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I. VERLIES 

•

Verdriet stelt ons beter dan wat ook in staat te leren kennen wie we 
zijn, waar we zijn en waarnaar we verlangen. Een wereld die het 
verdriet wil verbieden of het laat afvloeien nog voor het de aarde 
heeft aangeraakt, zet het bestaan zelf op het spel en maakt ons tot 
een bodemloos wezen, vastgekleefd in een giftig web van verwach-
tingen, eisen, verleidingen waarin het langzaam oplost. Misschien 
is dat de bedoeling. Misschien is het ook de bedoeling dat het ver-
langen als ijdelheid, hebzucht en als een impuls tot onverdraag-
zaamheid belachelijk gemaakt wordt. Dat zou heel goed kunnen. 
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§1. Tegen het verdriet 

Ja, verdriet doet pijn, we hebben het er moeilijk mee, we willen 
het niet en zouden er liefst van gevrijwaard blijven. De meest 
voor de hand liggende strategie is in ontkenning te gaan. We 
kunnen doen alsof verdriet niet een van de onvermijdelijke, las-
tige en minder mooie eigenschappen van het leven is, maar een 
fout die verdrietigen vooral zichzelf moeten aanrekenen, omdat 
ze op dat punt niets van het leven en van de beste manier om 
daarmee om te gaan begrepen hebben.

›	 1| Zo’n incriminerende, in dit geval elitaire redenering gaat 
bij bepaalde theologen en filosofen als volgt. Verdriet is een on-
nodig gevolg van een groezelige hechting aan wereldse zaken, 
die mogelijk en zelfs verleidelijk geworden is door te verzuimen 
in de hechting aan God (of een ander hoog en alle aandacht op-
eisend beginsel), van wie speculatief gesteld wordt dat hij een ge-
beurtenis die wij als een bron van verdriet ervaren wel degelijk 
gewild heeft.

Een verlies kan verdrietig lijken, maar is dat toch niet, als we 
er maar vanuit een hoger, alles overziend perspectief naar kijken, 
een beetje met de ogen van God zelf. De pijn die er misschien 
toch is, goed, die heeft een zeker bestaansrecht, maar toont voor-
al aan dat we God wantrouwen, en dat wantrouwen is altijd mis-
plaatst. Het komt goed. Het is al goed. En werkelijk verdriet is 
eigen schuld en krijgt alleen een kans bij mensen die van het ver-
keerde houden, dus van iemand of iets in de broze, veranderlijke 
werkelijkheid.

De in de ogen van velen ethisch dubieuze consequentie dat 
menselijke hechtingen op zichzelf dus kennelijk niet waardevol 
zijn, lijkt hierbij niet als tegenargument erkend te worden. Men-
selijke hechtingen: liefde, vriendschap, alle onderlinge verbin-
dingen waarvan mensen het verlies als verdrietig zouden kunnen 
ervaren. 

›	 2 | Zonder redenering, maar met afkeer en door een in haar 
ogen superieur alternatief te tonen protesteert in het algemeen 
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de wereld waarin we nu beland zijn, tegen het verdriet. Ze staat zo 
graag met een glimlach om haar eigen schoonheid voor de spiegel, 
dat ze het verdriet moet vrezen, want dat tekent mensen met groe-
ven in het gelaat. Wie verdriet erkent, verbindt zich met de verlie-
zers, de afstotelijke verliezers in de wedstrijd die het leven is. 
Verdriet wordt als een besmettelijk stigma ervaren, toegebracht 
door treurigen die niet opgewassen zijn tegen die moderne opga-
ve, het leven naar de hand te zetten. Verdriet is een bewijs van een 
cruciaal en verfoeilijk onvermogen. Afwending van verdriet be-
vestigt de eigen kracht en rechtvaardigt het eigen succes.

Die emotionele logica van succes, optimisme en verheffing 
blijkt te werken. Er is vermoedelijk ook niet veel mis met opti-
misme, zelfs niet met optimisme dat een mens of een cultuur 
tegen beter weten in door een lastige tijd probeert te slepen. 
Maar optimisme zou riskant kunnen worden als de mogelijke 
implicatie ervan aan de ene kant zelfverloochening, zelfverlies en 
vervlakking van de liefde is, en aan de andere kant een radicale 
miskenning van de anderen en van de werkelijkheid, op het mo-
ment dat die verdrietig zijn. De vraag of die miskenning ethisch 
aanvaardbaar is, wordt niet beantwoord door degenen die hun 
kin omhoogsteken en het voorhoofd uitbreiden voor een al dan 
niet denkbeeldige zon.

De wens om niet door verdriet aangeraakt te worden lijkt dege-
nen die uit de greep ervan proberen te dansen ook op afstand te 
houden van sommige heel menselijke eigenschappen en ijkpun-
ten. Daarom gaat dit essay over verdriet, als een verschijnsel 
waarmee we niet blij kunnen zijn, per definitie niet, maar dat we 
toch niet uit de weg mogen en kunnen gaan door ons hoofd 
ervan af te wenden of ons er onkwetsbaar voor te maken. Die 
vermijding komt wel meer en meer voor, bij individuele mensen 
die hun kracht liever besteden aan stoerheid, afweer en een-
zaamheid dan aan de durf zichzelf onder ogen te komen, en in 
culturele omgevingen waarin verdrietloosheid een waarde en 
een identiteit is geworden.

De angstige ontkenning van verdriet zou weleens ten koste 
kunnen gaan van de mogelijkheid tot liefde, de opbouw en waar-
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dering van intimiteit, maar ook van zelfinzicht, een niet-narcisti-
sche ethiek en zelfs het vermogen tot geluk.

Het kan aan de andere kant natuurlijk niet mijn bedoeling 
zijn in dit essay een pleidooi ten gunste van verdriet te houden en 
voor alles wat daaruit voortkomt, om te beginnen tranen, maar 
daarna ook ontwrichting, eenzaamheid, melancholie. Zelfs niet 
als er vaak uiteindelijk toch iets goeds komt. Ik wil vooral het 
verdriet, waar zich dat voordoet en waar het ook dat recht heeft 
te verschijnen, niet a priori het bestaansrecht ontzeggen, en wie 
ermee te maken heeft aansporen er niet zonder omkijken voor te 
vluchten, maar het serieus te nemen als een verschijnsel met 
grote betekenis.

Welke betekenis, dat zal ik ook in dit essay nagaan, waarbij ik 
het verdriet onderzoek als een mogelijke toegang tot wie wij zijn 
– als individu, als mens –, er een aanwijzing aan ontleen voor een 
ethiek die vervat is in het verdriet, en het opvat als een teken van 
dat waarvan we soms zeggen en vaak hopen dat het er is en dat 
het ons bijstaat, maar dat we niet zo goed kennen dat we het met 
zekerheid kunnen benoemen, een fundamenteel verlangen.

§2. Een teken van verlangen
Zo’n verlangen – als het bestaat – zou verantwoordelijk moeten 
zijn voor (bijna) al onze reacties op de werkelijkheid, en voor onze 
initiatieven en onze bewegingen in de richting van de werkelijk-
heid. Het zou op de achtergrond aanwezig moeten zijn, tussen de 
coulissen, vanwaar het suggesties toefluistert, ons naar vitale situ-
aties leidt, misschien naar panoramische uitzichten en beslissende 
tweesprongen. En vanwaar het ons toestemming geeft om gedach-
tes te denken, ervaringen te ondergaan, handelingen uit te voeren. 
Of die juist tegenhoudt, maar dat merken we dan vaak niet.

Soms zou het verlangen tevoorschijn moeten springen en 
voor de volle zaal van onze aandacht gaan staan, wanneer het ons 
een boodschap uit de diepte overreikt en ons in de armen van de 
werkelijkheid probeert te drijven of ons juist van haar wegtrekt. 
Dit is het moment. Nee, nu juist niet. Negeren is dan schadelijk.
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Maar de zaak van zo’n fundamenteel verlangen lijkt niet sterk. 
Bedenk maar hoeveel verschillende, elk zogezegd fundamentele 
verlangens er gevonden zijn door filosofen, psychologen, theo-
logen en economen, die elkaar overtroeven en corrigeren. Hun 
verlangens zijn zelden onderling te verenigen of te herleiden. 
Waarom zou het ene fundamenteler zijn dan het andere? Als er 
echt een fundamenteel verlangen bestaat, toont het zich in ieder 
geval niet in een makkelijk te herkennen gedaante.

In feite lijken de verlangens die als fundamenteel aangewezen 
zijn, vaak te herleiden tot een overenthousiaste bekentenisdrang 
van individuele ervaringen, verworvenheden of wensen (met de 
drang die ook aan anderen voor te schrijven), maar niet tot ob-
jectieve observaties die gedaan zijn in het donker van ons be-
staan vanuit een wildhut met uitzicht op onze diepste motieven. 
Ze zijn uitingen van een wervende ideologie en niet van alge-
meen inzicht.

Velen hebben een verlangen naar iets metafysisch gevonden, 
vaak mooi en opzwepend, vaak met een dubbelzinnige verhouding 
tot de werkelijkheid als resultaat, omdat het verlangen ons hart naar 
iets doet uitgaan dat mooier is dan de werkelijkheid, naar iets dat 
echter is dan wij als dienaren van het verlangen ooit kunnen zijn. 
We worden opgestuwd naar iets dat we nooit kunnen bereiken, en 
zodra we dat merken en neerzitten langs een weg die ons nergens 
brengt, worden er klachten geslaakt over de boze werkelijkheid en 
de onvolmaaktheid die de gemene gift aan ons leven is. Zo verlan-
gen we boven alles uit naar het goede, naar het eeuwige, naar het 
oneindige, naar het ene, naar God. En zo laten we ons kleineren.

Andere fundamentele verlangens zijn alledaagser, stellen een 
leefbaar doel in de werkelijkheid in het vooruitzicht en legitime-
ren een omgang met de werkelijkheid als met een instrument om 
het verlangen te vervullen. Voor wie dat als onheus ervaart, kan 
de benoeming van het verlangen het ongemak verzachten. Geluk, 
inzicht, liefde, gezondheid, seksualiteit, reproductie, het zelf, sta-
tus, bezit, onverstoorbaarheid, erkenning, of ook macht zijn de 
echte drijfveren van het menselijk bestaan.

De Babylonische, verwarrende veelheid aan fundamentele 
verlangens heeft argwaan gewekt. Kennelijk is er geen houvast en 
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zijn algemene verlangens lichtzinnige pogingen het tegendeel te 
suggereren. Bij wie zo denkt, ontstaat er vaak ook een drang tot 
ontmaskering en deconstructie. Verlangen lijkt niet te ontken-
nen, maar misschien is er niet zoiets als een ultiem verlangen dat 
naar iets bepaalds op zoek is. Het verlangen zou ook simpelweg 
geen object kunnen hebben, en zich dan, als het zich aan iets ver-
pandt, zoals het toch lijkt te doen, inlaten met iets waarin het 
toevallig iets ziet.

Het zou ook zo kunnen zijn dat we uiteindelijk toch helemaal 
niet vanzelf verlangen, en niet alleen het object van het verlangen 
van anderen afkijken, maar ook die beweging, die stuwende 
drang zelf. We doen simpelweg zoals zij. Misschien speelt jaloe-
zie of groepsvorming daarbij een rol, die dan toch weer op een 
verlangen lijken te duiden. In ieder geval heet het verlangen nu 
‘mimetisch’. 

Misschien bestaat zo’n fundamenteel verlangen inderdaad 
niet. Maar het is ook mogelijk dat er nog niet op de goede manier 
gekeken is en dat de theoretische wegen naar het verlangen voor-
al inspiratie gevonden hebben in een nostalgie naar een ervaring 
die er even geweest is of waarvan nog uitsluitend gedroomd 
werd. Het heeft dan wel betrekking op een mooi moment in het 
leven maar niet op de stuwende kracht van dat leven. Zoeken 
naar het verlangen door te beginnen waar we kwijtraken wat we 
hadden en waarom we de pijn van het verlies ervaren moet be-
trouwbaarder zijn.

We weten het vaak onmiddellijk. Zonder dit lukt het leven niet 
meer. Verlies van het allerbelangrijkste, dat vanzelfsprekend in 
ons bestaan geweest is, confronteert ons met het eigenlijke object 
van ons verlangen. Nee, dan gaat het in theoretisch opzicht niet 
om datgene wat concreet verdwenen is. Dat was belangrijk om-
wille van zichzelf, natuurlijk, maar ook omdat het een verlangen 
in vervulling heeft doen gaan. 

Verdriet hangt samen met ‘verlies’, met verlies van iets dat van 
ons weggenomen wordt, iets dat we niet willen afstaan en waar-
aan we erg gehecht zijn. Er is geen hechting zonder verlangen. 
We willen die hechting, willen haar ook vasthouden, anders ont-
staat ze niet en blijft ze niet. Bovendien brengt verdriet het leven 


