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Van de Verlichting tot religieus terrorisme
Een psycho-educatievevisie
Stan Maes studeerde psychologie en pedagogiek aan de Universiteit
Gent, wear hij oak zijn doctorstitel behaalde HIJ is emeritus hoogleraar
gezondheidspsychologie aan de Universiteit Leiden, waar hij ook
decoan was van de Faculteit Sociale en Gedragswetenschappen.
Naast zijn wetenschappelijke expertise op het terrein van
gezondheidsbevordenng en psychologische aspecten van chronische
ziekten, ontwikkelde hij op basis van zijn internationale ervanng oak
een bijzondere belangstelling voor interculturele communicatie en
crossculturele gedragsaspecten.
Voor hetjaar 2016 was Stan Maes benoemd op de wisselleerstoel
Willy Calewaert, gevestigd door de vzw 'De Mens Nu' aon de Vnje
Universiteit Brussel. De colleges die hij verzorgde, vormden de
basis voorditboek Hij gaatdaarbij uitvan vragen ols Wot hebben
we geleerd van de belangnjkste verlichte denkers? Wat zijn de
belangnjkste gevolgen van de Verlichting voor onze westerse
samenleving en wat is de kntiek op de Verlichting?
HIJ bespreekt ook de verdere ontwikkeling van het westers mensbeeld
op basis van de persoonlijkheids- en de sociale psychologie en komt zo
tot fundamentele menselijke doelen en sociale motieven die de basis
vormen van onze samenleving. Hij benadrukt daarbij ook de invloed
van cultuur op waarden en normen en toont aan dat een bepaolde
culturele achtergrond kan leiden tot vooroordelen, discnminatie
en antisociaal gedrag ten opzichte van mensen met een andere
overtuiging of cultuur Op basis hiervan warden huidige uitdagingen
voor verlichtingsideeen vanuit een psycho-educatieve visie besproken,
zoals het moderne nationalisme, migratie en culturele integratie,
terronsme en confrontatie met de islam. Tot slot wordt de vraag
beontwoord of mensen die leven in een land dat verlichtingspnncipes
respecteert, ook gelukkiger zijn.
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brieven steeds een oftweejaar later in bewerkte vorm bundelde en vrijgafom ze te
laten kopieren (de antieke vorm van publiceren). Het gros van de brieven is
geschreventussen96en 111.Datzoudanbetekenendatdebrievenboekenverschenen
vanaf97 of98, met een frequentie van eenperjaar oftweejaar. In later tijd werd er
een tiende boek aan toegevoegd, met de ambtelijke correspondentie van Plinius en
keizer Trajanus.

'Vaakhebjij me aangeradenom brieven die ik met watmeer zorg hebgeschrevente
verzamelenenuit te geven. Dathebik nu gedaan,zonderde chronologischevolgorde
te handhaven(het is geen geschiedwerk)maar gewoon, zoals ik ze in handenkreeg.
Alsjij numaargeenspijt krijgt vanje advies en ik nietvan mijn volgzaamheid!'

De negen boeken persoonlijke brieven van Plinius vormen een soort mozaiek dat een
gevarieerde indmk geeft van Plinius' eigen activiteiten en relaties, in de bredere
context van zijn tijd en de cultuur rond het jaar 100. Van weinig andere Romeinse
auteurs zijn zulke teksten bewaard gebleven, en het is niet meer dan logisch dat men
de brieven op allerlei manieren als bron is gaangebmiken. Met name probeert men ze
vaak te lezenals eensoort autobiografiedie eenbetrouwbaarbeeldgeeftvanPlinius'
leven.

Het is de vraag in hoeverre dat met deze gestileerde zelfportretten echt mogelijk is.
We zien in deze brieven alleen de 'sunny side of life', voor zover die past bij Plinius'

Met dit briefje (Epistula 1, 1) beginnen de Verzamelde brieven van de Gaius Plinius

SecundusMinor, oftewelPlinius deJongere(ca. 62 - ca. 113). Eenflink deelvan zijn
correspondentie heeft hij zelfbijeengebrachten voor publicatie vrijgegeven. Plinius
suggereertdathet allemaalnietzo veel voorstelt. Hij wekt de indruknauwelijksmeer
iets aande brievente hebbengedaandanze gewoonmaar, op verzoek, achter elkaar
te zetten. Meer iets voor de aardigheiddaneen serieuzeliteraire ondememing.
Maarschijnbedriegt: Plinius'brievenproject is in feitejuist groot en ambitieus. leder
detail uit het openingsbriefje moeten we waarschijnlijk interpreteren tot zowat het
volkomen tegendeel. Met een zorgvuldige selectie van brieven wil de schrijver een
firaai geheel maken, waarin hij zijn wereld en zijn eigen prestaties daarbinnenkan
verheeriijken en vastleggen voor het nageslacht. De brieven zijn ook zonder twijfel
grondig voor publicatie bewerkt, en zelfs in de volgorde is niets aan het toeval
overgelaten. De negen antieke boeken privecorrespondentie van Plinius willen een
literair monument zijn, ter meerdere eer en glorie van, bovenal, de brievenschrijver
zelf.

Plinius publiceerde zijn in totaal 247 brieven niet allemaal tegelijk maar in negen
opeenvolgende boeken, waarbij elk boek als een zelfstandigeeenheidwerd opgezet.
De precieze datering is nog altijd onderwerp van wetenschappelijke discussie, maar
hetis waarschijnlijkdathij nietal te langwachttemetpublicatie. Het Ujkt erop dathij

zelfbeeld als ideale gentleman. Je zou het op dat punt kunnen vergelijken met een
persoonlijke pagina op een van de modeme sociale media. De brievencollectie heeft
wel iets weg van een omvangrijk Facebook-account met telkens nieuwe, positief
klinkendeposts.

Als senator, advocaatenvermogendgrootgrondbezitterhadPliniusinRomeeenscala
aanverplichtingen en officiele taken. In zijn brieven laat hij niet na dit voortdurend te
onderstrepen en met lange beschrijvingen toe te lichten. In tal van brieven gaat hij
uitvoerig in op processen die hij (natuurlijk met succes!) heeft gevoerd en op
ingewikkelde besprekingen in de senaat. Voor de modeme lezer zijn dat gewoonlijk
niet de boeiendste epistels.

Interessanter is doorgaans wat Plinius daar tegenover zet. Met grote regelmaat geeft
hij hoog op van 'de vrijheid van de literatuur', veelal in combinatie met het contrast
van de luxe te wonen op het land tegenover de hectiekvan de stad. Zo ontstaat dan
een ideaalbeeldvan een mstig, vakantie-achtigleven op het land, waaralle tijd kan
uitgaan naar zaken van de geest, tegenover de feitelijke noodzaak om in de stad
plichten te vervullen. De schrijver droomt van mst en mimte, vanuit het besef
voorlopig vast te zitten in wat door Nescio zo fraai is beschreven als 'het dal der

plichten'. Op dit punt is Plinius voor veel modeme lezers ongetwijfeld maar al te
herkenbaar.
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In een briefje uit ongeveer 97 aan de Romeinse magistraat Minicius Fundanus
(Epistula 1, 9) is de droom even werkelijkheid geworden. Het is een soort 'begin van
de vakantie'-brief, waarin Plinius merkbaar opgelucht ademhaalt: eindelijk mst! Hij
schrijft het briefje vanuit zijn grote villa aan de kust van Latium, op geringe afstand
van Rome. Het naar zijn zeggen zuivere en eenvoudige leven dat hij daar kan leiden
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Plinius lijkt aan zijn kennis goede raad te geven, maarje kunt de tekst ook lezen als
een aanmatigende opmerking ten koste van de adressaat: misschien kan Fundanus een
leven voor de literatuur niet opbrengen, zoals Plinius. Dan moet hij zich maar

beperkentot andere,minderverhevenactiviteitenzoalstuinierenofpaardrijden.

staat in schril contrast met het leven in de stad.

Beste Minicius Fundanus,

Wonderlijk hoeje een losse dag in Romeprecies hunt navertellen, min ofmeer
dan toch, maar een langere periode niet. Want vraagje iemand: 'Wat heb je
vandaag gedaan?', dan antwoordt hij: 'Ik was bij de uitreiking van een
mannentoga, ik moest naar een verloving, een bruiloft. Mijnheer A vroeg een
handtekening onder zijn testament, mijnheer B wilde mijn hulp by eenproces,
mijnheer C nodigde my in een adviesraad. 'De dagwaaropje zulke dingen doet

Ineenbriefjevaneenoftweejaarlater(Epistula2, 8) isdesituatiepreciesomgekeerd.
DaarschrijftPliniuszelfvanuithetdrukkeRomeaaneenvrienddieintussenhetgeluk
heeft van 'een zorgeloos leven in zijn buitenverblijf. Het gaat om Caninius Rufus, een
stadgenoot vanPlinius: beiden waren afkomstig uit Como inNoord-Italie. Het gegeven
dat Caninius in hun beidervaderstadmagwonen, terwijl Plinius zelfdoorplichten in
hetverre, zuidelijkeRome vastzit, geeftaanzijnbriefje extrazeggingskracht.

lijkenze heelbelangrijk. Maar bedenkje datje ze alle dagenhebtgedaan, dan

Beste Caninius Rufus,

stelt het niets meer voor. En al helemaal wanneerje de stad uitgaat. Want dan
ineens besefje: wat heb ikveel dagen besteed aan saaie beslommeringen!

Doeje aan de literatuur? Ofaanvissen ofjagen? Ofalles bij elkaar? Wanthet
kan bij elkaar aan ons Como-meer! Ja, water vol vis, dieren in deomringende
bossen, ruimte voor de literatuur injouw oasevan rust: het is er allemaal in

Dat heb ik hier in mijn huis in Laurentum, zodra ikweer wat lees ofschrijf, of
wat tijd vrijmaak voor mijn lichaam, dat de basis is voor de geest. Ik hoor niets
en spreek niets uit wat ik liever niet hoorde of uitsprak. Niemand met boze
roddelpraatover eenander, niemanddieikzelfbekritiseer-ja, mezelfwanneer
ik niet best schrijf! Geen hoop ofvrees die mij in beslag neemt, geen kletspraat
die afleidt, ik converseer met mezelfen mijn boeken.
Wat een goed en zuiver leven! Wat heerlijk en respectabel, zulke vrije tijd!
Mooier welhaast dan alle zaken. 0 zee, o kust, mijn ware, geheime Muzendomein: wat een inspiratie gaat vanjullie uit, watfluisterenjullie mij allemaal
in!
Vandaar ook mijn raad aan jou. Die herrie, dat domme gedoe, die absoluut
futiele bezigheden, geef ze op zodra je de kans krijgt en wijd je aan de
literatuur. Of aan ontspanning. Want zoals onze vriend Atilius met zoveel
wijsheid en humor zegt: beter ontspannen dan drukzijn met niets.
Hartelijke groeten,
Plinius

De slotopmerkingen aan het adres van Fundanus vragen am zorgvuldige lectuur.

overvloed.

Maar ofje nu alles bij elkaar doet ofeen ding, ikkanniet zeggen dat ik hetjou

misgun. Alleen, het zit me dwars dat ik het niet ookmag! En dat terwijl ik
ernaar bunker als een zieke naar wijn en baden en koele bronnen. 0, die
bzellende banden, die ik maar niet losser kan maken... Zal ik ze ooit kunnen

verbreken? Vermoedelijknooit. Wantaan oudezakengroeien telkens nieuwe
aanzonder dat die eerste afkomen, en door al dieverbanden,ja al die ketens
wordt de stoet van mijn bezigheden elke dag nog longer.
Hartelijke groeten,
Plinius

Uitsprakenindezebrievenmoetje steedsmeteenkorreltje zoutnemen.Deauteurwil
vooral een gewenst beeld van zichzelfuitdragen, en het is niet gezegd dat alles
letterlijk zo is bedoeld. In dit geval wil Pliaius zijn imago van hardwerkende
plichtsbetrachter met grote verantwoordelijkheden krachtig onderstt-epen. Hij doet dat
onder meer met het pakkende en zelfs paradoxale beeld van 'een steeds langer
wordende stoet van bezigheden'. Dat is een aardige toespeling op geketende slaven,

zoalsdieophetRomeinseplattelandnogaleensindegrootschaligelandbouwwerden
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ingezet (overigens niet door Plinius zelf, zoals hij in Epistula 3, 19 met klem stelt).
Een toespeling op het platteland binnen een beschrijving van stadse plichten is op

HenkS. M Kruijer

zichzelfal een mooie vondst.

In kort bestek schetsen de regels een veelzijdig en complex beeld. Met slechts een
handvol regels en minimale middelen roept de auteur een hele wereld op. Dat is
misschien de voomaamste boodschap van zijn briefje: het toont vooral zijn
meesterschap als schrijver.

Ook wat de boodschap betreft is enige voorzichtigheid op zijn plaats. In andere
brievengeeftPlinius ervanblijk dat verlangennaarmst en mimte, zomervakantieen
leven voor de literatuur, iets moois en wenselijks is, maar toch niet zaligmakend. Een
lange zomerperiode op het land kan ook langdradig en vervelend warden (Epistula
9, 15), enhetactievelevenvanplichtenenlastenin dedrukkestadkandanomgekeerd
weer iets goeds zijn om naar uit te kijken (Epistula 7,3). Eigenlijk weet Plinius het
wel: verlangen naar iets is fijner dan het bezitten (Epistula 2, 15). Een tijdje vakantie
is leuk, maar een heel leven zonderwerk en verplichtingen valt zwaar. Ook dit meer
realistischebesefzalvoor veel lezers herkenbaarzijn.

.
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Nadat Odysseus als drenkeling, naakt en vuil, is aangespoeld op het grofkluitige
(eptpuXos) Scheria, land van de Phaiaken(Homeros, Odyssee 5,441-457), is de eerste
persoon die hij aan het strand tegenkomt en die niet voor hem op de vlucht gaat, de
dappere (Gapooc;) (Od. 6, 140) koningsdochter Nausikaa. Hij richt zich tot haar met een
aanspreking (Od. 6, 149-185) die beroemd is geworden.
Die aansprekingwordthiemaweergegeven(in de vertaling doorAegidiusW. Timmerman) en daarbij in onderdelenverdeeldmet het oog op de analyses die volgen:

A^sk&-^
De vertalingen van beide Plinius-brieven zijn een voorpublicatie uit: Plinius, Mijn
landhuizen, brieven over Romeinse villa's, vertaald en toegelicht door Vincent
Hunink,Amsterdam, Athenaeum- Polak& VanGennep, 2017.

Vincent Hunink(1962), is universitair decent Latijn en Vroegchristelijk Latijn en
Grieks aan de Radboud Universiteit Nijmegen CNL). Hij publiceert geregeld vertalingen van Romeinse auteurs, recentelijk onder meer van Tacitus, Plinius en Augustinus.
[www. vincenthunink. nl]
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Knielen doe ik voor u, o vorstin, 't zij ge godheid ofmens zijt!
Doch zijt ge wel een godin, een van hen die de wijde hemel bewonen,
dan vermoed ik het allermeest dat gij Artemis zijn moet,
dochter van de grote Zeus, om uw bouw en uw schoonheid en grootte.

Maarals gij een van de stervlingen zijt die de aardebewonen,
driemaal gezegendzijn danuw vader en eerbiedwaardigemoeder!
driemaal gezegend uw broers! Wat moet toch een vriendlijke vreugde
telkens hun hart verwarmen, als zij u zien uitgaan ten reidans,
zulk een lieflijke bloem! Maar hij is bij uitstek, van alien,
't allermeest gelukzalig van harte die u als vrouw naar zijn huis voert,
rijklijk gevleid met geschenken. . ..
ii^3-^ i:S^ SS:. . :3. ^^^^3^ ^ :.. S S'i£-3;

.. Wantik zagnog nooit voor mijn ogen

