen 
we het vermogen tot liefhebben verliezen. En dat 
betekent onszelf verliezen. We hebben niet nog meer 
romantisch consumeren nodig. We hebben niet nog 
meer isolerende technologie nodig om daarmee 
eindelijk onze complete emotionele onafhankelijkheid te 
realiseren. 

We hebben afhankelijkheidsverklaringen nodig. 
Liefde is een afhankelijkheidsverklaring. Ik heb lief, dus ik 
ben afhankelijk. Een mens zijn is een wandelende 
afhankelijkheidsverklaring zijn. Ik ben afhankelijk, dus ik 

Jan 
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heb lief.’ 
 
Geen ik zonder anderen. Wellicht heb ik al die anderen 
om mij heen nodig om tot een ik-identiteit te komen. Om 
mezelf te vormen, te handelen door de ogen die op mij 
gericht ‘lijken’ te zijn. Mogelijk besta ik helemaal niet als 
ik al die anderen zou verwijderen?   
  
 
 
‘Het is niet jij die de wereld een plaats geeft, maar het is 
de Ander, die jou aanspreekt, appelleert en jou een 
plaats geeft.’ 
 
‘Volgens Levinas is de medemens niet slechts een ander 
persoon, maar verschijnt die als een vreemde ander. Om 
het overstijgende anders-zijn van de ander te 
benadrukken schrijft hij de Ander herhaaldelijk 
opzettelijk met een hoofdletter. De Ander is geen object 
waar ik gebruik van kan maken. Volgens Levinas 
verschijnt de Ander – hij spreekt van “het gelaat van de 
Ander” – als ontoegankelijk schepsel dat een appèl doet 
op mijn verantwoordelijkheid.’ 
Het enige wat ik me nog afvraag is: wat betekent de 
ander nog als de ander er niet meer is. Al meerdere jaren 
leef ik met de angst om mijn vader te verliezen, na 
meerdere hartaanvallen. Ik vraag me af wat er gebeurt 
als hij komt te overlijden. Of ik dan nog voor zijn ogen 
leef?  

Met daarin de vraag wat is dit essay nog als het in 
de boekenkast belandt? Denk jij dan nog aan de ogen van 
de ander? Denk jij dan nog aan dit moment?  

Emmanuel 
Levinas 

Filosofie 
magazine 
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‘Flow’ refereert aan een mentale toestand waarin een 
persoon volledig opgaat in zijn of haar bezigheden.  
Flow wordt gekenmerkt door op de betreffende acties 
gerichte energie en activiteit, volledige betrokkenheid 
daarbij, alsmede het feit dat men de activiteiten 
succesvol uitvoert.  
 
'Flow van verbinding' op de spirituele variant van Oerol. 
Dan gaat het begrip ‘Flow’ over in verbinding staan met 
anderen om je heen. 
 
 
Is ijdelheid leeg? 
 
 
‘Maar wat is er mis met ijdelheid? Ik heb geen idee. Leidt 
onze ijdelheid er niet juist toe dat we de wereld voor 
onszelf en anderen mooier maken? We willen ons beter 
voordoen dan we zijn en daarom worden we ook beter. 
We tooien ons naakte lichaam met sierlijke kleding. We 
geven onze nietige gestalte meer allure door grote 
indrukwekkende gebouwen te bouwen, interessante 
erudiete boeken te schrijven, prachtige glas-in-
loodramen te ontwerpen, kleurrijke schilderijen te 
maken en ga zo maar door.  

En leidt ijdelheid juist ook niet tot zelfreflectie? In 
de achttiende eeuw schreef de Schotse denker David 
Hume over ijdelheid: “Omdat we voortdurend alles in 
het werk stellen om naam en faam en reputatie te 
verwerven, nemen we onze eigen handelswijze en ons 
gedrag geregeld onder de loep en vragen we ons af hoe 
deze verschijnen in de ogen van diegenen die ons nabij 
zijn en ons respecteren.” Dus als je je graag goed wilt 

Betekenis 
begrip flow 
Wikipedia 

Betekenis 
begrip flow 
Oerol 
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voordoen voor anderen en nadenkt over hoe je in hun 
ogen overkomt, zul je goede karaktereigenschappen 
ontwikkelen, zoals eerbied voor jezelf en voor anderen.’ 
 
 
In mijn kleine appartement staat de eettafel tegen de 
muur aan, waardoor het eerder een bureau lijkt dan een 
eettafel. Maar bureau klinkt volwassener en als ik zeg dat 
het mijn bureau is, dan moet ik denken aan al die uren 
dat ik achter mijn bureau als middelbare scholier zat. 
Met boeken waaruit ik moest leren en mijn moeder die 
binnenkwam om te vragen of ik mijn huiswerk al gedaan 
had. Dus is het mijn eettafel. Iedere week op zaterdag 
loop ik naar het sigarettenwinkeltje om de hoek en koop 
ik de Volkskrant. Meestal vind ik niet de tijd om erin te 
lezen of maak ik niet de tijd. Maar altijd blijft de krant 
daar een week liggen op mijn eettafel, ook al is het 
nieuws verouderd en komen de nieuwe updates van NOS 
met een berichtje binnen op mijn telefoon, hij blijft op 
mijn eettafel liggen. Hij ligt daar om gezien te worden.  
 
Zou iemand mij beter, bijzonderder, indrukwekkender, 
slimmer vinden als mijn krant op tafel klaarligt om 
bekeken te worden? 
 
 
Mogelijk mag ik dus wel zeggen dat ik de aandacht van al 
die ogen zou willen? Misschien hoeft dat niet per se leeg 
te zijn.  
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‘Blozen is de meest vreemde en meest menselijke van 
alle gelaatsuitdrukkingen. De blos heeft geen fysieke 
oorzaak - een lach kun je opwekken door te kietelen, een 
frons of een huilbui door iemand te slaan, angst en beven 
door te dreigen iemand pijn te doen. De blos wordt 
veroorzaakt door een vorm van zelfbewustzijn. Het 
gezicht is van alle lichaamsdelen het meest bekeken en 
bestudeerd. Dat is ook logisch, want vooral aan het 
gezicht lezen wij de menselijke emoties af, en het bevat 
de bron van de menselijke stem. Het gelaat is eveneens 
de hoofdzetel van schoonheid en lelijkheid, en over de 
hele wereld het meest versierde lichaamsdeel. 
  Het gedrag dat optreedt bij blozen, het 
verbergen van het uiterlijk, vindt ook plaats wanneer 
men zich schaamt over een moreel vergrijp. Ook dan is 
men geneigd zijn gezicht af te keren, neer te buigen of te 
verbergen. Maar wat hebben schuld bekennen en 
oprecht berouw tonen met blozen te maken? Deze 
gewoonte is waarschijnlijk ontstaan bij de prehistorische 
mens. Die had nog maar weinig moreel besef, maar hij 
zal wel zeer gevoelig zijn geweest voor zijn uiterlijk - 
vooral in relatie tot de andere sekse. Wanneer er 
geringschattend gedaan werd over zijn voorkomen, zal 
hij zich daar ongemak over hebben gevoeld. Dit is een 
vorm van schaamte. Aangezien het gezicht het meest 
bekeken deel van het lichaam is, is het begrijpelijk dat 
iemand die beschaamd is over zijn voorkomen, het 
gezicht wil verbergen.’ 
 
 
Ik merk dat ik op zoek ben naar een antwoord op de 
vraag of we een ander kunnen zien zonder onszelf daarin 
mee te nemen. En eigenlijk ben ik bang dat dat niet 

Charles 
Darwin 
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zomaar kan. We kunnen onszelf nooit geheel overstijgen. 
Nooit helemaal weg uit onszelf. Ik vind het idee pijnlijk, 
dat we nooit puur naar een ander kunnen kijken zonder 
onszelf mee te nemen.  
 
Ik was van plan om bij dit onderzoek brieven te schrijven 
naar willekeurige anderen, waarin ik vragen uit dit essay 
zou stellen aan die anderen. Ik was van plan die brieven 
en mogelijke antwoorden op te nemen in dit essay. Maar 
toen ik erover ging nadenken, waarom ik dat wilde, 
kwam er eigenlijk als antwoord dat ik niet alleen de ‘ik’ 
over de ander wilde laten spreken. Dat ik de ander wilde 
betrekken in deze zoektocht naar de ogen van de ander. 
Omdat ik me schuldig voelde als alleen ‘ik’ zou praten 
over ‘anderen’.  
 
Mijn eerste herinnering is van toen ik drie jaar oud was. 
Vaak is het lastig om te bepalen of je je iets echt 
herinnert of uit foto’s hebt gehaald. Mijn eerste 
herinnering is een ruzie tussen mijn ouders. Ik neem aan 
dat daar geen foto’s van zijn gemaakt. Ik herinner mij dat 
mijn moeder mij vasthield in haar armen, mijn ouders 
naar elkaar schreeuwden en dat mijn moeder en ik 
vielen. Ik had een schaafwond op mijn knie en kreeg voor 
het eerst jodium op mijn huid. Later bleek dat deze 
herinnering ingewikkelder in elkaar zat. Mijn moeder gaf 
als reden voor de val dat mijn vader ons duwde, terwijl 
mijn vader van mening was dat mijn moeder schrok, een 
stap naar achter maakte en over de drempel struikelde.  
 Mijn ouders kunnen het goed met elkaar 
vinden, komen regelmatig bij elkaar op de koffie en bij 
belangrijke momenten van mij, zijn ze beiden aanwezig. 
Ondanks dat ze uit elkaar zijn, hebben ze het goed met 
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elkaar. Maar na twintig jaar gescheiden te zijn, is er nog 
steeds geen antwoord op de vraag: hoe kan het dat we 
vielen? De antwoorden zijn nog steeds afwijkend. Hoe 
kan het zijn dat in één momentopname de blikken zo 
verschillend zijn? Zien we niet hetzelfde of willen we 
soms niet hetzelfde zien?  
 
 
‘Op zoek gaan naar iemands graf heeft veel weg van het 
ontmoeten van een onbekende in een café. Elke tombe 
een tafel. Van een afstand kan elke persoon diegene zijn 
die op ons wacht; elke grafsteen het graf dat we zoeken.  

Om de juiste persoon te vinden moeten we ons 
onder de mensen, tussen de mausolea begeven, en 
geduldig wachten tot de ontmoeting daadwerkelijk 
plaatsvindt; elke inscriptie en elke grimas zullen we van 
dichtbij moeten bekijken, aftesten, wat misschien wel op 
hetzelfde neerkomt. 
 
 
Ik voel me daarbij net als Brodsky:  
 
 Ik geef om mensen geen zier.  
 Ik moet hun uiterlijk niet.  
 Ze hebben een soort blik  
 vast aan het leven geniet.  
 en op  hun gezicht geprikt.  
 
Om het graf te vinden dat we zoeken, met de exacte 
inscriptie, is het zaak zorgvuldig de kneuzingen in het 
marmer na te lopen; om het gezicht van de onbekende 
te herkennen moeten we de voorstellingen van het 
verwachte profiel vergelijken met de variatie aan 
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neuzen, baarden en voorhoofden die we tegenkomen; 
we zullen de blikken van de onbekende moeten lezen 
zoals we een grafschrift lezen, tot we het juiste opschrift 
tegenkomen, het in steen uitgehouwen “ja, ik ben het” 
van de dode die op ons ligt te wachten.’ 
 
Misschien moet ik ophouden met nadenken over al die 
ogen die op mij gericht zijn. Mogelijk moet ik de tijd 
nemen om niet bij mijn eigen blik en gevoelens te blijven 
hangen maar moet ik ook eens de tijd nemen om bij de 
ander te zijn. Om de ander echt te bekijken, de blikken 
te lezen in de variaties aan neuzen, baarden, 
voorhoofden en ogen.  
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