
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Een leven in twee vaderlanden. Een biografie van Bep Vuijk

Scova Righini, A.A.

Publication date
2004

Link to publication

Citation for published version (APA):
Scova Righini, A. A. (2004). Een leven in twee vaderlanden. Een biografie van Bep Vuijk. [,
Universiteit van Amsterdam]. in eigen beheer.

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:24 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/een-leven-in-twee-vaderlanden-een-biografie-van-bep-vuijk(070394e7-6fd3-4472-ab7e-ddd4489198b4).html


320 0 

Bijlagee 1: Het Duitse geestelijke erfgoed 

Bebb Vuijk toont in Duizend eilanden duidelijk een romantisch verlangen naar het verleden, 
mett als pendant een afkeer van de in opmars zijnde moderne, technologische samenleving. 
Ookk in haar later gepubliceerde boek Het laatste hub van de wereld en krant- en 
tijdschriftartikelenn die (mede) de basis van dit boek hebben gevormd, is dit denken im- of 
expliciett terug te vinden. Overigens is zij in het laatste boek minder eenduidig in haar 
houding:: evenzeer is sprake van een westers vooruitgangsoptimisme, een geloof dat ze ook op 
lateree leeftijd regelmatig verkondigt. Zonder het mogelijk zelf beseft te hebben, maakt Beb in 
haarr heimwee naar voorbije tijden onderdeel uit van een, vooral bij onze oosterburen 
manifeste,, bredere cultuurstroming. In Duitsland ontspint zich in de jaren dertig van de vorige 
eeuww onder vooral filosofen van conservatieve snit, een discussie over de metafysische 
grondslagenn en de rol van de techniek in de ontwikkeling van de samenleving.' In het 
bijzonderr de filosoof Martin Heidegger staat aan de wieg van deze discussie." 

Heideggerr schetst zijn {schrik)beeld van de moderne samenleving in de jaren 
dertigg als volgt: "Dezelfde troosteloze razernij van de ontketende techniek en bodemloze 
organisatiee van de normale mens. Als de verste uithoek van de aardbol technisch is veroverd 
enn economisch kan worden uitgebuit, als elke willekeurige gebeurtenis op elke willekeurige 
plaatss op elk willekeurig tijdstip willekeurig snel toegankelijk is geworden [ . . . ] - dan, ja 
dann waart boven dat schrikbeeld altijd nog als spook de vraag waartoe? - waarheen? - en wat 
dan?".33 Techniek heeft naar Heideggers opvatting in de huidige samenleving geen 
instrumenteell  karakter meer; het is een fundamenteel kenmerk geworden van het "moderne 
in-de-wereld-zijn".44 Het laatste is te verklaren uit de houding waarmee de moderne mens de 
natuurr tegemoet treedt, het "opeisen"." In de moderne technologie worden mens en natuur 
gereduceerdd tot objecten.6 In Duitsland zal de techniek respectievelijk het technologisch 
denkenn vanaf Heidegger een centraat onderwerp blijven in het debat tussen filosofen en 
sociologenn met een conservatieve en progressieve signatuur, culminerend in de tweede Duitse 
'Positivismusstreit'' eindjaren zestig beginjaren zeventig.7 Beide kampen verschillen weinig 
inn hun analyse van de doorwerking van de techniek in de samenleving. Zij zijn het echter niet 
mett elkaar eens over de vraag in hoeverre de dominerende rol van het technisch denken al of 
niett een als een 'antropologisch' gegeven moet worden beschouwd, en in het verlengde 
hiervann welke mogelijkheden de mens heeft zich uit dit denken te bevrijden. 

Dee technologiediscussie vindt plaats onder invloed en in het voetspoor van het 
gedachtegoedd van de zogenaamde levensfilosofie en Nietzsche's denken aan het eind van de 
negentiendee eeuw. Voor de levensfilosofen staat het leven voor het ontdekken van nieuwe 
aardsee mogelijkheden, "zo onafzienbaar en avontuurlijk dat we geen hogere sfeer nodig 
hebbenn [ . . . ] . Leven is het afreizen naar verre oevers en toch het uiterste nabij, de eigen 
levendigheidd die steeds nieuwe vormen ontdekt".8 De levensfilosofie wil het leven op een 
hogerr plan brengen door nieuwe vormen, gedaanten en waarden van het leven te ontdekken: 

11 Achterhuis 1992, pag. 65-97 en 177-204 
;; Achterhuis 1995,pag. 142 
'' Heidegger via Safranski 1995 pag. 358 
44 Idem 

 Safranski 1995, pag. 486^87 
"Achterhuiss 1995, pag. 24 

Sleutelfigurenn in dit debat, samen met Heidegger, zijn onder meer Arnold Gehlen, Friedrich Georg Jünger, 
Guntherr Anders, Theodor Adorno en Jürgen I labermas. Overigens beperkt de discussie zich niet tot Duitsland. 
Inn Frankrijk is het Jacques Ellul, in de VS Lewis Mumford. die boeken aan dit thema wijden. In de Engelse 
literatuurr vind het doorwerking in de Brave new world \an Aldous Huxley en Animal Farm van George Orwell. 
"Safranskii  2000. pag. 313 
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"Voorr de levensfilosofie is het leven rijker dan iedere filosofie".9 De oudere Nietzsche staat 
hierr zeer dichtbij. Ja, hij gaat zelfs verder met zijn opvatting dat het leven een voortdurende 
cycluss is van scheppen en vernietigen, waarin alleen het vitale en niet het aangepaste 
overwint.. Maar het leven triomfeert niet als het alléén overleeft: "Leven triomfeert pas waar 
hett overstroomt, waar het zichzelf verspilt en zich uitleeft",10 woorden die uit Bebs pen 
haddenn kunnen vloeien als zij haar jeugdidealen verwoordt. 

Dezee wijze van denken vindt in het begin van de twintigste eeuw zijn verdere 
uitwerkingg en vertaling in talrijke filosofische en kunststromingen zoals Jugendstil, 
expressionisme,, vitalisme en symbolisme. Bebs literaire voorbeeld in Nederland, Hendrik 
Marsman,, is sterk beïnvloed door het vitalisme en expressionisme. En om de cirkel weer te 
sluiten:: het expressionisme en de andere genoemde stromingen zijn een reactie op de zich 
ontwikkelendee moderne, industriële samenleving. Lang voor de Engelse schrijvers Orwell en 
Huxleyy doet in 1924 de Duitse schrijver Alfred Döblin in zijn expressionistische creatie 
Berge,Berge, Meere und Giganten een aanval op de moderniteit. Beginjaren dertig volgt Fritz Lang 
hemm na in zijn meesterwerk, de stomme film  Metropolis. En weer tien jaar later merkt Charly 
Chaplinn in zijn grootse aanklacht tegen het Hitler-regime, 'The great dictator', in de slotscène 
op:: "Machines hebben mensen meer ellende dan vreugde gebracht", welke opmerking hij 
directt daaropvolgend verbindt met de aan de moderne mens toegeschreven gevoelshouding: 
"Mensenn denken teveel en voelen te weinig". 

^^ Safranski 2000. pag. 314 
luu Idem. pag. 315 


