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Prof. dr. René Munnik

Bij wijze van inleiding  
Erfenissen van Utopia

2016 is een jaar van minstens drie herdenkingen die 
hun oorsprong vinden in gebeurtenissen die een half 
millennium geleden plaatsvonden – in 1516. 1516 was 
het sterfjaar van Hieronymus Bosch, die vroege kampi-
oen van dystopische, om niet te zeggen infernale tafere-
len, waarvan een groot deel momenteel te bezichtigen 
is in het Noordbrabants Museum. Maar het was ook het 
geboortejaar van twee teksten die van het allergrootste 
cultuurhistorische belang zouden blijken. De ene: het 
in maart 1516 door Desiderius Erasmus in Bazel gepu-
bliceerde Novum Instrumentum Omne – weliswaar niet 
de allereerste maar wel de belangrijkste gedrukte re-
constructie van de Griekse grondtekst van het Nieuwe 
Testament... een mijlpaal in de bijbelse tekstkritiek. De 
andere: het in dat zelfde jaar door Erasmus’ vriend Tho-
mas More in Leuven uitgegeven De Optimo Reipublicae 
Statu deque Nova Insula Utopia (‘Over de ideale staatin-
richting van het nieuwe eiland Utopia’) – beter bekend 
onder de verkorte titel: Utopia.

Beide werken kondigen, ieder op hun eigen manier, 
een nieuwe tijd aan. Erasmus’ Novum Instrumentum le-
vert het materiaal voor Luthers bijbelvertaling – Luther, 
die in 1516 zijn 95 stellingen al voor de geest heeft en ze 
het jaar daarop publiceert –, en daarmee ook een aanzet 
tot een nieuwe stijl van theologiebeoefening die in de re-
formatie zal floreren. More’s Utopia begeeft zich daaren-
tegen veeleer op het terrein van de politiek, maar het re-
presenteert evenzeer een nieuwe tijd – terwijl die nieuwe 
tijd ook nog eens het onderwerp van het boek vormt, zo 
lijkt het althans. Hoe dan ook, Utopia is gaan figureren 
als exponent van de ‘utopische’ toekomstgerichtheid die 
kenmerkend zou worden voor de moderniteit.

Het voorliggende nummer van Filosofie heeft More’s 
Utopia als uitgangspunt, maar het blijft niet enkel bij dat 
werk of bij zijn schrijver stilstaan. Daarom is een titel als 
‘Erfenissen van Utopia’ het meest gepast. Het nummer 
begint met bijdragen van Erik de Bom en Donald Loose 
die betrekking hebben op het werk van More zelf... op 
de motieven, de context, de eigen aard van More’s com-
plexe narratief, etc. Daarna volgen drie bijdragen waarin 
de doorwerking van More’s aanzet tot de utopie wordt 
geëxploreerd: in de idee van politieke tolerantie (Theo 
de Wit), in de literatuur (Clara Bolle) en in de kunsten 
(Sampie Terreblanche).

Erik de Bom – een van de organisatoren van de 
internationale conferentie over More en Erasmus 
aan de KU Leuven dit jaar (Authority Revisited, van 
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31 november tot 2 december 2016) – bijt het spits 
af door Utopia te presenteren en te situeren binnen 
de politiek-maatschappelijke context van die tijd. Die 
werd gedomineerd door de gedachte van de hiërarchi-
sche eenheid van vorst en volk, waarbij de eerste werd 
geacht een voorbeeldfiguur te zijn die zelf zijn voor-
beelden weer ontleende aan geïdealiseerde vorsten-
spiegels waarin de deugd centraal stond. Die politieke 
constellatie werkte niet (meer), zoals een tijdgenoot 
van More, Niccolò Machiavelli, duidelijk maakte. Een 
standpunt dat More deelde. Maar tegenover Machia-
velli’s Realpolitik plaatste hij de gedachte van een ra-
dicaal anders ingerichte maatschappij die echter nooit 
eenzijdig opgelegd kan worden, maar enkel realiseer-
baar is langs de weg van de geleidelijkheid en de huma-
nistische raadgeving.

Donald Loose’s benadering van Utopia zet aan bij 
de specifieke problemen waarmee een woordvoerder 
van die raadgevingen binnen de politieke realiteit van 
die dagen werd geconfronteerd. Wilde hij zijn stem la-
ten horen zonder zijn leven te verliezen, dan was hij 
gedwongen tot een ductus obliquus – een ‘zijdelings 
manoeuvre’, ofwel een spitsvondige, omzichtige en 
indirecte manier om uit te drukken wat hij zeggen 
wilde, om zodoende nieuwe gedachten in gevestigde 
overtuigingen te laten infiltreren. Politiek is voortaan 
een zaak van onderling beraad, maar vertel dat maar 
eens aan een alleenheerser. De talloze woordspelingen, 
dubbele bodems en onbeslisbaarheden – wie is eigen-
lijk de ik-figuur uit de tekst? Waarom wordt de ‘ideale 
staatsinrichting’ van Utopia beschreven door iemand 
die ‘Praatjesmaker’ heet? – zijn daarvan het gevolg, 
zodat niet eenduidig is vast te stellen wat voor soort 
utopie Utopia is, als het dat al is.

Zowel het motief voor Utopia als de narratieve stra-
tegie ervan, getuigen van een echec: de eenheid van 
vorst en volk vertoont barsten. Dat wordt er niet beter 
op wanneer de samenleving in religieus opzicht haar 
homogeniteit verliest onder invloed van de reformatie, 
met ontwrichtende geweldplegingen zoals de Franse 
Bartholomeusnacht (1572) tot gevolg. Een antwoord 
daarop is het Edict van Nantes (1598) waarin zoiets als 
religieuze tolerantie voor het eerst gestalte krijgt. Dat 
is weliswaar meer dan tachtig jaar na het verschijnen 
van Utopia, maar de beginselen ervan zijn al wel dege-
lijk in More’s boek terug te vinden. Theo de Wit laat 
in zijn bijdrage zien hoe dit beginsel van (religieuze) 
tolerantie – dat aanvankelijk zelf slechts als een onver-
mijdelijke remedie tegen een nog groter kwaad werd 
geaccepteerd – aan het einde van de twintigste eeuw 
een omslag doormaakte en zelf een utopisch ideaal 

werd. Met alle wrange consequenties van dien – want 
was tolerantie eerst een principe om de ander te dul-
den en dus niet uit te sluiten, later werd het een wapen 
in een uitsluitingsstrategie: wij (toleranten) versus zij 
(intoleranten).

Loose had in zijn bijdrage al gewezen op een won-
derlijke ambiguïteit in Utopia: het boek klinkt het pro-
gressiefst in de kritiek op de reële maatschappelijke 
misstanden van die tijd, maar wanneer de ‘toekomstige 
wereld’ van Utopia wordt beschreven dan zijn het voor-
al ook maatschappelijke structuren uit het verleden die 
daarin een rol spelen. Clara Bolle gaat daar nader op in 
aan de hand van de vraag of het utopische verlangen 
niet ook een nostalgische heimwee naar een verloren 
paradijs kan zijn. Ze neemt daarvoor een specifieke 
instantie van de literaire utopie in beschouwing, te we-
ten de romans Radetzkymars (1932) en De kapucijner 
crypte (1938) van Joseph Roth, waarin het utopische 
perspectief in feite wordt gevormd door de nostalgie 
naar de Oostenrijks-Hongaarse dubbelmonarchie die 
in oktober 1918 aan zijn einde was gekomen. Zo’n nos-
talgische utopie is per definitie een ou-topie; een ver-
langen naar een land dat nergens te vinden is, omdat 
het verleden uit de aard der zaak niet meer kan worden 
betreden. Een dergelijke utopie mondt dan ook uit in 
een ‘elegie voor hetgeen wat voorbij is en dat wat nooit 
zal komen.’

Terwijl Clara Bolle zich op de literatuur richt, ana-
lyseert Sampie Terreblanche utopische elementen in 
de kunst … schilderkunst, muziek, architectuur. Hij 
doet dat aan de hand van het denken van Ernst Bloch. 
Diens principe van de hoop impliceert als zodanig nog 
geen utopische verwachtingen, laat staan blauwdruk-
ken, maar het is wel gevoelig voor gestes die anticiperen 
op een humane toekomst te midden van een onaffe en 
gebroken werkelijkheid. Bloch noemt dergelijke antici-
perende gestes ‘voor-schijn’ (Vor-Schein), die weliswaar 
niet exclusief maar wel voornamelijk in de kunsten 
worden aangetroffen, en die allemaal als een hoopvol 
teken fungeren. Terreblanche onderscheidt drie niveaus 
van ‘voor-schijn’: de representatieve en de symbolische 
voor-schijn, en tenslotte de voor-schijn in een chiffre, 
geïllustreerd aan de hand van tal van voorbeelden uit 
de kunsten. Hij eindigt met een kritische notitie: dat 
Blochs kunstfilosofie met name bij haar interpretatie 
van hedendaagse kunst het gevaar loopt om juist de 
werken die de verontrustende kant van de werkelijkheid 
willen tonen, al te geforceerd in het humaniteitskoor te 
laten meezingen. Maar, voeg ik toe, dat laatste zou men 
misschien ook kunnen zeggen bij veel panelen van Hier-
onymus Bosch.


