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Gebruiksaanwijzing

De Alledaagse Apocalyps bundelt zowat al mijn politieke teksten van het
afgelopen decennium: opiniestukken, polemieken, pamfletten, petities en 
platformteksten, verlucht door interviews met de auteur, maar ook met Nawal 
al Saadawi, Giorgio Agamben en Jacques Derrida. Aangevuld met een 
Palestijns dagboek, een tafelrede over verzet, en heel wat theoretische teksten 
(over de war on terror als planetaire uitzonderingstoestand, over 
schurkenstaten, over neoconservatisme maar ook over de latente burgeroorlog 
en de klimaatsverandering - samen een boek in het boek: het entropisch 
imperium, filosofische beschouwingen over de terugkeer van de 
natuurtoestand). En veel meer... Een noodzakelijk onvolledige puzzel - 
kronieken van een donker tijdperk: de dagdagelijkse calamiteiten en de 
openbaringen van alledag, van Nine-Eleven tot de Arabische Lente, van 
Ground Zero tot Tahrir Square of van de War on Terror tot de Arab
Awakening. Mijn Compendium van een sinister decennium. Het bevat voor 
meer dan de helft ongepubliceerd materiaal. Een werkboek met vele lagen, in 
allerlei toonaarden en genres. Een collectief gemaakte en vaak 
gemeenschappelijk geschreven reader. Toegankelijk voor vele lezers. Ook 
voor vele lezingen vatbaar. Een politiek Open Source-boek over het verband 
tussen het meest concrete en het meest abstracte, tussen het al te lokale en het 
globale, planetaire, tussen het tijdsgebondene en het wereldhistorische. 
Caleidoscopisch als de hallucinante ervaring van dit tijdsgewricht. Indien al 
niet een vertoog over verzet, dan toch een verslag van actieonderzoek over 
engagement, in elk geval ook en vooral een ode aan de woede, het politieke 
affect bij uitstek1. 

 
1 In het licht (of eerder de duisternis) van tien jaar Nine-Eleven, heb ik op de valreep 
besloten mijn opiniestukken, polemieken, pamfletten, petities en platformteksten te 
bundelen, omkaderd door, een Palestijns dagboek, en interviews. Een aanzienlijk aantal 
politico-filosofische essays over schurkenstaten, over neoconservatisme maar ook over de 
latente burgeroorlog en de klimaatsverandering, vormen samen een boek in het boek: het 
entropisch imperium, beschouwingen over de terugkeer van de natuurtoestand. Helaas, hoe 
omvangrijk ook deze verzameling, ze is erg onvolledig. Niet alleen ontbreken al mijn 
opiniestukken die ik in de krant De Morgen publiceerde, omdat het archief ervan geen 
zoekfunctie op naam heeft en het ondoenlijk is op datum te zoeken. Maar ook ontbreken, 
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met noodzaak, vele in boekvorm gepubliceerde teksten, in eerste instantie die uit de 
Capsulaire beschaving (NAi, 2004). Omdat de opiniestukken de ruggengraat van deze 
bundeling vormen, heb een uitzondering gemaakt voor ‘Welkom in de Nieuwe Imperiale 
Wereldorde’, een reeks van negen krantenartiklene die al in De Capsulaire beschaving 
werden gepubliceerd. Dat alles wordt ingeleid door een tafelrede over verzet en een tekst 
die de doortocht maakt van Ground Zero tot Tahrir Square. Om deze compilatie 
toegankelijk te maken (en toch geen bomen nodeloos te offeren), heb ik, na overleg, beslist 
om, dit via de website van DeWereldMorgen (en andere websites) gratis toegankelijk te 
maken; als werkboek. Open Source. De lezer kan via de (digitale) documentstructuur zelf 
zijn of haar weg banen. (Als de lezer van de digitale versie op de taakbalk bij view/beeld 
document map/documentstructuur aanklikt, springt het document meteen naar de tekst van 
de aangeklikte titel.) Maar ook wordt het boek in Print on demand aangeboden (dus toch 
een paar bomen). Gepubliceerde stukken heb ik voor dit compendium niet veranderd of 
herschreven. Ik kan wat publiek is, niet terugnemen. Dat zou vervalsing zijn. (En als het 
eens pijn doet, dan doet het maar pijn.) Ongepubliceerde stukken heb ik minimaal 
gedigereerd. Oprechte excuses voor mogelijke fouten en slordigheden, er was nauwelijks 
tijd voor een grondige correctieronde. Ook excuses voor het feit dat vele teksten in het 
Engels zijn, en zelfs eentje in het Frans (ik kan alleen maar dromen van een Engelstalige 
versie van dit werkboek). Inleidingen heb ik achterwege gelaten of uiterst kort gehouden en 
voetnoten alleen aangebracht waar strikt nodig. De lezer kan zelf ook eens googlen. Het is 
voor mij ook lang geleden. Ik maak mij echter sterk dat de lezer die de actualiteit enigszins 
volgt, deze stukken moeiteloos kan lezen. Voor mijzelf was het een ontdekkingstocht om 
dit ‘boek’ samen te stellen. De helft van de teksten was ik vergeten, laat staan dat de 
historische omstandigheden mij nog tot in de details voor ogen stonden. Maar juist daarom 
wil ik dit materiaal samenbrengen. Tegen het geheugenverlies. Ook en vooral tegen mijn 
eigen geheugenverlies. En ik merk, enigszins tot mijn verbazing, dat de stukken samen toch 
een mooie, zij het ongetwijfeld onvolledige puzzel vormen. Een mozaïek van een tijdperk. 
Een mozaïek mag stukken missen - dan nog is de figuur duidelijk leesbaar. Dit 
compendium van een sinister decennium is ook en vooral bedoeld à l’usage des jeunes 
generations. De huidige generatie studenten waren tussen 8 en 12 in 2001, dus voor hen is 
het een panorama van de politieke constellaties van hun jeugd, die ze vaak niet bewust of 
maar zeer in de verte hebben gevolgd. Dit mozaïek is natuurlijk peroonlijk. Het is mijn 
visie op de gebeurtenissen, natuurlijk: mijn eigen post-nine-eleven tijdperk. Het 
auteurschap is in veruit de meeste teksten overduidelijk. Alle politieke vergissingen zijn dus 
de mijne. Maar tegelijk is het een collectief werkstuk, daarom ook is het opgedragen aan 
alle medestanders, die in min of meerdere mate mede-auteurs zijn. In een aantal teksten, 
zeker petitities, is er sprake van een collectief auteurschap. Ik ben daar zuinig mee geweest: 
niet alle petities die ik heb ondertekend, zijn opgenomen - uiteraard niet. Dat zou een 
telefoonboek op zich zijn. Alleen de petities waar ik van nabij bij betrokken was en 
waaraan ik mee heb geschreven kwamen in aanmerking. Petities vormen geen swingende 
literatuur, maar ze leveren soms wel belangrijke schakels. Ik zou durven beweren dat 
sommige van de hier opgenomen petities historische teksten zijn. Of het zouden moeten 
zijn. Of kunnen worden. Dit ‘boek’ kan misschien zijn bescheiden steentje bijdragen tot een 
discussie daarover. Althans ze kunnen bijdragen tot het (politieke) collectief geheugen. Dit 
collectief gemaakt en vaak gemeenschappelijk geschreven werkboek is toegankelijk voor 
vele lezers. En ook voor vele lezingen vatbaar. Een politiek open source- boek over het 
verband tussen het meest concrete en het meest abstracte, tussen het al te lokale en het 
globale, planetaire. Caleidoscopisch als de hallucinante ervaring van dit tijdsgewricht – en 
even broos als een kaartenhuis. Excuus, ik ben nog vergeten de titel te verklaren. Niet dat 
hij niet duidelijk is. Maar toch. De alledaagse Apocalyps, dat was de titel die ik in mijn 
hoofd had voor de columns die de Standaard mij ooit, voor ik woedend werd, vroeg te 
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schrijven. Ik heb jaren gedroomd van dat boek. Maar Apocalyps bedoelde ik ook en vooral 
als geuzennaam, omdat ik, door het BRussells tribunal, mijn opiniestukken en vooral door 
mijn boek De Capsulaire beschaving gezien (en vooral weggeplaast) werd als een 
apocalypticus. Dat is begrijpelijk. ‘Capsulaire beschaving’. ‘Permamente catastrofe’. 
‘Planetaire uitzonderingstoestand’. Oeioeioei. The art of overstatement. Het einde van de 
wereld. Millenarisme, meneer. Je weet wel, van die gasten die rond het jaar duizend 
geloofden dat het einde van de wereld is aangebroken en die rond het jaar 2000 terug zijn 
opgedoken. Misschien. We zullen zien. Niks mee te maken. Apocalyps betekent voor mij 
meer dan alleen ondergang. Het betekent vooral ook: openbaring. Inzicht. Opheldering. 
Opening. Klaarte. Verlichting. Natuurlijk. Maar ook: Tegenwoordigheid van geest. 
Alertheid. Alarm. Of met Hölderlin: “Waar het gevaar groeit, groeit het reddende ook”. 
‘Pessimisme in de theorie, optimisme in de praktijk’, dat is een slagzin die op de 
achtergrond van dit boek, als men goed luistert, altijd meeklinkt. Nog een laatste 
opmerking: herhalingen en overlappingen heb ik, tegen alle regels in,  zo weinig mogelijk 
gewist. Omdat ik dat alleen zou kunnen als ik de stukken ga versnijden en dus vervalsen.
 Maar vooral ook in de hoop dat de lezer tegen het eind van de rit zal doorhebben wat 
mij zo razend kwaad gemaakt heeft de laatste tien jaar. Maar ook om te vermijden dat hij, 
als hij kriskras leest, die woede (in de discussie over die aangroeiende statistieken van de 
doden in Irak bijvoorbeeld) zou mislopen. Maar, terwijl ik aan dit manuscript werkte, zijn 
als maar meer constellaties tussen teksten mij duidelijk geworden, en dus zijn mijn meer 
theoretische teksten niet alleen interludia, maar ook en vooral achtergrondsteksten 
geworden bij mijn posities en interventies. Ze bleken onmisbaar. Dus heb ik ze in extremis 
ingevoegd. De haast waarmee dit boek is samengesteld, zal er hier en daar wel aan te 
merken zijn. So be it. Maar voor mij is het geen eendagsbevlieging, maar het politieke boek 
waar ik tien jaar van gedroomd heb. Voor vele lezers en voor vele lezingen toegankelijk. 
Het postnine-eleventijdperk uitgelegd aan kinderen. Toch een boek met vele lagen, in 
allerlei toonaarden en genres. Caleidoscopisch als de hallucinante ervaring van de  
afgelopen tien jaar.  Een boek dat het concrete en het lokale, verbindt met het abstracte en 
het globale. Of het een gedroomd boek is, laat ik aan de lezer. Eerder misschien een 
nachtmerrie. Deze stukken zijn geschilderd in clair-obscur. Natuurlijk. Eigen aan het genre. 
De nuances brengt de lezer wel aan. Ik ben een aanhanger van de duidelijkheid. En dus van 
de overdrijving. Want er staat geschreven: ‘Alleen de overdrijving is waar’ (‘Over het 
ware’  eerste theorema van Het boek der openingen). Tegelijk - of beter anderzijds - kan ik 
tot mijn verdediging aanvoeren, zijn mijn interventies in het publieke debat niet doctrinair 
maar aangestoken door (nog) een (ander) paradoxaal besef: ‘Men kan de wereld niet 
verbeteren zonder hem op te heffen. De wereld verbeteren, betekent: zijn opheffing 
tegengaan’ (Over het goede’, tweede theorema van Het Boek der Openingen). Deze 
paradox vat perfect het fundamentele uitgangspunt van mijn politieke, of zelfs beter nog, 
mijn geschiedfilosofische visie samen. Het is moeilijk om van opiniestukken of pamfletten, 
laat staan van platformteksten en petities, literatuur te maken. Een kameel is een paard 
getekend door een vergadering. Breek me de bek niet. Maar in sommige stukken heb ik mij 
toch, als een duiveltje in een wijwatervat, proberen te weren. Want er staat geschreven: ‘De 
hele kunst bestaat erin zichzelf bij de haren uit het moeras van de middelmatigheid te 
sleuren’. (Over het schone’, derde theorema; ibid.).  Dit is mijn compendium van een 
sinister decennium. Cum Ira et Studio! Dit is, zoals gezegd, een ode aan de woede, een 
affect dat niet zeer in trek is dezer dagen, maar dat de mensheid toch broodnodig heeft. Het 
is het politieke affect bij uitstek. (Maar men moet er met wijsheid mee omgaan. Men moet 
drie dingen goed beseffen. Ik herhaal. Over het ware: Alleen de overdrijving is waar. Over 
het goede: Men kan de wereld niet verbeteren zonder hem af te schaffen. De wereld 
verbeteren betekent, zijn afschaffing tegengaan. Over het schone: De hele kunst bestaat erin 
zichzelf bij de haren uit het moeras van de middelmatigheid te sleuren. Tot nog toe heb ik 
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Wie woedend is, verliest zijn angst. En als de mensheid haar angst aflegt, 
is de bevrijding binnen handbereik. Tahrir Square in Cairo heeft het bewezen. 
Everywhere Tahrir Square! 

 
Lieven De Cauter, 11 september 2011 

 
die laatste zin alleen opgevat als een maxime voor de individuele esthetiek: de onmogelijke 
maar ongelofelijk schone ambitie om van het leven een kunstwerk te maken [in de zin van 
Foucault’s zorg voor het zelf – hij spreekt daarover in een interview]. Misschien kan het 
ook toegepast worden op de mensheid. De mens zal zichzelf in de 21ste eeuw met de haren 
uit het moeras moeten sleuren, en niet alleen dat van zijn eigen middelmatigheid.)  



5 

[Ouverture]��
Voor�een�toekomstige�

gerechtigheid,�interview�met�
Jacques�Derrida�

(Risorangis, 19 februari 2004�) 

Het “BRussells Tribunal” is een onderzoekscommissie over de Nieuwe 
Imperiale Wereldorde en meer bepaald over de "Project for the New 
American Century" (PNAC), de neoconservatieve denktank die achter de 
oorlogspolitiek van de regering Bush schuilt. Medeondertekenaars van het 
PNAC- mission statement zijn o.a. Cheney, Rumsfeld en Wolfowitz. Het 
programma van de denktank bestaat erin een Amerikaanse 
wereldoverheersing te vestigen via een hightech leger, het ontstaan van een 
concurrerende supermacht te voorkomen en preventieve oorlogen te voeren 
tegen al wie de Amerikaanse belangen bedreigt. Het BRussells Tribunal gaat 
door van 14 tot 17 april 2004 in de Beursschouwburg en Les Halles. Jacques 
Derrida die leidt aan kanker, heeft de initiatiefnemer van het project, Lieven 
De Cauter, bij hem thuis uitgenodigd voor een gesprek. 

Waarom hebt u beslist om ons een interview toe te staan over het 
'BRussells Tribunal'?  

Ik hield eraan om uw project te verwelkomen op basis van zijn beginsel: de 
traditie van een Russell Tribunaal terug opnemen is vandaag de dag 
symbolisch belangrijk en noodzakelijk. Ik geloof dat, in principe, het een 

 
� Gepubliceerd in ingekorte versie in De standaard der letteren, 18 maartl 2004, en in 
volledige versie in Filosofiemagazine, in verschillende talen op allerlei websites, nog altijd 
op de website van het BRussells Tribunal. In het engels in boekvorm: Lieven De Cauter, 
‘For a justice to come. Interview with Jacques Derrida’, in Lasse Thomassen (ed.), The 
Derrida-Habermas Reader, Edinburgh University Press, Edinburgh, 2006. 
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goede zaak is voor de wereld, al was het maar om de geopolitieke reflectie van 
alle wereldburgers te voeden. Ik geloof des te meer in die noodzaak, daar men 
sinds enkele jaren meer en meer aandacht schenkt aan de constitutie van 
internationale instellingen, van internationaal recht, die boven de 
staatssoevereiniteit uit, Staatshoofden en generaals beoordelen. Nog geen 
staten als zodanig, maar personen die verantwoordelijk zijn voor of verdacht 
worden van oorlogsmisdaden en misdaden tegen de mensheid - men kan het 
voorbeeld van Pinochet citeren ondanks de dubbelzinnigheid ervan of van 
Milosevitch. In elk geval moeten staatshoofden voor het Internationaal 
Gerechtshof verschijnen, dat een statuut heeft dat erkend is door het 
internationaal recht, ondanks alle moeilijkheden die u kent: de Amerikaanse, 
Israëlische en Franse terughoudendheid. Niettemin: dit tribunaal bestaat, en 
zelfs al is het nog stotterend, zwak en problematisch in het opleggen van zijn 
sancties, het bestaat als fenomeen van het erkende internationaal recht.  

Uw project, als ik het goed begrepen heb, is niet van dezelfde aard, ook al 
is het geïnspireerd door dezelfde geest. Het heeft geen erkend juridisch of 
rechterlijk statuut, het is door geen enkele staat erkend en daardoor blijft het 
een privé-initiatief. Burgers van verschillende landen zijn overeengekomen 
om zo eerlijk mogelijk een onderzoek in te stellen naar een bepaalde politiek, 
naar een politiek project en zijn uitvoering. Het gaat er niet om uit te komen 
bij een oordeel dat sancties uitspreekt maar om de waakzaamheid op te 
wekken of te versterken van de wereldburgers en in de eerste plaats van de 
verantwoordelijken die u beoordeelt. Dat heeft een symbolisch gewicht waarin 
ik geloof, een exemplarisch symbolisch gewicht.  

Het is daarom dat, hoewel ik me niet geïmpliceerd voel in het 
daadwerkelijke experiment dat u zult uitvoeren, ik er erg aan houd te 
onderlijnen dat het geval dat jullie gaan onderzoeken - dat natuurlijk een 
massieve case en een ernstig geval is, toch maar een geval is onder vele 
andere. In de logica van uw project kunnen ook andere politieke projecten, 
andere militaire of politieke leiders, andere landen, andere staatslieden op 
dezelfde manier uitgekozen worden om te worden beoordeeld of te worden in 
verband gebracht met dit geval. Persoonlijk sta ik erg kritisch tegenover de 
Bush-administratie en haar project, tegenover de aanval op Irak, en de 
omstandigheden waarin het zich heeft afgespeeld op een unilaterale manier, 
ondanks de vele officiële protesten van Europese landen waaronder Frankrijk; 
in strijd met de regels van de Verenigde Naties en de veiligheidsraad. Maar 
ondanks deze kritieken - die ik overigens publiekelijk naar voren heb gebracht 
- zou ik niet willen dat de Verenigde Staten in het algemeen en als zodanig 
voor een dergelijk tribunaal zouden moeten verschijnen. Ik zou een 
onderscheid willen maken tussen een aantal krachten in de VS, er zijn er die 
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zich hebben verzet, zo sterk als in Europa, tegen de politiek in Irak. Dit 
impliceert niet het hele Amerikaanse volk, zelfs niet de hele Amerikaanse 
Staat, maar een fase van de Amerikaanse politiek, die misschien in vraag zal 
gesteld worden in de aanloop naar de komende verkiezingen. Er zal zich 
misschien een verandering voordoen in de Verenigde Staten, tenminste 
gedeeltelijk. Dus zou ik u willen oproepen tot voorzichtigheid wat betreft het 
doelwit van de beschuldiging.  

Het is daarom dat wij ons niet richten op de regering in het algemeen 
maar op de Project for a New American Century, de denktank waaruit al 
deze extreme ideeën van unilateralisme , hegemonie, van militarisering van 
de wereld, enzovoort, voortkomen.

Daar waar een expliciet politiek project zijn hegemonische visie en 
bedoelingen verkondigt en alles in het werk wil stellen om het te realiseren, 
daar kan men inderdaad beschuldigen, protesteren in naam van het 
internationaal recht en de bestaande instituties, naar hun geest en naar hun 
letter. Ik denk zowel aan de Verenigde Naties als aan de Veiligheidsraad, die 
respectabele instituties zijn, maar waarvan de structuur, het charter en de 
procedures zullen moeten worden hervormd, vooral dan de veiligheidsraad. 
De crisis die zich net heeft voorgedaan, bevestigt het: het zal wel moeten dat 
deze internationale instellingen worden getransformeerd en daar zou ik 
natuurlijk pleiten voor een radicale transformatie - waarvan ik niet weet of ze 
zich op korte termijn zal voordoen - die zelfs het charter in vraag zou stellen, 
dat wil zeggen het respect voor de soevereiniteit van de nationale staten en de 
ondeelbaarheid van soevereiniteit. Er is een contradictie tussen het respect 
voor de mensenrechten in het algemeen, die ook deel uitmaken van het 
handvest, en het respect voor de soevereiniteit van de nationale Staat. De 
Staten worden in de Verenigde Naties inderdaad vertegenwoordigd als staten 
en a fortiori in de Veiligheidsraad, die de overwinnaars van de Tweede 
Wereldoorlog verenigt. Dat alles vraagt om een diepgaande transformatie. Ik 
zou willen dat het een transformatie wordt en geen destructie, want ik geloof 
in de geest van de Verenigde Naties.  

Dus U blijft vasthouden aan het visioen van Kant? 
Tenminste in de geest van Kant, want ik heb ook wat betreft het kantiaanse 

concept van kosmopolitisme enkele vragen2. Het is in dit perspectief dat ik 
geloof dat initiatieven als het uwe (of analoge initiatieven) symbolisch erg 
belangrijk zijn om te appelleren aan de bewustwording van de noodzaak van 
deze transformaties. Dit zal - dat is in elk geval wat ik wens - de symbolische 

 
2 Derrida verwijst naar zijn beschouwingen over Kant en zijn ideeën over een volkerenbond 
in "Voyous". 
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waarde hebben van een oproep tot een reflectie waaraan wij allen nood hebben 
en die de staten niet op zich nemen en die zelfs de instituties van het type van 
het internationaal gerechtshof niet opnemen... 

Als ik even mag preciseren, wij maken deel uit van een heel netwerk dat 
het "World Tribunal on Iraq" heet. Er zullen sessies zijn in Hiroshima, 
Tokio, New York, Kopenhagen, Mexico, Londen en Istamboel. In Londen - 
en daar is de link tussen het internationaal gerechtshof en het morele 
tribunaal erg sterk - hebben de verantwoordelijken van het tribunaal over 
Irak een dossier opgemaakt met specialisten om te onderzoeken of Blair (die 
het internationale gerechtshof heeft erkend) een overtreding heeft begaan 
van het internationaal recht. Het is evident dat er een grote consensus heerst 
tussen de specialisten om te zeggen dat deze oorlog wel degelijk een 
overtreding was. Het is een "agressieve oorlog" in de technische betekenis 
van het woord volgens het handvest van de Verenigde Naties want er was 
geen onmiddellijke dreiging voor het territorium van de betrokken landen. 
Het resultaat van dit onderzoek is dat zij een dossier hebben neergelegd bij 
het Internationaal Gerechtshof in Den Haag. Hetzelfde zal gebeuren in 
Kopenhagen, daar Denemarken deel uitmaakt van de coalitie. Er zijn dus 
mogelijkheden dat ons moreel initiatief in sommige van zijn delen zich 
transformeert in een juridische procedure in de strikte zin van het woord. 

Dit is uiteraard wenselijk! Maar het lijkt me onwaarschijnlijk dat dit 
gebeurt. Omdat er teveel staten zullen zijn die zich zullen verzetten tegen het 
institutioneel en juridisch worden van het initiatief en niet alleen de VS. Indien 
dit niet gebeurt wil dat niet zeggen dat uw project gedoemd is te mislukken of 
nutteloos te blijven. Integendeel. Ik geloof in zijn grote symbolische 
efficiëntie in de publieke ruimte. Het feit dat het gezegd wordt, gepubliceerd 
wordt, zelfs als het niet gevolgd wordt door een oordeel, een uitspraak in de 
strikt juridische zin, en nog minder door sancties, kan het een symbolisch 
effect hebben op het politieke bewustzijn van de burgers, een nazinderend, 
uitgesteld effect; maar, waarvan men veel mag verwachten. Wat ik zou 
wensen is dat u rechtvaardig blijft ten aanzien van uw beschuldigden, dat uw 
démarche werkelijk integer zou zijn, zonder vooraf partij te kiezen, dat alles 
gebeurt in sereniteit en rechtvaardigheid. Dat men de verantwoordelijken goed 
identificeert, dat het niet oeverloos wordt en dat men voor de toekomst andere 
processen van hetzelfde type niet uitsluit. Ik zou niet willen dat dit proces als 
alibi dient om geen andere even noodzakelijke processen te voeren over 
andere landen, andere politieke projecten, of ze nu Europees zijn of niet. Ik 
zou zelfs willen dat het exemplarische karakter van uw initiatief leidt tot een 
duurzame, zelfs permanente instantie. Ik geloof dat het aangevoeld zal worden 
als rechtvaardiger als u zich niet blindstaart op dit doelwit als enig mogelijk 
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doelwit, temeer omdat, zoals u weet, tijdens de agressie tegen Irak de 
Amerikaanse verantwoordelijkheid welliswaar determinerend was maar niet 
zonder complexe medeplichtigheid van alle kanten. Het gaat om een bijna 
onontwarbare knoop van medeverantwoordelijkheden. Ik zou wensen dat er 
duidelijk rekening mee zou worden gehouden en dat het geen beschuldiging 
wordt van één enkele persoon. Zelfs als hij een ideoloog is, een persoon die 
aan het project voor hegemonie een erg leesbare vorm heeft gegeven, hij heeft 
het niet alleen gedaan. Hij heeft het niet kunnen opleggen aan mensen die er 
niet mee instemmen. Dus, het silhouet van de beschuldigde, van de beklaagde 
of de beklaagden, is erg moeilijk te bepalen. 

Ja, dat is één van de redenen waarom wij de strikt juridische vorm 
hebben verlaten. Een van de nadelen van de juridische vorm is dat men 
alleen personen kan treffen. Wij daarentegen willen een systeem viseren, 
een systemische logica. Wij noemen de beschuldigden (Cheney, Wolfowitz, 
Rumsfeld) om te tonen aan de mensen dat we niet spreken over fantomen 
maar wij viseren de PNAC als verzameling van performatieve vertogen. Dat 
wil zeggen, plannen om iets uit te voeren, voornemens tot een actie die zich 
voltrekt. Onze moeilijkheid is ook een informatieve taak: de mensen 
duidelijk maken dat de PNAC bestaat en dat het belangrijk is om deze 
denktank te kennen. Dat is al een hele opdracht.

Zeer zeker. En daarom is het belangrijk dat het voor een deel 
gepersonaliseerd is en voor een deel ontwikkeld op het niveau van het 
systeem, van principes, van het concept. Daar waar dit systeem, deze 
principes, deze concepten, de internationale wetten verkrachten - wetten die 
we tegelijk moeten respecteren en misschien ook veranderen. Het is op dat 
punt waar jullie niet zullen kunnen vermijden om te spreken over de 
soevereiniteit, over de crisis van de soevereiniteit, de noodzakelijke deling en 
beperking van soevereiniteit. Persoonlijk, ben ik erg voorzichtig als ik moet 
positie nemen over dit uitgestrekte onderwerp van de soevereiniteit, over wat 
ik noem zijn noodzakelijke deconstructie. Ik denk dat men de politieke 
theologie van de soevereiniteit moet deconstrueren door een filosofische en 
historische analyse. Het is een enorme filosofische taak en hierbij moet men 
alles herlezen, van Kant tot Bodin, van Hobbes tot Schmitt. Maar tegelijk 
moet men niet geloven dat men militant mag pleiten voor de totale afschaffing 
van elke soevereiniteit. Het is onrealistisch en zelfs niet wenselijk. Er zijn 
effecten van soevereiniteit die in mijn ogen nog politiek nuttig zijn om te 
vechten tegen bepaalde krachten of concentraties van internationale krachten 
die lachen met soevereiniteit. In het huidige geval hebben we precies te maken 
met het kruispunt tussen enerzijds de arrogante en hegemonische affirmatie 
van een soevereine natiestaat en anderzijds een geheel van mondiale 
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economische krachten, met allerlei soorten transacties en complicaties waarin 
ook China, Rusland en vele landen van het Midden-Oosten betrokken zijn. Het 
is daar waar het moeilijk wordt om de knopen te ontwarren. Ik denk dat de 
aanspraak van de soevereiniteit niet altijd moet aangeklaagd of bekritiseerd 
worden. Dat hangt van de situatie af. 

Zoals U in Voyous heel mooi hebt aangetoond, onder het deconstrueren 
van de term, geen democratie zonder "cratie": er moet altijd een macht zijn 
en zelfs slagkracht.

Absoluut. Men kan ook spreken van de soevereiniteit van de burger die 
soeverein stemt, dus men moet heel voorzichtig zijn. In mijn ogen berust het 
belang van uw project erin deze reflectie te beginnen of voort te zetten, 
vertrekkend van een werkelijk geval die een militaire, strategische, 
economische vorm aanneemt. Het is erg belangrijk om deze reflectie te 
ontwikkelen aan de hand van een geval, maar het is een reflectie van lange 
adem die met de gehele geopolitieke wording van de komende decennia 
gepaard zal gaan. Het is niet enkel als Fransman, Europeaan of wereldburger 
maar ook als filosoof die bezorgd is over deze kwesties, dat ik jullie poging 
interessant en noodzakelijk vind. Zij zal anderen ertoe aanzetten - vele 
anderen hoop ik - positie te nemen met betrekking tot wat jullie doen, na te 
denken, eventueel zelfs zich te verzetten of zich bij u aan te sluiten, maar dat 
kan alleen maar een goede zaak zijn voor de politieke reflectie, waaraan we 
grote nood hebben.  

Ik was zeer verwonderd over de definitie die U geeft in 'Le concept du 11 
septembre' : U noemt filosoof diegene die zich bezighoudt met de overgang 
naar de politieke en internationale instellingen die komen. Het is een erg 
politieke definitie van de filosoof.

Wat ik wou laten aanvoelen is dat het niet noodzakelijk de professionele 
filosofen zijn die zich ermee gaan bezighouden. De jurist of de politicus die 
deze kwesties opneemt, zal de filosoof van morgen zijn. Soms zijn politici of 
juristen bekwamer om deze vragen filosofisch te denken dan de professionele 
universitaire filosofen, zelfs al zijn er enkele in de academische wereld die er 
zich in verdiepen. In elk geval is de filosofie van vandaag of de filosofische 
taak van vandaag, dit te denken in de actie, door iets te doen. 

Ik zou graag willen terugkomen op de notie van soevereiniteit. De nieuwe 
imperiale wereldorde die schurkenstaten aanduidt, is dat geen 
uitzonderingstoestand? U spreekt in 'Voyous' over het concept "auto-
immuniteit van de democratie": de democratie heeft de neiging om op 
kritieke momenten zichzelf op te heffen om de democratie te verdedigen. Dat 
is precies wat er nu gebeurt in de Verenigde Staten. Zowel in de 
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binnenlandse politiek als in de buitenlandse politiek. De ideologie van de 
PNAC en dus van de regering Bush, is precies dat.

De uitzondering is de vertaling, het criterium van soevereiniteit, zoals is 
opgemerkt door Carl Schmitt (die ik overigens heb bekritiseerd. Men moet 
zeer voorzichtig zijn wanneer men spreekt over Schmitt, ik heb enkele 
hoofdstukken over Schmitt geschreven in 'Politique de l'amitié' waarin ik hem 
ernstig neem en bekritiseer. Ik zou niet willen dat mijn reflectie over Carl 
Schmitt zou opgevat worden als sympathie voor zijn stellingen of zijn 
geschiedenis). Is soeverein diegene die beslist over de uitzondering? 
Uitzondering en soevereiniteit gaan hier hand in hand. Zoals de democratie 
soms zichzelf bedreigt waar ze zichzelf opheft, bestaat de soevereiniteit erin 
zich het recht te geven het recht op te heffen. Het is de definitie van de 
soeverein. Hij maakt de wet, hij staat boven de wet, hij kan de wet opheffen. 
Dat is wat de Verenigde Staten gedaan hebben. Van de ene kant hebben ze 
hun eigen verplichtingen tegenover de VN en de veiligheidsraad overtreden, 
en van de andere kant bedreigen ze in het binnenland in zekere mate de 
Amerikaanse democratie door politionele en juridische 
uitzonderingsprocedures in te voeren. Ik heb het niet alleen over de gevangen 
van Guantánamo maar ook over de Patriot Act: sinds de wet in voege is 
getreden, is de FBI zich te buiten gegaan aan inquisitie-achtige 
intimidatieprocedures, die zijn aangeklaagd door de Amerikanen zelf, meer 
bepaald door juristen, als zijnde in tegenspraak met de grondwet en de 
democratie.  

Dit gezegd zijnde mag men, om rechtvaardig te zijn, niet uit het oog 
verliezen dat de Verenigde Staten ondanks alles een democratie is. Bush die 
met de hakken over de sloot verkozen is, riskeert de volgende verkiezingen te 
verliezen: hij is slechts soeverein voor vier jaar. Het is een erg legalistisch 
land waar vele manifestaties van politieke vrijheid plaatsvinden die niet 
zouden worden getolereerd in veel andere landen. En ik spreek niet alleen van 
landen die als niet democratisch bekend staan maar ook van onze westerse 
Europese democratieën. Ik heb in de Verenigde Staten massale manifestaties 
gezien tegen komende oorlog in Irak, voor het Witte Huis, heel dichtbij de 
bureaus van Bush. Ik heb me de bedenking gemaakt dat wanneer in Frankrijk 
zich duizenden manifestanten zouden verdringen om te gaan protesteren voor 
het Elysée in een analoge situatie, dat niet zou worden getolereerd. Om 
rechtvaardig te zijn moet men rekening houden met deze interne contradictie 
in de Amerikaanse democratie: van de ene kant auto-immuniteit - de 
democratie vernietigt zichzelf door zich te beschermen - maar aan de andere 
kant moet men ook rekening houden met het feit dat deze hegemonische 
tendens ook een crisis is van de hegemonie. De Verenigde Staten verkrampen 
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volgens mij in hun hegemonie op het moment dat deze bedreigd is, op losse 
schroeven staat. Er is geen contradictie tussen de hegemonische drift en de 
crisis. De Verenigde Staten voelen heel goed aan dat binnen enkele jaren 
China en Rusland zullen beginnen wegen. Het ganse olieverhaal dat natuurlijk 
de Iraakse episode heeft bepaald, heeft te maken met vooruitzichten op lange 
termijn, vooral met betrekking tot China: het dresseren van China met 
petroleum, de controle van de petroleum van het Midden-Oosten... . Dit alles 
betekent dat de hegemonie even bedreigd is als manifest en arrogant. Het is 
een extreem complexe situatie. Het is daarom dat ik mij genoodzaakt zie te 
zeggen dat het er niet om gaat de Verenigde Staten als geheel te beschuldigen 
of aan te klagen, maar rekening te houden met alles wat kritisch is in het 
Amerikaanse politieke landschap. Er zijn in de VS krachten die vechten tegen 
de Bush-administratie, men moet zich aan de kant scharen van die krachten, 
het bestaan ervan erkennen. Soms manifesteren zij hun kritiek op een 
radicalere manier dan in Europa. Maar er is vanzelfsprekend - en ik 
veronderstel dat U erover zult spreken in uw onderzoekscommissie - het 
enorme probleem van de controle en van de macht van de media, die heel deze 
geschiedenis op een beslissende manier begeleidt, van 11 september tot aan de 
invasie van Irak; invasie die overigens volgens mij al lang voor 11 september 
was gepland. 

Ja, het is één van de dingen die moeten worden bewezen. De PNAC 
schrijft in 2000 "Decennialang al willen de Verenigde Staten een 
duurzamere rol spelen in de veiligheid van de Golfregio. Terwijl het 
onopgeloste conflict met Irak de onmiddellijke rechtvaardiging biedt, 
overstijgt de behoefte aan een substantiële militaire aanwezigheid in de Golf 
het probleem van het regime van Saddam Hussein" Dat schrijven ze in 
september 2000: het was dus al beslist, al de rest was slechts een alibi. 

Het is een discussie die ik in publiek heb gehad met Baudrillard die zei dat 
de agressie tegen Irak, die op dat moment op til was, een direct gevolg was 
van 11 september. Ik heb me tegen die stelling verzet. Ik heb gezegd dat ik 
dacht dat ze in elk geval zou plaatsvinden, dat men er al sinds lang de 
premissen van had en dat de twee sequenties in zekere mate van elkaar kunnen 
worden losgekoppeld. De dag dat men er de geschiedenis zal van schrijven, 
dat de documenten publiek zullen worden gemaakt, zal men vaststellen dat 11 
september vooraf gegaan is door zeer gecompliceerde geheime transacties, 
dikwijls in Europa, met betrekking tot oliepijplijnen, op een moment dat de 
petroleum-clan aan de macht was. Er zijn transacties geweest en bedreigingen, 
en het is niet onmogelijk te denken dat men ooit op een dag zal ontdekken dat 
het echt de Bush-clan was die geviseerd werd en niet het land als zodanig, het 
Amerika van Clinton. Maar men moet niet ophouden bij de petroleum. Er staat 
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veel meer op het spel, op het vlak van geopolitieke strategie, waaronder de 
spanningen met China, Europa en Rusland. Zeer veranderlijke allianties zoals 
altijd met de VS gezien zij de mensen hebben aangevallen die ze lange tijd 
hebben gesteund. Irak is een bondgenoot geweest zowel van de VS als van 
Frankrijk: het is een kwestie van diplomatieke grilligheid, hypocriet van het 
begin tot het einde, en niet alleen van de kant van de VS. Er staat veel meer op 
het spel dan alleen olie temeer dat de olie een kwestie is van enkele decennia: 
er zal geen olie meer zijn binnen 50 jaar! Men moet het olievraagstuk in 
rekening brengen maar er niet alle aandacht en de hele analyse aan besteden. 
Er zijn militaire kwesties die zich uiten in territoriale kwesties van bezetting 
en van controle. Maar de militaire macht is niet alleen een territoriale macht, 
dat weten we nu, ze heeft ook te maken met niet geterritorialiseerde controles 
op het vlak van technologische telecommunicatie enzoverder. Dat alles moet 
in rekening worden gebracht.  

En Israël?
Velen hebben gezegd dat de Amerikaans-Israëlische bondgenootschap of 

de steun die de VS aan Israël verlenen, niet vreemd is aan deze interventie in 
Irak. Ik geloof dat het waar is, in zekere mate. Maar ook hier is het zeer 
complex. Als inderdaad de huidige Israëlische regering - en daar zou ik 
dezelfde voorzorg nemen als voor de VS : er zijn in Israël Israëlis die vechten 
tegen Sharon - zich officieel en publiekelijk gelukkig heeft geprezen met de 
agressie tegen Irak, is de vrijheid die dit het land schijnbaar heeft gegeven in 
zijn offensieve initiatieven van kolonisatie en van repressie, zeer dubbelzinnig. 
Ook hier kan men spreken van auto-immuniteit. Het is erg contradictorisch 
want terzelfdertijd heeft dit alles het Palestijnse terrorisme verergerd en 
symptomen van anti-semitisme in heel Europa aangewakkerd of opgewekt. 

Het is erg complex want als het waar is dat de Amerikanen Israël steunen - 
net zoals de meerderheid van de Europese landen met verschillende politieke 
varianten - dan is het ook waar dat de beste Amerikaanse bondgenoten van de 
Sharonpolitiek, dat wil zeggen van de meest offensieve politiek van alle 
Israëlische regeringen, niet alleen de gemeenschap is van de Amerikaanse 
Joden, maar ook de Christelijke fundamentalisten. Zij zijn de meest pro - 
Israëlische van de Amerikanen, soms zelfs meer dan bepaalde Amerikaanse 
Joden. Ik ben er niet zeker van dat het in het belang van Israël was dat deze 
vorm van agressie tegen Irak zich heeft voorgedaan. De toekomst zal het 
uitwijzen. Zelfs Sharon stuit vandaag de dag op een oppositie in zijn eigen 
regering, in zijn eigen meerderheid want hij pretendeert de kolonies in Gaza te 
willen ontmantelen. De moeilijkheid van een project als het uwe, hoe 
noodzakelijk, hoe rechtvaardig, en hoe prachtig het ook is in zijn beginsel, 
bestaat erin rekening te houden met heel deze complexiteit. Te proberen niet 
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onrechtvaardig te zijn tegenover de enen en de anderen. Het is één van de 
redenen waarom ik eraan houd om u mijn solidariteit te betuigen in principe. 
Omdat ik niet in staat ben om effectief deel te nemen aan het onderzoek en de 
afwikkeling van het oordeel, verkies ik voor het ogenblik mij te beperken tot 
dit princiepsakkoord. Maar ik zal niet aarzelen om achteraf te applaudiseren 
als ik vind dat U de zaak tot een goed einde hebt gebracht! 

Uw gedachten zijn helder en zullen zijn food for thought voor velen die 
hongeren en dorsten naar gerechtigheid. Heel hartelijk dank. Laten we als 
proscriptum even over messianisme praten. Dat wil zeggen over "de zwakke 
kracht" die naar Benjamin verwijst en die u evoceert in 'prière d'insérer' het 
voorwoord tot Voyous. Sta me toe even te citeren :"Wat zich hier affirmeert, 
zou een Messiaanse geloofsdaad kunnen zijn - onreligieus en zonder 
messianisme (....) Aan dit appel is alle hoop toevertrouwd, zeker, maar dit 
appel blijft, op zich, zonder hoop. Niet wanhopig, maar vreemd aan elke 
teleologie, aan de hoop en het heil van de redding. Niet vreemd aan het heil 
van de andere, niet vreemd aan het afscheid en de gerechtigheid, maar toch 
nog rebels tegen de economie van de verlossing. "... Ik vond dit zeer mooi. 
Bijna een gebed om - in het alledaagse, in ons project - in te voegen. Maar 
wat is dat messianisme zonder religie? 

De zwakke kracht verwijst inderdaad naar de benjaminaanse interpretatie 
maar, het is niet helemaal de mijne. Het gaat om wat ik noem "messianiteit 
zonder messianisme" : ik zou zeggen dat vandaag één van de incarnaties, één 
van de verwerkelijkingen van deze messianiteit, van dit messianisme zonder 
religie, te vinden is in de beweging van de andersglobalisten. Een beweging 
die nog heterogeen is, nog een beetje vormeloos, vol contradicties, maar die de 
zwakken van de aarde verenigt, al diegenen die zich verpletterd voelen door 
de economische hegemonie, door de liberale macht, door de soevereiniteit, 
enzovoort. Ik geloof dat de zwakken op termijn de sterksten zullen zijn en dat 
zij de toekomst vertegenwoordigen. Hoewel ik geen militant ben van de 
beweging, zet ik in op deze zwakke kracht van de 
andersglobaliseringsbewegingen. Zij zullen zich moeten verduidelijken, hun 
contradicties ontwarren, maar ze zijn in optocht tegen alle hegemonische 
organisaties van de wereld. Niet alleen de VS maar ook het IMF, de G8, al 
deze dominanties georganiseerd door de rijke en machtige landen, waar 
Europa deel van uitmaakt. Het is deze andersglobaliseringsbeweging die één 
van de mooiste figuren is van wat ik de "messianiteit zonder messianisme" zou 
noemen, dat wil zeggen zonder deel uit te maken van een bepaalde religie. In 
het conflict met Irak zijn er veel religieuze elementen in het spel en van alle 
kanten - zowel van christelijke als van islamitische kant. Wat ik "messianiteit 
zonder messianisme" noem is een appèl, een belofte van een onafhankelijke 
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toekomst voor wat komt, een die komt zoals elke Messias in de vorm van 
vrede en gerechtigheid, een belofte onafhankelijk van religie, dat wil zeggen 
universeel. Een belofte die onafhankelijk is van de drie religies die zij elkaar 
bevechten, want deze oorlog speelt tussen de drie abrahamitische religies. Het 
gaat om een belofte voorbij de religies van Abraham: zij is universeel, zonder 
verband met de openbaringen of met de geschiedenis van de religies. Mijn 
gedachtegang is niet anti-religieus. Het gaat er niet om ten strijde te trekken 
tegen de religieuze messianismen in strikte zin, dat wil zeggen Joodse, 
christelijke of islamitische. Maar het gaat erom een plaats te bepalen waar 
deze messianismen worden voorbij gestreefd door de messianiteit. Dat wil 
zeggen door deze verwachting zonder horizon, verwachting van de komende 
gebeurtenis, van de komende democratie, met al haar contradicties. En ik 
geloof dat men vandaag de dag, erg voorzichtig, moet zoeken om deze 
messianiteit vorm en kracht te geven, zonder te wijken voor de oude politieke 
concepten (soevereiniteit en de aan territorium gebonden nationale Staat). 
Zonder toe te geven aan de kerken, of aan de religieuze, theologico-politieke 
of theocratische machten van alle slag en soort, of het nu gaat om de 
theocratiëen van het islamitische Midden-Oosten, of om de vermomde 
Westerse theocratiëen. (Ondanks alles zijn Europa, Frankrijk in het bijzonder, 
maar ook de VS in principe geseculariseerde landen volgens hun grondwet. Ik 
hoorde onlangs een journalist zeggen tegen een Amerikaan "hoe verklaar je 
dat Bush altijd zegt 'God bless America' ,dat de president zweert op de bijbel 
enzoverder" en de andere antwoordde hem :"je moet ons geen lessen geven 
over secularisering, want lang voor jullie hebben wij de scheiding van kerk en 
staat in onze grondwet ingeschreven". En dat de staat niet onder de controle 
was van welke religie ook, wat niet belet dat er een Christelijke overheersing 
is maar ook daar moet je heel voorzichtig zijn). Messianiteit zonder 
messianisme is dit; onafhankelijkheid tegenover het religieuze in het 
algemeen. Een geloof zonder religie in zekere zin. 

 
 

Interview: Lieven De Cauter. Opgetekend door Maïwenn Furic. Vertaling: Lieven De 
Cauter en Frank Albers. Bij de publicatie op in  De Standaard der Letteren stond het 
volgende signalement:” Jacques Derrida (1930-) is een van de beroemdste Franse 
filosofen van de twintigste eeuw. Hij onderzoekt hoe het schrijven werkt en waarom 
teksten nooit een definitieve betekenis hebben. Derrida besteedt ook aandacht aan politieke 
onderwerpen, zoals Europa, de globalisering en politieke vluchtelingen.” Hij is overleden 
in het najaar van 2004. Dit was een van zijn laatste interviews. De tekst werd in 
verschillende talen gepubliceerd op de website van het BRussells tribunal en op 
verschillende websites overgenomen, en werd in boekvorm opgenomen in The 
Derrida_Habermans Reader. Tot op heden is hij bij mijn weten niet in het Frans in druk 
gepubliceerd. 
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De Messias en het Imperium

(een tafelrede over verzet) 

(21 oktober 2004*)  

Volgens een legende uit de messianistische traditie, bevond de Messias 
zich onder de havelozen aan de poorten van het oude Rome. Dit beeld geeft 
ons een toegang tot het jongste boek van Dieter Lesage, dat handelt over het 
verzet van de menigte tegen het Imperium. Als inleiding en in een eerste 
poging om dit beeld toe te lichten, zou ik graag stilstaan bij een uitspraak van 
een van Lesages leermeesters, Jacques Derrida. Omdat deze onlangs overleden 
is, en dus ook als een soort in memoriam, laat ik de meester aan het woord in 
een van zijn laatste interviews, en wel in de slotpassage waarin hij zowel op 
politiek als op filosofisch vlak het achterste van zijn tong laat zien. Staat u me 
toe dat ik dit stuk politieke theologie uitgebreid citeer: ‘(…) Het gaat om wat 
ik noem "messianiteit zonder messianisme": ik zou zeggen dat vandaag één 
van de incarnaties, één van de verwerkelijkingen van deze messianiteit, van dit 
messianisme zonder religie, te vinden is in de beweging van de 
andersglobalisten. Een beweging die nog heterogeen is, nog een beetje 
vormeloos, vol contradicties, maar die de zwakken van de aarde verenigt, al 
diegenen die zich verpletterd voelen door de economische hegemonie, door de 
liberale macht, door de soevereiniteit, enzovoort. Ik geloof dat de zwakken op 
termijn de sterksten zullen zijn en dat zij de toekomst vertegenwoordigen. 
Hoewel ik geen militant ben van de beweging, zet ik in op deze zwakke kracht 
van de andersglobaliseringsbewegingen. Zij zullen zich moeten 
verduidelijken, hun contradicties ontwarren, maar ze zijn in optocht tegen alle 
hegemonische organisaties van de wereld. Niet alleen de VS maar ook het 
IMF, de G8, al deze dominanties georganiseerd door de rijke en machtige 

 
* Rede gehouden als inleiding op een tweegesprek met Dieter Lesage in Passa Porta te 
Brussel op 21 oktober 2004 naar aanleiding van de verschijning van twee min of meer 
gelijktijdige, nogal bijdetijdse boeken: zijn boek Vertoog over verzet. Politiek in Tijden van 
globalisering en mijn boek “De Capulaire beschaving. Over de stad in het tijdperk van de 
angst”.  Gepubliceerd in AS.  
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landen, waar Europa deel van uitmaakt. (…) Wat ik "messianiteit zonder 
messianisme" noem is een appèl, een belofte van een onafhankelijke toekomst, 
een die komt zoals elke Messias in de vorm van vrede en gerechtigheid, een 
belofte onafhankelijk van religie, dat wil zeggen universeel. (…) het gaat erom 
een plaats te bepalen waar de [religieuze] messianismen worden voorbij 
gestreefd door de messianiteit; dat wil zeggen: door deze verwachting zonder 
horizon, verwachting van de komende gebeurtenis, van de komende 
democratie, met al haar contradicties. En ik geloof dat men vandaag de dag, 
erg voorzichtig, moet zoeken om deze messianiteit vorm en kracht te geven, 
zonder te wijken voor de oude politieke concepten (zoals soevereiniteit en de 
aan territorium gebonden nationale Staat). (…) Messianiteit zonder 
messianisme is precies dat, onafhankelijk tegenover het religieuze in het 
algemeen, een geloof zonder religie in zekere zin”4.  

Dat is duidelijk: de andersglobalseringsbeweging is op dit moment in de 
geschiedenis de belichaming van de Messiaanse belofte van gerechtigheid en 
vrede. In het boek van Lesage is een dergelijke messianistische duiding van de 
andersglobaliseringsbeweging niet te vinden. Maar het is mijn vermoeden dat 
dergelijke houding eraan ten grondslag ligt. In elk geval is het duidelijk dat 
Dieter Lesage, net zoals Derrida, kiest voor en wedt op de 
andersglobaliseringsbeweging als teken van hoop voor deze wereld.  

Vertoog over verzet. Politiek in tijden van globalisering is geschreven 
vanuit en voor een beweging, vanuit een betrokkenheid op een belangrijke 
roep die van de andersglobaliseringsbeweging uitgaat. Het is geen inleiding tot 
het andersglobalisme maar een filosofisch handboek voor andersglobalisten 
(en in die hoedanigheid wat mij betreft zelfs verplichte lectuur voor 
andersglobalisten). Dat verklaart ook enigszins de onterechte manier waarop 
Marc Van den Bossche het boek (in  DSL van 4 oktober) zo onbarmhartig 
heeft neergesabeld. Hij pikt de premisse, het uitgangspunt van het boek niet, 
het schrijfstandpunt om zo te zeggen. Hij doet alsof alle boeken moeten voor 
‘verzetsleken’ geschreven zijn, maar niet iedereen is een leek in verzet. Lesage 
legt inderdaad niet uit waarom wij ons moeten verzetten tegen de aan de gang 
zijnde globalisering. Maar dat is ook niet het onderwerp van zijn boek: niet het 
waarom van het verzet - daar bestaat al een boekenkast over - maar het hoe en 
wat van het verzet is zijn probleem. “De valstrikken van het verzet” is niet 

 
4 ‘Voor een komende gerechtigheid. Lieven De Cauter in gesprek met Jacques Derrida’, in: 
Filosofiemagazine,  nt 4, mei 2004, p.44-49. (Verscheen eerder in DSL – maar zonder de 
geciteerde passage, zie ook www.brusselstribunal.org en talloze andere websites, googlen 
op ‘voor een komende gerechtigheid’, ‘for a justice to come’ of ‘pour une justice à venir’, 
maar nu dus gewoon aan het begin van dit boek.) 
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toevallig het langste deel van zijn boek. Dat lijkt me legitiem. Er is verzet. Er 
is al veel over te doen geweest dus laat ons a) eens grondig het filosofische 
cultboek van die beweging lezen, Empire van Negri en Hardt - Lesage bouwt 
zijn vertoog inderdaad (zoals intussen al bekend) op een grondige lectuur en 
kritiek van dit boek; en b) belangrijker nog: laat ons eens diep nadenken over 
de strategieën en valstrikken van dit verzet en tenslotte c) laat ons een aantal 
duidelijke alternatieven voorstellen.  

Juist dit interne standpunt, als ik het zo mag blijven noemen, geeft 
aanleiding tot een Derridiaanse deconstructie: een vertoog onderwerpen aan 
zijn eigen hiaten en inconsistenties. Dat is precies wat Lesage doet: als 
sympathisant van het verzet de hiaten en inconsistenties in het boek Empire én 
in de praktijken van de andersglobalisering beweging blootleggen. “Kritiek 
van de andersglobalistische rede”, zou ook een goede ondertitel geweest zijn, 
alleen al omdat hij kritieken als die van Marc Vandenbossche bij voorbaat zou 
verijdeld hebben.  

Het boek vertrekt van de nieuwe structuur van de macht die volgens 
Empire een driedelige piramide is: de VS, en verder ook de G7, het IMF en de 
wereldbank, dat noemen Negri en Hardt (naar Polybius) de monarchie. 
Daaronder zit de aristocratie: de transnationale bedrijven en de individuele 
staten. Daaronder zit de democratie: de VN, de media, de religies en de 
NGO’s. Die drieledige structuur is het Imperium. Dus de macht is niet langer 
alleen in handen van Amerika (volgens Lesage is het einde van de 
Amerikaanse eeuw in zicht) en de macht is derhalve niet gecentraliseerd maar 
“gedeterritorialiseerd”. Met andere woorden verzet moet zich niet richten 
tegen de staat, die voorbij is gestreefd door een orde die hem overstijgt (de 
staten beschrijft Lesage, in navolging van Negri,  als filters, de VN, en de 
media als kanalen van het Imperium), maar het verzet moet werken aan een 
“anti-imperiale consensus”. Want de wereld zoals hij is, werkt niet door 
dwang maar door hegemonie: onderwerping zonder dwang. Dus concludeert 
Lesage: de taak van het verzet is te werken aan een contra-hegemonie: een 
visie die het heersende hegemoniale beeld en de heersende consensus kan 
doorbreken.     

Het boek is beresterk en bovendien erg grappig in het hoofdstuk waar de 
valstrikken van het verzet worden bekeken en geanalyseerd: over het verzet 
als stedelijk spektakel, over verzet als identitaire reflex en over verzet als 
artistieke pose. Ik sta even stil bij het eerste: verzet als stedelijk spektakel. 
Hier wordt boek werkelijk een heuse cartografie van het verzet. We hoorden: 
het is aan de poorten van het oude Rome, onder de havelozen dat de Messias 
zich bevindt.  Wel, het is een van de vele verdiensten van Lesages vertoog 
over verzet dat het heel precies de discussie aangaat over de vraag aan de 



22 

poorten van welke steden dit ‘messianisme zonder religie’, dit 
andersglobalistisch verzet, moet worden bedreven. De stelling van Lesage 
luidt: niet in Seatle of Genua (want dat zijn onbelangrijke steden), maar in de 
global cities: Londen, New York, Tokyo, omdat daar zich de tandraderen van 
het rijk bevinden. Dat zijn de plaatsen waar het verzet zich moet tonen en ook 
de potentieel grootste mobiliserende en desgevallend ook saboterende werking 
kan hebben. Hij toont overtuigend aan dat het protest van die steden is 
weggelokt naar de rand van het de geografie van het imperium, naar 
secundaire steden en zelfs eilanden.   

Ook het stuk over verzet als artistieke pose bevat heerlijke passages. 
Verplichte lectuur voor alle culturati (en ik kijk even uitdrukkelijk de zaal in). 
Soms haalt Lesage lachend zijn bazooka boven. Komt dat zien! Ik kan niet aan 
de verleiding weerstaan om hier een voorbeeld te citeren. De sequens gaat 
over het colloquium in het kader van Documenta 11  over Creolité en 
créolisation dat plaatsvindt op het eiland Saint Lucia (anders-globalistischer 
kan niet: weg van het occidento-centrisme). Helaas doen ze dat in het Hyat 
Regency Hotel.  Lesage situeert haarscherp de Hyatketen en toont dat dit met 
creolisering niets maar dan ook volstrekt niets van doen heeft. Vervolgens 
bedenkt hij, als hij het heeft over de teksten die in de Documenta-‘platform’-
boeken zijn terecht gekomen, dat er wel degelijk iets aan de hand is dat in de 
richting van creolisering wijst. En nu citeer ik: “veel van wat daar gezegd 
wordt, is theoretisch onsamenhangend, maar het is wel een virtuoze 
kruisbestuiving van theoretische concepten en benaderingen. Men zou zelfs de 
stelling kunnen formuleren dat het soort theorie dat in het algemeen in de 
marge van het kunstbedrijf wordt geproduceerd een soort van academisch 
creools is (…) Men zou een groot deel van de theoretici die de 
vertooggedeeltes van kunstmanifestaties opluisteren TJ’s kunnen noemen – 
theory jockeys.’(p269). Ik stel voor om beide uitdrukkingen “academisch 
creools” en “theory jockeys” meteen in het intellectueel taalgebruik en debat 
in te lijven.  En zo heeft hij er nog. Intellectueel plezier van de bovenste plank 
en humor die allesbehalve gratuit is (de verplichte opsmuk voor de leegte van 
entertainment) maar hout snijdt. En soms zelfs een beetje pijn doet.  

Tuurlijk zijn er dingen in het boek waarover ik vragen heb: waarom is er 
geen deconstructie van het productivistische pathos van Negri (gevangen als 
het is in wat Baudrillard de luchtspiegeling van de productie noemde)? Waar 
is in het uitgesproken anti-etatisme van Negri en Hardt, de plaats van de 
welvaartstaat (toch ook een staat)? En misschien vooral: waar zijn de NGO’s? 
- die volgens Negri en Hardt tot de onderste laag van de imperiale piramide 
behoren (en dus met die imperiale orde bestreden moeten worden) maar die 
tegelijk een van de belangrijkste elementen zijn in het andersglobalistische 
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verzet zoals het zich daadwerkelijk voordoet. Ook vind ik de ontologie van het 
verzet – ‘Zijn is verzet’ - eerder iets dat moet worden bewezen dan 
geaffirmeerd. Net zoals nog moet worden bewezen dat de menigte (potentieel) 
andersglobalistisch is en dat de andersglobalisten een menigte zijn en geen 
minderheid. Een menigte misschien maar niet ‘de menigte’. De massa is het 
sociologisch begrip waarvoor het begrip multitude juist een alternatief moet 
zijn (net zoals voor volk of ‘de kiezer’ of voor het nieuwe begrip ‘de mensen’, 
zoals in ‘wat de mensen willen’). Deze massa is in de zin van Baudrillard 
eerder ‘resistent’ tegen elk appèl dan een appèl tot ‘resistentie’. Dat blijft 
natuurlijk een van de a priori ‘s die het hardst om slikken is: dat de menigte, 
als verzameling coöperatieve, productieve subjecten, zich verzet. Terwijl 
Baudrillard juist zo meesterlijk heeft aangetoond dat de massa immuun is voor 
alle prikkels tot antwoorden die men op haar loslaat. Weerstand is nog geen 
verzet. De menigte, dat zijn: passieve (gepacificeerde?) consumenten, eerder 
dan creatieve, productieve subjecten. En zijn en verzet vormen in deze wereld 
allesbehalve synoniemen. Maar je zou kunnen zeggen dat de meeste van deze 
opmerkingen buiten het interne standpunt vallen en dat sommige andere 
opmerkingen en thema’s (zoals dat van de NGO’s) het boek, dat nu al overrijk 
is aan microanalyses en motieven, topzwaar zou hebben gemaakt. De auteur 
heeft nu al een klein doctoraat gepleegd. Een doctoraat in verzetvertoog. 

Belangrijker misschien nog dan al de micro-analyses is de portée van het 
boek. Vertoog over verzet is een boek over democratie. Wat Dieter Lesage 
probeert, is nadenken over wat Derrida “la démocratie à venir’ noemt, de 
komende democratie. De democratie is geen dankbaar onderwerp, want je 
wordt meteen, ook door relatieve medestanders, afgedaan als liberaal, sociaal-
democraat en wat meer voor (linkse) scheldwoorden. Ik vind het daarom juist 
erg moedig om Negri en Hardt te corrigeren en zelfs ronduit los te laten, door 
te wedden op de mogelijkheid en noodzaak van een werelddemocratie - niets 
minder - en vooral te tonen waarom die (door liberalen en democraten) als 
ongewenst en onmogelijk wordt afgeschilderd. Voor Lesage is het radicaal 
doorgedachte project van een werelddemocratie de kern van de noodzakelijke 
contra-hegemonie en de basis voor een anti-imperiale consensus (m.a.w. de 
monarchie en de aristocratie binnen de nieuwe imperiale wereldorde 
omverwerpen door te ijveren voor de werelddemocratie). Kiezen voor een 
werelddemocratie doet, in de lijn van Kant overigens, ook Derrida in Voyous. 
In feite blijkt bij grondige lectuur dat Lesage Negri niet parafraseert, of vanuit 
Wallerstein en anderen amendeert, maar zowel in denkstijl als in politieke 
strekking leest vanuit een Derridiaanse inspiratie. En zijn stellingen geven te 
denken. Volgens Lesage zou het mondiaal worden van de democratie (dat wil 
zeggen als ze zich zou uitstrekken over het hele territorium) het einde 
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betekenen van het kapitalisme as we know it. Provocatieve stelling. Het 
pleidooi voor democratie van Lesage is in elk geval erg radicaal, want het 
zogenaamde summit hopping (het van wereldtop naar wereldtop reizen om te 
protesteren) in vraag stellen, en de cartografie van het verzet hertekenen, is 
één ding, maar aan het eind van het boek stellen, zoals Lesage zonder 
verpinken doet, dat de andersglobaliseringsbeweging een wereldwijde partij 
moeten worden en zich moet gooien in het democratische strijdtoneel – is nog 
iets heel anders. Dat is, vaniuit zijn vertoog, een consequente keuze maar ook 
voer voor een gigantisch debat (om te beginnen binnen de 
andersglobaliseringsbeweging). Ik zie het al voor me: cellen die ter 
voorbereiding van het World Social Forum dat er weer aan staat te komen, 
stukken uit “Vertoog over verzet” bestuderen en bediscussiëren.   

Dit boek moet snel in het Engels (in boekvorm en/of op het web) omdat het 
alleen kan functioneren op een internationaal vlak. Misschien is het boek te 
moeilijk, te precies en te academisch om zijn doelpubliek, de 
andersglobalisten, te bereiken. Omdat niet alle andersglobalisten intellectuelen 
zijn bijvoorbeeld. Ik bedoel hier: in theoretisch, filosofisch vertoog beslagen 
zijn, want laat ons wel wezen: dit is geen gemakkelijk boek, in de flaptekst 
wordt het terecht erudiet genoemd. En toch is het, zoals gezegd, verplichte 
lectuur voor elke andersglobalist in spe. En zijn we dat niet allemaal een 
beetje, als menigte stadsintellectuelen of digitariërs, zoals Lesage ons noemt?  

Envoi. Dieter, het messianisme zonder religie waarvan volgens Derrida de 
andersglobaliseringsbeweging op dit moment in de geschiedenis de incarnatie 
is, heeft kritisch-filosofische handboeken over verzet, zoals jij er een 
geschreven hebt, meer dan nodig.  Juist omdat het van binnenuit geschreven 
is, is het boek zo relevant. Het is een volgehouden poging om - in de termen 
van Derrida – “deze messianiteit vorm en kracht te geven, zonder te wijken 
voor de oude politieke concepten (zoals soevereiniteit en de aan territorium 
gebonden nationale Staat)”. Bovendien tracht Vertoog over verzet “de 
contradicties” van de andersglobaliseringsbeweging “te ontwarren”. Zeker is 
dat het boek (op een bijna afstandelijke, nuchtere, soms analytische, soms 
geestige manier) getuigenis aflegt van “de verwachting zonder horizon, de 
verwachting van de komende gebeurtenis, van de komende democratie,...”. 
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Van Ground Zero tot Tahrir Square 

Een donker decennium in vogelvlucht 

(aantekeningen van een activist5) 

voor Stephan Galon 
Tien jaar na 9/11 is het tijd voor een terugblik. Ik wil het decennium 

doorwaden vanuit mijn eigen ervaring, de tijdgeest in grove borstelstreken 
oproepen, de recente wereldgeschiedenis - van de War on Terror tot de Arab
Awakening -  schetsen zoals ik haar heb beleefd en geïnterpreteerd. Vast staat 
dat de gebeurtenissen van 11 september 2001 – met Ground Zero als 
brandpunt - het begin vormden van een grimmige eeuw; of toch minstens de 
aanvang van een donker decennium: een decennium van angst, pessimisme, 
fundamentalisme, terreur, militarisering, oorlog en ander staatsgeweld, 
economisch geweld, paranoia, repressie en vooral van een alles verslindende 
veiligheidsobsessie.  

 
Apocalyps 2001: de planetaire uitzonderingstoestand 

Na de aanslag op de Twin Towers ben ik opiniestukken beginnen schrijven 
om te waarschuwen tegen de logica van de oorlog tegen de terreur 
(opgenomen in mijn boek De Capsulaire beschaving). Mijn stelling was vanaf 
het begin dat de War on Terror een planetaire uitzonderingstoestand zou 
worden. De uitzonderingstoestand betekent de gedeeltelijke opheffing van 
wetten (zoals de bescherming van de privésfeer of vrije meningsuiting) om de 
politieke orde te verdedigen tegen interne of externe noodsituaties, in dit geval 
terrorisme. De zogenaamde Patriot Act, die kort na 9/11 in voege trad, bevatte 
een (verruiming van bevoegdheden) reeks verordeningen die de 
uitzonderingstoestand invoerde op Amerikaans grondgebied: huiszoekingen 
zonder huiszoekingsbevel (of zelfs zonder medeweten van de betrokkenen), 
afluisterpraktijken, controle op e-mails en financiële transacties, onbeperkte 

 
5 Een ingekorte versie van deze tekst verschijnt in het septembernummer van Rekto:Verso 
(2011). In zekere zin is heel deze compilatie een uit de hand gelopen voetnoot bij die tekst.  
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voorlopige hechtenis en deportatie van immigranten, (blanco volmachten) 
brede bevoegdheden om politieke activisten in de gaten te houden, etc. En er 
was: Guantánamo. 

Men heeft mij bekritiseerd omdat ik Guantánamo beschreef als een 
concentratiekamp, men las het alsof ik schreef ‘exterminatiekamp’. Nu is het 
natuurlijk zo dat mensen in feite geen duidelijk beeld hebben, van wat een 
concentratiekamp nu precies inhoudt. Agamben heeft aangetoond dat het 
concentratiekamp een ruimte is die de uitzonderingstoestand belichaamt, dat 
betekent een ruimte buiten de wet. En nu weet Obama, die beloofde 
Guantánamo te sluiten op één jaar tijd, wat dat betekent, een ruimte buiten de 
wet: die kan je namelijk niet zo gemakkelijk op een wettelijke manier 
opdoeken. De mensen die daar zitten, zijn voor het merendeel niet eens 
officieel in staat van beschuldiging gesteld, dus hoe moet je die kwijt raken? 
Je weet niet eens of ze misdadig zijn dan wel onschuldig. The Military 
Commissions Act van 2006 creëerde een nieuwe categorie van gevangenen, 
waarop de conventies van Genève en het statuut van ‘prisoner of war’(POW) 
niet van toepassing zijn: de unlawful enemy combatant. Dat betekent: het zijn 
gevangenen buiten elke wettelijke bescherming. Het zijn dus geen 
gevangenen, maar letterlijk ‘outlaws’. Guantánamo is geen gevangenis, ook 
officieel heet het een kamp: ‘Guantánamo Bay Detention camp’. Kortom, de 
21e eeuw begon met de heropstanding van het concentratiekamp. En dan 
mogen we natuurlijk de enhanced interrogation techniques niet vergeten, een 
ander woord voor martelen, met waterboarding als meest bekende praktijk -
openlijk verdedigd door vele geleerde heren. Hoe allegorisch ook, 
Guantánamo was maar een topje van de ijsberg. Daarnaast waren er de 
extraordinary renditions, dat betekent de bewuste, illegale uitlevering van 
gevangenen aan landen die martelen.  

Ook in Europa (dat meewerkte aan die extraordinary renditions) werd een 
heel pakket van uitzonderingsmaatregelen aangenomen. In België is de geest 
van de war on terror vertaald in de anti-terrorismewet en in de zogenaande 
BIM- en BOM-wetten, respectievelijk: bijzondere inlichtingenmethodes en 
bijzondere opsporingsmethodes. Er was nauwelijks een parlementair, laat 
staan maatschappelijk debat over. De media en de publieke opinie keken de 
andere kant op. Er kwam een federaal procureur die zich gedroeg als een 
antiterrorisme-tsaar. Eén van de neveneffecten - nu ja neveneffecten, zeg maar 
directe gevolgen en zelfs misschien doelstellingen - was een grootschalige 
criminalisering van het activisme. Ik geef hier slechts een paar voorbeelden 
waar ik, in het kader van het Platform voor Vrije Meningsuiting, bij betrokken 
was. Luikse vredesactivisten werden jarenlang afgeluisterd. Het stakingsrecht 
werd ingeperkt door allerhande syndicale acties systematisch met juridische 
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middelen aan te vechten. Bahar Kimyongür, werd in het kader van het DHKP-
C proces, veroordeeld tot vijf, in beroep tot zeven jaar gevangenisstraf wegens 
leiderschap van een terroristische organisatie, terwijl hij noch in België noch 
in Turkije ook maar bij enige vorm van geweld of misdaad was betrokken. Hij 
vertaalde teksten voor DHKP-C en stelde martelingen in Turkije aan de kaak.  

Er is zelfs gepoogd om hem, Belgisch staatsburger, via Nederland uit te 
leveren aan Turkije, wat totaal ongrondwettelijk is. Die zaak werd in de 
doofpot gestopt en is tot op heden niet uitgeklaard. Dat geeft een idee van wat 
uitzonderingstoestand concreet betekent. Of dit: bij de aanvang van het vierde 
proces in Antwerpen kwam de federaal procureur met een foto die 
onmiddellijk op de avondjournaals was te zien: Bahar met bazooka!  

De bedoeling van het op tafel gooien van dit topbewijsstuk - dat door de 
Staatsveiligheid uit de computer van de beschuldigde was gehaald -  en het 
breed uitsmeren van de foto in de media,  was om definitief aan te tonen dat 
deze man wel degelijk een gewelddadige aard had.... Het ging om een kiekje 
in het kamp van Sabra en Shatila, bij de herdenking van de massamoord. 
Bahar nam, om de aap uit te hangen, een oude bazooka die daar in een huis 
hing van de muur. We hebben dat ontzenuwd door in de krant De Morgen en 
op Indymedia, 14 september 2007, naast die foto en de uitleg, ook een foto 
van de jongere Bahar als soldaat in Walibi te laten afdrukken.  

Bewijsstuk afgevoerd. Ook dat geeft een goed idee van stemmingmakerij 
in plaats van rechtspraak – en het is in elk geval een van mijn mooiste 
herinneringen aan een decennium van activisme. Het is pas bij het vijfde 
proces dat Kimyongür werd vrijgesproken.  

Zelfs Greenpeace werd door Electrabel voor de rechter gedaagd voor 
bendevorming, met tientallen vrijwilligers die herhaaldelijk ondervraagd 
werden door de politie. Van intimidatie gesproken. Luk Vervaet, leraar 
Nederlands in de gevangenis van St-Gilles en gevangenenactivist, werd in 
2009 de toegang tot alle Belgische gevangenissen ontzegd om (niet verder 
gespecificeerde) ‘veiligheidsredenen’ – wellicht omdat hij Nizar Trabelsi had 
bezocht. Dat besluit werd onlangs vernietigd door de Raad van State. Het 
ontslag begin juni van dit jaar van Barbara van Dyck, onderzoekster van de 
KULeuven, wegens deelname aan en verdediging van de actie tegen een 
genetisch gemanipuleerd testaardappelveld in Wetteren, levert een recent 
voorbeeld van dit ‘antiterrorismeklimaat’. De inperking van het recht op 
activisme, als deel van het recht op vrije meningsuiting, of erger de 
criminalisering ervan, is een van de fundamentele tekenen van deze tijd. In het 
antiterrorismeklimaat worden rechtstermen misbruikt: NGO’s doen aan 
bendevorming, ze worden gekwalificeerd als criminele organisaties en een 
actie wordt meteen gebrandmerkt als intimidatie of geweld. Sinds de oorlog 
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tegen de terreur is alle protest verdacht. We zijn er ons niet van bewust, maar 
we bevinden ons nog altijd - want de War on Terror is nog steeds niet officieel 
afgeblazen, ondanks de dood van Osama Bin Laden -  in een planetaire 
uitzonderingstoestand. We zijn eraan gewend.   

 
Het decennium van het neoconservatisme en het neoliberalisme 

In de herfst van 2002 googlede ik op een dag naar mogelijke verbanden 
tussen Bush en de christelijke fundamentalisten. En wat vond ik? De website 
van de The Project for the New American Century (PNAC). Tegen de avond 
was ik in alle staten. Want voor mij zag ik een organisatie die openlijk de 
Amerikaanse hegemonie predikte door middel van militaire agressie; een 
website met brieven aan president Clinton waarin men pleitte, vanaf 1998 al, 
voor de invasie van Irak. De PNAC bleek een neoconservatieve denktank, 
opgericht in 1997  en deel van de neoconservatieve beweging die opgestart 
was door William Kristol. Het gedachtengoed werd gepropageerd door de 
Weekly Standard en allerlei cenakels zoals het American Enterprise Institute 
en The Project for the New American Century zelf. In de intentieverklaring, de 
Statement of Principles van PNAC, wordt gepleit voor militarisering: na het 
einde van de koude oorlog moest Amerika de kans grijpen om ‘the pre-
eminent power’ te worden, de enige wereldmacht, dankzij haar militaire 
overwicht en preventieve slagkracht. Voorwaarde was dat het defensiebudget 
fors werd verhoogd en er bereidheid was om krachtdadig en vroegtijdig in te 
grijpen (het fameuze idee van pre-emptive strike). Vooral de Amerikaanse 
belangen en die van hun bondgenoten (lees Israël), waaronder het verspreiden 
(lees opleggen) van ‘economische vrijheid’ (lees neoliberalisme), werden 
benadrukt.  Wie ondertekende dit document? We zien daar een aantal 
interessante personages: Jeb Bush, de broer van de president, Dick Cheney, 
ongetwijfeld een van de meest sinistere figuren van deze tijd, Steve Forbes, 
mediamagnaat, Francis Fukuyama, de beroemde filosoof van The End of 
History and the Last Man, Lewis I. Libby, die later veroordeeld werd voor het 
vrijgeven van de naam van de CIA-agente Valerie Plame, en Zalmay 
Kahlilzad, de moslim van dienst en toen nog toekomstig ambassadeur in ... 
Irak. Donald Rumsfeld was er ook bij. En ten slotte, als klap op de vuurpijl: 
Paul Wolfowitz. Wolfowitz is een leerling van de filosofische vader van de 
neocons, Leo Strauss. De filosofie van Strauss is perfide en pervers: laat de 
mensen geloven dat het gaat over democratie, strooi wat leugens rond (hij 
noemt het useful myths and pious lies), maar eigenlijk moet je een soort 
tirannie installeren. Je doet alsof het over democratie gaat, maar eigenlijk gaat 
het over een hegemonie. Met deze ondertekenaars hebben we de kern van het 
eerste Bush-kabinet in het vizier: Cheney, Wolfowitz, Rumsfeld, met Lewis I 
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Libby en Kalmay Kahlilzad als backing vocals. Kortom: met de regering Bush 
I kwam The Project for the New American Century aan de macht. Ze zijn 
intussen stuk voor stuk van het toneel verdwenen, wegens verbrand. 
Fukuyama heeft zich openlijk gedistantieerd. Wolfowitz heeft zelfs zijn 
biografie herschreven: in een colloquium in 2010 in Praag stond hij alleen 
vermeld als voormalig voorzitter van de Wereldbank, niet dat hij Secretary of 
State van de Verenigde Staten was geweest, toch een veel prestigieuzere 
functie.   

Een van de rapporten van de Project for the New American Century heet 
‘Rebuilding America’s Defenses’. In dat document pleit men voor een sterke 
verhoging van het defensiebudget en een militaire wereldoverheersing. Het 
gaat over de militarisering van de planeet door ‘Star Wars’; over het 
uitbouwen van een ‘space force’, over ‘the revolution in military affairs’. Het 
gaat om het voeren van ‘multiple simultaneous major theater wars’ [sic]. 
Vertaald: veelvuldige, gelijktijdige, grootschalige oorlogen.. Dat plan is 
uitgevoerd: Afghanistan, Irak, en nu Libië. Eén citaat wil ik de lezer niet 
onthouden, het gaat over de verhoging van het defensiebudget en de 
omvorming van het Amerikaans leger: “Further, the process of transformation, 
even if it brings revolutionary change, is likely to be a long one, absent some 
catastrophic and catalysing event - like a new Pearl Harbor” (mijn nadruk). 
Eén jaar voor 9/11. Dat betekent: men zat gewoon te wachten op een 
catastrofe, en ze kwam. Fraai. (Check it out. Het staat nog altijd online.) 

Ook de invasie van Irak stond voor de PNAC al lang op het programma. 
Zoals gezegd, in 1998 schreven ze een brief aan Clinton om te vragen Irak aan 
te vallen. Dus Irak, maar dat wisten we intussen al, had niets, maar dan ook 
volstrekt niets te maken met 9/11. Resultaat? 1.2 miljoen doden en 5.5 miljoen 
vluchtelingen. De invasie en de bezetting van Irak was niet alleen illegaal (en 
illegitiem want op basis van een ‘web van leugens’) maar vormt ook een 
misdaad tegen de menselijkheid.6 Ook in het geval van de invasie van Irak 
gaat het om een uitzonderingstoestand: het internationaal oorlogsrecht werd 
terzijde geschoven (Kofi Annan verklaarde de invasie in 2005 openlijk 
onwettig – terecht maar wel te laat). Dat is een van de belangrijkste 

 
6 Omdat ik via de webstie van de PNAC het hele scenario vooraf had ‘gezien’, heb ik in 
2003, nog voor de inval, het BRussells Tribunal opgericht. Na een ‘people’s court’ (begin 
april 2004) tegen de PNAC en zijn verantwoordelijkheid bij de illegale invasie, wat de 
openingssessie werd van het World Tribunal on Iraq, hebben we dit jaar (begin maart 2011) 
een colloquium georganiseerd ism MENARG van UGent over een deelaspect van de 
misdaad tegen de menselijkheid: het systematisch intimideren, op de vlucht jagen, 
ontvoeren of uitmoorden van academici, dat nu al acht jaar onverminderd doorgaat. Er is in 
die acht jaar nog geen enkel onderzoek naar gevoerd en niemand in beschuldiging gesteld.        
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krachtlijnen van het decennium, zo niet de belangrijkste: het terzijde schuiven 
van de wettelijkheid zowel op macroniveau, in het internationaal recht (door 
pre-emptive strike: men mag volgens het internationaal recht geen land 
aanvallen dat zelf geen oorlogsdaden heeft gesteld), als op microniveau: van 
biometrische controles op luchthavens, de explosie van de 
beveiligingsindustrie, de privatisering van de openbare ordehandhaving tot de 
repressieve aanpak van politieke activisten. Voor mij was dat vanaf het begin 
een duidelijke lijn en een duidelijke logica.  

Het neoconservatisme was de gewapende arm van het neoliberalisme. (Ik 
zeg was - want volgens mij is het uitgespeeld, daarover straks meer). Zoals het 
neoconservatisme vanaf de War on Terror de dominante visie voor de 
internationale politiek werd, zo was en is het neoliberalisme het dominante 
discours voor de organisatie van de maatschappij. Het neoliberalisme dat 
opkwam met Reagan en Thatcher, is diep utopisch: Alan Greenspan, president 
van de Federal Reserve en een van de grote verantwoordelijken voor de 
bankencrisis, was een adept van Ayn Rand, die met Atlas Shrugged een utopie 
schilderde en daarmee als schrijfster van een van de meest gelezen boeken in 
Amerika de annalen ingaat (zie daarover Hans Achterhuis De utopie van de 
vrije markt).  

Het neoliberalisme is een radicale utopie van privatisering en deregulering 
dat, tegen elke evidentie in, op alle terreinen wordt doorgedrukt. Met één 
basisrecept: socialisering van de kosten, privatisering van de winsten. Om dat 
aanschouwelijk te maken, zie hier één welbekend schoolvoorbeeld: de 
kerncentrales zijn gebouwd met ons belastinggeld maar de winsten zijn voor 
Electrabel, in handen van ... een buitenlandse holding. Het neoliberalisme 
uitgelegd aan kinderen. De bankencrisis deed dat over op internationale 
schaal: eerst moesten de belastingsbetalers aller landen de banken redden en 
nu moeten we nog eens met z’n allen draconisch besparen. De kredietcrisis 
van 2008 blijft nagalmen: men gaat nu heel Griekenland privatiseren. Maar 
niet alleen de hele politiek is neoliberaal, door middel van  “management” is 
het neoliberale denken doorgedrongen tot in de diepste poriën van onze 
maatschappij, zowel op macro-economische schaal als op microschaal van 
onze organisatiestructuren. De universiteit bijvoorbeeld, is een bedrijf 
geworden, een toeleveringsbedrijf in de kenniseconomie. Of men verenigt 
dingen die niet samen horen (bijvoorbeeld kunstscholen en 
verpleegsterscholen in één Hogeschoolkoepel), en men scheidt dingen die 
absoluut samen horen, zoals de Belgische Spoorwegen, nu dan opgesplitst  in 
drie holdings, met gebrekkige dienstverlening, vertragingen en zelfs soms 
totale chaos tot gevolg (zoals op de snikhete rampenavond van 27 juni 2011). 
Het neoliberalisme is utopisch omdat het bestand is tegen de feiten: men wist 
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al dat de privatisering van de spoorwegen niet werkte vanuit het Engelse en 
Nederlandse voorbeeld, maar toch gaat men er onverminderd mee door. Niet 
alleen het dominante politieke discours, maar ook het hele maatschappelijke 
weefsel, zelfs onze individuele levensvisie, de hele tijdgeest kortom, is 
wezenlijk neoliberaal. De strijd tegen de hegemonie van het neoliberalisme 
lijkt me dan ook een van de grote uitdagingen van deze tijd.  

Het vrije verkeer van goederen en diensten, ging samen met een 
migratiestop. Dat is een andere grote contradictie van het neoliberalisme: alles 
moet gedereguleerd, open grenzen voor globalisering van de economie, maar 
er is geen vrijheid van verkeer voor mensen. De neoliberale wereldorde heeft 
een enorme dualisering van de maatschappij teweeggebracht; zowel op 
wereldschaal als op niveau van stadsbuurten. Afsluiting, uitsluiting, 
veiligheid:  van gated communities tot security malls, van SUV’s tot camera’s 
en biometrie. Ik noemde dit al heel vroeg: de opkomst van de capsulaire 
beschaving. Het tijdperk van de angst werd het tijdperk van de 
veiligheidsobsessie. We zagen de terugkeer van harde grenzen: naast onze 
eigen ijzeren gordijnen in Ceuta en Melilla, die Fort Europa moesten afsluiten 
voor Afrikaanse illegale migranten, is er de 3000 kilometer lange muur tussen 
Mexico en de VS die werd opgetrokken, nadat de NAFTA ervoor had gezorgd 
dat de Amerikaanse agro-industrie de verarmde Mexicaanse boeren weg 
concurreerde en er zo een massale migratie uit Mexico ontstond. De 
globalisering, de verarming van het Zuiden en de nog altijd aan de gang zijnde 
bevolkingsexplosie, hebben een enorme migratie tot gevolg; een migratie die 
zo snel gaat dat de steden van het Noorden getekend worden door frictie en 
afstotingsverschijnselen. Nochtans is de globalisering niet te stoppen en de 
harde grenzen blijken zo lek als een zeef. We zullen in ‘multiculturele’ steden 
(en allochtone ‘monoculturele’ wijken) moeten leren leven. Mijn Marokkaans-
Turkse buurt (rond de Marie-Christinastraat in Laken) is alleszins zeer 
leefbaar, in elk geval levendiger dan de eindeloze, morsdode verkavelingen 
van Vlaanderen. Ook dat is voor mij een van de belangrijke lessen van dit 
decennium. 

 
De permanente catastrofe 

Rond de millennium-wende voelde ik de noodzaak om mij ook te buigen 
over de mogelijke ecologische catastrofe die de mensheid in de 21e eeuw te 
wachten staat. In 2001/2002 heb ik een lange tekst geschreven over 
vooruitgang als catastrofe, waarin ik probeerde een filosofische positie te 
bepalen tegenover de opwarming van de aarde, de logica van de groei, vanuit 
een herlezing van het rapport van de Club van Rome. Dat werd toen afgedaan 
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als doemprofetie. Ik stelde vast dat de mensheid blijft exploderen in een 
beperkt ecosysteem. We botsen onherroepelijk, in de logica van de groei, 
zeker in de neoliberale logica van de groei, op de grenzen van de planeet. We 
bedreigen dus én ons ecosysteem én onze eigen soort. Grenzen aan de groei, 
bekend als het eerste rapport voor de Club van Rome, uit 1972 had getracht de 
mensheid wakker te schudden: het smelten van de ijskappen en gletsjers, 
opwarming, tornado’s en orkanen, droogtes, het kappen van het regenwoud, 
verwoestijning, de teloorgang van biodiversiteit - het stond er allemaal in. 
Maar het heeft lang geduurd voor de boodschap eindelijk aankwam.  

2006 was het jaar van de bewustwording. Al Gore en  IPCC (International 
Panel on Climate Change) kregen de Nobelprijs voor de Vrede. Hier zien we 
een van de weinige lichtpunten in deze doortocht door een donker decennium. 
De mensheid werd zich bewust van drie dingen: het feit zelf van de 
opwarming van de aarde, het feit dat die klimaatverandering wel degelijk aan 
de mens te wijten was, en dat er dus dringend moest worden ingegrepen.  

Maar helaas. In de aanloop naar de klimaattop van Kopenhagen – zo rond 
november 2010 - zijn er een drietal dingen gebeurd. Allereerst zijn er artikels 
verschenen waarin fouten en overdrijvingen in de rapporten werden 
gesignaleerd. Er is een e-mailcorrespondentie uitgelekt waaruit moest blijken 
dat het IPCC niet zuiver op de graat was en de dingen bewust opblies, dat 
herinnert u zich vast nog wel. Dat was natuurlijk een gerichte campagne om 
het IPCC te discrediteren. Daarnaast is er destijds in de media aandacht 
besteed aan het feit  dat het besef van 2006, dat de mensheid er iets aan zal 
moeten doen, bij brede lagen van de bevolking verwaterd was. Toen dacht ik: 
‘we’re doomed’. Als op vier jaar tijd, het besef in plaats van dringender en 
dringender en sterker en sterker te worden, achteruit is gegaan -, dan wordt de 
mensheid niet wakker. En nochtans zal de mensheid moeten ontwaken, want 
anders zal zij wakker worden temidden van een nachtmerrie. Deze  
nachtmerrie is eigenlijk al begonnen. Deze lente (2011) was er de grootste 
droogte ooit in België, de grootste droogte ooit in Frankrijk, het grootste en 
meest dodelijke tornadoseizoen in Amerika, ik denk al zo’n 450 doden, voeg 
daarbij de omvangrijke bosbranden in Moskou vorig jaar, de verwoestende 
overstromingen in Pakistan, en ga zo maar door. Ook het Rode Kruis heeft in 
een rapport eind vorig jaar gesteld, dat 2010 het meest catastrofale jaar was in 
hun statistieken  over al die jaren. Enzovoort. De permanente catastrofe is 
begonnen. Ten derde, de top is mislukt, maar dat was de kroniek van een 
aangekondigde dood. Business as usual. Maar precies dat kunnen we ons niet 
veroorloven. Er is een voortdurende controle, maar geen enkele instantie op 
wereldvlak, die, als het er echt toe doet, sturend en reddend kan optreden. Ik 
noem deze nieuwe wereldwanorde het ‘entropisch imperium’ (een vervolg op 
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de capsulaire beschaving), een complex samenspel van imperiale orde die 
manu militari van bovenaf wordt opgelegd en een stijgende wanorde die van 
onderuit ontstaat, en die vaak ook wordt uitgelokt (zoals in Irak). Het 
entropisch imperium. Dat is wat ons te wachten staat.  

9/11 en de hele constellatie van capsularisering, dualisering, 
uitzonderingstoestand,  neoliberalisme en neoconservatisme, migratie en 
permanente catastrofe, heeft mij gedwongen om (opnieuw) activist te worden7. 
Ook in de kunsten was en is een radicalisering merkbaar. En ook fall out van 
9/11: in het boek Art and Activism in the Age of Globalisation staat een 
hilarische e-mailcorrespondentie tussen twee homokunstenaars over de 
moeilijkheden die ze ondervonden bij controles op luchthavens. Over deze fall 
out en radicalisering in de kunsten, leze men de de stukken over de 
Erroristische Internationale uit Argentinië, de case rond Schlingenzief, of de 
andersglobalistische praktijk van the laboratory of insurectionary 
imagination...  Vaak gaat het om radicalisering door fall out, doordat men de 
gevolgen van het anti-terrorismeklimaat, van de tijdgeest, om zich heen 
waarneemt en voelt, soms zelfs aan den lijve (ik ben bijvoorbeeld vrij zeker 
dat ik tijdens de Bahar-periode door de Staatsveiligheid werd afgeluisterd), 
ziet men zich gedwongen te radicaliseren – daarover gaat in zekere zin heel 
deze tekst, deze confessiones van een academische activist: de problemen zijn 
zo extreem dat we niet langer kunnen toekijken. ‘Pessimisme in de theorie, 
optimisme in de praktijk’ - dat was mijn slogan tijdens deze donkere jaren.  

De Arabische lente  
En toen kwam de Arabische lente. Een heldere bliksem tegen een donkere 

hemel. Ik was euforisch. Ik beschouwde het meteen als het einde van het post-
9/11-tijdperk8. Ik zag het ook als het einde van het neoconservatisme in de 

 
7 Het moet gezegd, daarnaast zocht ik – met het boek Heterotopia and the city - een uitweg 
in de algemene theorie van de heterotopie, de ‘andere plaatsen’ buiten de economie en 
buiten de politiek, als onderkomen, als alternatief, en zelfs soms misschien verzetshaard 
(zie daarover interludium 6: ‘The Third Sphere and the Space of Play’). Voorts bouwde ik 
mij een iglo van bedwelming en illuminatie, huiselijkheid, vriendschap, erotiek en poëzie 
om te overwinteren in dit post 9/11 Nova Zembla – een eerste neerslag daarvan bracht ik 
onder in De Oorsprongen of Het boek der verbazing. 
8 Ik ben meteen beginnen schrijven over de menigte, de nieuwe multitude: niet de creatieve 
klasse van het Westen werd het nieuwe ‘historisch subject’, de instantie die de geschiedenis 
in beweging zet (zoals Negri voorspelde) maar de jeugd en de genetwerkte universitair 
gediplomeerden van het Midden-Oosten. Bij het kijken naar Tahrir Square in Cairo op Al 
Jazeera, schreef ik over zwermintelligentie, over de days of anger, over de kracht van de 
woede en de waardigheid tegenover de angst. (zie daarover mijn stukken op de website van 
Foreign Policy in Focus, nu ook aan het eind van dit werkdocument). 
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internationale politiek: Amerika’s wereldoverheersing met militaire middelen 
onder het mom van nation building en bringing democracy bleek ineens een 
lachertje. Democratie wordt met meer succes ter plekke afgedwongen door de 
straatprotesten van Tunesië tot Jemen, van Egypte tot Syrië. Deze Arab
Awakening betekent hopelijk ook het einde van het islamfundamentalisme. 
Plots bewijzen de menigtes van de islamitische wereld dat zij niet 
middeleeuws en theocratisch denken, maar democratie, vrijheid en sociale 
rechtvaardigheid willen en zelfs bereid zijn ervoor te sterven. Bye bye Islam 
bashing, bye bye Wilders!  

Na Ben Ali in Tunesië en Moebarak in Egypte, is nu ook president Saleh 
uit Jemen weg, wellicht voorgoed, en laat ons hopen dat Khadaffi en Assad 
volgen. De schokgolven waren voelbaar tot in Amerika: de betogingen in 
Wisconsin. Het Iraanse regime wankelt, zelfs China heeft het woord ‘jasmijn’ 
gecensureerd op internet. De politieke grap van het jaar. Nu zou de geest van 
Tahrir Square zich moeten verspreiden, ook in onze migrantenbuurten, die het 
signaal klaarblijkelijk nog niet hebben opgevangen. De manifestaties in 
Barcelona, Madrid, betekenden lovenswaardige pogingen om Tahrir Square te 
vertalen naar de strijd tegen de draconische maatregelen van Europa en het 
IMF in het zog van de kredietcrisis, als protest tegen de zoveelste fase van 
verdere neoliberalisering. De Grieken gaan, terwijl ik dit schrijf, massaal de 
straat op. Ook in de rijkere landen wordt drastisch bezuinigd. De cultuursector 
in Nederland moet er aan geloven. En ook in Nederland komt men op dit 
moment (eind juni 2011) op straat. Maar de zaak lijkt uitzichtloos, toch zeker 
voor de Grieken. En niettemin is Tahrir Square - dit bewijs van de 
ongelofelijke kracht en intelligentie van de menigte tegenover de 
verpletterende krachten die ons omringen en de ongeziene uitdagingen die de 
mensheid te wachten staan - een teken van hoop in bange dagen.  

Sinds de lente van dit jaar luidt mijn nieuwe strijdkreet (u hebt hem 
misschien al ergens gelezen of gehoord): Everywhere Tahrir Square! Van 
Tunis tot Athene, van Barcelona tot Sanaa, van Damascus tot Madrid, van 
Wisconsin tot Bejing. Van Cairo tot...  Teheran, van Bahrein tot .... Den Haag. 
En van Bagdad (the day of the free, 15 april 2011! Niet gecoverd in de media) 
tot .... Brussel? Ja. Zeker weten. (Datum nog niet bepaald, maar er is geen 
ontkomen aan :) Tahrir Square Everywhere! 

De Unie, Rotterdam, 16 juni 2011, in het kader van Confetti: Tahrir Square in 
Nederland. 
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[Interludium�1]��
Het�Herakles�project.�Een�
correspondentie�over�een�

Eurafrikaanse�brug��

Lieven De Cauter en Dieter Lesage 

(Hunch, 2002�) 

Beste Dieter,  
'Een brug naar Afrika'?!... We moeten er op gekomen zijn toen we het 

hadden over een van mijn obsessies: de muren van scheermesdraad die Europa 
op een pijnlijk letterlijke manier afsluiten van Afrika, de muren van  Ceuta en 
Melilla, twee Spaanse enclaves op Marokkaans grondgebied. Belangrijk is dat 
dit ijzeren gordijn is gebouwd met steun van de Europese Gemeenschap. Het 
is onze muur.  Tot op heden begrijp ik niet dat daar zo weinig mensen van 
weten. Dat daar nooit iets rond te doen is geweest. Het gaat om een 
urbanistisch/architecturale toestand van om en bij de 20 kilometer. Die muren 
leggen op een obscene manier de onhoudbaarheid van ons wereldsysteem 
bloot, de realiteit van de scheiding van het Zuiden tegenover het Noorden en 
bewijzen dat 'Fortress Europe' geen holle slogan is: omgeven door water en 
waar het raakt met Afrika heeft men zich verplicht gezien muren te bouwen. 

 
� Lieven De Cauter,  Lieven De Cauter & Dieter Lesage, ‘The myth of the bridge. an e-mail 
correspondance’ Hunch, Berlage Institute Report, 5, autumn 2002, The Berlage Institute, 
Rotterdam  p.54-69. Opnieuw gepubliceerd in Domus, Juni 2011. (Dat ging gepaard met 
een ideëenwedstrijd over de verbinding, waarvan een keuze in het augustusnummer van het 
tijdschrift werd gepubliceerd). Bij mijn weten is deze tekst nog nooit in het Nederlands 
verschenen.  
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Onze brug zal dus een ophaalbrug moeten zijn, want dat past bij een burcht. Ik 
vind nog altijd dat het niet kan, hoewel ik natuurlijk wel de reaalpolitieke 
redenen begrijp die tot de bouw van die ijzeren gordijnen heeft geleid… Ze 
tonen op een concrete en fysieke manier de harde kant van het 
migrantenbeleid, van de migratiestop die sinds de jaren 70 van kracht is.  

Hoe moeten we ons de muren van Ceuta en Melilla, waar blijkbaar 
nauwelijks beelden van bestaan, voorstellen. Zoals we kunnen opmaken uit De
Standaard van 13 augustus 1998  - tot op heden een van de enige 
beschrijvingen in de binnenlandse pers die wij van deze muur hebben kunnen 
verzamelen - gaat het om een dubbele gordel van staal en prikkeldraad bij 
Melilla wordt over een lengte van 12 kilometer uitgerust met 70 camera's; 
lichtmasten, sensoren en wachtposten. De muur bij Ceuta zou 8 kilometer lang 
zijn. Nog steeds volgens dit krantenbericht wilde Spanje zijn nieuwste 
verdedigingsgordel tegen de stormloop van Afrikaanse immigranten 
vervroegd in gebruik nemen. De grensversperring rond de enclavesteden 
Melilla en Ceuta op de Noordkust van Marokko, waarvan de bouw in maart 
1998 begon (volgens andere berichten gaat het begin van de bouw terug tot 
1992), 'moest reeds in oktober ondoordringbaar zijn'. Hij is intussen zo 
ondoordringbaar dat er zelfs geen journalisten meer bijkomen.  
Als architecturaal monument van twaalf en acht, dus samen om en beide 
twintig kilometer lang is hij in armslag onovertroffen, zelfs de running fences 
van inpakkunstenaar Christo verbleken bij dergelijke visionaire 
monumentaliteit. Het is een meesterwerk van Land Art. Hij wordt volgens de 
krant dan ook de Berlijnse muur genoemd. Hij is volgens De Volkskrant van 
10 november 1998 echter "acht meter breed en één meter hoog". Dus meer 
ding dat aan een loopgravenoorlog doet denken. Dat staat in tegenspraak met 
het signalement van De Standaard. En ook met de televisie beelden die ik er 
in tussen van heb gezien. Waarnemers voorspellen dat het ooit een toeristische 
bezienswaardigheid wordt. De Volkskrant en De Standaard zijn het wel eens 
over het feit dat de muur niet erg efficient is. Ze zijn het ook eens dat hij toch 
desastreuse consequenties heeft omdat mensen dan maar de straat van 
Gibraltar trachten over te steken, met vaak dodelijke gevolgen, ook over de 
cijfers zijn de twee kranten het min of meer eens: minstens 1000 drenkelingen 
per jaar.  

Zoals de Berlijnse muur de scheiding tussen Oost en West van de oude 
wereldorde belichaamde, zo belichaamde deze muur de scheiding tussen 
Noord en Zuid, die de nieuwe wereldorde kenmerkt. Niet alleen is hij het punt 
waar Noord en Zuid, Europa en Afrika gescheiden worden, maar hij is ook het 
ijkpunt van waaruit de logica van alle andere prikkeldraden vertrekken, ook 
die van het kamp van Steenokkerzeel (127 bis), maar daarenboven 
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symboliseert de toekomst van onze wereld: de capsulaire beschaving. Wat 
deze muur pas echt symboliseert is dit: een rechtvaardiger wereldsysteem is 
uiteindelijk de enige oplossing. De enige "zelfverdediging" van Europa tegen 
de vloedgolf van de barbaren, die nog maar is begonnen, is daaraan te werken. 
Anders worden we allemaal de ingezetenen van een capsulaire beschaving, de 
gevangenen van een geprivatiseerde en bewaakte binnenwereld die alsmaar 
systematischer zal moeten afgesloten worden tegen de oprukkende en 
alomtegenwoordige ‘buitenwereld’. 

Walter Benjamin schreef in zijn laatste stellingen over geschiedenis dat elk 
document van cultuur tegelijk ook document is van barbarij. Deze zeer 
behartenswaardige uitspraak moeten we met het oog op de muren van Ceuta 
en Mellila, ook omkeren: elk document van barbarij wordt vroeg of laat 
monument van cultuur.  

Zo wordt meteen duidelijk waarom die brug zo belangrijk is: het is de 
conceptuele tegenhanger van de maar al te reële muur, een cultuurmonument 
van de verbeelding - want dat die brug ooit gerealiseerd wordt, daarover maak 
ik me natuurlijk geen enkele illusie - tegenover een reëel monument van 
barbarij . De brug naar Afrika van Gibraltar naar de overkant - lijkt me 
technisch perfect kunnen, mag ook een tunnel zijn, maar liever een brug, een 
momument - is het preciese tegendeel van die muren, de inversie er van. Ik 
voorspel dat iedereen het water te diep zal vinden, en dat we de grootste 
moeite zullen hebben om dit idee ergens 'verkocht' te krijgen, misschien zelfs 
om deze correspondentie überhaupt te publiceren. Iedereen zal plots lijden aan 
koudwatervrees. Hoewel het water in de straat van Gibraltar het water niet zo 
koud is. Ik heb eigenlijk geen flauw idee hoeveel kilometer de straat van 
Gibraltar eigenlijk is. Trouwens: een muur, een brug een straat, straks hebben 
we allerlei typologieën bij elkaar. Misschien moet er midden op de brug ook 
een plein: het Eurafrikaplein. En hangende tuinen zie ik ook wel zitten. 
Misschien moeten we zelf een paar bruggen concipiëren. De brug tussen de 
planeten van Grandville zou ons embleem kunnen zijn (die prent zou bij de 
publicatie moeten). En we stellen die voor de volgende druk van de Euro-
bankbiljetten, naast natuurlijk een selectie van de bekroonde ontwerpen.  

Er zijn goede redenen voor de bouw van die brug: ze zou vele 
mensenlevens redden. Maar vooral zou die brug de absurditeit van ons 
wereldsysteem aantonen: eerst zou je de wereld moeten veranderen voor je die 
brug kan bouwen. De discussies rond die brug zouden heftig zijn, dat is 
duidelijk. En daarom is het zo'n mooi artistico-politiek project. Gaga of dada, 
neosituationisme, waanzin, zullen sommigen uitroepen, maar voor mij is het 
tegelijk ook bloedige ernst. Ik kijk nu al uit naar de maquettes van die brug en 
naar alle debatten er rond. Hartelijke groeten. Lieven.  
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Beste Lieven,  
Je mag het in alle Europese talen uitproberen op alle zoekmachines van het 

wereldwijde web, die grote mythologische machine: de brug tussen Europa en 
Afrika, tussen Afrika en Europa, between Europe et l'Afrique und zwischen 
Afrika und Europa is (maar) een metafoor. We weten vanzelfsprekend wel dat 
er vooralsnog geen brug van steen en staal, noch van tropisch hout en lianen 
de straat van Gibraltar overspant, maar dat het nergens op dat oeverloze web, 
waar het anders bruist van de utopische projecten en wilde ideeën, ook maar 
de naam is van een bouwkundig project dat gelijkenissen zou vertonen met 
hetgeen ons voor ogen staat, geeft aan dat het bouwwerk dat een van de zijden 
van de eurobiljetten siert, de Europese mythe par excellence is. En dat terwijl 
de ironie wou dat de eurobiljetten het eerst in omloop zijn gekomen 
in...Afrika. Het continent dat de inhaalbewegingen die het nog zou moeten 
maken niet meer kan tellen, was bij de introductie van de eenheidsmunt maar 
liefst drie uur voor op Europa. Op 2 januari 2002 kon men in Le Monde lezen: 
« Paris, ministère des finances, 21 heures. Les autorités monétaires achèvent 
leur campagne d'information sur l'euro. Après des mois de visites auprès de 
commerçants, d'administrations locales ou de collèges, le ministre de 
l'économie et des finances, Laurent Fabius, s'adresse depuis Bercy aux 
autorités de l'île de La Réunion. C'est en effet le premier territoire européen à 
passer à l'euro, trois heures avant Paris. Devant la caméra qui retransmet la 
scène, à Paris, René-Paul Victoria, le maire de Saint-Denis, achète des litchis à 
une commerçante, qu’il négocie à 0,75 euro au lieu des 0,76 euro qu’affichait 
le convertisseur. Sous une pluie tropicale, mais visiblement de bonne humeur, 
les hauts fonctionnaires de La Réunion déclarent l’île prête à passer à l'euro et 
se disent fiers qu’elle soit la première à le faire ». Ook een volgend fragment 
van het artikel wil ik je niet onthouden. Het illustreert immers op feërieke 
wijze hoezeer de Europese ministers van financiën zich van een soliede 
retoriek van de brug bedienden om de euro te lanceren. « Deux heures 
auparavant, installé sur la passerelle des Arts, Laurent Fabius inaugurait 
l’illumination du Pont neuf : les piles sont soudainement devenues bleues 
tandis que le sigle doré de l'euro apparaissait.. ‘Les ponts, sur les billets euros, 
montrent le lien que doit être notre nouvelle monnaie et le pont compte douze 
piles, comme le nombre de pays qui passent à l'euro’, a souligné le ministre. 
‘On dit solide comme le Pont neuf, a ajouté M. Fabius. J'espère que cela sera 
vrai pour l’euro !’ » 

Als er op het wereldwijde web al van bruggen tussen Europa en Afrika 
sprake is, dan gaat het om instellingen en organisaties die contacten leggen 
tussen beide continenten, of gaat het om landen en steden die, omwille van 
hun geografische situering, een brugfunctie tussen beide continenten zouden 
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hebben. “Brug tussen Europa en Afrika” is een veelgebruikte metafoor voor 
landen als Egypte, Portugal en Tunesië, voor een eiland als Malta en een stad 
als Palermo. Vanzelfsprekend is het ook de metafoor par excellence voor 
landen als Spanje en Marokko. Indien beide landen die wij graag door een 
brug verbonden zouden zien, op zichzelf al een brug tussen beide continenten 
zijn, dan, zo lijkt de metafoor te suggereren, is die letterlijke brug eigenlijk 
overbodig. 

Strikt juridisch gezien is ons voorstel echter geen voorstel om een brug te 
bouwen tussen Spanje en Marokko. Ik denk dat je het ermee eens bent dat ons 
project geïnterpreteerd moet worden als een project over een fysieke 
verbinding tussen het Europese en het Afrikaanse continent ter hoogte van de 
straat van Gibraltar. (Op zijn smalst is die straat van Gibraltar dertien 
kilometer en op zijn breedst iets meer dan twintig kilometer breed.) Maar dat 
betekent dat we Gibraltar zouden willen verbinden met Ceuta. En zo raken we 
in een aberrant soevereinistisch kluwen (van prikkeldraad) verstrikt. Want 
Ceuta op het Afrikaanse continent is inderdaad, zoals je zegt, Spaans 
territorium. En Gibraltar, op het Europese continent, behoort tot de minst 
continentale van alle Europese lidstaten. Het is namelijk, tot nader order, een 
Britse kroonkolonie. Indien we de retorische realo willen uithangen, dan 
verkopen we ons idee dan ook als een brug die twee Europese landen met 
elkaar verbindt: Spanje en Groot-Brittannië. Toen Groot-Brittannië met die 
andere grote Europese rivaal, Frankrijk, via een tunnel werd verbonden, heeft 
men al gauw prikkeldraad rond de tunnelgaten gespannen. De retorische realo 
in ons zou verder kunnen argumenteren dat men zich in Ceuta (of in Melilla) 
alvast niet meer om dat soort bijkomende securitaire investeringen zou hoeven 
te bekommeren. De muur die de illegalen moet tegenhouden staat er al. Nu 
nog de brug. Maar het spreekt vanzelf dat, hoezeer we ook zouden proberen 
om de soevereinistische curiosa die Gibraltar, Ceuta en Melilla zijn, retorisch 
naar onze hand te zetten, ons voorstel toch al gauw ‘ontmaskerd’ zou worden 
als een gevaarlijk, naïef, ultralinks project. 

Je vertelde me, tijdens ons etentje vorige week, dat een aantal mensen met 
wie je over ons idee had gesproken, vonden dat die idee ‘te letterlijk’ was. 
Voor mij klinkt dat als een beleefde manier om duidelijk te maken dat de idee 
simplistisch is. De resistentie tegen een fysieke brug tussen Europa en Afrika, 
welke fysieke vorm die brug ook zou aannemen — het zou inderdaad een 
tunnel kunnen zijn, maar het zou net zo goed een kabellift over de straat van 
Gibraltar kunnen zijn — zit er diep in. Nochtans zijn er volgens mij 
argumenten genoeg voor dit project. 

En attendant is er op het wereldwijde web dus geen spoor van een 
Europese brug te bekennen. Er is geen Europese brug, alleen een Europese 
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spleet, zo zou ik het in de woorden van Stefan Hertmans kunnen zeggen. Er is 
in elk geval al de gespletenheid van een Europa dat zichzelf sinds de fysieke 
invoering van zijn eenheidsmunt verkoopt als een continent van bruggen, dat 
koopt en verkoopt met bruggen als logo, en tegelijk de gedachte alleen al aan 
een brug die het met Afrika, zijn andere bij uitstek zou verbinden, schijnbaar 
met man en macht lijkt te weren. Zonder van een wild project in nog wildere 
projecties te willen vervallen, vraag ik me overigens af of het niet zou kunnen, 
of het zelfs niet waarschijnlijk is dat een of andere aannemer allang brood 
heeft gezien in onze idee, of er niet allang een aannemer is die volledig 
uitgewerkte plannen heeft voor onze brug, of die plannen niet allang bij de 
Europese commissaris bevoegd voor de grote Europese infrastructuurwerken 
zijn aangekaart, maar dat dit alles in een sfeer van de grootst mogelijke 
geheimhouding gebeurt. Ik wil namelijk mijn entrée enigszins nuanceren: er 
moet op het wereldwijde web minstens één pagina hebben gestaan van een of 
andere onverlaat die ooit gewerkt heeft voor een Deense aannemer en die het 
gewaagd had op zijn pagina melding te maken van plannen van zijn ex-
werkgever voor een brug tussen Europa en Afrika. Alleen: die pagina is 
tegenwoordig niet meer toegankelijk. Indien ik een onderzoeksjournalist was, 
dan zou ik wel weten wat ik eens zou willen proberen te weten te komen: 
bestaan er al plannen voor onze brug? En zo ja, waarom hebben wij daar geen 
weet van? Er bestaan niet alleen financiële schandalen die zich in zoveel euro 
of zoveel dollar of zoveel yen laten uitdrukken, er zijn ook schandalen van de 
rede: gedachten, projecten, ideeën die ontoelaatbaar worden geacht en daarom 
het daglicht niet mogen zien. Zoals je zelf zegt zou het wel eens kunnen dat 
onze kritiek van de brug als Europese mythe in een Europa dat beweert open 
te zijn — de keerzijde van de eurobiljetten is niet toevallig van vensters 
voorzien — onopvallend gesmoord zal worden. De openheid voor kritiek zal 
dan weer maar eens mythisch zijn gebleken. Maar laten we, voor het zover 
komt, een stoutmoedige poging wagen om de Europese lezer voor ons project 
te interesseren. 

Maar wil de Europese lezer wel lezen over een brug, en dan nog wel een 
brug tussen Europa en Afrika? Bekruipt de Europese lezer hier al niet meteen 
de angst voor de horden die via die, nog wel door Europa gefinancierde, brug 
Europa gaan kunnen overspoelen? Is het al niet erg genoeg dat de voorhoedes 
van die horden aanspoelen aan de Spaanse kust? Er is er al meer dan een die, 
wanneer ik spreek over dit gekke idee, deze brug tussen Europa en Afrika, 
vraagt of het dan toch minstens een ophaalbrug wordt. De ophaalbrug is 
immers de enig denkbare brug die past bij Fort Europa. Vaak antwoord ik dan 
dat het inderdaad een ophaalbrug wordt, maar dan wel een die door de 
Afrikanen zal kunnen worden opgehaald. De lezer moet onze brug niet, daar 
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ga ik alvast van uit. Onder de titel ‘Europese mythes’ had onze lezer 
waarschijnlijk liever iets over echte Europese mythes gelezen en niet over een 
monetaire beeltenis die wij, filosofen, tot Europese mythe verklaren. Een 
sympathieke lezer zou nog kunnen zeggen: ‘interessant idee, maar het lijkt 
praktisch totaal onuitvoerbaar, een werk van Heracles als het ware’. Welaan 
dan, laten we het hebben over een echte Europese mythe. Laten we het hebben 
over de werken van Heracles. 

De locatie die wij voor ons grandioze bouwproject hebben uitgekozen is 
immers, bij nader toezien, een mythische lokatie. Misschien wel dé mythische 
lokatie par excellence. En het is nog wel Heracles zelf die we er tegen het lijf 
lopen. Ik ben er mij van bewust dat de excellenties elkaar, anders dan op 
colloquiua doorgaans het geval is, in mijn verhaal voor de voeten beginnen te 
lopen, maar het is niet anders, en zeker niet in de mythes die mij voor ogen 
staan. Wat meer is — en dat zal onze collega's architecten interesseren — 
onze lokatie staat bekend onder een mythische naam die meteen verwijst naar 
een architecturale vorm, misschien wel — ik durf het haast niet zeggen — dé 
architecturale vorm par excellence. In de Griekse mythologie wordt de straat 
van Gibraltar immers aangeduid als ‘de zuilen van Heracles’. Algemeen wordt 
aangenomen dat hiermee de rots van Gibraltar op het Europese continent en de 
Jebel Musa — in sommige versies echter de berg Acha — in het huidige 
Ceuta op het Afrikaanse continent worden bedoeld. De herkomst van deze 
naamgeving zou in de werken van Heracles liggen, ook al bestaan er 
verschillende verklaringen. Volgens een veel geciteerde verklaring situeert 
zich rond de straat van Gibraltar de tuin der Hesperiden. Van koning 
Eurystheus kreeg Heracles de opdracht de gouden appelen uit die tuin te 
stelen. Aangezien alleen Atlas dat kon en Atlas de titaan was die het 
hemelgewelf torste, zat er voor Heracles niets anders op dan die job even van 
Atlas over te nemen. Aangezien Heracles die mythische interim nabij 
Gibraltar zou hebben gedaan, worden de bergen aan beide zijden van de straat 
van Gibraltar de zuilen van Heracles genoemd. In deze versie zijn de zuilen 
van Heracles nabij de straat van Gibraltar alvast een dragende constructie. Als 
ze geacht worden de hemel te kunnen torsen, dan zeker een brug van om en bij 
de vijftien kilometer. Een andere verklaring zegt dat Heracles ter hoogte van 
Gibraltar een berg in tweeën heeft gespleten om zo de Middellandse Zee met 
de Atlantische Oceaan te verbinden. In deze versie is Heracles er schuld aan 
dat wij thans een brug moeten bouwen. Het mooie aan deze versie is wel dat 
ze duidelijk maakt hoezeer de straat van Gibraltar zelf ook een brug is. Dit 
mag in elk geval duidelijk zijn: indien Europa en Afrika ter hoogte van 
Gibraltar met elkaar waren verbonden gebleven, dan hadden wij er thans een 
kanaal moeten graven. 
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Nu het me te binnen schiet dat de straat van Gibraltar al een paar millennia 
bekend staat als 'de zuilen van Heracles' kan mijn aanvankelijk vruchteloze 
zoektocht op het wereldwijde web  meteen  herbeginnen. Op die zoektocht 
leer ik veel en tegelijk vraag ik me af welke fabeltjes ik me allemaal op de 
mouw laat spelden. Ik maak een hele Odyssee mee, waarop ik natuurlijk 
Odysseus zelf ook tegenkom, nabij de straat van Gibraltar nog wel. De zuilen 
van Heracles gelden als het einde van de wereld, maar Odysseus waagt het om 
verder te varen, de zuilen van Heracles voorbij. ‘Plus ultra’, zo had zijn 
lijfspreuk kunnen luiden. En zo komen we een andere oude bekende tegen. 
Althans, jij kent hem stukken beter dan ik, mijn contacten met hem waren 
eerder vaag... Ik heb het natuurlijk over Keizer Karel. Hij kende onze zuilen 
van Heracles maar al te goed. Zijn devies ‘Plus ultra’ is zonder meer een 
verwijzing naar de straat van Gibraltar. Zijn imperium strekt zich immers uit 
tot voorbij het einde van de wereld. ‘Plus ultra’ betekent met andere woorden 
'voorbij de zuilen van Heracles'. Tot op vandaag zijn de zuilen van Heracles 
terug te vinden in de Spaanse heraldiek: zo stellen de schildhouders van het 
wapenschild van de Bourbons de zuilen van Heracles voor. 

Jij stelt de planetenbrug van Grandville voor als logo van ons project. Zelf 
zou ik thans voor de zuilen van Heracles opteren als zinnebeeld van de 
dragende structuren van een brug die nog moet worden gebouwd. Ik vroeg me 
af hoe we dat antiglobalistisch logo overal zouden kunnen verspreiden. 
Helaas, zo zag ik al gauw in, zou dit veel meer kosten dan twee filosofen 
kunnen bekostigen. Tot ik ineens, nog steeds zwalpend als een verdwaalde 
Odysseus op het wereldwijde web, begreep dat ‘de zuilen van Heracles’ het 
meest verspreide logo ter wereld zijn. Het lijkt op het eerste zicht 
onwaarschijnlijk, maar in de hele wereld zien miljarden mensen dagelijks tot 
tientallen keren per dag grafische voorstellingen van de zuilen van Heracles. 
De zuilen van Heracles zijn namelijk alomtegenwoordig. Je kent die 
momenten waarop je uitroept: Y€$! Welnu, dit was er zo een. Een yes-
moment dat zich laat schrijven met de monetaire symbolen van de 
belangrijkste munten ter wereld: de yen, de euro en de dollar. De dubbele 
horizontale of verticale streep doorheen een letter, die deze drie symbolen 
gemeen hebben, is namelijk niets minder dan de grafische vereenvoudiging 
van de zuilen van Heracles. Zoals bekend hebben de yen en de euro die 
dubbele streep afgekeken van de dollar. Minder bekend is dat op die manier de 
zuilen van Heracles bij de introductie van de euro, na een lange, 
transatlantische omzwerving voorbij ‘de zuilen van Heracles’, weer thuis 
kwamen. De dollar ontleende de dubbele streep namelijk zelf aan de 
zogenaamde ‘pillar coinage’, de munt die de Spanjaarden in de Nieuwe 
Wereld introduceerden. Op die munt waren twee zuilen te zien met een 
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kronkelende banier erdoorheen. Op de banieren stond te lezen ‘Plus ultra’ en 
de zuilen verwezen naar de zuilen van Heracles. De dubbel doorstreepte S, die 
iedereen thans als het dollarteken kent, is gewoon een grafisch sterk 
vereenvoudigde variant van die afbeelding op de ‘pillar coinage’. 

Maar het wordt nog opwindender, ik raak verzeild in een ware 
genealogische samba. Op een Braziliaanse website leer ik namelijk dat het 
dollarteken, via de pillar coinage, uiteindelijk van ...islamitische origine is. 
“The invasion of the Visigoth Reign by the Arabians took place in 711 of the 
Christian era, by general Djebel-el-Táriq (Táriq-ibn-Ziyád), the Conqueror, on 
behalf of the Ommiad Caliphate. The Muslim incursions led the Arab culture 
to take the European continent and, later, to spread over the world with the 
European conquests, mainly by the Portuguese, Spanish, French, English, and 
Netherlanders [sic]. There are two versions on the path followed by the Arab 
general. According to the first, Táriq would have departed from Tangier, a city 
close to Morocco, of which he was the governor. The second version says that 
Táriq, in order to reach Europe, departed from Arabia and traveled through 
Egypt, the Saharan and Libyan deserts, Tunisia, Algeria, and Morocco; 
crossing the strait of the Pillars of Hercules and finally reached Spain. This 
strait came to be known after the eighth century as Djebel-el-Tárik, and 
currently is named Gibraltar, from the Arabic Djabal. Táriq caused to be 
engraved, in coins, a sinuous line, in the form of an “S”, representing the long 
and tortuous way traversed. Cutting this sinuous line, he determined two 
parallel columns to be put in the vertical, representing the Pillars of Hercules, 
with the meaning of strength, power, perseverance. The symbol so engraved in 
coins — came to be recognized all over the world, and along times, as the 
money sign, the graphic representation of money” [uit: Casa da Moeda do 
Brasil: 290 Anos de História, 1694/1984]. In tijden van anti-islamitische 
Amerikaanse paranoia is het onwaarschijnlijk ironisch dat het dollarteken de 
vereenvoudigde grafische voorstelling is van de omzwervingen van een 
islamitische krijgsheer.  

Onder de vorm van twee eenvoudige streepjes is het logo van ons project 
nu al, nog voor we er de minste ruchtbaarheid aan gegeven hebben, 
wereldwijd aanwezig, tot in het hol van de leeuw. Op een inmiddels gevaarlijk 
wiebelende internetsurfplank sta ik te gieren om de idee dat ons 
antikapitalistisch project par excellence vrolijk wordt uitgedragen door de 
symbolen par excellence van het kapitalisme. (Ik zei al dat er bijzonder veel 
excellenties in mijn intussen rijkelijk late mail acte de présence zouden 
geven.) Filosofisch moet heel ons project allicht begrepen worden vanuit de 
problematiek van de greffe, waarvoor die twee streepjes ook nog eens 
symbool zouden kunnen staan. Hoe ent een continent zich op een ander 
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continent? Hoe verhoudt een brug zich tot die wederzijdse enting? Als een 
simpel, of een simplistisch supplement? Of als een symbool van hetgeen er 
altijd al is geweest? Je hebt al lang door dat ik het mij hier, tot slot, veroorloof 
om even te graaien in de conceptuele grabbelton van een Franse leermeester 
die zijn Afrikaanse geboorteland nooit is kunnen vergeten, zonder dat ik 
meteen weet wat ik met die filosofische speeltuigen moet beginnen. Heeft 
Europa dan alles aan Afrika te danken, tot en met het symbool van zijn 
eenheidsmunt toe? En waarom is Europa dan zo bang dat Afrika iets zou 
kunnen afpakken? Wordt het niet tijd dat Europa leert wat generositeit is? 
Nachtelijke groeten. Dieter. 

 
 

Beste Dieter,  
Waw! Wat een prachtige nacht moet jij met het surfen en schrijven hebben 

doorgebracht. Wat een oddysea op de binnenzee van de betekenissen. We 
zitten vanuit lekke, papieren schuitjes van woorden in een zee-engte van oude 
verhalen te breien aan onze brug, wel wetend dat die brug er alleen zou 
kunnen komen als het gezicht van de wereld radicaal verandert. Ik zie, vreemd 
genoeg, beelden opdoemen van de dichter (Enzensberger) die aan het eind van 
De ondergang van de Titanic, in de drie drieendertigste zang meezwalpt met 
de drenkelingen. Ik zou het hele gedicht willen citeren, liefst de hele bundel. 
Wat een visioen van de ondergang. Ik beperk met noodgedwongen tot de 
laatste strofe:    

 
“Maar de dinosaurussen waar zijn die gebleven? En waar komen  
die duizenden en nog eens duizenden kletsnatte koffers vandaan,  
die daar leeg en onbeheerd op het water drijven? Ik zwem en huil. 
Alles, zo huil ik, zoals gewoonlijk, slingert, alles slingert, alles 
is onder controle, alles loopt gesmeerd, de vermoedelijk in de schuine regen 
verdronken personen, jammer, geeft niets, om te huilen, ook goed,  
onduidelijk, moeilijk te zeggen waarom, huil en zwem ik verder.”  

  
In een ander gedicht over het feit dat benedendeks de catastrofe eerst 

begint en dat veel mensen nooit tot aan het dek, laat staan tot aan de 
reddingsloepen zijn geraakt, schrijft hij brechtiaanse laconiek: “Wie arm is, 
gaat sneller onder.” En daarover gaat het natuurlijk. Bootvluchtelingen, en niet 
alleen die in de straat van Gibraltar, weten er alles van. 

Onze wereld zou, voor men ook maar kan beginnen aan de bouw van de 
Heraclesbrug - en inderdaad is onze brug iets als het laatste titanenwerk van 
Hercules - grondig dooreen geschud moeten worden. Ik heb het niet over de 
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drift van de continenten. Deze geologische gebeurtenis, die ooit Afrika van 
Europa heeft gescheiden, is in jouw termen de woedende kracht van Heracles 
die de berg splijt, de berg die Afrika en Europa verbond. Maar wat er zou 
moeten gebeuren is van die grootteorde: de brug kan alleen gebouwd worden 
als we in een toestand leven waar het vrije verkeer van goederen ook vertaald 
wordt naar het vrije verkeer van mensen, en dat kan alleen in een 
wereldwelvaarstaat. Voorlopig is onze brug alleen maar een splinter in de 
dikke huid van Europa. Het zal zeker een doorn in het oog van velen zijn. Ik 
ben na het lezen van je mail blijkbaar erg treurig geworden, terwijl ik onder 
het lezen verscheidene keren luidop lachte. Hoe zou dat komen?   

Ik weet het niet. Misschien ben ik gewoon ontroerd door de sardonische 
schoonheid van je brief en is de kamer donkerder geworden na deze lichtflits. 
Omdat je het hele ding zo genadeloos belicht. De brug kan niet, maar de muur 
nog minder. De muur staat er. De brug zal er nooit komen. Dat is de realiteit. 
Zolang Afrika zinkt als de Titanic, zal niemand het in zijn hoofd halen een 
brug te slaan. Wat wij zouden moeten bewijzen dat Europa niet zinkt als het 
alle drenkelingen van Afrika opneemt. En dat zou de brug moeten 
bewerkstelligen: wanneer men zou beslissen dat die brug er komt zeg maar 
tegen 2020, dan zou men nu op Europees initiatief op wereldschaal een 
gigantische actie moeten opgang brengen om Afrika leefbaar te maken en 
Europa voor te bereiden op de nieuwe realiteit van het Eurafrikaanse continent 
(en dus wellicht ook op meer migranten), op een echte globalisering. Dat is het 
onhoudbare van onze wereld, dat voor beide aspecten van de politieke 
voorbereidingen van onze brug geen animo bestaat. Terwijl het toch de enige 
uitweg is.  

Men zal zeggen dat deze brug, alleen al het project, een zelfmoordproject 
voor Europa. En dat betekent: als wij maar overleven, dat Afrika ondergaat zal 
ons worst wezen. Ruimteschilden kan men bouwen maar een brug naar Afrika 
niet. Bush II luidt de militariseringsfase van de globalisering in met zijn 
gigantische verhoging van de militaire uitgaven, met als waarschijnlijk gevolg 
ook de verdere afrikanisering van grote delen van de Amerikaanse 
maatschappij. Bruggen horen voortaan alleen thuis op bankbiljetten. Niet in de 
realiteit. Om het met een knipoog naar Mies van der Rohe en Orwell te zeggen 
maar uitgaande van jouw geweldige trouvaille omtrent monetaire symbolen: 
Y€$ IS NO-GO. En dat is voor mij een reden om met dit project door te gaan. 
Ook voor mijzelf. Want ik weet dat er volgens UN-prognose tegen 2050 9,4 
miljard mensen op deze planeet rondlopen, voor het merendeel geboren op de 
verkeerde plaatsen op aarde. Dus massale migraties zijn deel van de 
eenentwintigste eeuw. Het wordt een eeuw van volksverhuizingen. Ik kan, in 
alle eerlijkheid, niet zeggen dat ik dat een geruststellend en aantrekkelijk idee 
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vind. Eerder past de verdergaande demografische explosie in een catastrofaal 
scenario van ecologische, sociale en humanitaire rampen. Dat maakt onze 
brug zo explosief. Het is een concrete utopie. Een spelderprik? De zuilen van 
Heracles die jij wilt gebruiken als pijlers voor onze mythische, metaforische 
brug zullen, zo bekeken, een hele hoop stenen des aanstoots worden. Groeten. 
Lieven. 

 
 
Beste Lieven,  
Jij zegt dat de wereld eerst zal moeten veranderen vooraleer wij onze brug 

zullen kunnen realiseren. Ik zeg dat de wereld zal veranderen wanneer we 
onze brug gerealiseerd zullen hebben. Jij zegt dat we eerst zouden moeten 
bewijzen dat Afrika niet verdrinkt. Ik zeg dat, indien Afrika aan het 
verdrinken is, we zeker dringend die brug moeten bouwen. En tegelijk zeggen 
we vanzelfsprekend allebei hetzelfde. Indien ik zeg dat de wereld door onze 
brug grondig zal veranderen en indien jij vermoedt dat de wereld niet wil 
veranderen, dan moet de wereld inderdaad eerst veranderen opdat onze brug 
gewild zou worden. De antiglobalisten zijn alvast optimistisch over de 
mogelijkheid tot verandering. Another world is possible, zeggen zij, terwijl wij 
het misschien houden bij een voorzichtig ‘necessary’. Het kapitalisme staat 
immers op het punt tegen contradicties aan te lopen die het niet meer zal 
kunnen opheffen. Het lijkt er sterk dat het kapitalisme de contradicties die zich 
aandienen alleen nog maar kan ontkennen, ongeveer zoals ook Leonid 
Breznjev de sociaal-economische problemen in zijn Sovjet-Unie niet onder 
ogen wou zien. Met alle gevolgen vandien: de Sovjet-Unie bestaat niet meer. 
Mischien moet het ons juist vrolijk, of minstens hoopvol stemmen, dat alle 
zelfverklaarde ‘leaders’ — leadership is namelijk hét nieuwe buzz word in de 
managementsliteratuur — van de kapitalistische wereld lijken te lijden aan 
hetgeen ik het Breznjev-syndroom zou willen noemen. Ze staan op een balkon 
te zwaaien naar een menigte die allang niet meer in hen gelooft. Of liever: er 
zijn nog wel balkons, maar de menigte werd vakkundig uit de rode zone rond 
het balkon verwijderd. Bush II — zoals je Jr. terecht noemt, zijn broer Jeb 
wordt misschien Bush III en diens zoon George P. allicht Bush IV — lijkt in 
elk geval al de beroemde Breznjev-wenkbrauwen te ontwikkelen. Men 
verbergt zich in zijn ‘gated communities’, men bouwt zijn eigen ‘corporate 
cities’, steden die zoals Lippo Karawaci en Lippo Cikarang in de buurt van de 
Indonesische hoofdstad Jakarta, volledig werden ontworpen en beheerd door 
een privébedrijf, in dit geval — wat had men gedacht — de Lippo Group. 
Maar al deze capsules zullen bijzonder stevige wanden moeten hebben om aan 
de steeds maar toenemende druk van hun sociaal-economische omgeving te 
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weerstaan. Immanuel Wallerstein voorspelt in zijn artikel ‘The Collapse of 
Liberalism’ het einde van het moderne kapitalistische wereldsysteem precies 
tegen dat catastrofale jaar 2050 waarover jij het hebt. In dat artikel geeft 
Wallerstein ook aan wat volgens hem het beste argument is dat het 
antisystemische verzet kan hanteren. “[...] when faced with the situation of 
mass unauthorized migration from South to North, is not the appropriate tactic 
to demand the principle of the unlimited free market—open frontiers for all 
who whish to come? Faced with such a demand, liberal ideologues can only 
shed their cant about human rights and acknowledge that they do not really 
mean freedom of emigration since they do not mean freedom of immigration”. 

We moeten het liberalisme dus op zijn woord nemen. Dat is precies de 
kracht van ons project. De reacties op ons idee van een brug tussen Europa en 
Afrika zouden alle contradicties van het kapitalistisch systeem kunnen 
blootleggen. De vraag is of het kapitalisme zich zoveel logisch exhibitionisme 
kan veroorloven. Op zich heeft ons project immers alles om de kapitalistische 
wereld te fascineren: het is een monument van de a lom bejubelde 
mobiliteit, de bouw ervan zal bijzonder veel kennis en kunde vergen en zal 
hopen geld kosten. Van Keizer Karels ‘plus ultra’ tot ‘the sky is the limit’ van 
het kapitalisme is maar een kleine transatlantische sprong. Het kapitalisme zou 
de idee dat die brug niet gerealiseerd kan worden als een belediging moeten 
ervaren. Het zou alles in het werk moeten stellen om ons ervan te overtuigen 
dat het daartoe perfect in staat is: piece of cake, fluitje van een euro. 
Misschien moeten we daarom wel beginnen, niet met een 
architectuurwedstrijd, maar met de oprichting van een Heraclesfonds. We 
gaan het dertiende werk van Heracles niet beginnen met een discussie of die 
brug er nu al of niet moet komen. Nee, we zullen sluwer moeten zijn. We laten 
de brug plebisciteren door de giften van diegenen die we vandaag ervan 
verdenken dat ze er de grootste tegenstanders van zijn. We maken een trip 
naar Seattle, brengen een bezoek aan Bill Gates en verzoeken hem beleefd, 
doch dringend de eerste tien miljoen dollar voor het Heraclesfonds in onze 
schamele collectebus te deponeren. Onlangs nog, op de bijeenkomst van het 
World Economic Forum in het New Yorkse Waldorf-Astoria Hotel 
waarschuwde Gates op die bijeenkomst van executives van de duizend 
belangrijkste bedrijven ter wereld dat de wereld Afrika aan het vergeten is. 
Bono mocht dan al tijdens dat gesprek met Bill Gates een roze bril dragen, ook 
hij zag het allemaal somber in. Wallerstein indachtig nemen we Gates op zijn 
woord en bedanken hem met een taart van bij Wittamer.    

We hebben een concept, we hebben een logo, we hebben een naam. 
Seattle, here we come! Of toch niet? Heel even begon ik weer te twijfelen. 
Hebben we niet iets over het hoofd gezien? We zeiden, we waren het er snel 
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over eens, dat de brug een Europese mythe is. De klemtoon lag dan op het 
woord mythe. Maar wat als men de klemtoon legt op het feit dat het een 
Europese mythe is? Stel dat dit ook betekent dat de brug een Europese 
typologie is, getuigt het dan weer niet van eurocentrisme om de fysieke 
verbinding tussen Europa en Afrika te denken in de termen van een Europese 
typologie? Op zich hoeft dat niet zo’n probleem te zijn, op voorwaarde dat we 
voorzien dat die brug misschien op een andere manier zal worden benut dan 
de architecten en ingenieurs hadden gedacht. Misschien zet men er wel allerlei 
kraampjes op en is er al snel geen doorkomen meer aan. Misschien komt er 
niet alleen in het midden van de brug een plein, zoals jij suggereerde, maar 
wordt die hele brug al snel een plein. Wordt het eerder een plek van 
ontmoeting, dan een transitzone. Ik moet hier vanzelfsprekend denken aan de 
indrukwekkende beschrijvingen en foto’s — in Koolhaas’ Harvard Project on 
the City — van het onafgewerkte klaverblad op de Agege Motor Road in 
Lagos, dat het belangrijkste marktplein van deze megalopool is geworden. Je 
had gelijk toen je me attent maakte op dat fascinerende deel in het dikke boek 
Mutations. Ik was blijven hangen in Stefano Boeri’s United States of Europe. 
Een geval van ongereflecteerd eurocentrisme, zullen we maar zeggen. Ik zou 
er niet rouwig om zijn indien er met onze brug iets zou gebeuren als met de 
Oshodi-markt in Lagos. Als dit nu op zijn beurt maar geen geval van 
Afrikaanse typecasting is. 

Zijn daarmee nu alle problemen van de baan? Of halen we ons overbodige 
problemen op de hals wanneer we die brug alvast de Heraclesbrug noemen? Is 
het niet het eurocentrisme ten top om een brug tussen Europa en Afrika te 
noemen naar een Europese mythologische figuur? Moeten we de brug niet 
noemen naar een Europese én een Afrikaanse figuur? Nee, maak je geen 
zorgen: toen ik zei dat we de brug de Mohammed VI & Juan Carlos-brug 
zouden kunnen noemen, maakte ik maar een royalistisch grapje. Zeker nu ik er 
mij van vergewis — met het soevereinistische kluwen van de straat van 
Gibraltar in het achterhoofd — dat ik toen eigenlijk had moeten zeggen dat hij 
de Elisabeth II & Juan Carlosbrug zou kunnen worden genoemd. Dat is 
immers, de spreekwoordelijke Britse humor ten spijt, al een stuk minder 
grappig. Nee, ik maakte me ineens zorgen om onze misschien al te 
voortvarende, schijnbaar eurocentrische doopdrang. Ik vreesde dat we ons 
project in gevaar zouden brengen door een al te ondoordachte naamkeuze. Het 
zou immers niet de eerste keer zijn dat er een heel debat ontstaat over de naam 
waarmee een ding benoemd wordt, in plaats van over het ding zelf. En tegelijk 
zou ik het, na mijn hilarische omzwervingen op de digitale oceaan, bijzonder 
jammer hebben gevonden om de naam Heraclesbrug te moeten laten vallen. 
Aangezien ik op mijn Nettyssee al zoveel onwaarschijnlijk  inspirerende 
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verhalen had gehoord, besloot ik ook nu weer, ondanks het late uur, van wal te 
steken, op zoek naar een geschikte Afrikaanse businesspartner voor onze 
Heracles.   

Je zult het haast niet geloven, maar ook nu weer heeft de oceaan redding 
gebracht. O ja, het is weer maar eens een prachtige nacht geworden, met 
mooie zwarte sterren. In eerste instantie vroeg ik me af of er een Afrikaanse 
mythologische versie van Heracles bestond. Met een zoekterm als ‘black 
Hercules’ kwam ik aanvankelijk alleen terecht op een aantal sites van softe 
homo-erotische strekking, waarin de spierenbundels van deze of gene zwarte 
body-builder gedetailleerde, opbouwende recensies kregen. ‘Black Hercules’ 
bleek ook de min of meer officiële bijnaam geweest te zijn van een niet 
onverdienstelijke bokser als Ken Norton. Maar dat was allemaal niet meteen 
was ik zocht. Of althans toch niet nu. 

Op deze tocht lukte het mij maar niet om een Afrikaanse mythologische 
variant van Heracles te vinden en toch was ik niet ongelukkig. Ik ontdekte 
namelijk iets veel interessanters. Heracles was namelijk zelf...een Afrikaan. 
De Griekse mythes, de mythes over Heracles voorop, zijn immers van 
Egyptische origine. Het is in elk geval de provocerende stelling van een zekere 
Samuel David Ewing die ik ergens heb gelezen en die alvast aansluiting vindt 
bij het bijzonder interessante, iconoclastische onderzoek van Martin Bernal, 
dat bekend staat onder de naam Black Athena. Dat is ook de titel van een boek 
waarmee deze hoogleraar aan Cornell University een wereldwijd debat op 
gang bracht over de Afro-Aziatische origine van de klassieke beschaving. Dat 
onderzoek heeft zelfs verstrekkende consequenties voor ons eigen beeld van 
onze eigen discipline. De oorsprong van de filosofie ligt volgens Bernal in 
Egypte. Maar daar houdt het niet bij op: de Egyptische beschaving die de 
Griekse zozeer heeft beïnvloed was zelf van Ethiopische origine. Het Egypte 
dat de Grieken fascineerde, was een zwart Egypte. En zo komen we bij 
Ewings stelling: Hercules was zwart. Of nog: ‘black Hercules’ is een 
pleonasme. De krachtpatser in kwestie mag zich gewoon ‘Hercules’ noemen.   

In de heteroseksuele — of moeten we zeggen ‘homofobe’? — wereld van 
het leger geniet de Griekse mythologische figuur Hercules voorlopig de 
twijfelachtige eer dat hij zijn naam heeft mogen geven aan de C-130, een 
militair vliegtuig dat vaak wordt ingezet bij humanitaire missies om voedsel te 
droppen in gebieden waar we voor het overige liever geen contact mee 
hebben. In nog twijfelachtiger omstandigheden zijn de Herculesvliegtuigen 
door de Belgische overheid ooit gebruikt om illegalen te repatriëren: op 27 
december 1993 vloog het Belgisch leger met dat toestel een groep 
uitgeprocedeerde asielzoekers naar Somalië. Hercules is daarom vooralsnog 
het zinnebeeld van hetzij een paternalistische, hetzij een repressieve westerse 
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verhouding tot Afrika, en tot de verpauperde wereld in het algemeen. Hercules 
dient daarom dringend gerehabiliteerd te worden. Ons project is tegelijk een 
vorm van mythologisch eerherstel. Aangezien ons project geen luchtkasteel 
wil zijn, pikken we het niet dat Hercules wordt opgevat als de naam van een 
luchtbrug. Hercules wordt een echte brug, niet alleen een brug in het diepst 
van onze gedachten. Na al mijn omzwervingen is het me in elk geval duidelijk 
dat de krachtpatserij die we met ons project van een brug tussen Europa en 
Afrika begonnen zijn, geen betere naam kon krijgen dan het Herculesproject. 
Nu ik weet dat Hercules een Afrikaan is, weet ik dat we goed vertrokken zijn. 
Zwart is, zoals je weet, de kleur van de hoop. En dus teken ik, met zwarte 
groeten. Dieter. 
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Utopie in het tijdperk van de “Nieuwe Imperiale 

Wereldorde”.  

Een gesprek tussen Lieven De Cauter en Dieter Lesage 

(tijdschrift Janus, themanummer over Utopie, 2003) 

Het (B)russell(s) Tribunal 
LDC: Dit gesprek  over utopie en globalisering valt  met de deur in huis. 

Het gaat namelijk om de vraag hoe, wat, waar, wanneer en waarom we een 
Russell Tribunaal organiseren. Dat het er komt, staat als een paal boven water. 
Ergens begin 2004 in Brussel. Hoe het er komt, dat is de discussie, en het is 
meteen ook een ‘case’, binnen het ruimere kader van het thema utopie in de 
eenentwintigste eeuw.  

DLS: Dat hangt ervan af of je je wil distantiëren van de Bertrand Russell 
Peace Foundation. Het zou een optie kunnen zijn om juist wel een nieuw, 
officieel tribunaal te zijn in de reeks van Russell Tribunalen, en dus om 
contact te zoeken met een organisatie als de Bertrand Russell Peace 
Foundation. 

LDC: Alhoewel uit je mail bleek dat ze er de laatste tijd weinig van 
gebakken hebben. 

DLS: Maar uit mijn mail blijkt ook dat dat ook het risico is van dit Russell 
Tribunal. We leven in heel anti-intellectualistische tijden, terwijl het Russell 
Tribunal historisch gelinkt is aan intellectuelen, die hun morele autoriteit 
gebruiken om iets onder de aandacht van de publieke opinie te brengen. Het 
eerste Russell Tribunal was heel bekend, het tweede al veel minder, het derde 
– over West-Duitsland – waarschijnlijk alleen lokaal voor Europa. Sinds de 
jaren ’70 is het Russell Tribunal in elk geval totaal uit het beeld verdwenen. 

LDC: Daarom zie ik het (B)russell(s) Tribunal als een cultureel evenement, 
een fusie van het inhoudelijk debat en een media event.  
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De woorden en de daden
LDC: Het debat over hoe, wat, waarom, wie, wanneer, ..., maakt deel uit 

van het inhoudelijk debat van het (B)russell(s) Tribunal. De insert in  Voyou,
het jongste boek van Derrida  is ongelofelijk utopisch en Derrida stelt 
natuurlijk als geen ander de vraag van de vraag. Wat betekent ‘een 
schurkenstaat’, wat is dat een ‘as van het kwaad’, wat is beschuldiging, 
objectiviteit, wat is getuige, wat is verdediging, wat is recht op verdediging, 
wat is preventief? Al die woorden moeten worden opengelegd, moeten 
gedeconstrueerd worden, zonder de link naar de al te pijnlijke feiten uit het 
oog te verliezen. 

We viseren vooral het “Project for the New American Century “, een 
denktank die is opgericht in 1997 en die met zijn rapport uit 2000 nog voor 
9/11 het idee van een high tech Imperiaal mega-leger lanceert om overal ter 
wereld de - hun eigen woordkeuze -  “Pax Americana” te gaan opleggen. Zij 
plieten ronduit voor Amerikaanse wereldoverheersing (American pre-
eminence). En een van de kern taken van het leger is: “to fight and decively 
win, multiple, simultaneous major theater wars”. Dus een serie simulatene 
theatrale oorlogen, zeg maar. Dat is toch onvoorstelbaar... Maar je hebt gelijk: 
het mag niet alleen gaan om teksten, om vertoog, want dat valt onder vrije 
meningsuiting. Het PNAC-rapport is een uiterst performatieve tekst. Deze 
tekst heeft een onmiddellijk verband met heel concrete feiten. De PNAC is de 
blauwdruk voor deze en andere oorlogen. In het PNAC-rapport wordt een 
nieuwe wereldorde uitgetekend, die in deze oorlog in een eerste aanzet wordt 
uitgewerkt. De link tussen het discours van de PNAC (de vrije meningsuiting) 
en handelingen en feiten (eventuele misdaden tegen internationaal recht en/of 
de menselijkheid) is voortdurend. In de figuur van Wolfowitch – één van de 
stichtende leden van de PNAC én een academicus – hebben we een 
gesprekspartner, die niet kan doen alsof hij de stem van en Derrida en 
Chomsky en Agamben en Kristeva en Salman Rushdie en Richard Rorty en en 
en... niet hoort. Onze eerste ‘target’ is Paul Wolfowitch. Die man wordt 
intellectueel aangepakt. Je hebt me overtuigd dat we niet alleen een denktank 
en een discours mogen aanvallen, maar ook personen en hun daden: naast 
Wolfowitz, ook Cheney en Rumsfeld, beiden ook ondertekenaars van het 
missionstatement van de Project for the New American Century.  

  
Van Empire tot de Nieuwe Entropische Imperiale Wereldorde 

LDC: Het debat over deze oorlog, over de PNAC, kadert binnen de vraag: 
zal de eenentwintigste eeuw een “Nieuwe Entropische Imperiale Wereldorde” 
zijn? Hoe meer ik erover lees en denk, hoe meer ik het gevoel heb dat de 
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PNAC de unheimliche concretisering is van het boek Empire, van Negri en 
Hardt. 

DLS: Daar ben ik het niet mee eens, omdat Empire heel uitdrukkelijk stelt 
dat je het imperium niet mag gelijkstellen met de Verenigde Staten. Empire is 
geen kritiek van het imperialisme van de Verenigde Staten. Empire is een 
boek over de politieke constitutie van de postmoderniteit en dat wordt het 
imperium genoemd. In dat imperium zijn de Verenigde Staten met hun 
militaire hegemonie maar één element. Negri en Hardt plaatsen de Verenigde 
Staten in hun fameuze imperiale piramide weliswaar aan de top, als een soort 
van monarchistisch element in een hybride politieke constitutie, die ook een 
aristocratisch element en een democratisch element omvat. Onder andere 
hetIMF, de wereldbank, de transnationale bedrijven maken de aristocratie uit; 
de wereldreligies, de Verenigde Naties, de NGO’s enz. zijn er de 
democratische component van. De Verenigde Staten zitten ingebakken in dat 
volledige systeem en hebben daarin natuurlijk een uiterst belangrijke rol. Mijn 
voorlopige indruk is niet dat we vandaag het imperium geconcretiseerd zien. 
Ik denk veeleer dat de Verenigde Staten, die Empire misschien ook hebben 
gelezen, dat imperium juist niet willen, omdat hun rol binnen dat imperium 
beperkt is. Binnen het imperium zijn de Verenigde Staten met handen en 
voeten gebonden aan allerlei andere componenten, democratische, 
aristocratische enzovoort. De Verenigde Staten willen geen monarch zijn die 
met andere componenten rekening moet houden. Nee, wat zij willen, is een 
dictatuur. Wat we vandaag meemaken, is voor mij een mondiale staatsgreep 
van Bush die dat imperium juist niet wil. De verschillende noties van het 
imperium brengen een voortdurende verwarring met zich mee in het debat. 
Als de betoger spreekt over het imperium, bedoelt hij de Verenigde Staten, het 
imperialisme van de Verenigde Staten. Als je wil terugkoppelen naar de 
analyse van Negri en Hardt, dan moet je zeggen: de Verenigde Staten hebben 
begrepen dat ze binnen die imperiale constellatie geframed zitten. Negri en 
Hardt schrijven ergens, en vandaag is dat heel ironisch, dat de Verenigde 
Staten optreden als de wereldpolitiemacht, liefst gesteund door een resolutie 
van de Verenigde Naties. Liefst, staat daar. Dat is veranderd in: liefst niet. 
Misschien is dit juist de doodsteek van het imperium. Zo voelt Kofi Annan dat 
ook aan. Nu is de militaire hegemonie van de Verenigde Staten niet meer 
ingebed, maar is ze wild.  

LDC: De politieke constellatie die in Empire wordt geschetst, is geen 
drieslagorde – van monarchie, aristocratie en democratie – die in perfecte 
harmonie is. Het gaat om een model dat altijd conflictueus is. Die drie ordes 
zijn in een voortdurende politieke strijd met elkaar gewikkeld, een strijd om 



56 

meer macht. Kofi Annan had meer tijd kunnen eisen voor de UN Inspectors, 
want hij is hun baas en hun werk was nog niet voltooid. 

DLS: Maar dat zou dan weer een staatsgreep van Kofi Annan geweest zijn. 
LDC: Juist, en zo zie je weer die spanning. Ik volg je analyse, maar in de 

huidige gebeurtenissen zie ik geen contradictie met Empire. 
DLS: Nee, ik zeg dat we nu het bewijs van Empire meemaken. We moeten 

wel goed weten wat dat betekent. Het bewijs van Empire is een soort bewijs 
ex negativo, namelijk: als het boek Empire een correcte analyse is van de 
politieke constitutie van de postmoderniteit, dan is de rol van de Verenigde 
Staten beperkt tot de militaire politiemacht die optreedt wanneer de VN die 
politiemacht een mandaat geeft. De Verenigde Staten hebben blijkbaar 
begrepen dat hun rol beperkt is, maar dat vloekt heel erg met hun eigen 
belangen. Zij willen niet investeren in een politiemacht waar de internationale 
gemeenschap een beroep op kan doen. De Verenigde Staten willen hun eigen 
belangen verdedigen en dus stappen ze eigenlijk uit het imperium.  

LDC: Ik blijf vinden dat Negri en Hardt het imperium teveel als een stabiel 
systeem zien. Binnen de geschiedenis van het Romeins Imperium werden er 
voortdurend pogingen ondernomen om de twee andere ordes uit te schakelen. 
De senaat of de democratie uitschakelen, is eigenlijk de eerste drive van de 
monarchie. De monarchie wil – juist omdat het een monos archein is – 
alleenheerschappij. In de huidige situatie komt het erop neer dat de Verenigde 
Staten erin slagen om zowel de aristocratie – het IMF, de G7, de Wereldbank 
enz. – als de democratie – de VN, de NGO’s, de kerken, de publieke opinie, 
de andere staten enz. – te reduceren tot humanitair vangnet voor hun imperiale 
oorlogen.  

En ze zijn er zich daarenboven in het PNAC rapport van bewust dat we in 
een “increasingly chaotic world” leven. En gelijk hebben ze. De 
migratiestromen, de demografische explosie (tegen 2050 zijn we met 9 
miljard), de ecologische problemen, de dualisering van de maatschappij enz. 
imaken onze wereld chaotisch, daarom spreek ik van de Nieuwe Imperiale 
Entropische Wereldorde. Het verlies van orde zit in onze wereld ingebakken, 
het is deel van onze complexe systemen, je moet maar aan de entropie van het 
internet denken: een zee van informatie is ook altijd een zee van “witte ruis”, 
van “noise”, van redundantie (communicatie zonder informatie), enzovoort.  
Maar het internet heeft ook bewezen, en misschien wegens zijn entropische, 
oncontroleerbare structuur dat het een machtig wapen is voor het verzet tegen 
de imperiale orde.    
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De revolutie van de menigte 
DLS: De dialectiek in Empire is er wel degelijk en die wordt natuurlijk 

bepaald door de tegenstelling tussen het imperium aan de ene kant en de 
menigte aan de andere kant. Het boek zegt heel duidelijk dat het politieke 
apparaat dat vandaag de hele wereld bestrijkt, vorm heeft gekregen naar 
aanleiding van allerlei contestaties. ’68 is daar een belangrijk moment in, maar 
niet alleen ’68. Dit politieke apparaat is er dus om de menigte onder controle 
te houden. Daarom moet Bush ook goed weten wat hij doet, want eigenlijk 
doet dat apparaat iets waar machthebbers nood aan hebben. Als je uit die 
politieke constellatie stapt, uit de interne regels van dat imperiale apparaat, 
dan creëer je een mogelijk momentum voor de revolutie. Als je daaruit stapt, 
dan dreigt heel dat apparaat in elkaar te zakken en dan is de menigte sterk. 

De morele autoriteit ligt vandaag bij de protesterende menigte, die dankzij 
internet vrij goed georganiseerd is. In het verleden is het nooit gelukt om met 
zijn zeven miljoenen mondiaal af te spreken, zoals we op 15 maart hebben 
gezien. Dat is een nieuw gegeven, in vergelijking met andere gelijkaardige 
momenten. Ten tijde van de oorlog in Vietnam bijvoorbeeld kreeg men 
berichtgeving met weken achterstand. Het duurde weken vooraleer mensen 
wisten wat we nu meteen weten, ook al twijfelen we of we wel correct 
geïnformeerd worden. 

LDC: Ik heb het gevoel dat Negri en Hardt de link tussen de democratische 
component en de ‘multitude’ te weinig benadrukken. 15 maart was inderdaad 
een nooit gezien mondiaal succes, maar was alleen mogelijk via de NGO’s, 
via de syndicaten, via de politieke partijen. Voor het wereldplatform tegen de 
oorlog waren er 250 NGO’s, die samen een immense achterban hebben, 
waardoor een ongelooflijke snelheid van communicatie mogelijk werd. De 
internetactie van 15 maart is gelukt – de beslissing om te betogen werd pas op 
1 maart in Londen genomen, dat is dus ongehoord snel voor een planetaire 
actie – juist omdat alle NGO’s, syndicaten, bijna alle politieke partijen van een 
aantal landen, omdat – met andere woorden – de democratische poot van het 
imperium heeft opgeroepen tot die actie. 

DLS: Inderdaad, ik denk dat de analyse van hoe de menigte precies in 
elkaar steekt het zwakke punt is van het boek Empire. Negri was/is een fervent 
anti-syndicalist. Hij heeft strijd geleverd tegen de syndicaten die niet begrepen 
wat de arbeiders precies bekommerden. In Empire vind je duidelijk een 
afstandsname van alles wat op georganiseerde - zij het dan nog democratische 
- representatie lijkt, dus een afstandsname van politieke partijen, van de 
syndicaten, van de NGO’s. De NGO’s krijgen in Empire een veeg uit de pan 
omdat zij verantwoordelijk zijn voor het concept interventierecht. Het is 
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Médecins du Monde die voor het interventierecht heeft gelobbyd. Daar is, 
denk ik, een kritiek op te formuleren, al is de kritiek vandaag natuurlijk 
helemaal gerecupereerd. Bij Negri en Hardt is de ‘multitude’ in elk geval niet 
georganiseerd onder de vorm van NGO’s, politieke partijen enz. Empire is ook 
een anti-etatistisch boek, het is tegen de staat als organisatie. Dat roept 
natuurlijk vragen op als: hoe organiseer je de welvaartsstaat, hoe organiseer je 
de sociale zekerheid? Negri en Hardt pleiten voor het ‘leefloon’, een 
universeel loon, waar iedereen recht op heeft, omdat je als mens – of je nu 
‘werkt’ of niet – altijd al producent bent, maar wie dat leefloon moet geven, 
wordt niet duidelijk. 

LDC: Inderdaad. Als ze in hun boek  met aandrang schrijven dat het een 
belangrijke zaak is om nu te vechten voor de verdediging  van de 
welvaartsstaat, voel je de contradictie. Je kunt niet tegelijk de welvaartsstaat 
verdedigen en de staat afbouwen.  

Ik vermoed dat ik – als het aankomt op de realpolitik van het reële – geen 
revolutionair ben. Ik ben een verdediger van de welvaartsstaat. Wat ik aan 
deze oorlog onverantwoord vind, is dat de Amerikaanse welvaartsstaat 
eigenlijk niet meer bestaat en dat ook de Europese welvaartsstaat zwaar onder 
druk zal komen te staan. Mijn levensverzekering is niet meer zeker. Dat kan 
kleinburgerlijk lijken. Er vallen doden en ik begin over mijn 
levensverzekering. Maar ook dat is de realiteit van de oorlog. Ik wil niet 
beweren dat alle betogers op straat kwamen voor hun levensverzekering. Ik 
vind wel dat ook dat een goede motivering is. Ik wil gerust toegeven dat het 
mij niet alleen te doen is om internationaal recht, om ecologische en 
humanitaire rampen. Het gaat mij ook om de sociale rampen in Amerika en 
Europa. Het enige wat we zeker weten, is dat de oorlogseconomie en –
industrie gaan winnen. 

Het protest is niet revolutionair in de zin van: we gaan een nieuwe 
wereldorde vestigen. Die nieuwe wereldorde wil ik graag vestigen, maar ik wil 
dan toch eerst de kleine letters lezen. Het enige sociaal contract dat ik, als ik 
terugkijk op de wereldgeschiedenis, kan onderschrijven, met al zijn voor en 
tegens, is de welvaartsstaat. Dat is de enige maatschappijvorm die in de buurt 
komt van een gerealiseerde utopie: zoveel mogelijk vrijheid en gelijkheid door 
“solidariteit” (herverdeling van de rijkdom)  en wel voor alle leden van de 
maaschappij, of ze nu ziek, werkeloos of oud zijn.  De welvaarstaat is 
misschien saai en filosofisch oninteressant, maar het is wel het beste wat de 
geschiedenis aan “utopie” heeft gerealiseerd. Bijna al de rest was totalitair of 
bleef steken in aandoenlijk naieve experimenten. We moeten dat durven onder 
ogen zien. De evidentie is te overweldigend.    
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DLS: Het protest is misschien niet revolutionair, omdat het grootste deel 
van het protest teruggrijpt naar het imperium. Het grootste deel van het protest 
verzet zich tegen een oorlogsvoering van de Verenigde Staten, zonder de 
resolutie van de Verenigde Naties. Oorlog mag alleen als de Verenigde Naties 
het goedvinden. Je zou ook kunnen zeggen: oorlog mag nooit. Maar dat wordt 
niet gezegd, zover zijn we nog niet. 

De utopie is nu 
DLS:Ik wil hier nog iets aan toevoegen dat cruciaal is voor het thema 

utopie, nl. dat Empire een anti-utopisch boek is. In hun eigen terminologie is 
datgene wat zij verdedigen en wat de lezer doorgaans als zeer utopisch zal 
bestempelen, totaal anti-utopisch. Negri en Hardt zeggen dat de menigte zich 
alleen maar moet bewust worden van haar eigen kracht. De menigte moet zich 
bewust worden van het feit dat zij het is die de werkelijkheid produceert, moet 
er zich van bewust worden dat het imperium het politiek apparaat is dat als 
een stolp over de menigte zit en dat de menigte als een vampier uitzuigt. Eens 
de menigte beseft dat zij alles produceert, is het enige wat ze dan nog moet 
doen zichzelf organiseren, in plaats van zich te laten organiseren en dirigeren 
door dat imperiale politieke apparaat. Daar moet komaf mee worden gemaakt. 
En dus zeggen Negri en Hardt: dat is een anti-utopische gedachte, want je 
moet beseffen dat de utopie nu is, en dat is natuurlijk nooit een kenmerk 
geweest van de utopie. Eigenlijk kun je dat boek vertalen als: de utopie is nu – 
een toespeling op the future is now natuurlijk.  

LDC: Wat je net zei, is in feite Marx: de arbeiders moeten alleen nog maar 
het bewustzijn hebben van hun macht en ze hebben de macht. Dat is een 
herdenken van het proletariaat en van de macht van het proletariaat. Dat is 
Marx en Marx was tegelijkertijd een anti-utopist en de grootste utopist aller 
tijden.  

Je zou kunnen zeggen: utopie is iets dat zich afspeelt in de tijd, dat altijd nu 
is, maar nooit totaal nu, het is het nu van de acute verwachting, die als 
verwachting  met een soort uitstel werkt. Zoals jij donderdag in de Vooruit na 
afloop van “Oorlog is geen kunst”, nu alweer 10 dagen geleden, zei: dit is een 
proto-revolutionair moment. Maar de utopie – en daar zit je bij Marx 
misschien slechter dan bij Benjamin of Adorno of zelfs Derrida – kan als niet-
plaats alleen plaatsvinden in de tijd. In die zin is ‘de utopie is nu’ een 
fantastische uitdrukking. Wat is dat ‘nu’ van de utopie? De utopie is geen 
plaats, letterlijk, en kan eigenlijk nooit plaatsvinden, juist omdat ze – letterlijk 
- niet-plaats is. Daarom kan men er ook niet naartoe, ook niet op een 
schildpad. (Dit themanummer van janus over utopie kan en mag dus geen 
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support voor de gigantische schildpad van Fabre, die heet "on my way to 
utopia". Toen ik mij realiseerde dat er een verband was tussen die schildpad en 
dit themanummer, voelde ik mij wel even ongemakkelijk) Het Utopische is 
een absolute eis van gerechtigheid, vrijheid, een soort paradijselijk verlangen 
naar vervulling, verlossing. De utopie is onmiskenbaar altijd messianistisch 
gestructureerd. Die structuur, die een paradoxale structuur is van nu of nooit, 
maar tegelijk altijd nooit, want niet-plaats, een totaal verlangen dat ons drijft, 
benoemt Marcel Gauchet als hij de utopie vandaag samenvat als : “een 
oneindigeaanklacht”. Het zou het filosofische motto achter ons Brussels 
Russell tribunal kunnen zijn. 

Wat we nu aan het doen zijn, is utopisch in de zin van de oneindige 
aanklacht, een neen aan het bestaande. Wie echt wil protesteren tegen de 
oorlog, zegt neen tegen de imperiale orde die we daarnet geschetst hebben. 
Wat we nu zien, is een Pax Americana – term uit het PNAC rapport – die kiest 
voor een “imperialistisch Empire”. De NGO’s volgen, en moeten wel, als 
hoeren het Amerikaans leger (een uitdrukking van Filmmaker Luc Pien), zoals 
de pers als hoeren het Amerikaans leger volgt – de pers maakt, niet 
onbelangrijk, ook deel uit van de democratische orde. De drieledige orde (men 
zou het de imperiale drievuldigheid kunnen noemen)  is wel degelijk nog altijd 
van kracht, alleen nu onder de “imperiale of imperialistische” versie van 
“Empire”.  

Negri en Hardt noemen hun boek anti-utopisch, omdat de hele utopische 
traditie verwijst naar een blauwdruk voor een vreemde plek, een eiland, een 
niet-plaats, of op een plek in de toekomst. Je zou kunnen zeggen dat de utopie 
van Morus, die eigenlijk een herhaling is van de utopie van Plato, een klooster 
is, met alle gevolgen vandien: puritanisme, regelmaat, orde, autoriteit, die je 
dan kan militariseren, en dan heb je de kampen. Dat is eeuwige verhaal van de 
totalitaire structuur van de utopie. Je kan niet ontkennen dat het utopisch 
verlangen - juist vanuit dat paradijselijke verlangen naar totale vervulling, 
totale gelijkheid, totale vrijheid – wezenlijk autoritair is. Wie de totale 
gelijkheid wil invoeren - denk aan George Orwells grappige boekje - die moet 
hoofden afhakken. Iemand moet zeggen wat gelijk is, en is daardoor toch weer 
ongelijk. Wie de nieuwe mens moet maken, moet het onderscheid tussen privé 
en publiek opheffen, moet aan de intiemste gevoelens kunnen engineeren. Al 
dat soort utopisch gedachtengoed dat we kennen, is tot op het bot op een bijna 
perverse manier totalitair.  

Negri en Hardt wilden zich daarvan distantiëren, neem ik aan, maar ze 
gooien, wat de traditie van het begrip utopie betreft, het kind met het badwater 
weg. Omdat ze niet inzien dat door de frase ‘de utopie is nu’ ze zich in de 
traditie plaatsen van het messianisme: om de utopie te realiseren, om de 
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verlossing dichterbij te brengen, is er alleen een kleine verschuiving nodig, 
een ander, een nieuw bewustzijn. De utopie is een besef van de 
mogelijkheden, van de potentialiteit, bijvoorbeeld van de menigte als 
producenten of als contestanten. In die zin zijn en blijven de 7 à 10 miljoen 
betogers van 15 februari – op 15 maart zullen er wel wat minder geweest zijn - 
een novum in de menselijke geschiedenis. De mogelijkheid van een planetair 
protest is bewezen. En daarmee de mogelijkheid van een planetair neen aan de 
Nieuwe Imperiale Wereldorde. 
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Analyse: IRAK 

Of hoe de laatste slag van de oorlog mogelijk volgend jaar in de 
Brusselse Munt9 uitgevochten wordt 

(Mania, april 2003, Alex Mattelaer) 

Eind april. De Tweede Golfoorlog schijnt voorbij. Of niet? De media 
beschoten ons met allerhande informatie over militaire strategieën, de 
werking van clusterbommen, en de plunderingen achteraf. Eén jongetje dat de 
pers haalt en op persoonlijk bevel van de Britse PM Blair naar Kuweit 
overgevlogen wordt. Maar al bij al hebben we niet al te veel van het menselijk 
leed gezien. Een ander aspect dat nogal onderbelicht bleef, was de rol van de 
neoconservatieve beleidsmakers in Washington. 

En precies daarover deed de cultuurfilosoof Lieven De Cauter enkele zeer 
verontrustende ontdekkingen. Hij schreef daar enkele zeer ophefmakende 
teksten over, maar dat initiatief muteerde al snel tot een petitie van het 
intellectuele kruim van Vlaanderen. Die richtte zich tegen de neoconservatieve 
denktank “Project for the New American Century”, die onmiskenbaar een 
totalitair-Amerikaanse adem uitblaast. Het imperialisme en het zionisme 
waren blijkbaar de wereld nog niet uit. Het voornaamste doel van de petitie 
was het oprichten van een moreel oorlogstribunaal, in navolging van het 
Russell-tribunaal, dat onder leiding van de filosoof Bertrand Russell de 
Vietnamoorlog veroordeelde. Het zou de bedoeling zijn dat een dergelijk 
tribunaal zou voorgezeten worden door internationaal bekende filosofen en 
intellectuelen als Jacques Derrida, Jürgen Habermas, Noam Chomsky, 
Edward Said en anderen.  

Dat alles gebeurde in maart. Een maand later ligt het vast dat dit tribunaal 
er komt, en wel dat het in Brussel zal doorgaan, in februari 200410. Enerzijds 
om dit initiatief meer bekendheid te geven en er anderzijds meer 

 
9 De titel die de Brusselse Muntschouwburg vermeldt, was wat voorbarig. Het BRussells 
Tribunal ging door in de beurschouwburg en in Les Halles. 
10 Het werd april 2004. 
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achtergrondinformatie te verschaffen publiceren we in deze Mania een 
uitgebreid interview met de oorspronkelijke initiatiefnemer Lieven De Cauter 
(...).  

 
De teksten die u geschreven heeft, dateren van begin maart. We zijn 

nu half april en inmiddels is er heel wat gebeurd. Wat Irak zelf betreft, 
hoe ziet u nu de toekomst verlopen en daarnaast, zijn de zaken anders 
verlopen als verwacht? 

Wel, het ziet ernaar uit dat de oorlog inderdaad erg kort is geweest. Het 
regime van Saddam is relatief vlot gevallen – niet geheel tegen mijn 
verwachtingen. Je komt daar met een hightech imperial army, de strategie heet 
shock-and-awe. Met andere woorden: je legt dat land plat, op alle manieren, 
wat ze dan ook gedaan hebben. Je laat de plunderingen zomaar gebeuren. Je 
beschermt alleen wat je echt interesseert, namelijk de olievelden. De rest – 
hospitalen, banken, musea – interesseert hen niet. En daarmee maken ze zich 
naar mijn gevoel meteen schuldig aan misdaden tegen de menselijkheid. Ik 
zou eerder eerst hospitalen beschermen en daarna pas olievelden.  

Maar is dat juridisch ook zo? Is het gebruik van de term ‘misdaden 
tegen de menselijkheid’ hier wel gerechtvaardigd? 

Ik ben geen jurist. Maar een hospitaal niet beschermen en een olieveld wel, 
dat vind ik een totaal verkeerde keuze. Hetzelfde geldt voor misdaden tegen 
het cultureel erfgoed van de mensheid. Of dat nu een juridische term is of niet 
kan mij niet schelen. Maar het gaat wel om een misdaad. Babylon, 
Mesopotamië, vraag het aan elke kunsthistoricus, het is gewoon wraakroepend 
om al die dingen verloren te laten gaan. Liever een beetje olie dat wegstroomt. 
Al is het dan weer ecologisch onverantwoord om die bronnen te laten branden. 
Ik ben heel boos over die plunderingen. Iedereen weet dat wanneer je een 
systeem omverwerpt, de maatschappij implodeert. Dat is schoolbook. Als je 
regimeomverwerpingen bestudeert, zie je dat als het machtsvacuüm niet 
onmiddellijk wordt opgevuld, je gegarandeerd chaos en plunderingen krijgt. 
Het feit dat men in het scenario daar geen rekening mee heeft gehouden, is 
ofwel pure onkunde, ofwel pure onverschilligheid, ofwel kwaadwilligheid. 
Want het is natuurlijk fantastisch als dat land gewoon platligt hé. Hoe platter 
hoe beter. Dan kan je met bulldozers komen en echt beginnen bouwen. 
Halliburton, Brown & Root en nog zoveel andere grote Amerikaanse 
bedrijven met banden in Washington doen meer gouden zaken als alles 
platligt. Gelukkig zijn er in Amerika zelf nog een paar instanties die dit soort 
praktijken durven aanklagen – Richard Perle is gelukkig al moeten opstappen. 
Zij dachten echt dat they could get away with it. Het kan gewoon niet dat Dick 
Cheney via Halliburton en Brown & Root onmiddellijk de kassa laat rinkelen 
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voor een oorlog die hij zelf mee ontketend heeft. Dat is zelfs geen 
belangenvermenging meer, dat is gewoon crimineel tot en met. En toch, in de 
International Herald Tribune van zondag 12 april staat in de economische 
katern: “Questions on Iraq oil contracts. Oil job given to Halliburton-unit with 
ties to Cheney. A pentagon contract given without competition to a subsidiary 
of Halliburton and Co. ... A job of seven billion dollars over two years” En de 
winst zou oplopen tot 490 miljoen dollar. Dat is toch niet slecht hé. Ik vind dat 
we als wereldgemeenschap er alles aan moeten doen om dit soort imperiale en 
dan nog eens corrupte politiek tegen te gaan. Dat lijkt me niet meer dan 
normaal. 

Maar de val van het Baath-regime: op zich toch een goede zaak? 
Ja. Maar het is, zoals het rapport van het PNAC van 2000 uitstippelt, totaal 

accidenteel tegenover de ware inzet. De façade is dat het ging om het 
omverwerpen van het regime, dat het ging om massavernietigingswapens. 
Meer en meer beginnen mensen in de wandelgangen te zeggen dat de enige 
oplossing om massavernietigingswapens te vinden is ze er zelf te gaan leggen. 
Of nu te gaan zeggen dat ze in Syrië zitten. En dan in Syrië gaan zoeken. Met 
wat geluk vind je daar nog wel iets. Chemicaliën en pesticiden waarmee je 
eventueel chemische wapens mee zou kunnen maken vind je wel in elk land. 
Ook in België hoor.  

Dit is allemaal geen democratie of vrije meningsuiting meer dit is gewoon 
volksbedrog. In de V.S. is het common knowledge dat Saddam achter 9/11 zat 
hé. Dat is wat de man in de straat echt denkt. Niet een klein deel van de 
bevolking, maar echt een groot aandeel ervan. Dat is wat ze denken, en ook 
wat ze willen dat ze denken. De link tussen Al Quaeda en Saddam is 
voortdurend in het nieuws geweest. Zelfs al wordt dit weersproken dan nog 
draagt het bij tot het bevestigen van dit idee. Het werkt eigenlijk zoals 
antireclame. Als je Al Quaeda en Saddam maar genoeg samen in het nieuws 
hebt, dan gaan mensen wel die verbinding maken. Zo werkt de Amerikaanse 
politiek. En dat weten ze ook in Washington. Paul Wolfowitz is niet toevallig 
former vice-chancellor of John Hopkins University. En dat verhoogt natuurlijk 
mijn woede: dat een cowboyindustrieel à la Dick Cheney over lijken gaat, 
vind ik nog begrijpelijk, maar dat een professor met internationaal aanzien als 
Wolfowitz zich verlaagt tot dit soort criminele politiek vind ik alles slaan. De 
strategie is duidelijk: het gaat erom de Palestijnen in te sluiten. Namelijk: we 
gaan ze vrede geven, maar we leggen wel alles droog op de achterkant. Er 
komt hopelijk wel een Palestijnse staat zoals de roadmap uitstippelt – en dat is 
op zich ook een hele goede zaak – maar men wil wel de uitvalsbasis van alle 
Palestijns verzet droogleggen.  
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In mijn tekst wordt er een link gelegd met zionisme, spijtig genoeg was die 
nogal slecht geformuleerd, waardoor ik er enorm veel kritiek op heb gekregen, 
mijn excuses daarvoor. De mensen van het PNAC zijn in de meerderheid 
joods. Daar kan ik niets aan doen, je hoeft gewoon de namen te tellen. De 
oprichters van het PNAC zijn – onder andere – deels zionisten. Dat is bekend. 
Nu begin ik ook beter te begrijpen waarom die zionistische connectie er is. 
Richard Perle, ook joods, maakt er geen geheim van dat men erop uit is alle 
verzet van de Palestijnen – Jihad, Hamas, Hezbollah – droog te leggen. 
Zodanig dat ze wel moeten accepteren wat de Amerikanen hen voorschotelen. 
Het feit dat ze daar nu een enorm krachtige legermacht hebben is een 
fantastisch drukkingsmiddel. Ze kunnen nu Syrië hun eisen stellen. Israël ziet 
dat enorm zitten. Sharon zal dan verplicht worden de roadmap te volgen en 
een aantal joodse nederzettingen op te geven. Om zo te komen tot een 
onafhankelijke Palestijnse staat – wat op termijn natuurlijk de enige oplossing 
is.  

Al bij al is dat Palestijns verzet toch erg begrijpelijk: als je mensen uit de 
boot laat vallen krijg je extremisme. Robert Fisk heeft het fantastisch 
samengevat in een anekdote. Hij wandelde samen met een andere journalist 
een Palestijns vluchtelingenkamp uit en zie: ‘If I would live here, I would 
commit suicide.’ Waarop de andere hem aankijkt en zegt: ‘You said it.’  
Natuurlijk zijn dat daar kweekvijvers voor zelfmoordcommando’s. Als ik 
geboren wordt in een Palestijns kamp, en niets anders heb gekend als ellende 
en mijn bestaan is totaal uitzichtloos, en on top of it all krijg ik geregeld 
bulldozers op bezoek, of helikopters die mij komen beschieten, wat wordt ik 
dan? Een zelfmoordcommando natuurlijk. In een Palestijns kamp ben ik al een 
zelfmoordcommando. Zeker weten. En er zouden veel doden vallen. Ik zou 
proberen een intellectuele zelfmoordcommando te zijn. 

Maar als je deel uitmaakt van een Israëlisch gezin, en drie van je vijf 
kinderen worden opgeblazen, ga je toch ook denken ‘vuile Palestijnen’ en 
op Likud beginnen stemmen? 

Precies. Dat is net de waanzin van het extremisme. Gelukkig zijn er in 
Israël nog mensen die het hoofd koel houden en durven zeggen: ‘Jamaar, wij 
moeten hier wel wat voorzichtig zijn, wij zijn hier tenslotte aangekomen en 
hebben in 1948 een staat gemaakt en we moeten hier wel leven met die 
Palestijnen.’ Hoe complex dat het probleem ook is, het zijn wel zij die in dat 
land zijn binnengevallen. Sorry hoor. Ze kunnen wel zeggen dat het in de 
heilige teksten geschreven staat dat het van hen is, maar zoveel eeuwen later is 
dat wel een zwak argument. Ze moeten gewoon met de Palestijnen 
samenleven. Je kan alleen maar compromissen sluiten. Maar dat kan natuurlijk 
niet op basis van een spiraal van geweld. En die spiraal, dat is zoals de kip of 
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het ei. Het is al lang niet meer duidelijk wie ermee begonnen is. Ik denk 
persoonlijk dat je de feiten moet laten spreken: Israël is in 1948 opgericht en 
de Israëlieten – met alle sympathie voor de joodse cultuur – moeten wel weten 
dat ze op andermans grond zijn aanbeland. De Palestijnen woonden daar al 
een tijdje.  

De staat Israël is aan het failliet draaien nu. Zowel op psychisch als op 
economisch niveau.  

Maar de economische waaghalzerij van de war cabinet in Washington slaat 
alles. Die chanteren de hele wereldeconomie, maar ik twijfel of ze de toestand 
van Israël wel voldoende onderzocht hebben.  

“Ze chanteren de hele wereldeconomie.” Wat bedoelt u daar precies 
mee?  

De hele wereldeconomie is al maanden naar die oorlog aan het toeleven en 
staat er dus heel slecht voor. Voor Halliburton, Lockheed Martin, Boeing is 
het de periode van gouden zaken natuurlijk. In deze tijd volgen de wapens 
elkaar steeds sneller op, dus is het voor de wapenindustrie een noodzaak om 
zo snel mogelijk je stock te liquideren en dan zo snel mogelijk nieuwere 
wapens te produceren. Nog slimmere, nog preciezere enzovoort.  

Ook voor het Amerikaans leger: je koopt wapens aan, maar binnen een 
paar jaar is dat allemaal oud ijzer. Vandaar ook dat ze in Irak bommen hebben 
gegooid like there’s no tomorrow.  

Hoezeer denkt u dat de V.S. nu een macht hebben uitgebouwd om alles 
en iedereen te tarten, inclusief de Verenigde Naties? Hoe gaat dat dan 
verdergaan bij de wederopbouw van Irak? Gaan de V.N. nog een 
belangrijke rol spelen of zijn de V.N. en het internationaal recht al hun 
geloofwaardigheid – zo die er al was – volledig ontnomen? 

Dat is de bedoeling. De bedoeling van het PNAC is de V.N. volledig te 
negeren. De V.N. zijn hen een doorn in het oog. Ze willen alle macht naar zich 
toe halen. Ze willen de monarchie: American pre-eminence. En wat staat de 
Amerikaanse wereldoverheersing in de weg? Een krachtige V.N. Hoewel de 
V.N. juridisch gezien boven de V.S. staan, zijn de V.N. machteloos en krijgen 
ze alleen een bijrol als humanitaire organisatie. Europa willen ze reduceren tot 
stukskes en brokskes. Dat alles draagt bij tot het programma van de 
Amerikaanse neoconservatieven: American pre-eminence. Werelddominantie 
door een nietsontziende politiek gebaseerd op een totaal superieur 
technologisch leger. En dat voeren ze uit. Het komt zeer duidelijk naar voor in 
de zinsnede waarvan ik vind dat ze in de hersenpan van de gehele mensheid 
moet gebrand worden: “We have to fight and decisively win multiple 
simultaneous major theatre wars.” En dat zij ze nu aan het doen, en wel op de 
volgende manier: je slaat toe en je laat alles vervolgens weer verzieken. De 
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plunderingen in Irak zijn deel van de strategie, geloof me. Je laat alles 
verzieken, de nazorg is veel te duur of het is gewoon beter dat het land 
verziekt want dan kan je later nog eens binnenvallen en een tweede keer de 
redder zijn. Afghanistan is totaal verziekt.  

Daarom vind ik, maar dat is mijn persoonlijke mening, dat de V.N. de 
oorlogscoalitie moet zeggen dat ze het nu zelf maar uitzoeken. De V.S. gaan 
nu toch alles doen om de as Parijs-Berlijn-Moskou er nu buiten te houden door 
alle contracten toe te kennen aan Amerikaanse bedrijven. Wat iedereen logisch 
kan vinden, maar wat natuurlijk onlogisch is vanuit de traditie dat Frankrijk en 
Duitsland sterke handelsbanden hebben met Irak. America fights, the U.N. 
helps and Europe pays. Het zou erg stom zijn om mee te helpen aan de 
wederopbouw van Irak zonder dat de contracten rechtmatig verdeeld worden 
en zonder dat we mee beslissingrecht hebben over hoe de wederopbouw moet 
verlopen, terwijl wij wel verwacht worden de zaak te betalen. Te betalen voor 
de opkuis van het boeltje dat zij ervan gemaakt hebben welteverstaan. Want 
die regimewissel kon zonder slag of stoot gebeuren hoor. Misschien niet in 
maart 2003, maar wel zeer binnenkort. En dat zou humanitair – en 
waarschijnlijk ook politiek - veel verstandiger geweest zijn. Wie gaat nu het 
land leiden? Nobody knows. Chalabi? Die man is veroordeeld voor fraude. 
Het is een echte avonturier. En toch wordt deze man door Rumsfeld, 
Wolfowitz en Cheney naar voren geschoven. Terwijl zelfs de CIA zegt dat 
Chalabi geen serieuze figuur is. Hier voel je hoe extreem de PNAC en 
Rumsfeld-Wolfowitz-Cheney zijn: zelfs de CIA vinden ze veel te gematigd en 
evenwichtig.  

Volgens hen is de V.N. enkel goed als humanitaire organisatie, maar mag 
politiek gezien niet meer zijn dan een praatbarak, want de echte macht moet 
liggen bij de keizer, het imperium van de United States of America. Zij willen 
The New American Century. 

Gelooft u dan dat de mensen van het PNAC, die nu aan het roer staan 
in Washington, hun programma op langere termijn verkocht gaan 
krijgen aan hun eigen natie? Zelfs Bush senior heeft publiekelijk redelijk 
scherpe kritiek op het buitenlandse beleid van zijn zoon. Er zijn ook nog 
de democraten en nieuwe verkiezingen in 2004. En gesteld dat Bush 
herverkozen wordt moet hij toch nog zelf beslissen wie in zijn kabinet zit. 
Om hun programma volledig door te voeren, gaan zij toch verschillende 
kabinetten op rij moeten controleren? Gaat hun dit lukken?  

(...) Het is koffiedik kijken wat er gaat gebeuren. Maar wat ik wel denk is 
dat er een soort onderstroom bestaat die verschillende generaties meegaat. 
Dick Cheney, Richard Perle, William Kristol, Richard Armitage, Donald 
Rumsfeld, die jongens draaien al erg lang mee. Sommigen van hen zijn 
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begonnen onder Reagan. Reaganite politics is voor hen een compliment. Star 
Wars zijn ze nu terug aan het opvissen. Veel van hen zijn teruggekeerd onder 
Bush senior. Nu weer. Wie er ook aan de macht is, zij blijven aanwezig. Het 
kan Bush wel interesseren of hij terug aan de macht komt, maar hij voor hen 
niet meer is dan een marionet. Hun politiek loopt over een veel langere tijd. 
Dat is een eerste punt. 

Een tweede punt – veel belangrijker – is dat ze de mensen desinformeren. 
De mensen in de V.S. worden bang gemaakt. In grote delen van de V.S. heerst 
er nu een soort angstpsychose. Ten derde zijn er natuurlijk ook nog een aantal 
belangengroepen in Amerika die zelf beter worden door deze politiek. De 
wapenindustrie, de bouwbedrijven en de oliebedrijven varen er wel bij, en 
daarbij ook iedereen die banden met hun heeft. 

Maar tegelijk hoop ik dat de Amerikanen hun ogen openen. Vooral hoop ik 
dat de Amerikaanse studenten in opstand komen, want zij hebben tijd om te 
netwerken en acties op touw te zetten. Volgens mij zijn de Amerikaanse 
studenten helemaal niet op de hoogte van wat er in hun land gebeurd. Het 
patriottisme is werkelijk zeer groot. Dissidente stemmen zijn niet gewenst, en 
zelfs in academische milieus begin je dat daar te voelen. En dat is dan het land 
van de ultieme freedom of speech. Voorbeelden genoeg: Michael Moore, 
Martin Sheen, George Clooney, Sean Penn, Lenny Kravitz... De mensen van 
het PNAC zijn helemaal niet bang om dingen als free speech op te offeren. Er 
zit een soort puriteinse, patriottistische undercurrent in de Amerikaanse 
samenleving die nu weer bovenkomt, en die zij ook naar boven willen halen. 
Het fundamentalisme in Amerika – in alle vormen – is zeer groot.  

Als je die drie – patriottisme, desinformatie en fundamentalisme – gaat 
combineren, heb je een goede cocktail om nog jaren door te gaan. En mensen 
hebben dat graag. Het volk wordt gemobiliseerd voor een zaak. Zij 
identificeren zich met our boys. Want wie is familie van de soldaten? Niet 
Dick Cheney, hé. De familie van de soldaten is het volk, en zo wordt het volk 
aan de zaak gebonden. Als je 300.000 man in het Midden-Oosten hebt, heb je 
wel een paar miljoen mensen, familie en vrienden, die thuis bang zitten af te 
wachten en supporteren.  

Maar de grote achillespees van het hele ding is dat om defensie-uitgaven te 
kunnen verhogen en taksen te kunnen verlagen, moet je ergens gaan snoeien. 
En wat hebben ze gedaan? Ze hebben alle sociale maatregelen afgeschaft. 
Allemaal. Een sociaal bloedbad. Amerika wordt – al was het dat al deels – een 
duale maatschappij waar enorm veel mensen volledig uit de boot zullen 
vallen. Ik denk niet dat dat echt verstandig is. Ik denk dat de welvaartsstaat – 
ook kapitalistisch gedacht – een beter draaiend systeem oplevert. Hun strategie 
– he who can consume is a citizen, he who cannot consume is not a citizen - 
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kan op termijn leiden tot burgeroorlog. En schrijnende toestanden. 
Onverantwoord. Maar op het moment dat teveel mensen honger hebben, krijg 
je hommeles. Je kan niet een deel van je bevolking onder een bepaalde grens 
stoppen. Dit is zoeken naar problemen. Het zou mij niet verbazen als één van 
de komende zomers opstoten van opstand en rebellie krijgt. Dan krijg je een 
soort van latente burgeroorlog, met opstoten van geweld. Iemand die alles 
kwijt is en honger heeft, heeft niets te verliezen. Als je geen leven hebt, is je 
leven verliezen niet zo erg. Zo krijg je zelfmoordcommando’s. Ik denk dat de 
islambevolking in de V.S. zich wel gaat gaan radicaliseren. Als je mensen 
onder de armoedegrens stopt en ze geen vooruitzicht geeft op behoorlijk 
maatschappelijk bestaan, dan worden ze staatsgevaarlijk. Hoe zou je zelf zijn? 

Maar op termijn kan de maatschappij zich toch ook min of meer 
vreedzaam herorganiseren? De segregation laws zijn toch ook afgeschaft 
geraakt – zij het met veel protest en bloedige incidenten? De 
veranderingen kunnen toch ook geleidelijk aan verlopen, zonder dat daar 
zo een latente burgeroorlog aan te pas komt? 

Inderdaad, maar het was wel Kennedy die met Martin Luther King 
onderhandeld heeft? Ik kan alleen maar hopen dat er een deel van de 
Amerikaanse bevolking rechtstaat en eist dat die hervormingen er vreedzaam 
komen. Ik ben geen voorstander van burgeroorlog. Maar als ze die strategie 
van shock-and-awe ook toepassen op hun binnenlands beleid, desnoods door 
binnenlandse vijanden te creëren, dan zou het wel eens mis kunnen lopen. Het 
creëren van binnenlandse vijanden kan een fantastische manier zijn om de 
bevolking te onderwerpen. 

Zoals de communistenjacht onder McCarthy?  
Bijvoorbeeld. We zitten nu eigenlijk in een proto-McCarthy situatie. 

Iedereen die niet voor ons is, is een interne vijand. Zo simpel is dat. En je hebt 
de massa mee. Waarom? Je hebt ze eerst gedesinformeerd: hoe kan je nu tegen 
de oorlog tegen Saddam zijn als Saddam achter 9/11 zat? En zo redeneren 
75% van de Amerikanen, want ze weten niet beter. En die combinatie van 
desinformatie en een intern vijandsbeeld wordt wel van bovenuit gestuurd, 
maar ook van onderuit gevoed. De platenverbrandingen van de Dixie Chicks? 
Allee jongens, come on! Het is echt zeer ernstig wat er aan het gebeuren is, 
ook voor Amerika zelf. 

Maar pas op, wie mij anti-Amerikaan noemt, heeft het met mij aan de stok. 
Ik ben absoluut gefascineerd door de Amerikaanse cultuur. Ik denk dat ik de 
Amerikaanse cultuur beter ken dan de meeste mensen die mij anti-Amerikaan 
durven noemen. En ook dan de meeste atlantisten hier bij ons. Maar ik ben 
wel pan-Europeër. Europa kan niet sterk en één genoeg worden. Het is 
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voorlopig de enige potentiële tegenmacht voor Amerika. Ik ben zelfs vóór een 
heel sterk Europees leger.  

Levert dat dan niet de kans op om opnieuw in een soort Koude 
Oorlog-scenario te belanden?   

Ja, maar dan is het maar zo. De Koude Oorlog was uiteindelijk niet veel 
slechter als wat we nu hebben hé. Afrika was bijvoorbeeld beter af onder de 
Koude Oorlog. Als een multilaterale wereldorde niet mogelijk is, dan is een 
multipolaire wereldorde toch beter dan een imperiale wereldorde. Stel nu dat 
Azië een macht moet worden, voor zover het dat nu nog niet is, en ook nog 
een sterk Europa, dan heb je een tripolaire structuur – maar het kan ook een 
multipolaire wereld zijn -, bij voorkeur onder de vlag van een sterke V.N. die 
het hele boeltje samenhoudt. Ik klink misschien heel naïef en utopisch, maar 
ik denk dat dit de enige oplossing is. Want iedereen wil rust, welvaart, comfort 
en ontplooiingsmogelijkheden. Daar tekent iedereen voor, ook de islam. Ik 
ben het ook kotsbeu dat de islam constant als een soort extremistische religie 
voorgesteld wordt. Ik leef in een overwegend islamitische buurt, wel, die 
mensen zijn de vriendelijkste ter wereld. Zij willen net hetzelfde als ons. Al 
snap ik niet dat de Arabieren er niet in slagen zich te organiseren tot een soort 
Arabische commonwealth. 

En dan om wat meer naar uw initiatief – het oprichten van een 
Russell-tribunaal  – toe te werken, zijn er sterke juridische argumenten 
om deze oorlog te veroordelen? Want daar zijn de experts het blijkbaar 
niet over eens. 

Ik ben geen jurist, ik ga me dus niet te ver op dat vlak wagen. Ik weet wel 
dat er initiatieven zijn om daadwerkelijk een klacht in te dienen (...) en dat er 
een grote consensus onder juristen bestaat dat dit echt niet kan volgens het 
internationaal recht. 

Maar waarom richten wij een Russell-tribunaal op? Omdat het juridische 
maar een deel is van de koek. Denk aan “J’accuse” van Zola. Wij willen een 
aanklacht formuleren, maar niet als juridische daad. Er zullen juristen als 
getuigen zijn, en eventueel ook in de jury zitten, maar het gaat in essentie om 
een morele veroordeling. Het is een morele rechtbank die nooit de ambitie 
heeft een rechtbank te zijn. Het is een intellectuele discussie. Vandaar dat wij 
niet moeten doen wat NGO’s kunnen – en naar mijn gevoel moeten – doen. 
Advocaten Zonder Grenzen of Amnesty International zou moeten een klacht 
indienen. Dat ze dat niet doen, is waarschijnlijk politiek voorzichtig. Zij 
moeten natuurlijk ook op langere termijn denken. Maar ik kan schrijven: “Het 
is werkelijk tijd geworden voor een jihad van de verlichting.” Want dat is het 
ook, hoe provocerend het ook klinkt. 
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Een laatste vraag: wat is uw mening over de houding van de Belgische 
regering in de Irak-crisis?  

Een standbeeld voor Michel. Absoluut. Tot twee keer toe heeft hij ze daar 
een lap gegeven dat ze hem wisten staan. Vooral die tweede keer was heel 
sterk. Dat veto in de NAVO samen met Frankrijk en Duitsland vond ik een 
ongemeen sterk nummer van Louis Michel. Ik heb een heel andere ideologie 
dan hij, maar dat was echt heel sterk. Hij had ook gelijk te zeggen dat we onze 
grenzen moesten sluiten voor de transporten van de V.S.. Volgens mij klopt 
dat als een bus volgens het internationaal recht. Maar gelijk hebben volgens de 
tekst en iets doorvoeren op diplomatiek niveau is nog iets heel anders. Ik denk 
dat het enige wat we hem kunnen verwijten is dat hij alles heeft 
teruggetrokken. Hij had moeten zeggen: “Ik heb gelijk, maar diplomatiek was 
het niet haalbaar.” Maar al bij al, toch een standbeeld. Voor het eerst in mijn 
bestaan was ik er trots op dat ik Belg was. Echt ongelofelijk. 

   
(Voor wie nog meer wil weten: De andere teksten van Lieven De Cauter en het 
oorspronkelijk actieplan vind je op zijn homepage. Surf hiervoor naar:  
www.oxumoron.org. Meer informatie over het tribunaal en het verloop daarvan vind je 
op www.brusselstribunal.org. Wie wil geshockeerd raken surft naar 
www.newamericancentury.org. 
Prof. Dr. Lieven De Cauter is onafhankelijk publicist en daarnaast o.a. verbonden als 
docent cultuurfilosofie aan de KU Leuven, Departement Architectuur, Stedenbouw en 
Ruimtelijke Ordening.) 
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Een cultuur van controle 

Interview met Lieven De Cauter 

(Alex de Jong en Marc Schuilenburg, Gonzo Circus, 2006�) 

Onze maatschappij verandert langzaam in een controlemaatschappij die is 
opgebouwd uit drie logica's: capsularisering van de ruimte, permanente 
catastrofe en de Nieuwe Imperiale Wereldorde. Filosoof Lieven De Cauter 
verklaart deze gedaantewisseling nader.  

Na de aanslagen op het World Trade Center in New York heeft de roep om 
vrijheid een andere betekenis gekregen. Vanaf 9-11 betekent vrijheid ook de 
angst voor nieuwe aanslagen, indringers en terreur. In een razendsnel tempo 
worden veiligheidsmaatregelen doorgevoerd om die angst te beteugelen. Niet 
langer mogen we ons in de openbare ruimte begeven zonder geldig 
identiteitsbewijs. Bewakingstechnieken als detectie en 
patroonherkenningscamera’s registreren onze handelingen. Persoonlijke 
gegevens worden door organisaties en instellingen als de belastingdienst, 
politie, de sociale dienst, supermarkten en ziekenhuizen uitgewisseld om het 
leven van burgers in kaart te brengen. Dit wordt een cultuur van controle 
genoemd. Wat ligt aan die cultuur van controle ten grondslag? Tot welke 
sociaal-economische, politieke en culturele veranderingen zal ze leiden? In het 
eerste artikel over deze problematiek spreekt de Belgische filosoof Lieven De 
Cauter, die in zijn boek ‘De capsulaire beschaving’ (2004) uiteenzet hoe een 
cultuur van controle werkt.  

Wat was de reden om ‘De capsulaire beschaving’ te schrijven?
De Cauter: “De concrete aanleiding om aan het boek te beginnen, en daarmee 
het thema van veiligheid en controle centraal te stellen, waren twee 
schokkende feiten. In de eerste plaats door krantenberichten uit 1998 waarin 
melding werd gemaakt van muren van prikkeldraad in Ceuta en Melilla, twee 

 
� oorspronkelijk verschenen in Gonzo (circus), nr. 73 (2006) overgenomen van Studio 
Popcorn (zie ook : http://www.datapanik.org/pgz/berichten/  
popcorndecauter.htm, Onder de titel een cultuur van de controle verschenen een hele reeks 
interviews 
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Spaanse enclaves op Marokkaans grondgebied. Daar is een hek met een 
prikkeldraadconstructie van ongeveer twintig kilometer gebouwd. Dat hek 
scheidt Europa van Afrika. Het pijnpunt en de harde realiteit is dat de 
Europese Gemeenschap deze muur subsidieert en dat wij daar niets van 
afweten. Wij zijn niet op de hoogte, maar betalen haar wel. Ik wilde die blinde 
vlek onderzoeken.” 

“In de tweede plaats vond in hetzelfde jaar in het Belgische Steenokkerzeel 
de moord op de Nigeriaanse asielzoekster Semira Adamu plaats. Zij zat 
opgesloten in een opvangcentrum vlakbij de luchthaven. Bij de zesde poging 
haar het land uit te zetten, is ze gestikt onder een kussen (als reactie trad de 
toenmalige minister van binnenlandse zaken, Louis Tobback af, red). Vanuit 
die dubbele schok, het bestaan van zowel de ‘muur’ van prikkeldraad als het 
‘concentratiekamp’ voor illegale migranten, is de these van de capsularisering 
ontstaan. Maar in plaats van een geschiedschrijving of een concrete analyse 
van die twee voorbeelden heb ik een omgekeerde beweging gemaakt. Ik ben 
op zoek gegaan hoe een maatschappij werkt die dat soort zaken nodig heeft.”  

 
De eerste logica: de capsularisering 

Belangrijk is dat je daarbij vanuit verschillende logica’s denkt. In welke 
logica’s is onze maatschappij onder te verdelen?

De Cauter: “Hoewel het onmogelijk is hier alle factoren te noemen, zijn 
snelheid, technologie, dualisering, migratie en economie elementen van de 
eerste logica van capsularisering. In deze clustering van elementen is de 
desintegratie van de welvaartstaat één van de belangrijkste factoren. De 
tweedeling in de maatschappij draagt bij dat mensen zoeken naar veiligheid of 
controle. Op dat punt begrijp ik de overgang naar een controlemaatschappij. Je 
kunt zeggen dat de welvaartstaat voor een groot deel samenvalt met een 
disciplinaire maatschappij. Daarin is discipline de verinnerlijking van een 
gedragscontrole. Niet alleen was de burger in die samenleving als consument 
gebonden aan het systeem, hij werd ook gedrild door een disciplinering die te 
maken had met een arbeidsethos en een soort van burgerzin.” 
“Maar wellicht nog belangrijker was de erkenning van het geweldsmonopolie 
van de staat. Op dit moment zijn er allerlei mechanismen actief die afbreuk 
doen aan dat monopolie. De recente rellen in de voorsteden van Parijs zijn 
daar een voorbeeld van. Die mechanismen leiden ertoe dat mensen zich steeds 
verder gaan terugtrekken. Concreet, in de welvaartstaat was de openbare 
ruimte als het ware één homogene, veilige, gepacificeerde ruimte. Nu brokkelt 
deze ruimte af. We verschansen ons in enclaves, gated communities, 
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winkelcentra, werktorens, campussen. Dat is wat ik ‘capsularisering’ heb 
genoemd.”  

Hoe kan de capsularisering van de stedelijke ruimte verder worden 
begrepen? 

De Cauter: “Ik merk dat in mijn teksten een metafoor, die ik eigenlijk uit 
de lucht heb geplukt, steeds opnieuw naar voren komt: het beeld van de 
archipel. De maatschappij is geen continue of homogene ruimte meer. We zien 
een ruimte die versplinterd is tot enclaves, eilanden van orde en controle die 
zich in een zee van onveiligheid of chaos bevinden. De veilige orde van de 
welvaartstaat brokkelt af ten voordele van een orde die weet dat haar 
territorium niet meer in het geheel is te controleren: het stadsterritorium, het 
staatsterritorium en het wereldterritorium. Meer en meer zullen we circuits 
krijgen die als bruggen functioneren tussen de verschillende eilanden of 
enclaves in de archipel. Ik denk hier aan de idee van splintering urbanism van 
de Engelse urbanist Stephen Graham.” 

“Zo zijn er al geprivatiseerde wegen waarvoor je moet betalen om naar een 
andere locatie te reizen. Dat is de toekomst van onze maatschappij. De 
openbare ruimte is niet meer te redden. Ik geef toe dat het een rampscenario is. 
Daarin is de openbare ruimte opgeheven en geprivatiseerd. Zij wordt net als de 
spoorwegen onttrokken aan het gemeengoed. Infrastructuren zoals snelwegen 
en luchthavens zullen steeds verder in die private logica opgaan. Hindernissen 
worden opgeworpen tussen wie binnen en buiten is. Je moet betalen om 
binnen te komen. Het maatschappelijk leven speelt zich dan voornamelijk in 
capsules af.”  

Wie bevinden zich tussen de capsules?  
De Cauter: “De anderen.”  
Wie zijn dat? 
De Cauter “Marokkaanse jongeren bijvoorbeeld. Zij zitten niet in een 

capsulering, maar staan op straat, in de tram, of verzamelen zich op pleinen.”  
Maar een theehuis is toch ook een capsule?  
De Cauter: “Een café is geen gesloten ruimte. Het heeft een terras en een 

opening naar buiten. Op het moment dat je een winkelcentrum afsluit, 
beveiliging aan de ingang plaatst, privé-bewakingsdiensten het mandaat geeft 
in te grijpen om daklozen te verwijderen en dat soort zaken, dan spreek ik over 
een enclave of capsule. Maar een café waar Marokkanen zitten te kletsen en 
kaarten, zou ik geen capsule noemen.”  

Nee?
De Cauter: “Neen, dan zou de hele stad een capsule worden. Er zijn ook 

tegentendensen. Er is de terrasjescultuur en de nieuwe menigte die juist 
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nadrukkelijker dan vroeger ‘buiten komt’ in de feestelijke stad, in de 
festivalstad.”  

 
Logica twee en drie: de permanente catastrofe en een Nieuwe Imperiale 
Wereldorde  

Naast de capsularisering van de stedelijke ruimte spreek je over de logica 
van de permanente catastrofe.

De Cauter: “Deze tweede logica staat vrij los van de thematiek van de 
controlesamenleving, maar is op de achtergrond steeds aanwezig. Ze is bijna 
een kosmologisch perspectief van onze nieuwe situatie. Sinds 1972 is de 
demografische groei van de wereldbevolking op de agenda gezet door het 
rapport van de Club van Rome. De exponentiële toename van de bevolking, en 
tel de groei van de industrie en de vervuiling daarbij op, leidt tot een 
catastrofale botsing tussen diezelfde groei en de eindigheid van het 
ecosysteem van de aarde. Onze kapitalistische economie is gebaseerd op 
groei. Als onze economie dit jaar niet toeneemt, zijn we al in de problemen. 
Tegelijkertijd weten we dat met de groei van de economie ook de vervuiling 
stijgt. Onze ecologische voetafdruk wordt steeds groter. Meer goederen leiden 
tot meer verpakkingen. We proberen dat om te buigen door beter met afval om 
te gaan. Mochten we nog heel veel tijd hebben, dan zal dat ongetwijfeld goed 
komen. Maar we zijn te laat.” 

“We kunnen de statistische groei niet meer inhalen met ons voluntarisme, 
met onze goede wil, met kleine maatregelen als het sorteren van afval. Deze 
kleine maatregelen zijn heel belangrijk, ik wil daar niet laatdunkend over 
doen. Maar de opwarming van de aarde gaat sneller dan de maatregelen 
ertegen, te meer ook onze groeilogica niet is om te buigen. We bevinden ons 
dus in een permanente catastrofe die zich op alle fronten vermenigvuldigt. We 
weten dat Afrika gaat verwoestijnen. We weten dat in Afrika één van de 
grootste bevolkingsexplosies plaatsvindt. Als je die tendensen samen neemt, 
dan krijg je een afzichtelijk scenario waar ik bijna niet aan durf te denken. Er 
komen massale migratiestromen op gang die voor enorme spanningen gaan 
zorgen. Hoewel dat niets met racisme te maken heeft, uit het zich daar wel 
vaak in. Deze vloedgolf van mensen zal tot afsluitende maatregelen en een 
voortdurende controle leiden. De 21ste eeuw zal een eeuw van permanente 
catastrofe zijn. En die catastrofe zal de capsularisering verder in de hand 
werken.”  

We kunnen dus twee lagen onderscheiden van een controlesamenleving: 
de capsularisering van de stedelijke ruimte en een permanente catastrofe. Is 
er nog een derde logica? 
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De Cauter: “De derde logica noem ik de Nieuwe Imperiale Wereldorde. Ik 
refereer hier aan de New World Order van George Bush Sr. die haar eigenlijke 
imperiale karakter toont bij George Bush Jr. Irak is het meest symptomatische 
conflict van deze tijd. De inval in Irak was het signaal om al die mechanismen 
van zowel het grijpen naar de macht als het aan de kant zetten van de 
internationale rechtsorde wereldwijd door te voeren.” 
“De Nieuwe Imperiale Wereldorde kan alleen maar begrepen worden als een 
uitzonderingstoestand. Het is een poging van de Verenigde Staten om haar 
suprematie voor deze eeuw veilig te stellen en zelfs te versterken. De 
redenering is duidelijk: ‘Wij hebben het sterkste leger, wij hebben zo’n 
zevenhonderd militaire bases op aarde, wij schuiven het internationale recht 
aan de kant, wij zetten de Verenigde Naties opzij.’ Ik zou nog veel meer 
maatregelen kunnen noemen die allemaal flagrant ingaan tegen de gevestigde 
regels en wetten. De fameuze pre-emptive strike, imbedded journalism, de 
privatisering van de oorlog, Guantanomo Bay, Abu Ghraib, Patriot Act. Dat 
zijn allemaal pogingen van de Verenigde Staten om een nieuwe Wereldorde te 
scheppen. Ik bekijk dat, geïnspireerd door de Italiaanse filosoof Giorgio 
Agamben, als een uitzonderingstoestand waarin soevereiniteit niet zozeer te 
maken heeft met het maken van wetten, maar met het opheffen daarvan.”  

Een nieuw geweldsmonopolie  
We komen daarmee op een belangrijk punt. In welk opzicht kan een 

controlemaatschappij als een daadwerkelijke breuk met de disciplinaire 
samenleving worden gezien? Anders gezegd, vormen de drie logica’s van de 
controlemaatschappij niet juist de vervolmaking van de disciplinaire 
samenleving?

De Cauter: “Dat blijft een moeilijke vraag. Op dit moment heb ik het 
gevoel dat er sprake is van een breuk. De rellen in Frankrijk tonen goed aan 
hoe precair het evenwicht in onze samenleving is geworden. In Parijs is er het 
probleem van de modernistische architectuur en het daarbij horende urbanisme 
van de torens en de non-ruimte daartussen. Het betreft een vorm van 
uitsluiting die al in de architectuur is meegegeven. Het typische is nu dat als er 
één feit voltrekt, de hele boel ontploft. Dit gebeurt als iemand wordt opgepakt, 
als iemand slaag krijgt, als iemand per abuis wordt doodgeschoten of, zoals in 
Parijs, als twee jongens zich uit angst in een elektriciteitshuisje elektrocuteren 
omdat ze achtervolgd worden door de politie. Dat gegeven waarin steden - en 
wij zijn inmiddels een min of meer stedelijke bevolking - ook tijdbommen zijn 
geworden, maakt dat er een ongelofelijke behoefte aan veiligheid en controle 
is ontstaan.”  

Wat betekent dat voor de concrete behoefte aan veiligheid? 
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De Cauter: “Je kan je afvragen of de logica van de oorlog ooit iets moest 
bevechten of dat ze juist nieuwe vijanden diende te maken. Het is zoals de 
Duitse politiek filosoof Carl Schmidt zegt dat politiek niet gaat over het 
maken van de goede maatschappij (zoals Aristoteles beweerde), maar over het 
bepalen van een vijand. Want hoe kan je de bevolking, zowel de eigen 
bevolking als de wereldbevolking, overheersen als er geen vijand is? Je moet 
dus een vijand hebben. Ik geef toe dat het een zware hypothese is, maar ik 
denk dat de Amerikaanse War on Terror, en zeker de oorlog in Irak, de 
bedoeling heeft een vijand te creëren. Na de Koude Oorlog hadden de 
Verenigde Staten een probleem: hoe het militair-industrieel complex in stand 
houden en, zoals iedere economie, het te laten groeien zonder vijand. Nu 
hebben we een nieuwe wereldwijde vijand: het islam terrorisme.” 
“Nauw verbonden met deze logica is die van de veiligheid en controle. De 
strategie van confrontatie en de provocatie op een wereldschaal werkt op een 
microniveau een voortdurende controle in de hand. Er vinden momenteel 
overal immense controles plaats. Luchthavens zijn gigantische 
controlemachines geworden. We dachten in de jaren 1990 nog dat we in een 
netwerksamenleving leefden van lage drempels en ‘gladde’ ruimtes waarin 
een voortdurende mobiliteit gaande was, de zogenaamde smooth space. De 
Nederlandse architect Rem Koolhaas drukte het als volgt uit: ‘The transit 
condition is becoming universal.’ En nu plots is die transit condition een 
wezenlijk probleem. Een nieuwe wettelijke bepaling eist dat mensen niet twee 
uur, maar drie uur voor vertrek op de luchthaven ter controle aanwezig moeten 
zijn. Je komt de Verenigde Staten niet binnen zonder je vingerafdrukken 
achter te laten. Straks hebben we op last van datzelfde land een digitaal 
paspoort met de afdrukken van onze irissen en vingers. De Nieuwe Imperiale 
Wereldorde moet je dus ook begrijpen vanuit de identiteitskaart, de irisscan en 
de vingerafdrukken.”  

Opvallend in het vorige is dat je spreekt over het verdwijnen van het 
geweldsmonopolie van de staat. Hoewel vliegtuigmaatschappijen en 
luchthavens verplicht zijn hun eigen controles uit te voeren, mogen de 
bewakingsdiensten geen geweld gebruiken.

De Cauter: “Welnu, voorlopig mag degene die controleert inderdaad geen 
geweld gebruiken, behalve als die persoon in dienst van de politie is. De 
gewone security die op een luchthaven controleert, moet er een politieagent 
bijhalen. Dit is iemand die gemandateerd is van staatswege geweld te 
gebruiken. Maar één van de grote gevaren van de oorlog in Irak is dat er een 
privatisering van de oorlog plaatsvindt. Er ontstaat daar een symmetrie tussen 
non-legal combatants, die de opstandelingen en de terroristen zijn, en de 
andere non-legal combatants, die gevormd worden door veiligheidsbedrijven. 
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Die privé-bewakers, vaak ex-soldaten, hangen in Irak, maar ook in New 
Orleans, de beest uit. Waarom? Omdat ze buiten de wet staan. 
Veiligheidsbedrijven worden ingehuurd om de openbare orde te handhaven, 
maar er is geen wettelijke omkadering die hen aan regels bindt.”  

Versterk de democratie  
De drie logica’s van capsularisering, de permanente catastrofe en de 

Nieuwe Imperiale Wereldorde zijn dus nauw met elkaar verweven. Ze zijn 
niet los van elkaar te denken. Daarnet sprak je over een rampenscenario. 
Zijn er nog positieve ontwikkelingen binnen deze logica’s aan te wijzen? 

De Cauter: “Ja. Op sommige dagen wordt de stad overspoeld door massa’s 
mensen. Vanuit een capsulaire logica is dat moeilijk te verklaren. In dat 
opzicht maken we een terugkeer mee naar de stad als plek van het verschijnen, 
als plek van het spektakel, als plek van het festival. Brussel - maar elke stad is 
hiervoor vatbaar - is één groot festival dat bijna onophoudelijk uitwaaiert over 
het hele jaar. De kerstmarkt in Brussel is een voorbeeld van zo'n festijn. Die 
markt is zeker geen blanke aangelegenheid, maar een gebeurtenis die alle 
bevolkingsgroepen van de stad en daarbuiten aanspreekt. Ze brengt bovendien 
duizenden mensen op de been die door de stad lopen om er naar toe te gaan. 
Dat is voorlopig nog, althans in Europa, een voorbeeld van een anti-capsulaire 
logica.”  

Je raakt hier de kern van de zaak. Er schuilt namelijk een 
uitzichtloosheid in je betoog over de huidige maatschappij. De stad als 
festival is een concreet voorbeeld van een anti-capsulaire logica. Maar kun 
je daarmee spreken van een concreet handelingsperspectief?

De Cauter: “Ik vind pessimisme in de theorie een goede basis voor 
optimisme in de praktijk. Ondanks dat we in een quasi-uitzichtloze situatie 
belanden, omdat de drie eerder besproken logica’s zo sterk in elkaar 
doorwerken, zijn er wel degelijk positieve perspectieven te onderkennen. In de 
eerste plaats is het verdedigen van de welvaartstaat een andere logica. De 
verzorgingstaat is een teken van macht van de politiek, een voortdurende 
correctie van de kapitalistische economie. Hoe verder de welvaartstaat 
wegvalt, hoe meer mensen uit de boot vallen. Op het moment dat mensen 
worden buitengesloten, vervallen ze in kleine criminaliteit of in de zwarte 
economie. Het gevolg is dat anderen zich weer hiertegen gaan verdedigen. In 
de tweede plaats moeten we opnieuw denken aan de stad als festival omdat 
festivals een katalysator kunnen zijn voor andere vormen van contact tussen 
bevolkingsgroepen. Ik realiseer me dat de stad als themapark niet erg 
aantrekkelijk is, maar er zit wel degelijk iets positief aan de poging om de stad 
op gezette tijden feestelijk te maken. Bijzonder is dat de festivalstad terug gaat 
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tot het Griekse Athene. Eén op de drie dagen vond in Athene een festijn plaats 
waar ook slaven en vrouwen aan mochten deelnemen. De postindustriële 
spektakelstad is een teken van hoop tegen het scenario van pure capsulering. 
Tenslotte onderken ik het perspectief van internationale tribunalen. Naar 
aanleiding van Nieuwe Imperiale Wereldorde heb ik een symbolisch tribunaal 
opgericht, het Brussel-tribunaal. Dat werd al heel snel een oorlogstribunaal. In 
verschillende steden hebben we sessies gehouden waarin aspecten van de 
oorlog in Irak aan de orde zijn gekomen. In Genua over media, in Berlijn over 
het gebruik van nucleaire wapens, etc. Op de slotsessie in Istanboel zijn alle 
getuigenissen samengekomen. Dit is een manier om te zeggen: ‘Wij, bewoners 
van de planeet aarde, willen de wereld laten weten dat dit niet kan!’ Op het 
moment dat oorlogsmisdaden worden begaan en het recht wordt aangevreten, 
is het de plicht van de burger daar iets tegen te doen.”  

De perspectieven liggen dus binnen de democratie? 
De Cauter: “Daar kan je over discussiëren. Ik ben een methodisch pacifist 

en geen door de wol geverfde politieke theoreticus. Maar als je een 
tegenkracht wilt vormen tegen de nieuwe hegemonie, die natuurlijk een 
voortzetting is van de oude, ben je aangewezen op de democratie. In de 
wetenschap dat de democratie altijd onvolmaakt zal zijn, zie ik geen andere 
oplossing dan het versterken van diezelfde democratie. Een paradijs wordt het 
nooit. Maar de revolutie zie ik niet gebeuren.”  
 
(Literatuur: Lieven De Cauter, De capsulaire beschaving. Over de stad in het tijdperk van 
de angst, NAi Uitgevers, Rotterdam, 2004; Stephen Graham en Simon Marvin, Splintering 
Urbanism. Networked Infrastructures, Technological Mobilities and the Urban Condition, 
Routledge, Londen, 2001 
Giorgio Agamben, Homo Sacer. De soevereine macht en het naakte leven, Boom/Parrèsia, 
Amsterdam, 2002  
Internet: Oxumoron / The Brussels Tribunal ) 
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[Interludium�2]��
Het�ontstaan�van�

Schurkenstaten�(de�constructie�
van�een�vijandsbeeld�na�de�

Koude�Oorlog)�

Lieven De Cauter en Patrick Deboosere 

(Parmentier�, 2006) 

Rogue state. État Voyou. Schurkenstaat. In alle talen is het een prachtig 
oxymoron. ‘Schurken-Staat’. Een contradictio in terminis die de oren doet 
tuiten: schurken overtreden orde en recht en de staat installeert en handhaaft 
orde en recht, is orde en recht. Het neologisme heeft een onduidelijke 
oorsprong. Maar de term is in elk geval ouder dan de regering Bush. Hij duikt 
al op onder de regering Clinton. Derrida was zo geschrokken toen hij de 
boeken van Chomsky en van William Blum over Rogue States11 las, dat hij 

 
� Lieven De Cauter & Patrtick De Boosere, ‘ “Schurkenstaat” of “Schurkenstreek”. Over de 
constructie van een vijandsbeeld na de koude oorlog‘, in: Parmentier, jaargang 15, nr 4, 
november 2006, p 77-84. 
11 CHOMSKY, N., Rogue States. The Rule of Force in World Affairs, Cambridge, South 
End Press, 2000. 
BLUM, W., Rogue State: a guide to the world’s only superpower. Common Courage Press, 
2000. 
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prompt een boek lang uitweidde over het begrip, onder de veelzeggende titel 
Voyous. Met als geestige ritournelle - Derrida heeft zo altijd van die zinnetjes 
die bezwerend-ironiserend terugkeren - ‘Voyou que je suis’. Gespuis dat ik 
ben. Maar de stelling is verpletterend duidelijk: de  “Verenigde Staten die 
zeggen zich garant te stellen voor het internationaal recht en die het initiatief 
nemen voor de oorlog, voor politionele operaties of voor het handhaven van 
de vrede omdat zij er de macht toe hebben, deze Verenigde Staten en de staten 
die hun bondgenoten zijn in deze acties, zijn zelf, voor zover ze soeverein zijn, 
de eerste schurkenstaten.”12 

Dat klinkt als een overstatement, maar past vreemd genoeg ook in hun 
zelfbeeld. Nixon huldigde de ‘madman theory’. Volgens Chomsky komt ze 
hier op neer: “Onze vijanden moeten inzien dat we gek en onvoorspelbaar 
zijn, met uitzonderlijk vernietigende kracht tot onze beschikking, zodat ze 
buigen uit angst.” 13 Het concept werd naar verluid uitgevonden in Israël in de 
jaren vijftig door de regerende arbeiderspartij, waarvan de leiders ‘pleitten 
voor waanzinnige daden’. Minister Moshe Sharett schreef in zijn dagboek ‘dat 
we uit ons dak zullen gaan (“nishtagea”) als we voor het hoofd worden 
gestoten. Het was, nog steeds volgens Chomsky, een ‘geheim wapen’ tegen de 
VS die in die tijd als niet betrouwbaar genoeg werden beschouwd. Hier wordt 
openlijk gesteld dat het erop aankomt om een onberekenbare wildeman als 
persona te projecteren. Zowel de VS als Israël zijn daar recentelijk 
voortreffelijk in geslaagd. De madman theory is weer volop in actie. Daarom 
kan men nog meer waanzin verwachten, meer fronten (zoals Iran) in deze 
permanente ‘oorlog tegen terreur’.  

Dus laat ons daar van het begin af aan geen misverstand over bestaan: het 
kan hier niet de bedoeling zijn om zich vrolijk te maken over deze term en er 
literaire kunstjes mee uit te halen. Toegegeven, de verleiding is groot. 
Schurkenstaat, het klinkt bijna mooier dan ‘ijskoude hitte’ of ‘oorverdovende 
stilte’. Of ‘pornografische theologie’. Weet ik veel. Laat dat onze eerste 
intuïtie zijn: deze term is een vorm van pornografische theologie, whatever 
that may be. Het is kromme rechtstaal. Ideologische new speak. Recht uit de 
Animal Farm van de New World Order. Door en door Orwelliaans.  

Een oxymoron openplooien is altijd gemakkelijker gezegd dan gedaan, 
want het tuig heeft de neiging om dicht te klappen, anders zou het geen oxy-
moron zijn - letterlijk een scherpe stompheid (van oxy zoals in oxide, 
zuur/scherp, en van moron, dat stomp of dwaas betekent, denk aan ‘You 

 
12 DERRIDA, J., Voyous. Deux essais sur la raison. Galilée, Parijs, 2003, p. 145. 
13 CHOMSKY, N., ‘Rogue States’, ZMagazine  
(http://www.zmag.org/chomsky/articles/z9804-rogue.html) 
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moron!’). Wat, dat had u al begrepen, op zich een schitterend oxymoron is. 
Dus het woord oxymoron is een oxymoron. Dat vindt u niet 
verbazingwekkend? O.k. Het woord metafoor is ook een metafoor misschien, 
maar al veel minder. En het woord metonymie is geen metonymie. Het woord 
ellips is niet elliptisch en het woord palindroom is geen palindroom, net zo 
min als een anagram omgekeerd kan worden geschreven en dus geen anagram 
is (van het woord anagram. Het is wel mooi: Margana. Dat wordt vast een 
heldin in een stripverhaal over semiotische ridders). Ridders die natuurlijk 
gezwind van onder de haakjes vandaan kruipen om de staat tegen de schurken 
te verdedigen, of als ware schurken de staat te verdedigen, of nog: zich tegen 
de schurken van de staat te verdedigen. Ze vechten met 
rondetafelriddersheldenmoed maar de verwarring tussen de witte en de zwarte 
ridders, tussen goed en kwaad, tussen wie vijand is en wie niet, tussen wat 
recht is en wat onrecht, wat wet en wat wetteloosheid, is al bij voorbaat 
onvermijdelijk.   

Nu doe ik het toch, ik weet het. Het is heel moeilijk om je serieus te 
houden bij het woord. Het werkt op de lachspieren. Schurkenstaat. In 
godsnaam, en dan nog in de mond van een van de grootste oorlogsmisdadigers 
uit de recente geschiedenis. En dan besterft mij de lach op de lippen. Als ik 
Bush het woord hoor uitspreken. Hoe kolossaal ook als oxymoron, ik kan er 
niet om lachen. Ik wilde slechts tonen dat de hele kracht van het woord ligt in 
het feit dat het zo’n diabolisch-geniaal-idioot oxymoron is. Het is een 
warwinkel. Schurkenstaat: de hele politieke theorie van Aristoteles over 
Hobbes tot heden in een kakofonische unisono: de conicidentia oppositorum, 
de ultieme contradictio in terminis tussen de (rechts)orde van de staat en de 
wanorde, de wetteloosheid van de natuurtoestand (de uitzonderingtoestand), 
en dat allemaal in één elegant spin doctor’s buzzword. Het wijst naar het hart 
van de Nieuwe Imperiale Wereldorde. Of wat je dit ons heden ook noemen 
wilt.  

Empire is het niet meer. Op het moment dat de VS andere staten aanvielen 
die zij uitgeroepen hadden tot schurkenstaten (de inval in Afghanistan, dat 
merkwaardig genoeg niet op het klassieke lijstje van de schurkenstaten stond 
en vooral Irak, en straks misschien ook Iran), heeft het de internationale 
rechtsorde, het kader voor Empire in de betekenis van Negri & Hardt als 
drieledige piramide, omver gekegeld. Volgens Negri en Hardt, zoals intussen 
wellicht genoegzaam bekend, is de nieuwe wereldorde een synthese tussen 
monarchie (de VS), aristocratie (de VN Veiligheidsraad, de G8, de 
Wereldbank, het IMF, de multinationals) en democratie (de VN, de pers, de 
NGO’s, de godsdiensten, …). De War on Terror als permanente oorlog is een 
poging om deze driedelige piramide omver te werpen ten voordele van een 
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monarchie of tirannie. Dat is ook wat de meeste van de tientallen boeken 
bedoelen die recentelijk American Empire in de titel voeren: geen 
gebalanceerd, triadisch imperium in de zin van Negri en Hardt, maar een 
unilaterale wereldorde met Amerika als alleenheerser door permanente oorlog. 
Men kan natuurlijk Negri’s theorie van Empire redden door aan te voeren dat 
de piramide alleen topzwaarder geworden is, met meer macht voor de 
monarchie (de VS), maar wel degelijk nog overeind staat; dat het dus eerder 
om een herschikking dan om een omverwerping gaat, eerder om een 
versterking van macht, dan om een machtsgreep. De keuze voor permanente 
oorlog laat echter het tegendeel vermoeden.     

Wellicht kan men de toekomst van de Nieuwe Imperiale Wereldorde het 
best begrijpen vanuit The empire strike back. De Star Wars sequel is achteraf 
bekeken een scenario dat zich aan het realiseren is: het intergalactische 
parlement is omvergeworpen als een praatbarak (Thank god the UN is dead 
schreef Richard Perl, Prince of Darkness, kort na de inval in Irak) en de 
rebellen worden bevochten met intelligente wapens, special forces en drones. 
De militaire strategie van de VS is gericht op het maken van een vierde 
legermacht boven de drie andere: naast en boven de land-, zee- en luchtmacht, 
the Space force. De kans is echter groot dat de War on Terror eerder uitloopt 
op een soort Mad Max scenario. (Denk aan de chaos in Afghanistan en Irak.) 

Politiek, is volgens Carl Schmitt niet, zoals Aristoteles dacht, het bepalen 
van het goede leven maar het bepalen van de vijand. De term Rogue state 
functioneert als tautologie in die taak: schurkenstaat is wie door de VS 
schurkenstaat wordt genoemd (stelde ook Blum en in zijn spoor Derrida). 
Schurkenstaat is een soort a priori diabolisering van de vijand.      

Laten we deze constructie van de vijand na het einde van de koude oorlog 
even ernstig en krukdroog reconstrueren. Daarbij moeten we terug in de tijd, 
voorbij nine-eleven. Hoewel de wereld er sinds 11 september 2001 anders 
uitziet, was deze historische gebeurtenis niet de oorzaak van die 
veranderingen, maar eerder het startschot voor een uiterst radicaal buitenlands 
beleid; een beleid, dat de politieke visie van de neoconservatieven weergeeft 
en gericht is op de verovering van de ultieme wereldheerschappij: The Project 
for the New American Century (PNAC). Het is bijzonder leerzaam om een 
aantal uitspraken en stellingen van de neocons op een rijtje te zetten. In 2000 
publiceerden William Kristol (de peetvader van de neocons en stichter van de 
PNAC) en Robert Kagan een hoogst verhelderend boek: Present Dangers.  

Van meet af aan vatten de neocons de vrede na het einde van de koude 
oorlog op als een probleem: hun cruciale stelling was dat, nu de Sovjet-Unie 
als wereldmacht van het toneel was verdwenen en de VS dus geen duidelijke 
vijand meer hadden, de bevolking en de elites zich niet langer zouden 
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inspannen om Amerika’s militaire macht in stand te houden. Nochtans was dit 
het moment om de wereld definitief onder Amerikaanse overheersing te 
brengen: “Het doel van de Amerikaanse buitenlandse politiek had moeten zijn 
om wat Charles Krauthammer een ‘unipolair moment’ noemde om te zetten in 
een unipolair tijdperk.” Kristol en Kagan noemen dit ‘de welwillende 
wereldhegemonie van Amerika’, benevolent global hegemony.14 Om de 
Amerikaanse bevolking voor zo’n plan te motiveren en te overtuigen van de 
noodzaak van een versterkte Amerikaanse militaire macht, was een sterke 
vijand nodig die een duidelijk gevaar vormt. Het hele boek is er op gericht het 
bestaan van een dergelijke vijand duidelijk te maken: “… vandaag is er een 
‘actueel gevaar’ [present danger].  Het heeft geen naam. Het is bij geen enkele 
strategische tegenstander te vinden. Het past niet netjes onder de hoofding van 
‘internationaal terrorisme’ of ‘schurkenstaten’ of ‘etnische haat’”.15 Ze wisten 
het duidelijk zelf niet erg goed. Hoe construeert men een nieuwe vijand? 

Toen Bush aan de macht kwam, was het begrip ‘schurkenstaat’ nog een 
stuntelige poging om die vijand als een strategische eenheid te definiëren. 
Maar na 11 september bleek de noemer van het internationale terrorisme 
uitermate geschikt om Amerika’s strategisch optreden in te bedden en werd de 
‘as van het kwaad’ de vijand die moest verslagen worden. Dat Saddam 
Hussein en Osama Bin Laden gezworen vijanden waren, was niet van belang. 
Onmiddellijk na 11 september richtte de PNAC een open brief aan president 
Bush waarin de inval in Irak en de uitschakeling van Saddam Hussein 
bovenaan de agenda stonden.16 De blauwdruk voor de voorstellen voor het 
buitenlands beleid van de Bush-administratie dat na 9/11 door de neocons  
werd bepaald (met Wolfowitz op kop), vinden we echter al terug in 2000 in 
Present Dangers. Ten eerste is er de idee van de preventieve oorlog: 
“Amerikaanse bewindslui van vandaag zouden moeten inzien dat hun taak 
erin bestaat niet te wachten op de komst van de volgende grote dreiging, maar 
eerder om het internationale landschap zodanig te vormen dat het ontstaan van 
een dergelijke dreiging voorkomen wordt. Anders gesteld: de overkoepelende 
doelstelling van de Amerikaanse buitenlandse politiek blijft: een internationale 
orde die met onze belangen en principes overeenstemt bewaren en 
uitbreiden”.17 

Het hele programma is er onmiskenbaar een van oorlog en agressie, van 
oorlog op lange termijn, op alle fronten en tegen elke vijand die de 

 
14 KAGAN, R. & KRISTOLL, W., Present Dangers.  Crisis and opportunity in American 
foreign and defense policy, Encounter Books, San Fransisco, 2000, p. 6. 
15 Op. cit., p. 9. 
16 http://www.newamericancentury.org/Bushletter.htm 
17 KAGAN, R. & KRISTOLL, W., Op. cit., p. 12. 
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Amerikaanse hegemonie dwarsboomt. Het is een politiek die onvermijdelijk 
leidt naar ultieme confrontatie met elke nieuwe opkomende, regionale of 
globale macht die door haar bestaan zelf, door haar ontwikkeling en door het 
nastreven van haar belangen het Amerikaanse streven naar 
wereldoverheersing in de weg staat. Het is dat soort logica dat een vreedzame 
wereld onmogelijk maakt. De conflicten in Afghanistan, Irak, Palestina en 
recentelijk Libanon zijn slechts het voorspel van wat komen gaat. De ultieme 
verdediging van die Amerikaanse politiek is een perfecte cirkelredenering. 
“Zolang we trouw blijven aan de principes van de oprichting van Amerika, zal 
ons eigenbelang als grootmacht onafscheidelijk verbonden zijn met de 
universele belangen van de mensheid om te leven in vrijheid en geluk na te 
streven.”18   

Dat zou men een ‘schurkenstreek’ kunnen noemen: mijn belang is het 
algemeen belang en omdat alles wat indruist tegen mijn belang ook indruist 
tegen het algemeen belang worden wij de internationale politie. Zoals 
Chomsky schamper opmerkt is dit een belediging van de politie, want de 
politie verdedigt de wettelijke orde, maar Amerika werpt de internationale 
rechtsorde, juist door zijn rol als international cop, omver.19 Toen op 11 
september 2001 her en der werd geopperd dat de Derde Wereldoorlog begon, 
zat men er niet ver naast. De neocons hadden deze oorlog in Present Dangers 
reeds voorspeld: “De huidige epoche van relatieve vrede is niets meer dan een 
interludium tussen het einde van de koude oorlog en het begin van het 
volgende grote conflict,” schreef Kagan in 2000.20  Vandaag begint Bush zijn 
speeches met de verklaring “America is at war”… 

Het vervolg kennen we: de revanche-invasie in Afghanistan, de illegale 
inval in Irak, de bomaanslagen in Istanboel, Madrid en Londen. Ook de 
hemeltergende vernietiging van Libanon in 2006 is deel van deze oorlog tegen 
de terreur: Israëls straffeloosheid is gefundeerd in de kwalificatie van 
Hezbollah als terroristische organisatie. (De afsluiting en de erop volgende 
massaslachting van Gaza uit 2008, ligt in dezelfde lijn). Dit alles werkt de 
verdere radicalisering van de islam in de hand. Terwijl we dit schrijven zijn 
niet alleen in Londen een reeks moslim extremisten opgepakt maar ook in 
Denemarken, dat ook deel uitmaakt van de zogenaamde collation of the 
willing. Dus: there is method in the madness: de aanslagen treffen de staten 
die mee verantwoordelijk zijn voor de illegale invasie en bezetting van Irak. 

 
18 Op. cit., p. 304. 
19 CHOMSKY, N., ‘Rogue States’, ZMagazine  
(http://www.zmag.org/chomsky/articles/z9804-rogue.html) 
20 Op. cit. p. 241. 
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Een Belgische hoge ambtenaar van politie waarschuwt dat de oorlog in 
Libanon een aantal islamitische allochtonen alhier heeft geradicaliseerd en het 
gevaar op een aanslag in ons land is toegenomen. Wat er ook van zij, het 
uiteindelijke resultaat is, dat de oorlog, de permanente oorlog tegen de terreur 
het fundamentalisme en het terrorisme steeds meer aanzwengelt. Openlijk 
vragen mensen zich af: wanneer Den Haag? Wanneer Brussel? En terecht, 
toch zeker wat Den Haag betreft. Want ook Nederland is medeplichtig aan de 
illegale invasie die een agressieve oorlog is - sinds Nürenberg de hoogste 
misdaad: de misdaad tegen de vrede.  

U denkt toch niet dat het westen (de VS en Israël gevolgd door Groot-
Brittannië en het kleine grut van de coalition of the willing) ongestraft illegale 
oorlogen kan blijven voeren, burgerdoelwitten treffen, verarmd uranium en 
witte fosfor gebruiken tegen burgers (nu ook in Libanon), martelen op grote 
schaal - denk aan Abu Ghraib - , gevangenen uitleveren aan landen die 
folteren of zonder vorm van proces opsluiten in concentratiekampen als 
Guantánamo, steden bombarderen zoals Fallujah of Beirut, burgeroorlogen 
ontketenen, civiele infrastructuren zoals bruggen en wegen vernietigen, 
bevolkingen op de vlucht jagen en slepende humanitaire crisissen veroorzaken 
zoals de ineenstorting van de gezondheidszorg in Irak of de chronische 
ondervoeding van de Irakese kinderen, enzovoort? Wat had u gedacht? They 
will bring it home to us.  Wij vinden het vreselijk maar… het verbaast ons 
niet. 

De beloftevolle vrede na het einde van de koude oorlog, ingeluid door de 
val van de Berlijnse muur in 1989, is niet meer. De permanente oorlog heeft 
een aanvang genomen. Nee, hij is volop bezig (en misschien is Iran het 
volgende doelwit, hoe waanzinnig het ook klinkt – te meer daar die dreiging 
sinds we de tekst schreven in de lente van 2006, wegzakt en dan steeds 
opnieuw weerklinkt, nu bij de eindredactie van dit boek najaar 2010 opnieuw).  

De term ‘schurkenstaat’ is daarom symptomatisch voor ons tijdsgewricht. 
Hij heeft  zijn dienst bewezen in de constructie van een vijandsbeeld. Hij 
wordt nu minder gebruikt, juist omdat hij zijn dienst bewezen heeft en 
daarenboven door zijn hoog spin-gehalte terugkaatst: als de Verenigde Staten 
exceptionalism in theorie en praktijk bepleiten en alle internationale regels en 
verdragen, de conventie van Genève incluis, openlijk aan hun laars lappen, 
wie is dan de schurkenstaat? Blum en Chomsky gaven het antwoord: de VS 
zijn de grootste schurk van alle staten. En Derrida ging nog een stap verder: 
‘L’état est voyou’, de staat is een schurk.  

De term heeft voor politiek gebruikt wellicht een beperkte 
houdbaarheidsdatum omdat het als oxymoron een soort doos van Pandora is: 
hij is problematisch en wijst op een probleem. Op de crisis van de staat, van de 
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natiestaat. Hij is symptomatisch, en symptomatische termen werken een beetje 
als een lapsus of een tic, een symptoom in psychoanalytische betekenis: je kan 
ze niet controleren. Als symptomatische term is hij verbonden met de 
uitzonderingstoestand: de monarch, de VS als wereldsoeverein, die het 
internationaal rechtssysteem aan de kant heeft gezet, wijst door middel van 
een schimmig juridico-politiek begrip een doelwit aan. Het begrip is een soort 
abracadabra, een banvloek. Wie schurkenstaat wordt genoemd is meteen 
vogelvrij en mag dus aangevallen worden Het is een tautologische, lege, 
performatieve term: wie schurkenstaat wordt genoemd is doelwit, wie doelwit 
is wordt schurkenstaat genoemd. De term is tenslotte vooral symptomatisch 
omdat hij vooruit wijst naar wat men de Mad Max- fase van de internationale 
politiek zou kunnen noemen, die door de War on Terror is ingeluid. Militair 
disaster management. Overheersing door chaos. Men zou het ook Entropic 
Empire kunnen noemen: een entropische imperium dat vroeg of laat uitmondt 
in de veralgemening van de chaos. Biopolitiek in de post-etatische fase: de 
permanente oorlog als planetaire uitzonderingstoestand. Viriolo spreekt zelfs 
al van een ‘globale burgeroorlog’. 

Deze uitzonderingstoestand heeft ons allen in de ban. De schurkenstaat is 
het ideale spookachtige doelwit omdat het terrorisme niet direct is aan te 
pakken. En terrorisme is op zijn beurt een ideaal alibi om – liefst militair 
zwakke - staten aan te pakken (zoals in het geval van Irak, dat er volstrekt 
niets mee te maken had). De constructie van het vijandsbeeld is goed, wellicht 
te goed gelukt: nu is de vijand overal. Er is, geheel volgens het boekje (van 
Carl Schmitt) én een externe vijand én een alomtegenwoordige interne vijand 
(denk aan in Engeland geboren zelfmoordterroristen), in het naam Al Quaeda 
vallen ze samen. Daarom neemt de internationale politiek steeds meer het 
karakter aan van policing en neemt de interne ordhandhaving steeds meer 
militaire trekken aan - een symptomische vervaging. Door de versterking van 
de controle op de eigen bevolking zullen de antiterrorismewetten zeker de 
democratie verdedigen … door haar telkens een beetje meer op te heffen.21 
Een schurkenstreek? Ik vrees van wel. Wanneer men burgerlijke vrijheiden en 
grondwetten begint in te perken of op te schorten, worden alle staten schurken. 
En alle landen schurkenstaten. 

Geschreven voor het tijdschrift Parmentier in samenwerking met Patrick Deboosere. Hij is 
politoloog en als demograaf verbonden aan de Vrije Universiteit Brussel. De  auteurs zijn 

 
21 Het is dat wat Derrida de ‘auto-imuniteit van de democratie’ noemde: de democratie die 
zich verdedigt door zichzelf aan te vallen, door haar eigen immuniteitsysteem af te breken, 
Voyous o.c. pag.59 e.v., passim. 
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de stichters van het BRussells Tribunal tegen de oorlog in Irak. (zie: 
www.brusselstribunal.org)
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Aardschok in een onhoudbare wereld 

(De Standaard, 10 oktober 2001) 

De ‘War on Terrorism’ is uiterst gevaarlijk. Men kan terechtkomen in een 
spiraal van (mogelijk wereldwijd) geweld. De oorlogslogica zal in elk geval 
de schaalvergroting van het terrorisme in de hand werken. De aanslagen van 
11 september zullen de nieuwe norm worden voor ‘geslaagde terroristische 
acties’. De Amerikaanse represailles worden weliswaar zoals tijdens de 
Golfoorlog punctueel en precies genoemd, maar zullen toch (zoals toen) 
duizenden onschuldige slachtoffers treffen; niet alleen  direct maar ook 
indirect, door een golf van vluchtelingen met de daarbij horende ellende en 
sterfte en meer algemeen door een verdere destabilisering van deze reeds door 
armoede en geweld getroffen regio. De verbittering in de islamwereld over het 
Amerikaanse beleid zal alleen maar worden versterkt en de solidariteit tussen 
gematigde moslims en extremisten zal groter worden (wat al blijkt uit de 
eerste reacties). Is het niet dat wat Bin Laden en de zijnen juist willen?  

De oorlogslogica inroepen is een manier om de vraag naar het waarom van 
de aanslagen te ontwijken. De terroristische gruweldaden van 
islamfundamentalisten zijn hoe dan ook een reactie op de cynische Midden-
Oostenpolitiek van de VS; een beleid dat, zoals Noam Chomsky terecht stelde, 
al vele duizenden slachtoffers heeft gemaakt en de bevolkingen arm en 
verbitterd heeft achtergelaten. Bin Ladens videotoespraak die op 7 oktober, 
kort na de bombardementen op Kaboel, de wereld werd ingestuurd, zou goed 
beluisterd moeten worden: zijn statement getuigt niet alleen van puur religieus 
fanatisme, maar ook van legitiem protest tegen de westerse, en dus vooral 
Amerikaanse, politiek in het Midden-Oosten: de onvoorwaardelijke steun aan 
Israël; de Golfoorlog en de moordende nasleep ervan, het embargo, dat alleen 
de burgerbevolking heeft getroffen (o.a. massale kindersterfte); de steun aan 
Saudi-Arabië, dat een fundamentalistisch regime is – met de Amerikaanse 
militaire basissen aldaar als doorn in het oog.  

Het komt er dus op aan om na te denken over de betekenis van het 
terrorisme. Het is enkel te begrijpen vanuit een geopolitiek perspectief, als een 
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fenomeen dat samenhangt met globalisering, zoals ecologische vraagstukken 
en demografieconferenties. De vergelijking die men in het verleden al heeft 
gemaakt tussen terreuraanslagen en natuurrampen omwille van hun totaal 
onzinnige destructiviteit, is nu ook extrapoleerbaar tot een hypothese: 
terreuraanslagen zullen recht evenredig toenemen met de bevolkingsaangroei 
of de milieurampen. De bevolkingsexplosie – tegen 2050 zijn we volgens UN-
prognoses met 9,4 miljard – zet een kettingreactie in werking: de toename van 
de armoede (Afghanistan is maar een van de voorbeelden van onvoorstelbare 
armoede), de intensivering van de migraties, de dualisering van de 
maatschappij en regressief, suïcidaal verzet tegen de wereldorde. Gewoon 
omdat het overgrote deel van de 3,5 miljard die erbij komen in hun bestaan 
bedreigde mensen zullen zijn, want geboren op de verkeerde plek. De socio-
economische dualisering van de maatschappij stevent af op een steeds sterkere 
scheiding tussen ingezetenen en buitenstaanders. Het gevolg daarvan is een 
terugtrekking van de binnenstaanders in de beschermde privé-sfeer. Security is 
het sleutelwoord. Daartegenover staat extreem en willekeurig geweld van de 
uitgeslotenen, de buitenstaanders: fundamentalisme en terrorisme als een soort 
radeloos, nietsontziend protest tegen de moderne wereld als zodanig. Met als 
enig gevolg de verdere desintegratie van de nu al verschrikkelijke regimes in 
het Midden-Oosten en de verslechtering van de toestand van de bevolkingen 
in wier naam de gewelddaden zijn gepleegd.  

De televisie, die heeft bijgedragen tot  de privatisering van de wereld en de 
desintegratie van het sociale, is nu de spiegel bij uitstek van de destructieve 
uitbarstingen van de uitgeslotenen. Het terrorisme is wezenlijk gericht op 
mediatisering. De aanslagen van 11 september waren als het ware gemaakt 
voor televisie, opgebouwd met het oog op maximaal impact via de media: de 
timing van de tweede inslag op de Twin Towers is daarvan slechts het meest 
in het oog springende voorbeeld. Een dergelijk spectaculair terrorisme zal de 
security-privatisering van het dagelijks leven achter onze schermen alleen 
maar versterken, wat op haar beurt het terrorisme van de buitenstaanders zal 
aanwakkeren. Want niet alleen Irak of Afghanistan zijn gedesintegreerde 
samenlevingen, ook Amerika is een samenleving in desintegratie, zoals ook 
Europa een samenleving is waar het sociale als zodanig ernstig onder druk 
staat. Het islamfundamentalisme is maar een van de gezichten van de 
uitsluitings- en ondermijningspolitiek die het Westen, en met name de VS, al 
decennia tegen het Midden-Oosten voert. Zoals ook het christelijk 
fundamentalisme, het irrationeel geweld en extremisme in Amerika 
symptomen zijn van de desintegratie binnen de samenleving aldaar. En zoals 
natuurlijk ons Vlaams Blok daarvan een symptoom is. Trouwens, de 
‘Oklahoma City Bombing’ van Timothy McVeigh en de zijnen (de militias en 
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patriots in Amerika), die nu in de media angstvallig wordt verzwegen als het 
gaat om terroristen en landen die hen herbergen, toont dat het niet gaat om een 
probleem van het Westen tegen de islam, maar dat het terrorisme overal zit, 
ook binnen in de Amerikaanse samenleving, bijvoorbeeld van degenen die 
zich de ware patriotten noemen. Op microniveau zijn irrationeel geweld, 
hooliganisme, vandalisme, ‘serial killings’, en ‘random shootings’ analoge 
symptomen. De maatschappij met haar logica van de groei, versnelling, 
expansie is in een oncontroleerbare fase terechtgekomen. Het terrorisme is, net 
zoals de milieurampen, daarvan het symptoom.  

Er is bovendien ook nog de duivelse harmonie tussen het Imperium en de 
rebellen, tussen het terrorisme en de machthebbers. Om de zoveel jaar 
produceert Amerika een collectieve vijand: Khaddafi, Norriega, Saddam 
Hoessein, Bin Laden. Het zijn telkens personificaties van het kwade zonder 
meer (dat wil zeggen dat men geen waarom-vraag moet stellen). Meestal met 
snor of baard , lenen ze zich perfect om te worden gediaboliseerd tot 
ongekende proporties. Dit soort figuren is telkens weer garen voor 
spindoctors. Bush, die toch maar met de hakken over de sloot president is 
geworden, en zijn regering zullen ook wel weten dat de aanslagen van 11 
september een godsgeschenk zijn voor zijn legitimiteit en zijn populariteit 
(94% van de Amerikanen zou achter de aanvallen op Agahnistan staan). Hij 
verwerft nu krediet waarmee hij nog jaren zijn beleid kan legitimeren. Ook als 
het offers vraagt op gebied van burgerrechten voor de Amerikanen en zelfs 
economische offers. Het Amerikaanse nationale gevoel, bijna een 
staatsreligiositeit – samengevat in ‘God bless America’ – staat weer helemaal 
op het voorplan. Dergelijke politieke effecten van terrorisme zijn 
onloochenbaar en daarom zal het niet snel verdwijnen. Het machtscentrum en 
het terrorisme vanuit de periferie zijn helaas elkaars objectieve bondgenoten.  

Een serieuze aanpak van het terrorisme kan er alleen maar in bestaan de 
desintegratie van de maatschappij zowel hier (als dualisering) als elders (als 
socio-economische uitzichtloosheid) tegen te gaan. Alleen zo kan men de 
voedingsbodem van het fundamentalisme wegnemen. Het is al vaak gezegd 
deze dagen, maar het blijft in de schaduw van de oorlogsretoriek. Toch is dit 
besef cruciaal. Het besef dat het niet gaat om ‘Freedom’ en ‘Liberty’, maar om 
‘Prudence’ and ‘Equity’. Wat kan men doen met dit besef? Veel. Politici 
bijvoorbeeld die de WTC-disaster menen te moeten aangrijpen om artikel 5 
voor het eerst in de geschiedenis van de NAVO in te roepen en in werking te 
stellen, hebben geen besef. Een dergelijk besef van complexiteit en urgentie is 
noodzakelijk om de oorlogsretoriek te ontzenuwen: een besef van de 
complexiteit – die ik hier al te kort heb geschetst – van de samenhang tussen 
de Amerikaanse buitenlandse politiek en terrorisme, tussen onrechtvaardige 
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globalisering en terrorisme, tussen terrorisme en media, en tussen 
bevolkingsexplosie, migratie, sociale desintegratie en terrorisme, tussen het 
politieke machtscentrum en de terreur vanuit de periferie. Dit besef is van 
levensbelang, niet alleen voor specialisten of voor politici, ook voor de 
publieke opinie. Voor de mensheid in haar geheel. Het terrorisme is alleen 
maar werkelijk te begrijpen als men de aanslagen opvat als seismische 
schokken die van diep uit onze onrechtvaardige, bedreigde, onhoudbare 
wereld komen. De oorlogslogica die dit besef moet verdringen, is daarom even 
gevaarlijk als de waanzin van de zelfmoordcommando’s. De dansende 
Palestijnse jongeren na de aanslagen en de juichende Amerikaanse 
reddingswerkers na de aanvallen spiegelen elkaar perfect: voor beide partijen 
was het een moment van wraak. Gandhi had gelijk: ‘An eye for an eye makes 
the whole world blind.’  
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Het begin van een grimmige eeuw 

(De  Standaard, 6 september  2002) 

Ik voel enige weerzin tegen het gedoe rond de eerste verjaardag van 9/11, 
maar anderzijds kan men niet ontkennen dat die gebeurtenis terecht het echte 
begin van de eenentwintigste eeuw is genoemd. Niet omdat de wereld toen 
veranderde, maar omdat een verandering op allegorische wijze zichtbaar werd: 
de tweedeling van de wereld, een wereld van tweedelingen. Men heeft het de 
duale samenleving genoemd: Zuiden tegenover Noorden, haves tegenover 
have-nots, migranten tegenover autochtonen, fundamentalisten tegenover 
democraten, armen tegenover rijken, terroristen tegen de nieuwe wereldorde, 
‘ingezetenen’ tegenover ‘buitenstaanders’, enzovoort… Ikzelf noemde het al 
herhaaldelijk: de opkomst van een ‘capsulaire beschaving’ (een zich opsluiten 
in capsules, cocons, ‘gated communities’) binnen een ‘Nieuwe Entropische 
Wereldorde’: een wereld georganiseerd als een archipel van orde in een zee 
van toenemende wanorde.  

Er is al veel geschreven over ‘Nine Eleven’ als media-event: de beelden die 
als een fragmentatiebom met miljoenen splinters in de geesten van de 
Amerikanen zijn gedrongen. Er is ook geschreven over 9/11 als 
architectuurgebeurtenis of zelfs als architectuur. Mohammed Atta was 
architect. Dat is een veelbelovend begin voor een academische lezing, maar 
veel verder zijn de modieuze theoretici (bij mijn weten) niet gekomen. Ik wil 
nog eens een poging doen om het neerzijgen van de Twin Towers te begrijpen. 
Gilles Deleuze beweerde, op basis van het werk van Pierre Clastres, dat de 
oorlogsmachine nomadisch is en gedragen wordt door nomadenculturen (denk 
aan Genghis Khan en de zijnen). Nomaden zijn antropologisch gesproken 
krijgers. Guerrillero’s, terroristen en rebellen maken de omgekeerde 
beweging: zij worden (noodgedwongen of niet) nomaden. Guerrilla betekent 
letterlijk ‘kleine oorlog’, het is een reeks kleine schermutselingen. Toeslaan en 
verdwijnen, is de strategie van de guerrilla. Met de invoering van de 
zelfmoord als wapen hebben eerst de Japanners met hun kamikazepiloten en 
nu de islamfundamentalisten deze strategie tot haar uiterste gevoerd: toeslaan 
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en verdwijnen. De nomadische oorlogsmachine richt zich op een suïcidale 
manier tegen het Rijk, dat volgens Antonio Negri een netwerk is en dus 
onlokaliseerbaar, maar symbolisch zichtbaar blijft in de architectuur.  

Architectuur is altijd al de verdediging geweest van het Rijk tegen de 
invallende barbaren, tegen de nomaden. De Chinese Muur is daar natuurlijk 
het schoolvoorbeeld van. Maar de duizenden middeleeuwse burchten van 
Europa evengoed. De architectuur als zetel van de sedentaire gemeenschap en 
van de staat en als belichaming van de macht (van het Rijk) zal steeds 
opnieuw het materiële maar ook altijd symbolische doelwit zijn van de 
rebellen. Daarom was het  neerzijgen van de Twin Towers zo’n gruwelijk 
efficiënte mediafragmentatiebom (wellicht de intelligentste bom ooit): het 
beeld van de ineenstorting van architectuur als symbool van de gevestigde 
orde, van macht en rijkdom – World Trade Center is op zich al een 
allegorische benaming – was een pijl in het hart van de natie zelf. Ook al 
waren die torens leeg geweest en waren er weinig of geen slachtoffers 
geweest, dan zouden die beelden nauwelijks minder traumatisch zijn voor de 
Amerikaanse psyche, temeer daar die gegrepen is in het dubbelzinnig genieten 
van het afzichtelijk sublieme spektakel van vernietiging. Op de eerste 
verjaardag van 9/11 moeten de gebeurtenissen ook bekeken worden in het 
licht van het jaar dat erop volgde. Door de oorlog tegen het terrorisme en 
tegen Al-Qaeda, en door de jacht op Bin Laden hebben de VS bijna ongewild 
de wereld bevrijd van een vreselijk regime. De hypothese zou in dat verband 
kunnen luiden: Amerika brengt sociale/socialistische regimes bewust en als 
doel op zich ten val, maar totalitaire regimes alleen als neveneffect van andere 
doeleinden. Vervolgens waren er Enron, WorldCom en andere spectaculaire 
fraudes en faillissementen, die deze verjaardag plaatsen in het licht van de 
globalisering van de economie en het speculatief kapitalisme: het ‘globale 
casino’. Eens kijken of de Amerikaanse regering evenveel strijdvaardigheid 
zal vertonen in haar strijd tegen een fraudulent, totaal doldraaiend, 
ondoorzichtig kapitalisme. 

Maar de eerste verjaardag van 9/11 wordt pas echt allegorisch als men de 
coïncidentie bekijkt met een ander historisch feit: de top van Johannesburg 
over duurzame ontwikkeling. De afwezigheid van Bush in Johannesburg toont 
voor de zoveelste keer (na het opzeggen van Kyoto, het niet erkennen van het 
Internationaal Gerechtshof en de niet-ondertekening van het verdrag tegen 
marteling) een politiek die teruggrijpt naar de oude doctrine van een 
autarkisch, egoïstisch, op zichzelf geconcentreerd Amerika. Want de 
strijdvaardigheid tegen het terrorisme staat in schril contrast met het gebrek 
aan strijdvaardigheid van de Amerikaanse politiek als het gaat om het redden 
van de planeet. En dat is tenslotte wat op het spel staat in Johannesburg en op 



 

97 

alle wereldconferenties die nog zullen volgen. Johannesburg, de zoveelste top 
die de planeet en de mensen die haar bewonen zou moeten redden, werd 
echter zoals te verwachten en te voorzien was een machteloos vertoon. 
Tegelijk teken van hoop (eindelijk begint de mensheid zich te buigen over de 
rampen die haar en de planeet boven het hoofd hangen: overbevolking, acute 
tekorten aan drinkwater, de opwarming van de aarde, teruglopen van de 
biodiversiteit) en reden tot wanhoop: de besluiten zijn aangelengd tot lauwe 
compromissen en hebben bovendien geen enkel bindend karakter. Een natie 
die ten strijde trekt tegen de Taliban, spreidt een onvoorstelbare 
onverschilligheid of zelfs misprijzen tentoon tegenover de ecologische, 
demografische en humanitaire problemen van de menselijke soort. De VS 
smeedden een internationale coalitie tegen Afghanistan in minder dan een 
maand na de aanslag, maar negeerden sindsdien alle internationale verdragen 
en overeenkomsten die ze maar konden. Op het eerste gezicht klopt er iets niet 
in deze double talk, in dit spreken met een gespleten tong, in deze twee-maten-
en-twee-gewichten-politiek. Maar bij nader inzien is dit geheel consistent: de 
keuze voor zelfverdediging op alle fronten. Misschien wordt de toekomst niet: 
‘Jihad versus McWorld’, of ‘The clash of civilisations’, maar: ‘The States 
versus the planet’. 

De VS zonderen zich af van de wereld. En dat kunnen ze omdat ze op alle 
terreinen (economisch, militair, politiek) de enige echte wereldmacht zijn. In 
zijn oproep voor meer vrijwilligerswerk en zijn lof voor alle mensen die op de 
bres zijn gesprongen, zei Bush: ‘Die moed en onbaatzuchtigheid hebben de 
wereld laten zien waarom onze natie de grootste kracht ten goede is van de 
geschiedenis’ (De Standaard, 2 september). Terwijl in feite ook dat soort 
onbaatzuchtige inzet voor de eigen natie past in het patriottisch op zichzelf 
terugplooien. En de geschiedenis kan Bush, getuige zijn misprijzen voor 
internationale verdragen en planetaire problemen, blijkbaar niet veel schelen.  

Deze zelfverdedigingsstrategie is onhoudbaar op lange termijn. De 
doorbraak van de duale samenleving en de Nieuwe Entropische Wereldorde 
kan door een dergelijke terugplooibeweging alleen maar in de hand worden 
gewerkt. Zoals de demografische, humanitaire en ecologische problemen de 
dualisering en de ‘capsularisering’ in de hand zullen werken. Maar in een 
geglobaliseerde wereld kunnen zelfs de VS niet lang cavalier seul spelen. In 
elk geval is deze politiek ecologisch en humanitair onverantwoord, op de korte 
termijn maar zeker op lange termijn. De verdere ontwikkeling van de 
menselijke beschaving zal duurzaam zijn of zal niet zijn. De kans is groot dat 
de eenentwintigste eeuw, die zo omineus begon met de grootste aanslag uit de 
wereldgeschiedenis, een eeuw van ecologische, humanitaire en sociale 
catastrofes wordt en dat ook de economie, de politiek in een catastrofale logica 
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worden gegrepen. De mogelijke aanval op Irak, waar de laatste dagen zoveel 
rond te doen is, wordt een voorbeeld van een dergelijke catastrofale militaire 
logica. Washington kiest openlijk voor kortzichtigheid en zwengelt zo de 
‘glocale paniek’ aan (de lokale reactionaire reacties in Oost en West op 
globaliseringsprocessen). Amerika graaft zich in, tegen de nomaden en de 
rebellen, maar ook tegen de wereld en de planeet als zodanig. Het maakt zich 
klaar voor een grimmige eeuw.  
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The Project for the New American Century: 

naar een nieuwe imperiale wereldorde 

(1 maart 2003- publicatie april 2004, AS mediatijdschrift) 

 
 

1 De sleutel tot de invasie in Irak: de educatieve oorlogsplannen van het 
PNAC

Het letterwoord PNAC is de sleutel tot deze oorlog en tot vele andere, 
komende oorlogen. Het PNAC, ‘Project for the New American Century’, werd 
opgericht in de lente van 1997 door de neoconservatieven Robert Kagan and 
William Kristol van The Weekly Standard. Richard Perle zou ook een van de 
medestichters zijn. Mede-ondertekenaars van de 'statement of principles zijn: 
Dick Cheney, Donald Rumsfeld en Jeb Bush, broer van. Verder zijn er nog 
Richard Armitage, nu ‘Deputy Secretary of State’; Robert Zoellick, nu 
staatssecretaris van Buitenlandse Handel, I. Lewis Libby, nu Cheneys 
rechterhand, en Zalmay Khalilzad, nu speciale gezant voor Afghanistan. Paul 
Wolfowitz, voormalig professor internationale politiek en rector magnificus 
aan Johns Hopkins University, nu adviseur voor Defensie en de grootste havik 
van allemaal, was de eerste directeur, maar verliet die job toen hij voor Bush 
jr. ging werken. Directeur is nu ene Gary Schmitt. Het PNAC omschrijft 
zichzelf als ‘een educatieve non-profitorganisatie die tot doel heeft een 
Amerikaans mondiaal leiderschap te promoten’.  

Hun mission statement spreekt duidelijke taal: ‘De geschiedenis van de 
twintigste eeuw zou ons moeten geleerd hebben dat het belangrijk is om de 
omstandigheden te kneden vooraleer zich crisissen voordoen, en bedreigingen 
te confronteren voor ze hard worden.’ En: ‘De geschiedenis van deze eeuw 
zou ons moeten geleerd hebben de zaak van het Amerikaanse leiderschap te 
omarmen.’ Omdat deze roeping tot wereldoverheersing niet goed genoeg 
begrepen werd door de Amerikaanse leiders, werd nu juist dit Project for the 
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New American Century opgericht. En hét middel daartoe was volgens het 
PNAC, en daarom het eerste programmapunt: exponentiële stijging van het 
defensiebudget. Maar dit eerste beginsel is de hefboom om de echte 
doelstellingen te realiseren: ‘regimes uit te dagen die vijandig staan tegenover 
onze belangen en waarden’ en ‘de verantwoordelijkheid te aanvaarden voor 
Amerika’s unieke rol in het bewaren en uitbreiden van een internationale orde 
die gunstig is voor onze veiligheid, onze welvaart en onze principes’. 

Hun eerste actie bestond in een poging om Clinton, toen nog president, 
ervan te overtuigen om meteen Irak aan te vallen. Maar dat lukte niet. Een 
brief aan geestesgenoten als de aartsconservatieve Newt Gingrich en senator 
Trent Lott is nog een stuk duidelijker dan de brief aan Clinton: ‘Wij zouden 
een sterke Amerikaanse aanwezigheid in de regio moeten realiseren en bereid 
zijn om die kracht te gebruiken om onze vitale belangen in de Golf te 
beschermen – en, indien nodig, om Saddam van de macht te helpen 
verdrijven.’ Deze ‘vitale belangen’ zijn in hoofdzaak tweeërlei: de directe 
toegang tot olie vrijwaren in de nabije en verre toekomst, maar ook de 
geopolitieke controle in handen krijgen over de olie voor Europa en Azië. En 
hoewel specialisten niet moe worden te zeggen dat olie niet de inzet is, toch 
kunnen deze ‘vitale belangen’ niet losgemaakt worden van het feit dat de 
meeste van deze mensen banden hebben met de wapen- of olie-industrie, Dick 
Cheney voorop.  

In september 2000, dat is nog voor de verkiezingen die Bush zou winnen, 
maakt het PNAC het cruciale rapport, geschreven door Thomas Donnelly, 
Gary Schmitt en Donald Kagan, Rebuilding America’s Defenses: Strategies, 
Forces and Resources for a New Century, waarin ze duidelijk stellen dat een 
aanval op Saddam maar een alibi is voor Amerikaanse suprematie. Op pagina 
14 van het rapport staat: ‘De Verenigde Staten hebben sinds decennia getracht 
om een meer permanente rol te spelen in de regionale veiligheid in de Golf. 
Terwijl het onopgeloste conflict met Irak in een directe rechtvaardiging 
voorziet, overstijgt de noodzaak voor een substantiële Amerikaanse militaire 
aanwezigheid het thema van het regime van Saddam Hoessein.’ Dus, dat 
Saddam maar een alibi is, dat zeggen niet de rabiate tegenstanders van deze 
oorlog, dat zeggen de master minds zelf. Want verder in het rapport wordt ook 
Iran genoemd, dat misschien nog een grotere bedreiging vormt. 

Ze pleitten in dit rapport, geheel in de lijn van de doelstellingen, voor een 
grootschalige upgrading van het leger. Voor deze transformatie van het leger 
tot een soort imperiaal superleger was volgens de schatting van het rapport een 
stijging van 15 tot 20 miljard dollar per jaar nodig. Maar het PNAC wist zeer 
goed dat dit niet zomaar kon: ‘Het proces van transformatie zou wel eens een 
proces van lange adem kunnen zijn, behalve wanneer er zich een soort 
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catastrofaal of katalyserende gebeurtenis voordoet – iets als een nieuw Pearl 
Harbor.’ Verder gaat het om de noodzaak van nucleaire suprematie, 
politionele taken, en een op te richten ‘space force’ als het centraal onderdeel 
van de US Military (dus ‘boven’ land-, lucht- en zeemacht) en zelfs 
cyberspace en internet. 

Maar dat is nog niet alles. Een kerntaak voor het getransformeerde 
Amerikaanse leger bestaat erin ‘om meervoudige en gelijktijdige grootschalige 
oorlogen uit te vechten en afgetekend te winnen’. Letterlijk: ‘to fight and 
decisively win multiple, simultaneous major theater wars’. ‘Major theater 
wars’ is een militaire uitdrukking voor een groot slagveld, een grootschalige 
veldslag, maar door de zinsconstructie wordt het ook duidelijk dat het gaat om 
theatrale oorlogen. Want als je een oorlog uitvecht waarvan je op voorhand 
weet dat je die op een ‘beslissende’ manier gaat winnen, dan moet het om een 
soort theaterstuk gaan, een mediashow, een hyperreële simulatie. (De 
volledige tekst van dit Rapport is te vinden op 
www.newamericancentury.org.) Voorwaar een schitterend en stichtend 
programma, een educatieve non-profitorganisatie waardig. Het PNAC-rapport 
is een blauwdruk van de Nieuwe Imperiale Wereldorde (zowel in de betekenis 
van het boek van Negri en Hardt als in de zin van de Stars Wars-serie). Wat 
zij plannen is een nieuwe imperiale orde met een hightech megaleger, om te 
heersen over ‘een wereld die alsmaar chaotischer is’. Ze doen dat via ‘shock 
and awe’-strategieën en ‘slash and burn’-technieken, zoals we nu dagelijks 
vernemen uit het nieuws: clusterbommen tegen burgerbevolking, het gebruik 
van verarmd uranium, georganiseerde plunderingen, het behandelen van niet 
‘ingebedde’ journalisten als loslopend wild, dreigementen aan Syrië en 
Frankrijk, enzovoort. In elk geval, na zo’n geniaal rapport kon het niet anders: 
van dan af gaat het dit ‘Project voor de Nieuwe Amerikaanse Eeuw’ voor de 
wind. Zodra Bush aan de macht komt is het PNAC, met Dick Cheney als vice-
president en Donald Rumsfeld als minister van defensie, heer en meester over 
de buitenlandse politiek van het Witte Huis.  

En toen, met de aanslagen van Nine Eleven, was plotseling de Nieuwe 
Amerikaanse Eeuw aangebroken: het langverwachte, het vurig ‘verbeide’ 
Pearl Harbor had zich voorgedaan. Het was meteen voldoende grond voor 
programmapunt nummer 1: massale stijging van het defensiebudget. ‘Wat een 
godsgeschenk!’, moeten Cheney, Rumsfeld & Co. gedacht hebben. Ian 
Lustick, een professor buitenlandse politiek en Midden-Oostenspecialist van 
de universiteit van Pennsylvania, verwoordde het zo: ‘11/9, dat niets met Irak 
te maken had, produceerde een gigantisch politiek kapitaal dat de regering 
toeliet te doen wat ze maar wilde, zolang ze het maar in verband konden 
brengen met nationale veiligheid en het Midden-Oosten.’ Helemaal 
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enthousiast geworden, noteerde Rumsfeld (volgens een reportage van het 
televisiestation NBS) in het nog narokende Pentagon het definitieve plan in 
telegramstijl: ‘Best info fast. Judge whether good enough [to] hit S.H. at the 
same time. Not only UBL. (…) Go massive. Sweep it all up. Things related 
and not.’ Dat is, een keer je weet dat S.H. Saddam Hoessein is en UBL 
natuurlijk Usama Bin Laden, erg duidelijk: we hebben nu alleen de juiste 
informatie nodig om een alibi te vinden om Saddam aan te vallen en er vooral 
massaal tegenaan te gaan. Want de echte inzet is (volgens het mission
statement en het bovengeciteerde rapport van het PNAC): versterking van de 
Amerikaanse militaire en industriële wereldsuprematie via ‘totale oorlog’ (een 
uitdrukking van medestichter Richard Perle), zoals de War on Terrorism, de 
opkuis in Afghanistan en nu een opkuis in de Golf, en straks ook in Colombia, 
enzovoort: ‘meervoudige, gelijktijdige grootschalige theateroorlogen’ onder 
het motto: ‘Go massive. Sweep it all up. Things related and not.’ Dat is 
pijnlijk duidelijk. De echte briefing voor de troepen, als ze straks ‘hell breaks 
loose’ roepen.  

Professor Lustic denkt dat meer dan olie, een zionistische connectie achter 
de oorlogsplannen van het PNAC steekt. En inderdaad valt niet te ontkennen 
dat de lijst van mensen die bijgedragen hebben aan het rapport wemelt van de 
mensen die expliciet sympathiseren met Likkoed, zogenaamde likkudniks: er 
is allereerst Donald Kagan, coauteur, maar verder ook Alvin Bernstein 
(National Defense University), Eliot Cohen (Johns Hopkins University), 
David Epstein (Office of Secretary of Defense), Donald Kagan (Yale 
University), Fred Kagan (U.S. Military Academy in West Point), Robert 
Kagan (Carnegie Endowment for International Peace), William Kristol
(Weekly Standard), I. Lewis Libby (Dechert Price & Rhoads), Steve Rosen 
(Harvard University), Abram Shulsky (The RAND Corporation), Dov 
Zakheim (System Planning Corporation), natuurlijk Paul Wolfowitz 
(voormalig rector magnificus van de Johns Hopkins University) en last but not 
least Richard Perle, Prince of darkness . De ‘zionistische’ redenering zou zijn 
dat een gespierd optreden tegen Saddam de Palestijnen murw zou slaan en dus 
warm zou maken voor een vredesplan dat helemaal door Israël is gedicteerd. 
Een idee dat is intussen al duidelijk is geworden in de dreigende taal aan het 
adres van Syrië. Lustic ziet ‘dit oorlogsplan als de triomf van de simpele 
ideologie over de modderige realiteit van globale politiek’. Denkend aan 
Cheney, Rumsfeld en Wolfowitz, besluit Lustick: ‘Dit is geen oorlog tegen 
fanatici, maar een oorlog van fanatici – onze fanatici.’  
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2  Meet the Master Minds: Dick Cheney, vice-president van de 
verenigde… olie-, leger- en drugsindustrie  

Om de praktijk te leren kennen die achter de theorie van het PNAC steekt, 
nemen we een gevalstudie: Dick Cheney. Cheney, vice-president van de 
United States of America en stichtend lid van het hooggestemde Project for 
the New American Century, is de grootste individuele aandeelhouder van de 
giga-transnational Halliburton, die zich voornamelijk bezighoudt met 
olieontginning, een van de vlaggenschepen van de Amerikaanse industrie. Een 
belangrijk bedrijf in de groep is (Kellog) Brown & Root. Michael C. Rupert, 
een ex-agent van het Los Angeles Police Department (LAPD), schrijft daar in 
een bloedstollend achtergrondartikel het volgende over: ‘Van alle 
Amerikaanse bedrijven die direct te maken hebben met het leger en de CIA 
kunnen weinige op tegen de mondiale aanwezigheid van deze bouwgigant, die 
wereldwijd 20.000 mensen te werk stelt in meer dan honderd landen. Via 
zusterbedrijven en joint ventures kan Brown & Root boorplatforms bouwen, 
oliebronnen aanboren, alles bouwen en besturen van haven tot pijplijnen, 
snelwegen en kernreactoren. Het kan veiligheidsagenten trainen en bewapenen 
en het kan ook legers voeden, logistiek ondersteunen en behuizen.’ Wat je 
noemt een allround bedrijf. Brown & Root is een van de grote partners van het 
Amerikaans leger, zij bouwen en verhandelen logistiek materieel overal waar 
het Amerikaans leger aanwezig is. Ze werken ook voor de CIA. En naast 
oliepijplijnen en militaire logistiek zijn ze ook gespecialiseerd in wapenhandel 
(bijvoorbeeld naar Iran in de late jaren zeventig). En daarnaast naar verluidt 
ook zeer bedreven in drugspijplijnen. Zo zijn ze nu bezig met een 
Colombiaans-Amerikaanse joint venture onder de naam Corfinsura, het gaat 
om grote bouwwerken voor het Colombiaanse Antioquia-drugssyndicaat, met 
het hoofdkwartier in Medellin. Ze hebben er gigantische lappen grond gekocht 
en geleased (naar schatting een miljard vierkante meter). Gronden die, in geval 
van een aanwezigheid of invasie van het Amerikaanse leger, die volgens de 
kranten al zachtjes begonnen is, militair kampement kunnen worden met één 
pennentrek.  

 Dick Cheney is specialist in die dingen. ‘Als staatssecretaris voor 
Defensie onder Bush I tijdens Desert Shield/Desert Storm (1990–1991) leidde 
hij speciale operaties waarbij Koerdische rebellen betrokken waren. De 
belangrijkste bron van inkomsten van de Koerden is sinds vijftig jaar de 
smokkel van heroïne vanaf Afghanistan en Pakistan door Iran, Irak en 
Turkije.’ En Brown & Root pikten hun graantje mee. En ook in Kosovo, waar 
ze miljarden dollars verdienden met het bouwen van de faciliteiten voor het 
Amerikaans leger, en nu nog steeds aanwezig zijn, doet Cheneys bedrijf 
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gouden zaken. Want het Kosovo Liberation Army controleerde 70 procent van 
de heroïne die Europa binnenkomt… En dus…  

  Volgens een rapport uit 2000 van het Centre for Public Integrity 
(CPI), onder de titel Cheney Led Halliburton to Feast at Federal Trough (vrij 
vertaald: ‘Cheneys Halliburton bouwde een feestje op overheidskosten’), 
bleek dat onder Cheneys leiderschap Halliburton, vooral via Brown & Root, 
3,8 miljard dollar aan overheidscontracten en staatsleningen had gekregen. 
Deze leningen verliepen langs Exim en Opic, twee banken die volgens 
betrouwbare bronnen door de CIA zijn geïnfiltreerd en regelmatig NOC (‘non 
official cover’, vrij vertaald als niet-officiële onkosten, hier een codewoord 
voor drugs) uitdelen aan hun officieren. En zo verder, enzovoort.  

De Alfagroep, een Russisch bankconglomeraat, houdt zich bezig met olie 
en drugstrafiek. En via de leningen aan Brown & Root konden ze dit geld 
witwassen en kon Brown & Root op zijn beurt zijn olieboringen voor Alfa 
Tyumen in Rusland uitbreiden. (Ik schematiseer. Want je hebt tien boeken 
nodig om die combines uit de doeken te doen, maar de basis is een rapport van 
het CPI, en het bovenvermelde artikel van Michael Rupert). De Alfagroep is 
ook maatjes met Gilberto Rodriguez, de baas van het Kali-drugskartel, die nu 
in de gevangenis zit, enzovoort. Maar belangrijker is dat veel van dit 
witgewassen geld weer gebruikt werd om de verkiezingscampagne van Bush 
te financieren. En dan is er nog Richard Armitage, ook ooit lid van de 
idealistische educatieve organisatie PNAC, die in Laos met drugs begaan 
was…  

Naast oorlog, drugs, militaire logistiek en wapenindustrie speelt olie zeker 
een erg belangrijke rol. Wat men ook moge beweren. De banden van de Bush-
dynastie met de olie-industrie en Halliburton, waar Bush I zijn carrière begon, 
worden dezer dagen blijkbaar zedig vergeten. Misschien willen Bush en 
Cheney de Iraakse olievelden wel via Brown & Root gaan herbouwen, of via 
(via via) Halliburton exploiteren. Of via Chevron Oil, waar Condoleezza Rice 
in de raad van bestuur zit (of zat, maar dat maakt nauwelijks een verschil). 
Turkije ziet dat voor Noord-Irak alvast niet zitten Maar ook als er geen 
oliegewin te rapen valt, zal Brown & Root in deze oorlog gouden zaken doen: 
ze zijn het bouwlogistieke bedrijf van het Amerikaanse leger bij uitstek.  

Om een lang verhaal kort te maken: zowel met de vernietiging van Irak als 
met de heropbouw zullen Brown & Root, en dus Halliburton en dus ook Dick 
Cheney, vice- president van de Verenigde Staten, gouden zaken doen. Men 
kan zich afvragen hoe het komt dat deze vitale informatie niet in de kranten 
komt. Want het is twee keer ongelofelijk: dat het zo is en dat wij dat allemaal 
niet weten. Lees er alles over in Michael C. Rupert, ‘The Bush-Cheney Drug 
Empire’, Nexus Magazine, februari-maart 2000, ook op 
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www.nexusmagazine.com. Combines van Medellin tot Moskou… en altijd 
weer Brown & Root. Ook als er maar de helft van waar is (maar het lijkt 
eerder het topje van de ijsberg), verandert dit toch alles: nu begrijp ik 
werkelijk waarom Bush, Cheney & Co. zo voor die oorlog zijn. Gouden zaken 
gewoon. Gouden zaken. En een meesterzet op het geopolitieke schaakbord 
van de Nieuwe Imperiale Wereldorde, zoals uitgestippeld in het fameuze 
PNAC-rapport. 

In de Nieuwe Amerikaanse Eeuw zijn politiek, militaire logica, economie 
en georganiseerde criminaliteit een naadloos continuüm geworden, een groot 
‘global casino’. Je kunt natuurlijk de schouders ophalen en wereldwijs zeggen: 
zo is het toch altijd geweest. Ja, maar met dit soort informatie kun je minstens 
de misselijke retoriek van de Grote Pokerspelers doorprikken, en ook die van 
de zogenaamd bonafide politici zoals Blair en daarbovenop nog het 
oppervlakkig geklets van de meeste krantenartikelen (en dat staat netjes). En 
je realiseren: Cheney en de zijnen zijn waarlijk ‘wereldhistorische 
persoonlijkheden’ (een uitdrukking waarmee Hegel figuren als Napoleon 
omschreef). Ze kennen hun vak. Vele vliegen in een klap. Dat is de sleutel tot 
het grote ‘Project voor de Nieuwe Amerikaanse Eeuw’: vele vliegen in een 
klap. En daarom best een grote klap. Een bazooka in het kegelspel van het 
Midden-Oosten.  

  
3 Een sleutel tot vrede. The People vs. ‘Total War Incorporated’. 

Men zou deze zoektocht over het PNAC, het Project for the New American 
Century, zijn leden en zijn vertakkingen eindeloos kunnen doorzetten. Het is 
een wespennest waar een kat haar jongen niet in thuis vindt. Er is het 
American Enterprise Institute for Public Policy Research (AEI) – die leukerds 
geven de belangenvermenging al weg in hun benaming – het Committee for 
Peace and Security in the Gulf (CPSG), de voorganger van het PNAC, 
ongetwijfeld ook een ‘zelfhulpgroep’ voor idealisten, en het Iraqi National 
Congress (INC), de mensen die onder het toeziend oog van generaal Wayne 
Downing de oppositie en dus de opvolging trachten te organiseren. En dan heb 
ik nog niets gezegd over het Committee for the Liberation of Iraq, een 
zusterorganisatie van het PNAC. De voorzitter ervan is Bruce Jackson, een 
‘major contractor’ voor Lockheed Martin. Je gelooft je ogen en oren niet. Het 
Committee for the Liberation of Iraq is gewoon een NGO van de 
wapenindustrie. Deze Bruce Jackson is ook de man achter de brief van de ‘tien 
van Vilnius’ (De Standaard, 21 februari): de Baltische Staten, die tekenden 
voor deze oorlog (wie weet onder welke chantage of beloftes van deze 
Lockheed-boy). Maar nu weet ik waarom. Hij wil zoveel mogelijk wapens 
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verkopen, daarom is hij voor de bevrijding van Irak. Zo simpel en zo cynisch 
is dat. Waarom wordt niet gezegd in de krant dat die meneer Jackson niet 
alleen (in de coulissen) voor de regering-Bush werkt, maar ook voor Lockheed 
Martin (heeft ge)werkt? Dat maakt de dingen toch een stuk duidelijker. Deze 
man is een idealist van het zuiverste water, dat voel je met je klomp. 

God have mercy on America, dat het door dit soort volk – ik vind er 
eigenlijk geen woorden voor – naar de New American Century moet worden 
geleid. Dit deel van de regering-Bush kun je best preventief (dat is nu toch in 
de mode) aanvallen en beschuldigen van misdaden tegen de menselijkheid. Je 
kunt er gewoon niet naast zitten. De grote wijsheden, de diepe inzichten en 
brede visies van de Europese Atlantisten worden onsterfelijk en vooral pijnlijk 
belachelijk als je je ook maar even in deze figuren, hun machinaties en 
malversaties verdiept. Je hoeft alleen maar het rapport Rebuilding America’s 
Defenses: Strategies, Forces and Resources for a New Century aandachtig te 
lezen. Maar de tijd dringt. We weten genoeg. Het Project for the New 
American Century en hun zusterorganisaties zijn de echte ontwerpers en 
master minds achter deze oorlog. 

Conclusie? Deze oorlog is een complot van het PNAC. Ondanks uw en 
mijn afkeer van complottheorieën. Het is de waarheid, de enige echte 
waarheid die er over deze misselijkmakende oorlog te rapen valt. Behalve 
natuurlijk aanvullende complottheorieën, zoals die over Rupert Murdoch en 
zijn media-imperium, met tientallen kranten, zoals The Sun, die deze oorlog 
met bijbelse overtuiging prediken. En dat Chirac verkocht is aan Elf, en dat 
Louis Michel een lakei is van Frankrijk – alleen al door te zeggen dat hij geen 
lakei is van de Verenigde Staten – doet daar niets aan af: deze oorlog is een 
wereldwijd complot van lijkenpikkers. Dat is een zwaar woord, ik weet het. 
Maar kunt u mij overtuigen dat mensen als Bruce Jackson, om nu maar de 
onschuldigste van de hele bende te noemen, geen lijkenpikkers zijn? Please
do. Wat Cheney betreft is de evidentie natuurlijk overweldigend.  

Mister President, u bent omringd door lijkenpikkers. Ik smeek u openlijk 
de cynische idee van ‘Total War’, zoals Richard Perle de basisidee van het 
PNAC voorbeeldig samenvat, publiekelijk af te zweren. Want totale oorlog 
leidt tot de ondergang van honderdduizenden mensen, tot economische en 
ecologische catastrofes. Volgens de schatting van artsenorganisaties zouden 
zo’n 500.000 mensen omkomen in deze oorlog en de olievelden staan terwijl 
ik deze tekst corrigeer al in lichterlaaie [zo stelde ik mij voor, maar intussen 
staan niet de olievelden in lichterlaaie maar heel het land in rep en roer]. De 
geschiedenis zal u veroordelen. Kom tot inkeer. Luister naar de oproepen van 
de hoogste leden van uw eigen kerkgemeenschap, de United Methodist 
Church. Deze oorlog is in tegenspraak met de bijbel en de boodschap van 
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Jezus Christus. Ik heb hier geen tijd voor theologische disputen, maar ik denk 
te kunnen vermoeden dat ze wellicht gelijk hebben. And you know it. Maar 
ach, hoe zou ik u, Mister President, op betere gedachten kunnen brengen….  

Laten we ons echter niet neerleggen bij de onafwendbare oorlogsplannen 
van het PNAC (plannen die straks ook naar Colombia worden geëxporteerd). 
Journalisten en Intellectuelen aller landen, neem de pen op. Oorlog aan 
verderfelijke organisaties als het Project for the New American Century en het 
Comittee for the Liberation of Iraq. Het is tijd voor heilige woede: een 
‘fronde’ van de intellectuelen en de kunstenaars, een kruistocht tegen het 
‘Empire (of Evil)’, een ware ‘jihad van de Verlichting’: ‘Écrasez l’infame 
désinformation’, onder het eeuwig nieuwe motto ‘sapere aude’: ‘durf te 
weten’. Door de lectuur van het rapport van het PNAC wordt de zo duistere 
grond van deze oorlog zonneklaar: Ze willen ‘multiple, simultaneous major 
theater wars’. Die woordgroep, nota bene uit 2000 (ik kan het niet genoeg 
benadrukken), moet in de hersenpan van de mensheid worden gebrand: dat is 
de waarheid, de enige echte waarheid achter deze oorlog.  

Omdat de tijd dringt, droom ik van het volgende actieplan. We richten een 
soort Russell-tribunaal op. In de jury zie ik mensen als Frederick Jameson, 
Manuel Castells, Giorgio Agamben, Riccardo Petrella, Riccardo Boff, Eward 
Said, Emanuel Wallerstein, Alain Finkielkraut, Slavoy Žižek, Peter Sloterdijk, 
you name it. Als voorzitter kies ik Jacques Derrida. Antonio Negri mag voor 
mij het requisitoir doen (maar dat zal wel niet kunnen, want die zal gewraakt 
worden). De verdediging wordt waargenomen door… dat mogen ze zelf 
kiezen, maar ik stel voor Paul Wolfowitz himself, stichtend lid van het PNAC 
en voormalig dean van internationale politiekaanaan de Johns Hopkins 
University. Ik denk dat we met zo’n kanon de rechten van de verdediging 
ruimschoots respecteren.  

Wij, de mensheid, vertegenwoordigd door intellectuelen van 
wereldformaat, dagvaarden het PNAC voor het openlijk en herhaaldelijk 
prediken en plannen van misdaden tegen de menselijkheid. Een 
gemediatiseerd monsterproces: J’accuse! Het tribunaal zou het BRussells 
Tribunal kunnen heten en het proces zou dit als motto kunnen hebben: The
People vs. ‘Total War Incorporated’.  

De derde actie zou erin kunnen bestaan dat NGO’s, zoals Advocaten 
Zonder Grenzen en Amnesty International, een klacht neerleggen bij het 
Internationaal Gerechtshof in Den Haag (of gelijk waar) tegen George W. 
Bush, Tony Blair en José Maria Aznar voor het plannen en ontketenen van een 
‘agressieve oorlog’ die een ernstige inbreuk met zich brengt op het 
internationaal recht. Net zoals Irak niet het recht had om Koeweit binnen te 
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vallen in 1990, zo ook hebben de Verenigde Staten, noch enig ander land, niet 
het recht om Irak binnen te vallen zonder mandaat van de Veiligheidsraad. 

Deze actiepunten zijn opgenomen in een petitie die vrijdag 21 maart 
verscheen in De Standaard en De Morgen, en die ondertekend was door 
vijfhonderd academici, intellectuelen, schrijvers, kunstenaars en culturele 
instellingen. Daarin werd ook gevraagd aan Kofi Annan, secretaris-generaal 
van de Verenigde Naties, de hoogste internationale autoriteit, om een 
dringende, plechtige, mondiaal op televisie uitgezonden oproep te doen aan de 
politieke leiders van deze wereld om alle internationale rechtsregels strikt en 
streng na te leven en er dusdanig naar te handelen. Maar dat zijn allemaal 
dromen.  

Voorlopig is er alleen ons massaal, planetair protest (op 15 febuari waren 
we met 7 miljoen, dat is nieuw feit in de geschiedenis): op straat en op het 
web, in de kranten, op de radio en op het internet. The People vs. ‘Total War 
Incorporated’.  

 
Noot: Het BRussells Tribunal. Questioning the New Imperial Worder order. A hearing on 
the 'Project for the New American Century' and the War in Iraq' werd op basis van de drie 
bovenstaande artikelen over het PNAC opgezet en vond plaats van 14 tot 17 april  in de 
Beursschouwbrug en Les Halles (zie www.Brusselstribunal.org).       
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De Nieuwe Imperiale Wereldorde als 

uitzonderingstoestand

(De Standaard, 26 juni 2003) 

Men noemt het belachelijk, maar het is iets om trots op te zijn: België was 
heel even de plek waar het planetaire neen tegen de oorlog in Irak een 
uitdrukking had gevonden in een reeks concrete aanklachten. Even leek het 
erop dat met een trieste regel zou worden gebroken: dat overwinnaars altijd 
vrijuit gaan. Hoewel het begrijpelijk is dat de aanklachten zo snel mogelijk, 
als een hete aardappel, zijn doorverwezen door de waarnemende regering, zijn 
de klachten tegen Bush en Blair belangrijke signalen. En de aanklacht tegen 
Tommy Franks was juridisch goed onderbouwd en stevig gedocumenteerd.. 
Staan blijft: de zogenaamde ‘Coalition of the Willing’ heeft het internationaal 
recht overtreden en het is niet meer dan normaal dat ze ter verantwoording 
worden geroepen. Hoe dan ook.  

Deze ‘gemakkelijke’ oorlog tegen een land dat al totaal aan de grond zat, 
geen direct gevaar betekende voor de wereldvrede in het algemeen en de 
veiligheid van de Verenigde Staten of Engeland in het bijzonder (waar blijven 
nu die massavernietigingswapens waarvan Blair zei dat ze in 45 minuten 
konden ingezet worden door het regime van Saddam Hoessein?), en geen 
aantoonbare banden had met Al-Qaeda – deze oorlog begint onder de naam 
Desert Scorpion zijn grimmige gelaat te tonen. De blitzkrieg-strategie van 
‘shock and awe’ is aan het verzanden in een antiguerrilla-oorlogsvoering en de 
afzichtelijke logica van een langdurige bezetting. Er is al sprake in de 
Amerikaanse pers van een nieuw Vietnam, wat overigens voorspeld was door 
tegenstanders, maar tot voor kort werd weggelachen door de zogenaamde 
realo’s en voorstanders van de oorlog. Nu beginnen ook de verhalen naar 
boven te komen dat de strijd om Bagdad een slachtpartij is geweest, 
uitgevoerd door van alle kanten, radeloze, slecht ingelichte, op wraak beluste 
Amerikaanse soldaten. Zij geven nu in interviews toe dat ze zich, belaagd van 



110 

alle kanten door in burgers geklede strijders en wellicht ook door burgers 
zonder meer (ook vrouwen), moordend een weg moesten banen.  

De Amerikanen willen niet dat er mensen kunnen ter verantwoording 
worden geroepen voor deze oorlog, die in overtreding was met het 
internationaal recht van bij de aanvang. Volgens het Charter van Londen mag 
men geen land aanvallen als men er niet acuut door bedreigd is en zonder 
toestemming van de VN, want dat is een ‘agressieve oorlog’. Deze oorlog was 
er overigens alleen op uit om door permanente militaire aanwezigheid de 
belangen van de Amerika te dienen, zoals het ‘Project for the New American 
Century’ (met leden als Rumsfeld, Cheney en Wolfowitz), de denktank die de 
plattegrond uittekende voor de nieuwe oorlogsstrategie van de Verenigde 
Staten, al in 2000 in een rapport had geschreven. Het gaat om geopolitieke 
controle over het hele Midden-Oosten en over de toekomstige olie van Europa 
en Azië. Wat niet in het rapport Rebuilding America’s Defenses stond, is dat 
een aantal Amerikaanse bedrijven daar ook beter van wordt. Niet alleen de 
wapenindustrie die zijn stock kan ‘liquideren’, wat financieel interessant en 
noodzakelijk is in deze tijden van nieuwe revoluties in de 
bewapeningstechnologie. Deze oorlog was ook goed nieuws voor Bechtel van 
Schultz, en vooral voor Halliburton, waar Dick Cheney een van de 
belangrijkste aandeelhouders is en voormalige CEO.  

Het 'Project for the New American Century' komt duidelijk op voor een 
openlijke, militaire wereldoverheersing. Zijzelf noemen deze oorlogslogica 
zonder verpinken een Pax Americana. Maar het Nieuwe Imperium legt geen 
verantwoording af. Niet tegenover de Verenigde Naties en niet tegenover 
Europa, dat men met lobbymanoeuvres verdeelt en beheerst. De landen van 
het zogenaamde Nieuwe Europa en de ‘tien van Vilnius’ zijn, daar kun je 
donder op zeggen, allemaal afgedreigd en omgekocht. Vanaf nu doen de 
Amerikanen het allemaal openlijk: ze belonen openlijk en straffen openlijk. En 
vooral: ze leggen aan iedereen, bondgenoten en vijanden gelijk, hun wil op. 
De soeverein is soeverein. En die verantwoordt zich niet. Zeker niet nu ook 
blijkt dat er ook tijdens en ‘na’ de oorlog van alles is gebeurd wat in 
tegenspraak is met het internationaal humanitair recht: de clusterbommen 
tegen burgers, het gebruik van uranium in munitie, het onvoldoende 
beschermen van hospitalen tegen plundering, de jacht op ‘non embedded 
journalists’, enzovoort. 

Wie ook maar iets zou doen om de soeverein tegen te spreken of ter 
verantwoording te roepen, wordt het zwijgen opgelegd. Zoals ze Iran en Syrië 
bedreigen, bedreigen ze zonder verpinken ook bondgenoten, zoals eerst 
Frankrijk en nu ook België, als die niet in het rijtje lopen. Jullie hebben een 
wet die ons niet aanstaat (want die ons te verantwoording zou kunnen roepen – 
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uiteindelijk op basis van een universeel internationale plicht van alle staten: 
namelijk oorlogsmisdaden en misdaden tegen de mensheid te vervolgen), dan 
halen wij de NAVO bij jullie weg. Zo simpel is dat.  

We zullen er moeten aan wennen. We zijn in een nieuw tijdperk aanbeland. 
We wrijven onze ogen uit en zijn traag maar enigszins hardhandig wakker aan 
het worden in een andere wereld. Welkom in de Nieuwe Imperiale 
Wereldorde.  

Volgens Negri en Hardt (in hun cultboek Empire) vertoont de nieuw 
wereldorde naar analogie met het Romeinse Rijk, een drieledige structuur: de 
monarchie, de VS, de aristocratie: de G8, het IMF, de Wereldbank, de 
veiligheidsraad, en de democratie: de Verenigde Naties, de nationale staten, de 
godsdiensten, de pers en NGO’s. Het subtiele evenwicht tussen deze drie 
niveaus binnen een mondiale machtspiramide is volgens hen het kenmerk van 
ons wereldsysteem. Men zou zich (met Dieter Lesage) kunnen afvragen of wat 
we nu meemaken niet het einde betekent van Empire, van de drieledige 
structuur. De monarchie grijpt naar de macht. Het einde van de wereld zoals 
wij hem op het eind van de twintigste eeuw gekend hebben? Misschien wel. 
Vanwaar die machtsgreep? Men noemt het fijntjes unilateralisme in plaats van 
multilateralisme (alsof er geen vuiltje aan de lucht is), maar het is wel degelijk 
een machtsgreep (and it stinks). Al in een tekst uit 1996 noemt Robert Kagan 
het openlijk ‘benevolent hegemony’. Het gezicht dat deze overheersing nu 
echter vertoont, is allesbehalve ‘welwillend’, het is erg driest en drastisch.  

Volgens de grote theoreticus van de soevereiniteit, Carl Schmitt, berust de 
soevereiniteit niet zozeer in het instellen van de wettelijke orde, maar vooral in 
het opheffen ervan: de soeverein is degene die de wet opheft: de oorlog 
verklaart, de doodsstraf uitspreekt, mensen verbant en vooral, de 
uitzonderingstoestand uitroept. Dat is de kern van de soevereiniteit. Dat dit 
waar is, wordt ons nu met de dag duidelijker: Amerika stelt een soort 
uitzonderingstoestand in. Guantánamo zou er symbool kunnen voor staan. In 
Camp Delta komen gevangenen in een echte kampsituatie terecht, een zone 
die letterlijk en figuurlijk buiten het Amerikaanse (gevangenis)recht valt en 
waar ook het internationaal recht is opgeheven. Ook de akkoorden Kyoto werd 
opgezegd en het non-proliferatieverdrag voor kernwapens. Het Internationaal 
Gerechtshof in Den Haag wordt niet erkend. Deze oorlog zelf speelt zich meer 
en meer af in een soort uitzonderingstoestand: hij is nog altijd niet afgelopen, 
want nooit officieel beëindigd. Deze handelswijze houdt Irak in een juridisch 
en politiek totaal onduidelijke toestand. Amerika stelt de regel en onttrekt 
zichzelf aan de wet en breidt daardoor, als soeverein, de uitzonderingstoestand 
uit. Zijzelf spreken van ‘exceptionalism’. De ‘pre-emptive strike’ is zo’n 
uitzondering op het oorlogsrecht: in mensentaal is dat een overtreding op het 
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internationaal oorlogsrecht, want dat zegt gewoon dat je geen staten mag 
aanvallen zonder acuut bedreigd te zijn. Maar de soeverein staat boven de wet 
(omdat hij de uitzonderingstoestand belichaamt). Amerika’s Nieuwe Imperiale 
Wereldorde is de instelling van een soort permanente uitzonderingssituatie. 
Het begin van de fameuze ‘War on Terrorism’, die een langdurige oorlog werd 
genoemd, was eigenlijk de officiële afkondiging van die 
uitzonderingstoestand. 11/9 was de aanleiding. Daar hebben ze volgens het 
rapport van het PNAC jaren op gewacht, ze noemden het een soort ‘nieuw 
Pearl Harbor’, dat ze nodig hadden om de geesten rijp te maken voor de 
nieuwe militaire wereldoverheersing: The New American Century. Ter 
compensatie van het verlies aan economische macht (Europa is economisch 
sterker en Azië ligt, zoals altijd, op de loer) is dat geen slecht idee wellicht. 
Maar laat ons dan in godsnaam voor eens en voor goed alle retoriek begraven 
over de bevrijding van Irak en het verdedigen van de wereldvrede en andere 
misselijke nonsens.  

Deze Nieuwe Imperiale Wereldorde als uitzonderingstoestand moet koste 
wat het kost worden tegengegaan. Deze politiek van uitzondering is de echte 
bedreiging en zoals Derrida ongewoon scherp concludeerde in zijn boek 
Voyous (in navolging van Chomsky en William Blum): Amerika is de enige 
echte schurkenstaat. Alle (rechts)middelen zijn goed, om deze politiek van 
imperiale ‘shock and awe’ (niet alleen tegenover vijanden maar ook tegen 
bondgenoten als Frankrijk en België) aan de kaak te stellen. Ook de ideeën 
van ‘moral courts’ and ‘peoples courts’, waar van Hiroshima tot Brussel 
mensen mee bezig zijn, verdienen steun en sympathie. Want het is wel 
degelijk de publieke opinie, de bewoners van de planeet aarde, u en ik, die 
zich tegen deze Nieuwe Imperiale Wereldorde zullen moeten verzetten. En 
wel in eerste en laatste instantie door het internationaal recht en de 
multilaterale politiek te verdedigen tegen deze politiek van de 
uitzonderingstoestand. 

Het Bush War Cabinet en zijn geforceerde Coalition of the Willing hebben 
het planetaire neen van 15 februari, de grootste betoging aller tijden, naast 
zich neergelegd. Dus op begrip en respect voor de publieke opinie en voor de 
vrije meningsuiting – denk aan het ontslaan van vele acteurs of journalisten 
die zich openlijk uitlieten tegen de oorlog – zullen we niet moeten rekenen. 
Maar het is wel belangrijk dat dit verzet tegen de Nieuwe Imperiale 
Uitzonderingstoestand een stem krijgt. De Belgische wet was misschien niet 
het beste medium (dergelijke aanklachten horen thuis in een internationaal 
tribunaal dat boven alle nationale belangen staat), maar het was tenminste een 
kanaal. Nu zullen we moeten wachten op de morele rechtbanken van 
intellectuelen en schrijvers waar her en der aan gewerkt wordt. Maar laat ons 
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niet wachten op de boeken van de historici. Want die komen onherroepelijk te 
laat. Ze komen niet alleen te laat, het zijn ook strenge rechters. Ze zouden ons 
wel eens medeplichtig kunnen bevinden: schuldig verzuim tegenover een 
acuut bedreigde wereldvrede. Deze Nieuwe Imperiale Wereldorde is niet 
alleen slecht nieuws voor de wereldvrede, maar het is ook in alle opzichten 
(sociaal, economisch, politiek, ecologisch en humanitair) slecht nieuws voor 
de hele planeet.  

noot: deze tekst werd geschreven naar aanleiding van de Networking Conference 
georganiseerd in het Europarlement te Brussel op 26 en 27 juni 2003 door de Bertrand 
Russell Peace Foundation, waarin werd gezocht naar manieren van verzet tegen de nieuwe 
Amerikaanse oorlogslogica en waar organisaties van over de hele wereld met plannen voor 
‘moral courts’ of ‘peoples courts’ elkaar ontmoetten. Deze ontmoeting gaf aanleiding tot 
het vormen van het World Tribunal on Iraq een serie hearings verspreid over de hele 
planeet (Londen, Kopenhagen, Tokyo, New York, Berlijn, Hiroshima, Rome, .... en 
eindigend in Istanboel). Het BRussells Tribunal werd de officiële opening van de reeks.      
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[interludium�3]��
The�Tyrant�as�Messiah.�

Messianism�and�Antinomianism�
in�the�Neoconservative�Ideology��

 

‘The word I hear is ‘messianic.’’  
(Seymour Hersh22)

The war on terror as state of exception  
In ‘For a justice to come’, one of the last interviews with Jacques Derrida, 

the author stated clearly that he considered the war on terror as a state of 
exception. In a sort of commentary on his train of thoughts in Voyous 
(Rogues) on auto-immunity of democracy, the tendency of democracy to 
defend itself by destroying itself, he says: ‘The exception is the translation, the 
criterion of sovereignty, as was noted by Carl Schmitt (…): Sovereign is he 
who decides on the exception. (…). In the same way that democracy, at times, 
threatens or suspends itself, so sovereignty consists in giving oneself the right 
to suspend the law. (…) That is what the United States has done, on the one 

 
� Lieven De Cauter, ‘The Tyrant as Messiah. The role of Messianism and Antinomianism in 
neoconservative ideology’, in Vittoria Borsò, e.a. (eds), Benjamin – Agamben. Politik, 
Messianismus, Kabbala Politics, Messianism, Kabbalah , Königshausen & Neumann, 
Würzburg 2010, p. 255-270, 
22 ‘Seymour said this on CNN, in an interview about his article on the option for nuclear 
bombing of the installations in Iran. He used the phrase concerning the vocation of Bush to 
leave this as his legacy, by taking a risk that others would not take: “The word I hear is 
‘messianic.” [He thinks, as I wrote, that he's the only one now who will have the courage to 
do it. He's politically free. I don't think he's overwhelmingly concerned about the '06 
elections, congressional elections. I think] he really thinks he has a chance, and this is going 
to be his mission.’ Seymour Hersh, in an interview by Wolf Blitzer,CNN, April 10 2006 
(http://www.cnn.com/2006/POLITICS/04/10/hersh.access/index.html ) 
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hand when they trespassed against their own commitments with regard to the 
UN and the Security Council, and on the other hand, within the country itself, 
by threatening American democracy to a certain extent, that is to say by 
introducing exceptional police and judicial procedures. I am not only thinking 
of the Guantanamo prisoners but also of the Patriot Act: from its introduction, 
the FBI has carried out inquisitorial procedures of intimidation which have 
been denounced by the Americans themselves, notably by lawyers, as being in 
breach of the Constitution and of democracy.’23 It is obvious that this 
interpretation is not only inspired by Schmitt but even more so by Agamben 
reading of Schmitt in Homo Sacer. This interpretation of the war on terror as 
state of emergency, or ‘willed state of  exception’ in technical terms24, is in 
any case close to Agamben. When one reads this interview one indeed feels 
the shadow of Agamben.   

At some point it becomes very clear, but negatively, when Derrida says in 
the interview: ‘But at the same time you shouldn’t think that you must fight 
for the dissolution pure and simple of all sovereignty: that is neither realistic 
nor desirable. There are effects of sovereignty which in my view are still 
politically useful in the fight against certain forces or international 
concentrations of forces that sneer at sovereignty.’25 I think it is not 
Hineininterpretierung to say that was a commend on Agamben.26  This 
shadow of Agamben was already present in Voyous.27. But Voyous is more 
openly commenting on Nancy, and others, concerning Rogues states it is 
following William Blum and Noam Chomsky28. For in Voyous Derrida states 

 
23 Jacques Derrida & Lieven De Cauter, ‘For a justice to come. An Interview with Jacques 
Derrida’, Lasse Thomassen (ed.), THE DERRIDA-HABERMAS READER, Edinburgh 
University Press, Edinburgh, 2006 p.265. I will use this interview as a sort of platform to 
start from, because the text is unusually clear and outspoken and fairly unknown. This 
interview, recorded on 19 of February 2004, on the making of the BRussells Tribunal, a 
people’s court on the Project for the New American Century and its responsibilities in the 
illegal invasion of Iraq, is to be found also in the original French transcript on 
www.Brusselstribunal.org and in numerous languages on the internet. In Dutch in this 
book.  
24 Agamben, Homo Sacer, Sovereign power and bare life, Stanford University Press, 1998, 
p. 168. 
25 ‘For a justice to come’, o.c. .p 263.  
26 For the interviewer had, not transcribed, dropped the name of Agamben now and then in 
the interview, and that was indeed, no doubt, Derrida’s response. 
27 Explicitly - one of the few times his name appears in Derrida’s works - when he states in 
passing that Agamben’s distinction between zoé and bios on wich he founds his theory of 
sovereignty and biopolitics is not to be found as such in Plato or Aristotle. See Jacques 
Derrida, Voyous. Deux essays sur la raison, Paris, Galilée, 2003, p.46. Indeed the 
distinction comes from Hannah Arendt, The human condition, p. 97. 
28 William Blum, Roque State, Common Courage Press,2001, Noam Chomsky, Rogues 
States, the Rule of force in World Affairs, Cambridge, South End Press, 2000. 
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firmly that if Rogue states there are, then the United States and its allies, are 
the first of rogue states29.  

In the same interview Derrida furthermore spells out, as in Voyous, that 
this hegemonic offensive policy signals a crisis of hegemony: ‘To be fair, we 
must take into account this contradiction within American democracy — on 
the one hand, auto-immunity: democracy destroys itself in protecting itself; 
but on the other hand, we must take into account the fact that this hegemonic 
tendency is also a crisis of hegemony. The United States, to my mind, 
convulses upon its hegemony at a time when it is in crisis, precarious. There is 
no contradiction between the hegemonic drive and crisis. The United States 
realises all too well that within the next few years, both China and Russia will 

 
29 Voyous, p.145.  This idea is largely shared, recently it becomes somewhat the common 
ground for criticisms of the Bush administrations belligerent foreign policy. Under the title 
‘Spot the Rogue’, Prem Shankar Jha summarizes (in april 2006) the situation regarding the 
empending attack on Iran: ‘The purpose of law is to regulate relations between individuals. 
It is founded upon the surrender by all members of society of those natural 'rights’ (such as 
the right to rob or kill) that they would not like others to exercise against them. 
International law applies this principle to relations between States. The principles of 
international law were first codified in the Treaty of Westphalia in 1648 and progressively 
refined into the body of international law we have today. But the two pillars on which the 
Westphalian State system rested were the sovereignty of States and the non-interference in 
the internal affairs of other States. Peace was maintained through deterrence and war was 
only justified when it was waged in defence of one’s people, territory or vital interests. 
Grotius, the father of international law, was absolutely convinced that the only just war was 
a war fought in self defence. The danger, moreover, had to be immediate and the force used 
to repel it had to be proportionate to the threat. 
Both these pillars, which had been enshrined as recently as in 1945 in Article 2 of the UN 
charter, were blown to smithereens by Bush’s national security doctrine of preventive 
defence and its application to Iraq. Unveiled in 2002, the doctrine substituted the intention 
to do harm with the capacity to do harm. America would be justified in declaring war not 
just on a country that unmistakably intended to attack it, but one that had or was trying to 
develop the capacity to harm it. For good measure, it also claimed the right to militarily 
intervene in any country at any time to identify and destroy this capacity. 
The US has thus plunged the world back into the 'state of nature’ from which it had 
emerged in 1648, and as Thomas Hobbes pointed out, this was also a state of war, at least 
until another powerful hegemon emerges which can restore order. All the international 
treaties signed over the past hundred years and more have implicitly assumed the existence 
of the Westphalian order and acceptance of its basic principles. In destroying the former 
and repudiating the latter, Bush has destroyed the premises, and thereby invalidated not the 
just the NPT but all the major international treaties. The repudiation of the Kyoto Protocol, 
the use of cluster bombs, depleted uranium shells, white phosphorous bombs in Iraq and 
Afghanistan and the contemplated use of nuclear bunker busters in Iran shows how rapidly 
other international agreements are unravelling before our eyes. 
The US is the motive force and sometimes the sole perpetrator of all these renegade acts. It 
is, therefore, truly ironical that this, of all countries, should be seeking to indict Iran for 
breaking 'The Law’. The sooner other governments recognise that they are living under a 
tyranny and join together to oppose it, the safer the world will be.’ 
(http://www.uruknet.info/?s1=1&p=23132&s2=07) 
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have begun to weigh in. The oil stories which have naturally determined the 
Iraq episode are linked to long-term forecasts notably concerning China: 
China’s oil supply, control over oil in the Middle East… all of this indicates 
that hegemony is as much under threat as it is manifest and arrogant.’30  

This renewed attempt to ‘American pre-eminence’ goes via ‘American 
exceptionalism’ and ‘benevolent hegemony’ (all these are neoconservative 
key terms; we will come back on them). One could say that what is now called 
in the press and numerous books ‘American empire’ is in fact the ‘end of 
Empire’ as Negri and Hardt conceived of it, the end of the triadic pyramid that 
kept the new (in the mean time old, pre 9/11) world order together: if that was 
a balance, or synthesis between monarchy (the US), aristocracy (the G 7, the 
world bank, the IMF, the multinationals) and democracy (The UN, the press, 
the NGO’s, etc), then one could say that Empire is over, or at least shaken. 
This ‘end of Empire’ might indeed be the best way to register the shift since 
9/11. It is known under the more innocent formula of the shift from 
multilateralism to unilateralism, but this does not signal the dramatic character 
of the change.      

For Derrida the invasion of Iraq, as highly disputed central part of the war 
on terror, has a multiple agenda: ‘There are many more stakes than petrol 
alone, especially since oil is a matter of only a few more decades: there won’t 
be any oil left in 50 years! We must take the petrol question into account, but 
we shouldn’t devote all our attention and analysis to it. There are military 
questions, passing through territorial questions of occupation and control. But 
military power is not only a territorial power, we know that now, it also passes 
through non-territorialised controls, techno-communicational channels etc. All 
of this has to be taken into account.’31 Derrida even links the invasion of Iraq 
to Israel: ‘Many have said that the American-Israeli alliance or the support the 
United States give to Israel is not unrelated to this intervention in Iraq. I 
believe this is true to some extent. But here too matters are very complicated 
(…), for if it is true that the Americans support Israel — just like the majority 
of European countries, with different political modulations - , the best 
American allies of Sharon’s policy, that is to say the most offensive policy of 
all Israeli governments, are not only the American Jewish community but also 
the Christian fundamentalists. These are often the most pro-Israeli of all 
Americans, at times even more so than certain American Jews.’32  

 
30 ‘For a justice to come’, o.c., p. 265 
31 Ibid. p. 266-267. 
32 Ibid. p. 267. 
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This alliance between ‘certain American Jews’ and the Christian 
fundamentalists is one of the constellations we will try and clarify somewhat. 
Finally Derrida points to the systematic lies in the media and the preconceived 
nature of the invasion: ‘(…) there is evidently (…) the enormous problem of 
the media, of control of the media, of the media power which has 
accompanied this entire history in a decisive manner, from September 11 to 
the invasion of Iraq, an invasion which, by the way, in my opinion was already 
scheduled well before September 11’33. He was right, of course, as many 
documents of the Project for the New American Century prove34.  

 
Neocon politics and straussian antinomianism  

The ‘Project for the New American century’ is a think tank erected in 1997 
that wants to prolong and reinforce ‘American pre-emince’ into the 21st 
century, by ‘benevolent hegemony’ via permanent war. The mission statement 
was co-signed, amongst many others35, by Dick Cheney, Donald Rumsfeld 
and Paul Wolfowitz. From the very beginning they were pleading hard for 
regime change in Baghdad.  One of their first actions was writing a letter to 
Clinton to try and persuade him to invade Iraq.36 In the famous/infamous 
report ‘Rebuilding America’s defenses’ one reads that one of the core tasks of 
the new military, revolutionized by a exponential growth in the military 
budget, is ‘to fight and decisively win multiple, simultaneous major theater 
wars’37. Further down in this report of September 2000, a year before 9/11, we 
read the by now famous phrase that ‘this process of transformation, even if it 
brings revolutionary change, is likely to be a long one, absent some 
catastrophic and catalyzing event--like a new Pearl Harbor.’38 In other words: 
9/11 was a godsend for them. The phrase is still on their website. Finally 
another crucial quote indicates that Derrida was right in his assumption that 

 
33 Ibid. p.266 
34 See on this also the seminal, if controversial articel by John Mearsheimer and Stephen 
Walt, ‘The Israel Lobby’, London Review of Books, vol 28, 26 March 2006. (it is a 
summary of a 83 pages text: ) 
35 The full list of signatories is: Elliott Abrams, Gary Bauer, William J. Bennett, Jeb Bush, 
Dick Cheney, Eliot A. Cohen, Midge Decter, Paula Dobriansky, Steve Forbes, Aaron 
Friedberg, Francis Fukuyama, Frank Gaffney, Fred C. Ikle, Donald Kagan, Zalmay 
Khalilzad, I. Lewis Libby, Norman Podhoretz, Dan Quayle, Peter W. Rodman, Stephen P. 
Rosen, Henry S. Rowen, Donald Rumsfeld, Vin Weber, George Weigel and Paul 
Wolfowitz. (see statement of principles, www.newamericancentury.org) 
36 See: http://www.newamericancentury.org/iraqclintonletter.htm  
37 Thomas Donnelly, Donald Kagan & Gary Schmitt, ‘Rebuilding America’s Defenses’, p. 
IV (www.newamericancentury.org) 
38 ‘Rebuilding America’s Defenses’, p. 51.  
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the invasion of Iraq was preplanned and had nothing to do with 9/11: ‘The 
United States has for decades sought to play a more permanent role in Gulf 
regional security. While the unresolved conflict with Iraq provides the 
immediate justification, the need for a substantial American force presence in 
the Gulf transcends the issue of the regime of Saddam Hussein.’39 That one 
phrase provides a key, maybe the key, to the illegal invasion of Iraq40.   

Almost all the members of the Project for the New American Century are 
neoconservatives, some are straussians, and some of them have taken 
important positions in the Bush government: Paul Wolfowitz, Lewis I. Libby, 
Abram Schulsky, and Stephen Cambone. Besides there are influential 
publicists like Irving Kristol, spiritual father of the neocons and his son 
William Kristol, the propagandist of the movement, both are self declared 
straussians. William Kristol is, besides founder and editor in chief of The
Weekly Standard, chairman of the PNAC. Gary Schmitt, its director, is also 
considered a straussian. The straussians are not any longer only a very 
influential strand in American academia, or have strong influence in powerful 
think tanks, but they are now also in power and have a hand in shaping US 
foreign and domestic policy41.  

The political philosophy of Leo Strauss can be summarized like this: the 
few, the ‘real men’, as Strauss calls them in quoting Xenophon, the 
philosophers, know the truth: that there are no gods, that there is only one 
natural right, namely the right of the strongest, the right of the few (to enjoy 
the pleasure of life and contemplation). These truths are dangerous for the 
philosophers, for they might be prosecuted, and, more importantly, they are 
harmful to society. So one has to make a double doctrine: an esoteric one for 
the few, and an exoteric one for the many. This outward face of philosophy 
(which Strauss calls ‘political philosophy’ –the face philosophy shows to the 
polis), is, in Strauss’s terms made up of ‘pious lies’ and ‘noble myths’. These 
‘noble myths’ or ‘pious lies’ are essential to keep society going. Modernity is 

 
39 ‘Rebuilding America’s Defenses’, p 14. 
40 See on this Lieven De Cauter, ‘The new Imperial world order, Chronicle of a war 
foretold, snapshots of a Dawning Era’, in id, The capsular civilization. On the city in the 
age of fear, NAI publishers, Rotterdam, 2004,  p.136-144. This permanent military 
presence is materializing: despite all the rhetoric of withdrawal, the US is building 14 
permanent military bases in Iraq and in the green zone the biggest Embassy ever (some 100 
times bigger than usual) is arising.  
41 See Shadia  B Drury: The Straussians in Power: Lies, Secrecy and Permanent War’, new 
foreword to id., The political ideas of Leo Strauss .Palgrave/ Macmillan, New York 
1988/2005. See also, Shadia B. Drury, Leo Strauss and the American Right, St. Martin’s 
Press, New York, 1997/1999. For a more impressionistic account see Ann Norton, Leo 
Strauss and the politics of American Empire, Yale University Press, New Haven & London, 
2004.   
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the process of these esoteric, classical truths becoming openly known - a 
process happening in the work of Machiavelli, Hobbes, and Rousseau -, 
leading to nihilistic hedonism in the masses. The ‘real men’ cannot rule 
directly, the philosophers need to whisper in the ear of ‘gentlemen’ (again a 
term of Xenophon), who do believe in the pious myths and noble lies. For 
Strauss the philosophical elites who know the truth, should tell the gentlemen 
who are in power the pious lies to uphold in public of God, law, freedom and 
patriotism. Piety, fear and permanent war are a way to turn the decadence of 
modernity into heroism and self sacrifice. To avoid decadence, and solve the 
crisis of modernity, one needs patriotism and religion as believe in the 
sacredness of morals, of the country and its laws. But the laws are also ‘pious 
lies’. In fact, tyranny, the rule in absence of law, can be far better than rule by 
law. To create this strength and unity in the polis one needs an enemy, if there 
is none, one has to create one. One needs subjects that are united by fear, fear 
of God and fear of the enemy.42  

In On Tyranny, a commentary on Xenophon’s dialogue Hiero or on 
Tyranny, one gets a sort of summa of what Strauss calls the ‘tyrannical 
teachings’ in his own words (I quote the most striking passages of the short 
chapter called ‘The teaching concerning tyranny’): ‘…the rule of law is not 
necessary for good government.43 (….) To be just, simply means to be 
beneficent. If justice is then translegal, rule without laws may very well be 
just: beneficent absolute rule is just. Absolute rule of  a man who knows how 
to rule; who is a born ruler, is actually superior to the rule of laws (…) Hence 
the rule of an excellent tyrant is superior to, or more just than, rule of laws. 
Yet Simonides [the wise man, the poet who dialogues with Hiero, the Tryant] 
goes much beyond praising beneficent tyranny: he praises in the strongest 
terms the hoped-for beneficent rule of a tyrant who previously committed a 
considerable number of crimes. By implication he admits that the 
praiseworthy character of tyranny at its best is not impaired by the unjust 
manner in which the tyrant originally acquired his power, or in which he ruled 
prior to his conversion. [conversion from malevolent to beneficent tyranny]. 44 
(…) rule derived from elections in particular, is not essentially more legitimate 
than tyrannical rule, rule derived from force or fraud. Tyrannical rule as well 

 
42 This summary is based on Shabia B. Drury ‘s book, The political Ideas of Leo Strauss, 
o.c. , written in tempo non suspecto 1988, One must admit that this summary does wring a 
bell. It seems a ‘ robot photo’ of the contemporary politics of the Bush administration.   
43 Leo Strauss, On Tyranny. Revised and Expanded Edition. Including the Strauss-Kojève 
Correspondence. Edited by Victor Gourevitch and Michael S. Roth, The University of 
Chicago Press, Chicago and London, 1961/2000, p. 73. 
44 Ibid,p.74  
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as ‘constitutional’ rule will be legitimate to the extent to which the tyrant or 
the ‘constitutional’ rulers will listen to the counsels of him who ‘speaks well’ 
because he ‘thinks well’.’45 Here we see the philosopher whispering in the ear 
of those in power and Strauss goes on, in a very ominous summary of his 
thoughts: ‘At any rate, the rule of a tyrant who, after having come to power by 
means of force or fraud, or after having committed any number of crimes, 
listens to the suggestions of reasonable men, is essentially more legitimate 
than the rule of elected magistrates who refuse to listen to suggestions (…)’46. 
And as a supplementary warning Strauss refers to the esoteric character of 
these truths at the end of this chapter: ‘It is one thing to accept the theoretical 
thesis concerning tyranny, it is another thing to expound it publicly’47. The 
‘problem of the law’ – ‘the difficult relationship between philosophy and the 
law that Leo Strauss sought to delineate throughout his works’, as Agamben 
puts it at the beginning of ‘The Messiah and the Sovereign’48 - is responded: 
justice is translegal, to be beneficent is to be just, so beneficent tyranny is 
more just than the rule of law.     

It is most probable that the neocon concept of ‘benevolent hegemony’ (one 
of their key concepts, introduced by William Kristol and Robert Kagan49) is a 
rather direct translation of what Strauss calls ‘beneficent tyranny’. And it is 
also clear that the fraudulent elections, the secrecy, the lies, the politics of fear, 
the suspending and breaking of law, and the politics of permanent war as 
politics to create unity and patriotism by targeting and even creating an enemy 
- it all seems to be text book straussianism. Besides the use of religion and its 
messianic version of fundamentalism, the main feature of straussian neocon 
thought is its deep antinomianism. Indeed, the contempt for the rule of law is 
deeply embedded in neoconservative thinking and realized in Bushite politics. 
Even Francis Fukuyama, a former fellow traveler of the neocons, who co-
signed the statement of principles of ‘the Project of the New American 
Century’ back in 1997, wrote a book that is an appeal to abandon 
neoconservative ‘exceptionalism’ and a plea for a return to legality.50 In a 
recent article in the Wall Street Journal he wrote: ‘To put it mildly, the Iraq 

 
45 Ibid, p75.  
46  Strauss, on Tyranny, p 73-75. 
47 Ibid, p. 76 
48 Giorgio Agamben, The Messiah and the Sovereign: the problem of the law in Walter 
Benjamin, in id. Potentialities, p. 161.  
49 The term was introduced in, by William Kristol and Robert Kagan (both leading necons 
and members of the PNAC, in ‘Toward a Neo-Reaganite Foreign Policy’, Foreign Affairs, 
July/August 1996. (see http://www.ceip.org/people/kagfaff.htm) 
50 Francis Fukuyama, America at the crossroads: Democracy, Power and the 
neoconservative legacy, Yale University Press, 2006.  
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war has not increased the prestige of the U.S. and American ideas like liberal 
democracy in the Middle East. The U.S. does not have abundant moral 
authority for promoting the rule of law, since the first thing people in the 
region associate with America today is prisoner abuse at Guantanamo, Bagram 
and Abu Ghraib. Many Americans have explained these events to themselves 
by saying that the abuse was an aberration that has been hyped by enemies of 
the U.S., and that in any event such things just happen during wartime. 
Perhaps; but the fact remains that Guantanamo is still open, and nobody 
except for a couple of lowly enlisted soldiers have been prosecuted for 
prisoner abuse by the Bush administration. Fair or not, American insistence on 
rule of law and human rights looks simply hypocritical.’51 

The disrespect for international law, human rights, international institutions 
and even the American constitution itself, is clearly embodied, not only in 
concentration camps like Guantanamo, or in the Patriot act, but also in the 
executive orders and the 750 ‘presidential signing statements’ that president 
Bush, according to a recent article in the International Herald tribune, issued 
since taking power. These ‘presidential signing statements’, invented by 
Samuel Alito jr. (now member of the supreme court) under Ronald Regan, can 
sideline laws voted in congress without the use of a presidential veto. A 
famous example is the signing statement saying that the president would not 
feel tied by the recent law passed in congress against torture and inhuman 
treatment.52 Or more recently, the sidelining of the Supreme Court’s ruling 
that Guantanamo is unconstitutional.53 

This contempt for law, we could call the ‘really existing antinomianism’ as 
opposed to the philosophical antinomianism that for instance Agamben 
exposes in his work. The ‘tyrannical teachings’ and practices of this 
antinomianism has a strong link to religious fundamentalism, as a ‘really 
existing messianism’. One could say that Christian fundamentalism is an 
important part of the ‘political philosophy’ of contemporary neoconservative 
politics, that is: the exoteric side of the doctrine, the pious lies and noble 

 
51 Francis Fukuyama and Adam Garinkle, ‘A Better Idea’, The Wall Street Journal, March 
27, 2006 
52 In the International Herald Tribune of May 6th, an editorial points out that Bush issued 
750 ‘presidential signing statements‘ that circumvent or just dismiss laws voted in congress 
like the one against torture and inhuman treatment. Clinton issued 140 of these ‘presidential 
signing statements’. (IHT, May 6th-7th) 
53 The Bush agenda comes into focus, International Herald Tribune, July 17th, 2006 
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myths that help the elites, who know, to rule. This strange and sinister alliance 
itself, is therefore textbook straussianism54.   

  
The role of messianism in the neocon worldview 

The straussians are not messianic in their esoteric, true ideas, but they use 
religious currents in their exoteric discourse, for religion is, as we have noted, 
crucial for the cohesion of society and therefore it is a strong base for politics. 
Religion, Strauss said, should be used to install fear, morals and patriotism, 
and the idea of self sacrifice in the mind of the masses55. This is exactly the 
function of Christian fundamentalism in contemporary American politics. To 
realize what contemporary messianism might mean, a summary of the basic 
creeds of Christian fundamentalism (as far as they concern the situation in the 
middle east) might prove useful. I quote this grim portrait: ‘Once Israel has 
occupied the rest of its 'biblical lands,' legions of the anti-Christ will attack it, 
triggering a final showdown in the valley of Armageddon. As the Jews who 
have not been converted are burned, the Messiah will return for the rapture. 
True believers will be lifted out of their clothes and transported to heaven, 
where, seated next to the right hand of God, they will watch their political and 
religious opponents suffer plagues of boils, sores, locusts, and frogs during the 
several years of tribulation that follow. (…) It's why the invasion of Iraq for 
them was a warm-up act, predicted in the Book of Revelation (…) A war with 
Islam in the Middle East is not something to be feared but welcomed - an 
essential conflagration on the road to redemption.’56 

Tradition comes back not as a tragedy but as a farce (pregnant of tragedy 
alas). How utterly crazy it might seem, this apocalyptic believe is shared by 
some 50 million Americans, and endorsed by a substantial number of 
lawmakers in congress.57 It proves that strong support for Israel - the one 

 
54 One could say of course that it is Machiavelli all over again, and therefore not very new, 
but a deep current in power politics as such, but I think we can say that the Bush 
administration has been ‘straussian’ (or tyrannical if you want) in a way that has shocked 
the world and the big part of American intellectuals. Neoconservative ideology in general 
and straussian antinomianism in particular are at least partly an explanation for this sinister 
policy. 
55 See on this Shadia Drury, The political ideas of Leo Strauss, o.c., passim.  
56 Bill Moyers, ‘On receiving the Harvard Medical school ‘s global citizens award’, 
(www.commondreams.org/views04/1206-10.htm). Bill Moyers is a journalist, who won the 
global environmental citizen award of Harvard Medical School for his covering of 
environmental problems and global warming (which the Christians fundamentalists 
welcome as signs of the coming of end time) gives this grim portrait.  
57 ‘Nearly half the U.S. Congress before the recent election - 231 legislators in total - more 
since the election - are backed by the religious right. Forty-five senators and 186 members 
of the 108th congress earned 80 to 100 percent approval ratings from the three most 
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Derrida was pointing to - can be based on anti-Semitism (which, by the way, 
proves ex absurdo that not all criticism of Israel is anti-Semitic). And it is 
exactly with this combination of high class cowboy born again Christian 
rednecks and low class (under class) backwards bible belt American 
messianism, that the predominantly Jewish neoconservatives (some of them of 
straussian inspiration) have joined forces.  

The link, in a sense, is made in the person of the President himself. 
Numerous articles have documented Bush apocalyptic beliefs and his so called 
‘Messianic complex’58. One quote must suffice here: ‘The Reverend Billy 
Graham taught Bush to live in anticipation of the Second Coming, but it was 
his friendship with Dr. Tony Evans that shaped Bush's political understanding 
of how to deport himself in an apocalyptic era. (…) “Most of the leaders of the 
Promise Keepers embrace a doctrine of 'end time' (eschatology), known as 
'dominionism.' Dominionism pictures the seizure of earthly (temporal) power 
by the 'people of God' as the only means through which the world can be 
rescued.... It is the eschatology that Bush has imbibed; an eschatology through 
which he has gradually (and easily) come to see himself as an agent of God 
who has been called by him to 'restore the earth to God's control” (…)’ This 
delusion is called ‘Messianic leadership’59 

The implicit link to this really existing messianism or millenarism of the 
masses and the eschatology of the President himself as messianic leader on the 
one hand, and neocon thought on the other can be found in the apocalyptic 
tone of their writing. When one reads Present Dangers, edited by Robert 
Kagan and William Kristoll or The end of Evil. How to win the war on terror, 
by Richard Perle and David Frum, one cannot deny that there is a sense that 
the American Empire is the only hope for humanity in the light of the Present 
Dangers and the forces of Evil. American Empire is built on a deeply 
apocalyptic world view. And that is the messianism that drives Bush, fed by 
his own apocalyptic belief as born again Christian. For the neocons he is 
indeed the ideal ‘gentlemen’ of Xenophon and Strauss, a messianic godsent: 

 
influential Christian right advocacy groups. They include Senate Majority Leader Bill Frist, 
Assistant Majority Leader Mitch McConnell, Conference Chair Rick Santorum of 
Pennsylvania, Policy Chair Jon Kyl of Arizona, House Speaker Dennis Hastert, and 
Majority Whip Roy Blunt.’(Bill Moyers, o.c. , see also on this the seminal book of Kevin 
Phillips, American Theocracy. The Peril and Politics of Radical Religion, Oil, and 
Borrowed Money in the 21st Century, Viking, New York, 2006.) 
58 The words Bush and messianic give some several thousands hits in Google and there are 
articles amongst it from e.g. the New Yorker and The independent).  
59 MICHAEL ORTIZ HILL, Mine Eyes Have Seen the Glory, Bush's Armageddon 
Obsession, Revisited CounterPunch, January 4, 2003 
(http://www.counterpunch.org/hill01042003.html) 
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an optimistic, charismatic leader, strangely close to the heart of the people, 
like kings are. He is the gentlemen, that lends his ear to the philosophers, the 
neocons and straussians in his administration. The description, that Strauss 
gives of the ideal regime in On tyranny, captures in an ominous way, this 
strange but strong cocktail that born again Christian Bush and his neocon 
entourage make. At the end of ‘the End of Evil’ it reads: ‘A world at peace; a 
world governed by law; a world in which all peoples are free to find their own 
destinies: that dream has not yet come true, it will not come true soon, but if it 
ever does come true, it will be brought by American armed might and 
defended by American might, too. (…) Our vocation is to support justice with 
power. It is a vocation that has earned us terrible enemies. It is a vocation that 
has made us, at our best moments, the hope of the world.’60 Pax Americana or 
chaos. Peace through permanent war. The Emperor as savior. The tyrant as 
Messiah.  

  
The other messianism: Messianicity 

Is there some light in this darkness? According to Derrida there is. For 
there is another messianic force at work in our world, a weak messianic force. 
In the same late interview we started with, ‘For a justice to come’, he says at 
the end: ‘The weak force (…) is what I call ‘messianicity without 
messianism’: I would say that today, one of the incarnations, one of the 
implementations of this messianicity, of this messianism without religion, may 
be found in the alter-globalization movements. Movements that are still 
heterogeneous, still somewhat unformed, full of contradictions, but that gather 
together the weak of the earth, all those who feel themselves crushed by the 
economic hegemonies, by the liberal market, by sovereignism, and so on. I 
believe it is these weak who will prove to be strongest in the end and who 
represent the future. Even though I am not a militant involved in these 
movements, I place my bet on the weak force of those alter-globalization 
movements. (…) What I call messianicity without messianism is a call, a 
promise of an independent future for what is to come, and which comes like 
every messiah in the shape of peace and justice, a promise independent of 
religion, that is to say universal. A promise independent of the three religions 
when they oppose each other, since in fact it is a war between the three 
Abrahamic religions. A promise beyond the Abrahamic religions, universal, 
without relation to revelations or to the history of religions. (…) And I believe 
we must seek today, very cautiously, to give force and form to this 

 
60 David Frum and Richard Perle, An End to Evil. How to win the war on terror, Random 
House, New York, 2003,  p.279. 
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messianicity, without giving in to the old concepts of politics (sovereignism, 
territorialized nation-state), without giving in to the Churches or to the 
religious powers, theologico-political or theocratic of all orders, whether they 
be the theocracies of the Islamic Middle East, or whether they be, disguised, 
the theocracies of the West. (…) Messianicity without messianism, that is: 
independence in respect of religion in general. A faith without religion of 
some sort.’61  

Thus spoke Jacques Derrida. I believe these words can be considered as an 
abbreviation, a  summary of his thoughts on ‘messianicity without 
messianism’  from Spectre de Marx (1993) till Voyous (2003), but also as a 
step further, as a concretization, for here he ventures to name an incarnation of 
this messianicity: the other-globalist movement.62  

If we put the picture together we could say that according to Derrida, two 
opposing messianisms are dominating the political or theological-political 
situation: the fundamentalist, theocratic messianism and the other(-globalist) 
messianicity. Indeed already in Spectre de Marx (1993) Derrida tried to clarify 
this opposition between the reviving religious messiamisms and his idea of 
messianicity (which he then still called le Messianique, ‘the messianic’). 
When at the end of the book he asks the question of religion he speaks about 
‘two messianic spaces’:  ‘First it concerns what takes the original form of a 
return of religion, whether it is fundamentalist or not’, and that over-
determines all the questions of the nation, the state, international law, human 
rights or the Bill of rights, in short, of all that what concentrates its habitat in 
the at least symptomatic figure of Jerusalem, or, here and there, of its re-
appropriation and the system of alliances that are aligned around it [qui s’y 
ordonnent]’. He goes on: ‘How to relate the one to the other, but how to 

 
61 Jacques Derrida & Lieven De Cauter, ‘For a justice to come. An Interview with Jacques 
Derrida’, Lasse Thomassen (ed.), THE DERRIDA-HABERMAS READER, Edinburgh 
University Press, Edinburgh, 2006, p. 268-269.  
62 Since 9/11 and the war on terror the other globalist movement seems evaporated, the 
multitude got tired of summit hopping and it seems that the (anarchistic) so called ‘black 
block’ gave up its violence protests at G8 meetings in view of terrorism. This evaporation, 
if it is one - it might be too early to say so - does not necessarily contradict the disarming, 
touching, somewhat candid vision of the late Derrida. Maybe against rightwing American 
messianism and Islamic fundamentalism there is a third way, an alternative to abrahamic 
messianisms, the other-globalist movement as messianic instance; a movement towards ‘a 
justice to come’, under the aegis of an international body (now the United nations). Is it 
wishful thinking of old philosophers (from Kant to Derrida)? Is this a fundamental naivety 
that underlies ethical imperatives like justice and equity? It seems likely. We are in an age 
where the wisdom of Thucydides, that the nature of history is war, is more valid than the 
wisdom of Aristotle, who thought that the nature of politics was a discussion on the good 
life in the Polis. 
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dissociate also the two messianic spaces, about which we speak here under the 
same name? If the messianic appeal belongs to a universal structure, to this 
irreducible movement of the historical openness to the future (…) then how to 
think it together with the figures of abrahamic messianism?’63 In fact 
Derrida’s answer, or alternative, comes in the form of the adjective ‘Le 
messianique’(the messianic), and then later, in Voyous, in the form of the 
neologism: messianicity.  

As he writes near the beginnining of Spectres de Marx, one of the 
problems, or aporia’s the book tries to tackle (in a very different way than Leo 
Strauss) is the opposition between law and justice. ‘If the law (le droit) has 
something of vengeance’64, Derrida points to the necessity to think ‘justice 
from the angle of the gift, that means beyond the law’65. And that points for 
him to messianism66. At the end of the book he calls the messianic (‘le 
messianique’) an ‘absolute hospitability’: ‘Open, in the expectation (attente) 
of the event as justice, this hospitability is absolute only when it watches over 
its universality. The messianic, even under its revolutionary forms (and the 
messianic is always revolutionary, it has to) would be the urgency, the 
imminence, but, paradoxically, an expectation without horizon.’67 One cannot 
fail to see that the revolution seems to be put safely between brackets here.  

We know that Derrida rejected antionomiansm (from politique d’amities 
over Voyous to his last interviews). As he defended the concept of 
sovereignty, he defended ‘a democracy to come’ and ‘a justice to come’.  He 
defended (in the interview and in Voyous) warmly the international legal order 
and the United Nations (even if they needed reform). For him we cannot do 
without sovereignty, and not without the law.  The justice to come is based on 
an amelioration and critique of the legal framework by the ‘inconditionality’ 
of the translegal request of justice. In Voyous he states this firmly: ‘(…) justice 
exceeds the law (le droit) but also motivates its movement, the history and 
becoming of juridical rationality (…) The heterogeneity between justice and 
law does not exclude, it appeals on the contrary to their indissociability: no 
justice without appeal to judicial determinations and to the force of law, no 
becoming, no transformation, history or perfectibility of law without the 
appeal to a justice that will always exceed it’68.  This abyss or gap between 

 
63 Jacques Derrida, Spectre de Marx L’état de la dette, le travail du deuil et la nouvelle 
Internationale, Galilée,Paris, 1993, p. 266 (my translation). 
64 Ibid. , p.47 (my translation) 
65 Ibid., p.55. (my translation) 
66 Ibid., p 56. (my translation) 
67 Ibid., p 267. 
68 Voyous, o.c. p.208 (my translation);  
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law and justice that never can be filled is exactly the space of messianicity: 
‘This hiatus opens the rational space for a hypercritical belief, without dogma 
or religion, irreducible to any religious or implicitly theocratic institution’69. 
Referring back to Spectres de Marx he adds: ‘It is what I have called 
elsewhere the expectation without horizon of a messianicity without 
messianism70 .  

As in Spectre de Marx Derrida reverts also in Voyous to the oxymoron to 
evoke his messianic appeal, this messianicity. He calls it, a freedom without 
autonomy (une liberté sans autonomie), a heteronomy with slavery (une 
hétéronomie sans servitude), a passive decision (une decision passive) 71and 
finally, in the insert to the book, with the oxymoron of Paul and Benjamin, a 
weak force (une force faible), ‘an appeal to which all hopes are directed but 
that is in itself, without hope’72. When he tries to capture this messianicity in 
more philosophical terms, that is to say in a concept, he calls it a ‘hyperethics 
or hyperpolitics’73. This might bring us to a fundamental question about 
messianicity74: does it leave space for the political, or does it reduce politics to 
ethics? Does it leave space for the event, or does it delay any truly political 
event (protest, revolt, revolution)? Exactly this event-like character Deleuze, 
Badiou, Zizek, and Agamben try to think? Has Derrida indeed not put the 
revolution between brackets? Does one not need some sort of antinomianism 
to think politics (‘La politique’) as opposed to the political (le politique)?  
Does one not has to see, like Benjamin tried in his critique of violence75, that 
the exceeding of the law in justice, as political act, is, often  mirroring martial 
law, the state of emergency or state of exception (like general strike, revolt or 
revolution)?    

In this respect the work of Giorgio Agamben is extremely valuable, for it 
forces us to look the state of exception and sovereignty in the eye. To look to 
our present situation from the perspective of messianism to the wisdom of 
Thucydides, Schmitt and Strauss that war and the state of exception are the 
rule. Maybe his work is pointing to a way out. It is not really a third way, it is 

 
69 Ibid., p.211 
70 ‘L’attente sans horizon d’une messiancité sans messianisme’(Voyous, o.c. p. 211 (my 
translation). In fact he did not use that expression in Spectre de Marx, but called it ‘le 
messianique’.  
71 Voyou, o.c. p. 210. 
72 A c’est appel ce confient tous les espoirs, certes, mais l’appel reste, en lui-même, sans 
espoir’ (Voyous, ‘Prière d’inserrer, s. p. – my translation) 
73 Ibid. p. 210. 
74 I owe it to prof. Rudi Laermans, a longtime intellectual ‘companion de route’.  
75 Walter Benjamin, Kritik der Gewalt, see on this most controversial of Benjamin’s essays, 
Derrida’s Force de loi and Agamben, ‘the messiah and the sovreign’, in Potentialities.  
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a way to avoid the extremes and their synthesis. Badiou once said, on the 
occasion of the presentation of La communaite qui vient that the work of 
Agamben, the method of Agamben is to ‘diagonaliser les oppositions’, to 
diagonalize the oppositions. It is not easy to think it.  The true state of 
exception must be ultimately thought as (non-)synthesis between love (as the 
surpassing and fulfillment of the law) and revolt (as the suspension and 
destruction of the law). This messianic coincidentia opositorum might be the 
ultimate mystical ligne de fuite of Agamben’s messianism. Even if Derrida 
reverts to this figure of the messianic oxymoron, it seems that Agamben goes 
beyond Derrida’s synthesis, the indissociability of law and justice. That is the 
revolutionary side of his messianic philosophy.  

Conclusion 
As we have tried to show, Derrida was sharply aware that the ‘neo-

religious’ fundamentalist messianisms - if we allow it to be called messianism 
-, as a mask for power politics (the imperial vision for the elites, fear for the 
masses and fundamentalism for the morons) – that these really existing 
messianisms are a dangerous tendency in the contemporary political 
landscape. It is to stay clear of this messianism that he reduced the noun first 
to its adjective (the messianic), later by substantivating it in a neologism 
(messianicity). The antinomianism of neoconservative thought on the other 
hand, is using this ‘end time’ craze in the service of its imperial war policies 
(not only the Christian but also the Islamist one). The conservative 
revolutionary antinomianism, its contempt for international law, human rights 
and even the constitution itself, is a challenge for the leftwing antinomianism 
that is so strong in contemporary thought. This antinomianism strongly 
permeates the work of Giorgio Agamben, so beautifully exposed in his book 
on Saint Paul and many other writings, including the essay on the messiah and 
the sovereign.76 It is very poetic, enchanting, in its anarchic utopian beauty, 
the sublation of the law as the fulfillment of the law (by the law of love), the 
sublation of sovereignty and bare life in ‘life forms (formes-de- vie). It is 
antinomianism from underneath, from the coming community formed by 
‘singularités quelqonques’, which later became the multitude of Negri and 
Hardt. Indeed, this antinomianism might be the best philosophical armature 
the other-globalist movement could dream of. Its belief in the true state of 

 
76 Giorgio Agamben, Le temps qui reste, Un commentaire au premier epitre aux Romains, 
Editions Payot et Rivages, Paris, 2000.  Also Giorgio Agamben, ‘The Messiah and the 
sovereign’, in id., Potentialities, collected essays in Philosophy, Stanford University Press, 
1999, p. 160-176. 
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exception, however, has a sinister mirror in the antinomianism of the neocons. 
To put it bluntly: How can we distinguish good antinomianism from bad 
antinomianism?    

Which brings us back to Derrida’s oblique answer to Agamben in the 
interview that to do away with sovereignty, if thinkable, is not feasible and not 
desirable. Is this not implicating that ‘the true state of exception’ is neither 
feasable nor desirable either?  But on the other hand messianicity might prove 
very transient; furtive almost, like the other-globalist movement seems to have 
lost its momentum, is maybe over already. The moment that another world 
was possible seems to have passed, the time window seems to have closed on 
the darkening skies of history. Maybe the split second, as the door through 
which the Messiah could have entered (in Benjamin’s famous metaphor) has 
proven once again too narrow. To think the interruption of history, of history 
as catastrophe, is not nostalgic or frivolous at this moment, at the dawn of the 
21st century, as century of disaster. But it is, in the light of all the ‘really 
existing messianisms’ that surround us, a dangerous exercise. In the light of 
the really existing messianism ravaging the Abrahamic religions under the 
name of fundamentalism, the philosophical messianism might have to be 
rethought (that was Derrida‘s aim in deconstructing it). Just like the 
fulfillment of the law as sublation of the law (in revolt, revolution or in 
charity), redemption as the ‘true state of exception’ might, as a philosophical 
thought figure, need revision in a new, more critical light. 

When thinking of the ‘good’, ‘philosophical’ messianism from Benjamin 
to Agamben and beyond: how will we make a distinction between the state of 
exception (declared by the bad sovereign, the tyrant) and redemption as ‘the 
true state of exception’?   Can the not really existing, philosophical 
messianism hold its faiths in the light of the really existing, unphilosophical 
messianisms? Does antinomian philosophy not loose its innocence in the light 
of the really existing antinomianism? These questions are open to debate, they 
are questions for all of us. My answer would be – and here I tend to follow 
Derrida, I believe -: let’s go against all states of exception, even the ‘true state 
of exception’. And let’s be very careful with the charms of paulinic, sabatian 
or neo-sabatian, neo-situationist or whatever antinomianism, now we know 
‘the really existing antinomianism’ of the straussian necons. And in the light 
of the really existing messianism of the fundamentalists, ‘Messianicity without 
messianism’, could indeed really be read as a program: no more messianisms, 
only messianicities.  
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De slag om Fallujah

[Allawi's leugen. Brief aan de Europese leiders] 

(De Standaard, woensdag 17 november 2004) 

Op de website van De Standaard vindt men de volgende inleiding: “Het 
beleg van de Iraakse stad Fallujah lijkt ten einde. Wat overblijft zijn 
stukgeschoten huizen, gezinnen, soldaten en opstandelingen. Sorry, zegt 
Barham Salih, waarnemend premier van Irak, maar het kon niet anders: we 
moesten wel met geweld de stad zuiveren van terroristen. Een schande, roept 
filosoof Lieven De Cauter uit. En als Europa het waagt om mee te helpen aan 
deze 'pacificatie', begaat het oorlogsmisdaden en vraagt het om nog meer 
terroristische aanslagen.”  

 
Wat in Fallujah gebeurt, is verschrikkelijk. Het is een hel, ook en vooral 

voor de achtergebleven burgers. Daarom is het erg belangrijk dat de wereld 
niet de andere kant opkijkt. Na de verschrikkelijke gebeurtenissen in 
Nederland en de dood van Yasser Arafat, is het belangrijk terug te komen op 
het bezoek van Iyad Allawi, de zogenaamde interim-president van Irak. Die 
had tijdens zijn bezoek in Brussel de volgende boodschap voor de Europese 
leiders:  “If you beat terrorism in Iraq, you beat it everywhere”. Dat is een 
grove leugen. Het is zelfs twee keer fout. Het verzet in Irak is geen terrorisme 
en de escalatie van het geweld daar zal het terrorisme wereldwijd alleen maar 
aanwakkeren.  

Het is vreselijk dat een Irakees het legitieme verzet van zijn volk tegen een 
illegale bezetting gelijkstelt met terrorisme. Verzet is legitiem volgens de 
Conventie van Genève als een land illegaal wordt binnengevallen en bezet. De 
invasie in Irak was niet alleen illegaal (want zonder resolutie en toestemming 
van de Veiligheidsraad), ze was ook niet legitiem (er waren geen 
massavernietigingswapens en er waren geen banden tussen Saddam Hoessein 
en Al Qaeda).  

Het legitieme verzet van de Iraakse bevolking 'terrorisme' noemen is dan 
ook ongehoord. De inwoners van Fallujah schrijven in een open brief aan Kofi 
Annan (DS 24 oktober) dat als Al Zarqawi al bestaat, hij zeker niet in Fallujah 
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rondloopt. Al dat gedoe over terrorisme en de zogenaamde aanvallen van Al 
Zarqawi vormen volgens hen alleen maar een alibi om het verzet te breken. 
Het zorgt er alleen maar voor dat er duizenden burgerslachtoffers vallen.  

Allawi - oud-CIA-gediende - is een stroman van Amerika. In de ogen van 
de Irakezen zal hij nooit iets anders zal zijn dan een soort maarschalk Pétain, 
een collaborateur. Zijn regime is even gehaat als het Vichy-regime dat 
collaboreerde met nazi-Duitsland. En Europa is goed geplaatst om te weten 
wat bezetting en collaboratie inhouden. Laat ons dus alsjeblief niet recht 
praten wat krom is en rechtvaardig verzet in Irak over dezelfde kam scheren 
als blind terrorisme. Het komt erop aan de juiste keuze te maken en de 
scheidingslijn te leggen waar ze moet liggen, namelijk tussen gerechtigheid en 
onrecht. Helpen om zo snel mogelijk een einde te maken aan de illegale en 
illegitieme bezetting van Irak, is op termijn de belangrijkste investering in de 
strijd tegen het terrorisme.  

Leiders van Europa, werk niet mee met dit regime. Het zal het terrorisme 
alleen maar sterker maken, omdat de hemeltergende hypocrisie van de 
westerse politiek onder Amerikaanse imperiale paraplu de islam verder 
radicaliseert. De escalatie van de oorlog die nu, na de Amerikaanse 
presidentsverkiezingen, begonnen is met de totale vernietiging van Fallujah, 
vormt een wanhoopspoging van de VS en hun coalition of the willing om het 
verzet te breken. 

Als de Europese Unie meegaat in de logica om Irak met massale 
bombardementen te 'pacificeren', dan zijn we niet alleen medeplichtig aan 
oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. Die houding zal - niet 
geheel ten onrechte - van Europa ook een doelwit maken voor terroristische 
aanslagen. Want als het Westen duizenden burgers mag doden, dan zullen 'zij' 
niet blijven toekijken.  

John Pilger, een gezaghebbend politiek analist, zei vóór de oorlog dat de 
toekomst van de wereld van de sterkte van het Iraakse verzet zou afhangen. 
Een gedurfde uitspraak. Want als het verzet zwak zou zijn, dan zou Amerika 
ook Syrië en Iran aanpakken en overal ter wereld het script uitspelen van The 
empire strikes first : vanuit de lucht of zelfs de ruimte met een verpletterende 
technologische en militaire overmacht alle rebellen treffen en zijn nieuwe 
dominantie opleggen. Die strategie is nu spaak gelopen, dankzij het verzet in 
Irak. Want dat kun je alleen maar breken door hele delen van de bevolking de 
dood in te bombarderen.  

Het Iraakse volk is met de dag meer slachtoffer van een illegale en 
ongerechtvaardigde oorlog die totaal uit de hand loopt. De Europese Unie 
moet dan ook het Iraakse volk steunen en niet Allawi, die geen 
vertegenwoordiger is van dat volk. Haar eerste taak is protesteren tegen de 
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escalatie en de misdaden die met de oorlog gepaard gaan. En in elk geval moet 
ze met alle middelen medeplichtigheid aan deze misselijke en misdadige 
oorlog vermijden. Het is al erg genoeg dat individuele Europese staten 
meedoen.  

In Fallujah hebben de Amerikanen de watertoevoer afgesneden. Ze 
schieten op alles wat beweegt en laten geen medische verzorging van gewonde 
burgers toe. Het stilzwijgen van de wereldgemeenschap over deze 
oorlogsmisdaden is oorverdovend.  
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Wolfowitz

(De Standaard, lezersbrief, 18 maart 2005) 

Met de voordracht van Paul Wolfowitz als voorzitter van de Wereldbank 
(DS 17 maart) , bevestigt President Bush openlijk dat hij de harde lijn van de 
neocons nu pas echt op alle niveaus gaat doordrukken.  

Wolfowitz is een unilateralistische havik eerste klas en openlijke Likudnik, 
alleen geïnteresseerd in de militaire wereldoverheersing van Amerika, als 
garantie voor een vrij spel voor Israël. Die man is hoegenaamd niet 
geïnteresseerd in vrijheid en democratie, laat staan in het vooruithelpen van de 
ontwikkelingslanden. Onder zijn bewind zou de Wereldbank, die nu al een 
neoliberale wurggreep rond de derde wereldlanden legt, alleen maar verder 
opschuiven in de richting van een orgaan in dienst van 'de nieuwe 
Amerikaanse eeuw'. 

Zelden is de Amerikaanse politiek zo overheerst door sinistere figuren, die 
een heel eigen extremisme aan de dag leggen. Onder de tamelijk 
vertrouwenwekkende benaming 'neoconservatisme' prediken zij de greep naar 
de macht door militarisering. Wie even gedacht had dat Bush zich in zijn 
tweede ambtstermijn gematigder en meer multilateraal zou opstellen, moet nu 
al zijn ongelijk toegeven.  
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The organized nightmare 

[on 9/11, Iraq & Hurricane Katrina] 

(11 september 2005, oorspronkelijk in het Engels, ongepubliceerd) 

Like Christmas is a day to embrace all people of good will, it seems the 
anniversary of 9/11 has become the day to meditate on the state of the world. 
Everybody senses it somehow: the state of the planet does indeed deserve 
careful meditation. The world is in a state. In a terrible state. The awareness is 
beginning to dawn. It was about time as well. 

The 4th anniversary of 9/11 is overshadowed by the hurricane Katrina. Or 
one could also say that it is echoed by it. In the newspapers and on the net 
numerous comparisons are made between the handling of nine eleven and the 
handling of Katrina: a disregard for clear warnings (a hurricane hitting New 
Orleans was the third biggest possibility of a national disaster forecast since 
years), a slow response, followed by a cover-up of what really happened.  

If we look at the world now, we see climate change becoming catastrophic 
with a speed that even leaves pessimists baffled: Portugal, Spain, France, 
Rumania, Austria, Switzerland … all over Europe, this summer, 
meteorological phenomena have been disastrous on a scale that beats our 
memory of any previous summer in our lifetime. And now there is Katrina, the 
biggest natural disaster in American history. But it proves, everyday more so, 
not only to be ‘an act of God’ but also a manmade disaster. A disaster of 
neglect and indifference to the fate of people; especially the black and the 
poor, of course.  

The war on terror has proved equally disastrous: it has reinforced terrorist 
attacks, because the war in Iraq that was linked with the war on terror through 
a web of lies, made people all over the world mad with anger. Obviously you 
don’t have to be a Muslim, let alone a fundamentalist, to be angry when there 
is no real political alternative. And when radicalism feeds on constant anger, 
people are seduced into fundamentalism. As in asymmetric warfare, people 
who see thousands of their own killed, may some day decide to bring it home 
to the aggressor by retaliating lethally. That is the logic of terrorism: it is the 
response to overpowering military aggression (of the US in the Middle East, 
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Afghanistan, Iraq, of Israel in Palestine, of Russia in Chechnya, etc). It is time 
we start thinking of terrorism as a response to asymmetric warfare, and time 
we stop this logic. For those who did not get it yet: terrorism can only be 
stopped by stopping asymmetric warfare.  

Shortly after nine eleven, I wrote: “The war on terror is extremely 
dangerous. It has the potential of thrusting us into a spiral of violence. The 
logic of war, in any case, will only help terrorism reach a new level of 
magnitude”. I am almost flabbergasted myself of how true these words have 
proved ever since. It carries names: Istanbul, Madrid, London. All of them sad 
anniversaries in the making. So, one thing is clear on this 4th anniversary of 
9/11: terrorism cannot be fought by a ‘war on terror’. It is only enhanced by it. 
And to speak frankly: quite rightly so. What do they expect? That millions of 
Muslims (be they Shi’a or Sunni!) sit down and watch while tens of thousands 
innocent Iraqi people, who had absolutely nothing to do with 9/11, often 
women and children, are slaughtered – for oil, geo-strategic military presence 
and neocon and Likudnik extremism? Come on. It is time to wake up.     

Another prediction of mine was that all that would come out of the war in 
Iraq was, the total destruction of the country and a few hundred thousand dead 
Iraqis. Well, we‘re getting there. Trust me.    

Unlike Katrina, the state of emergency the Bush administration brought to 
the world was manmade, a so-called ‘willed state of emergency’. The war on 
terror is indeed juridically speaking a ‘willed state of emergency’, or ‘state of 
exception’. When you put together the doctrine of pre-emptive strike (a 
supreme crime against peace, for it claims the right to a war of aggression); 
the not signing of the Kyoto agreements; the non signing of the non 
proliferation treaty; the suspension of basic civil rights by the Patriot Act; the 
making of extrajudicial spaces, like Guantanamo and Diego Garcia (they are 
concentration camps in the strict sense of the word); the systematic use of 
torture (not only in Guantanamo but also in Abu Ghraib and elsewhere - and it 
is going on!); the secrecy, the propaganda and lies that are becoming second 
nature of government; the hunt for uninbedded journalists, the non recognition 
of the International Criminal Court in The Hague - then one has to admit: 
Bushite politics are based on ‘exceptionalism’, on the proliferation of the state 
of emergency, defined as the suspension of normal law (both of international 
law and of the American constitution itself). This logic of ‘exceptionalism’ 
will also proliferate worldwide. Even military magazines have warned that if 
enemy combatants are not treated as prisoners of war under international law, 
others will treat American soldiers likewise outside the Geneva Conventions. 
Instead of bringing democracy and freedom to the world the Bush 
administration is spreading lawlessness and disorder.  
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The fact is and remains: the war in Iraq, as a war of aggression, has 
destroyed the international legal order that was building up slowly but steadily 
since WWII. Add to this: war crimes, like the use of cluster bombs against 
civilians, and the use of depleted uranium; the slaughtering of entire cities 
(Fallujah, Al Qaim, Haditha - it is ongoing but we are not aware of the fact 
and the Western mainstream press doesn’t really bother reporting on it); the 
practices of systematic torture; systematic disappearances and, last but not 
least, the privatization of warfare (these thousands of paramilitary contractors 
are just as much ‘non legal combatants’ as the inmates of Guantanamo) – and 
you get the picture: all this has destroyed the international legal frame of 
warfare. It is proving disastrous for the people of Iraq. It is proving disastrous 
for the American troops. It will prove disastrous for many wars to come.       

But something might change. Whether you read the International Herald 
Tribune,   listen to the radio and watch the television, or read the internet, it 
grabs you by the throat: the anger in America over Katrina is overwhelming. 
And the link to the war in Iraq is obvious to all: it is because of Bush‘s war 
plans that funds for repairing the levee and the pumps were reduced. And it is 
because of the war that the army and the national guards were failing in 
numbers and material. It seems that there were not enough helicopters to fill 
the breach in the levee. Can you believe it? ‘Imperial overstretch’ in its most 
painful version. 

It is as if America woke up overnight. The façade of America as wealthy 
superpower fell. It is faced with a traumatic picture in the mirror: a deeply 
divided society ridden by race and class, where the poor, like in the Titanic, 
sink quicker.  Anger in America is immense and deep, it is mingled with 
shame and disgust. And the worst revelations, like the many decaying corpses, 
the real number of casualties - it might be ten thousand or more - are still to 
come. Katrina and its aftermath might rip the veil of lies surrounding neocon 
policies. It might mean the end of the neocon tide. It should. Because the 
states of emergency, both natural and manmade, are proliferating. Global 
warming and global war seem to blow up in their faces.  

But maybe I am mistaking my wishes for reality. The neocons have a firm 
grip on American politics. They took over the Republican Party, so to speak, 
and have important influence on the Democratic Party. Be sure of one thing, 
however: if it doesn’t blow up in their faces, it will blow up in ours. New 
Orleans gives you a picture of what that might mean. The ‘conspiracy’ of 
global warming as a permanent catastrophe and the war on terror as a 
permanent planetary state of exception is about to take you (and all of us) on a 
spooky ride. Believe me. That is the lesson to be learned on this anniversary 
for those who open their eyes and dare to look into the dark.        
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Anger goes against the spirit of Christmas and doesn’t score very high in 
moral charts (as I am quite choleric myself, I know). But maybe this time the 
anger of the people - first the anger of the Iraqi resistance and now the anger 
of the American public - will prove a highly moral and political virtue. It 
might save the world from this nightmare, the dangerous cocktail of neocon 
planetarian states of exception coupled with the permanent catastrophe of 
global warming. One can only hope it.  

Maybe Katrina will, one day, mark the anniversary of the moment when 
humanity woke up and undid the organized nightmare happening before its 
eyes; eyes mostly lulled to sleep in front of so called ‘reality TV’ and caught 
in the daily rat race of the global, neoliberal capitalism. Maybe. It would not 
make the corpses floating in the muddy waters of New Orleans less obscene. 
No. This faint hope cannot undo this scandal. But if Katrina proves to be a 
turning point in American politics, then and only then, in a sense, it might lend 
the disgrace of these ugly (and at least partly avoidable) deaths, some dignity. 
All depends on the power of anger in the American people, now and in the 
months to come. Maybe this time there is an alarm going off that Bush cannot 
silence. Even not with all the corporate media in this/his world. Maybe the 
American people will hear it, finally, loud and clear: ‘This is your wake up 
call’. Maybe. 
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De wraak van Tal Afar 

(14 september 2005, ongepubliceerd) 

Vandaag, op 14 september 2005, zijn er 148 mensen omgekomen door 8 
zelfmoordcommando’s. De precisie waarmee we daarover op de hoogte 
worden gehouden, is voorbeeldig. Er wordt zelfs bijgezegd dat die 
zelfmoordcommando’s naar eigen zeggen handelden uit wraak voor Tal Afar. 
Maar over Tal Afar zelf vernemen we weinig of niets. Ja, er wordt gewag 
gemaakt van een zuiveringsactie van het Amerikaanse leger tegen de 
‘buitenlandse terroristen’ met medewerking van het Iraakse leger en de 
uitdrukkelijke zegen van president Talabani. Sec, geen details, geen cijfers. 
Klaarblijkelijk niet nodig. Nochtans - elke dode is er een teveel, ik weet het 
wel - maar Tal Afar is andere koek. Dat is van een heel andere orde en een 
heel andere schaal.  

De meest recente aanval op Tal Afar is niet minder dan ‘urbicide’, het 
liquideren van een hele stad. Tal Afar, een stad van circa 200.000 inwoners77, 
wordt in de zogenaamde Battle of Tal Afar met de grond gelijk gemaakt. Dat 
betekent tienduizenden vluchtelingen en vele, vele dodelijke slachtoffers, 
meestal onschuldige burgers. Het Rode Kruis meldt dat ze de humanitaire 
crisis rond Tal Afar niet meer aankan.  

Er is iets mis met de body count en met de berichtgeving in het algemeen. 
Volgens The Lancet zijn er, zoals u weet, al minstens honderd duizend 
slachtoffers, maar die cijfers werden meteen in twijfel getrokken. Bevindingen 
die gebaseerd zijn op gangbare statistische methodes waarvan The Lancet, 
wetenschappers van de Johns Hopkins University en overigens alom gebruik 
wordt gemaakt. Maar ja die cijfers willen we niet horen, dus shoot the pianist. 
Maar de verantwoordelijke voor het onderzoek laat zich niet kisten. In een 
recente mail-discussie schreef hij dat volgens de statistische extrapolatie het 

 
77 Wanneer ik dit even check op wikipedia voor de boekpublicatie van deze tekst, vertelt 
wikipedia English mij dat de stad in 2007 tot 80.000 mensen is teruggevallen: dus meer dan 
de helft van de bevolking is dood of gevlucht. 
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dodental eigenlijk op 285.000 uitkomt, dus dat hun officiële schatting nog erg 
voorzichtig is. 285.000! U leest dat goed78. En voor de goede orde: volgens 
The Lancet bijna allemaal gevallenen aan Iraakse zijde, waaronder heel veel 
vrouwen en kinderen. Het evenwicht in de berichtgeving is totaal zoek. Er is 
een soort van gewijde stilte over de echte cijfers van de Amerikaanse 
bezetting. En wie anders beweert, wordt meteen als een extremist van links 
weggezet.    

De Amerikaanse aanval op Tal Afar is niet alleen gruwelijk en 
wraakroepend (hier heel letterlijk te nemen) - zonder meer een misdaad tegen 
de menselijkheid - maar ook absurd. Die buitenlandse terroristen die altijd 
weer ontsnappen, jammer toch. Misschien zal het lukken bij een volgende 
stad, na Fallujah, Al Quaim, Haditha, en Tal Afar. Ramadi, Samarra, Rawa 
and het gebied van Al Quaim staan ook nog op het lijstje, naar het schijnt 
(aldus bekend gemaakt door Irak’s minister van defensie Saadan Al-Dulaimi). 
Men kan zich terecht afvragen of die terroristen geen handig excuus zijn om 
de burgerbevolking murw te slaan en zo het legitieme verzet tegen de illegale 
bezetting te breken. Misschien zal het vernietigen van alle steden het verzet 
breken? Of juist aanwakkeren? Waarom niet meteen het hele land van de kaart 
vegen? Nuke it. Nu, de geruchten over en de bewijzen van het gebruik van gas 
en witte fosfor worden steeds sterker. Onvoorstelbaar. Het gaat wel om 
vrouwen en kinderen. De terroristen en de verzetstrijders tegen een illegale 
bezetting smelten altijd weg om elders toe te slaan. De Irakezen beweren dat 
zelfmoordcommando’s tegen Irakezen niet gebeuren door het Iraakse verzet, 
dat hoor ik altijd opnieuw van onze Iraakse contacten.  

Lafaards zijn het, dat ze de tanks, de vliegtuigen, de bommen, kortom het 
verpletterende militaire overwicht niet met de blote handen, als reguliere 
soldaten met open vizier te lijf gaan. Ik bedoel. Natuurlijk zijn die terroristen 
en de verzetstrijders verdwenen tegen dat Darth Vader met zijn technologische 
(al dan niet illegale) superwapens toeslaat om heelder steden van de kaart te 
vegen.   

En dan zijn er de verdwijningen, de martelingen, de doodseskaders van het 
regime  die massaal dood en terreur zaaien. De vele doden die toegeschreven 
worden aan het verzet, zijn eigenlijk een gevolg van doodseskaders die de 
zogenaamde ‘Salvador Optie’ uitvoeren: het terroriseren van de bevolking om 
zo het verzet te breken. Recentelijk heeft zelfs de VN alarm geslagen over de 
verdwijningen, martelingen, en doodseskaders van het regime (dat betekent 
dus onder directe of indirecte Amerikaanse controle).  Over die body count en 
het hele kader een beetje meer precisie alsjeblief. Het moeten geen exacte 

 
78 Natuurlijk zijn de cijfers intussen bijgesteld tot 1,2 miljoen, zie verderop. 
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cijfers zijn (want de Amerikanen houden de pers in een moordende 
onwetendheid, blijkbaar), maar het zwijgen over de schaal van de aanval op 
Tal Afar en de desastreuze gevolgen ervan voor de burgerbevolking, is 
werkelijk onaanvaardbaar.  

Maar hier waag ik om de lezer een idee te geven toch maar een ruwe 
schatting: 100.000 mensen dakloos, 5.000 zwaargewonden, 500 mannen 
opgepakt zonder vorm van beschuldiging bestemming onbekend, 200 mannen 
gedood, 150 vrouwen en 100 kinderen. En honderden die koken van ergernis 
en woede, en steeds meer tot alles in staat zullen zijn.  Zo van die grootte orde. 
Men leze www.uruknet.com.  Dan kan je misschien, als je die samen legt met 
International Herald Tribune, die wel over Tal Afar heeft bericht, zij het erg 
eenzijdig, een evenwichtig beeld scheppen van de gruwel die gebeurt voor de 
ogen van de hele wereld, die de andere kant opkijkt, samen met zowat de hele 
pers.  
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De grootste roof aller tijden? 

(21 september 2005, ongepubliceerde lezersbrief) 

Vandaag, twee gebeurtenissen in mijn mailbox. Chicago stemt een voorstel 
dat Washington vraagt de troepen op een ordentelijke en snelle manier naar 
huis te brengen. Fantastisch nieuws. Je zou bijna beginnen te geloven dat de 
mensheid (en dat is in eerste instantie het  Amerikaanse deeltje ervan) nog niet 
geheel en al verloren is.  

En dan dit: een miljard dollars, geld dat bedoeld was voor de heropbouw 
van Irak, werd gestolen. ‘De grootste kraak uit de geschiedenis’ noemt de 
Iraakse Minister van Financiën het. Het is zo triestig dat je er gegarandeerd 
moet bij lachen. Het is echt tragi-komisch.  

Wie hier ook achterzit: Al Qaeda (die zitten de laatste tijd overal achter), 
de Russische maffia (vertrouw ik voor geen haar), Kellog Brown & Root (ik 
overdrijf, maar ze hebben daar toch ook al wat in hun zak gestoken, en in New 
Orleans passeren ze weer aan de kassa), het verzet (dat zou te mooi zijn) of de 
CIA (die zitten toch overal ergens tussen en dat sinds mensenheugenis) of 
Blackwater (ik zeg maar wat - vestzak-broekzak operaties, daarin 
specialiseren de neocons zich) ?  – het is intriestig en lachwekkend tegelijk.  
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Witte fosfor 

(De Standaard, vrijdag 18 november 2005) 

Het Amerikaanse leger geeft nu toe dat het inderdaad witte fosfor heeft 
gebruikt tegen de het Iraakse verzet in Fallujah (DS 17 november) , terwijl het 
dat kort geleden nog in alle toonaarden ontkende. Dat is geen fait divers.  

Natuurlijk blijft het leger liegen als het beweert dat het witte fosfor alleen 
als (letterlijk) rookgordijn en als verlichting van het slagveld heeft gebruikt. 
Beide functies zijn overigens nogal contradictorisch. Wie de verkoolde lijken 
en verminkte lichamen heeft gezien op de RAI-reportage van vorige week of 
op internet zoekt, weet wel beter: er zijn ook vrouwen en kinderen 
omgekomen en anderen werden zwaar verminkt.  

Witte fosfor blijft, als het in contact komt met waterhoudende cellen, 
doorbranden. Het is een chemisch wapen dat volgens een verdrag uit 1980 
verboden is. Dat verdrag hebben de VS niet ondertekend. Maar dat maakt het 
wapen nog niet legaal, zoals zij beweren.  

De pijnlijke ironie van de hele geschiedenis wordt alsmaar duidelijker: 
men gebruikt martelingen (in Abu Ghraib en elders) in een illegale invasie die 
zogezegd bedoeld was om het Iraakse volk van het barbaarse terreurbewind en 
de martelpraktijken van Saddam Hoessein te bevrijden. En nu geeft de VS toe 
dat ze zelf chemische wapens gebruiken. Precies dat wat ze aan die 
demonische Saddam toeschreven.  

Bovendien lijkt men voortdurend te vergeten dat zowat alle informatie die 
we over Irak hebben en terugvinden in de media van het Amerikaanse leger 
zelf komt en van hun embedded journalists. Als pers en media hun werk doen, 
zal straks ook onomstotelijk vaststaan dat de VS ook napalm hebben gebruikt 
in Fallujah en elders. Het heet nu MK 77. Zoals ook het gebruik van verarmd 
uranium ooit als een onvoorstelbare, want 'eeuwige' schande zal worden 
gebrandmerkt. Wie nu nog niet door heeft dat de oorlog in Irak op een 
gigantische reeks van leugens en oorlogsmisdaden berust, steekt zijn of haar 
kop in het zand.  
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Witte fosfor (2): het debat 
(De Standaard, vrijdag 25 november 2005) 

In zijn lezersbrief stelt Miel Swillens (DS 21 november) dat Lieven De 
Cauter een anti-Amerikaanse activist is die 'natuurlijk liegt' in zijn 
lezersbijdrage van 18 november. Hij besluit zelfs dat De Cauter de waarheid 
liever geweld aandoet om zo propagandistisch te kunnen scoren.  

Persoonlijk kan ik die redenering moeilijk volgen, tenzij we ervan uitgaan 
dat hier iemand de pen vasthoudt die nog steeds klakkeloos in de American 
Dream gelooft. Als enig argument wordt immers aangehaald dat witte fosfor 
geen chemisch wapen zou zijn. Swillens verwijst daarvoor naar een uitspraak 
van Jean-Pascal Zanders, directeur van de NGO Bioweapons Prevention 
Project. Maar Zanders is slechts één expert.  

Andere experts uiten hun twijfel of witte fosfor al dan niet een chemisch 
wapen is. De Italiaanse reporter Sigfrido Ranucci toonde onlangs aan dat de 
VS zélf witte fosfor als chemisch wapen bestempelden en dat in een rapport 
op de website van het Pentagon bevestigden. Tenminste... als het door Saddam 
werd gebruikt tegen zijn Koerdische onderdanen (DS 24 november). 

Als het door de VS alleen tegen ,,vijandige strijders'' wordt ingezet (voor 
zover zo'n wapen selectief kan worden ingezet in een stad als Fallujah), wordt 
het plots een conventioneel wapen. Dat is pas een ongenuanceerde 
gedachtekronkel, die alleen een fervent VS-aanhanger blindelings durft te 
maken.  

Laat ons liever deze discussie achterwege laten. We zijn het er allemaal 
over eens dat witte fosfor een wapen is dat als een dodelijke regenbui over zijn 
slachtoffers neerdaalt en daar afschuwelijke brandwonden achterlaat, zowel op 
'strijdmakkers' als onschuldige burgers. Dan spat toch elk droombeeld 
onafwendbaar uit elkaar. De vraag naar de (chemische) aard ervan is dan 
slechts van ondergeschikt belang.  

Ik steun Lieven De Cauters onverdroten pogingen om het Amerikaanse 
propagandisme aan de kaak te stellen dan ook volmondig. Dat er meer dan iets 
fout zit aan de houding van de VS (en Groot-Brittannië) in Irak én elders mag 
nu toch wel stilaan duidelijk zijn. Het is aan hen om op geloofwaardige wijze 
het tegendeel te bewijzen. Tot vandaag echter tevergeefs.  

Jef Van Bauwel 
(Antwerpen) 

Antwoord aan Miel Swillens 
In mijn korte tekst over witte fosfor (DS 18 november) heb ik helemaal 

geen 'morele equivalentie' gemaakt tussen het regime van Saddam Hoessein en 
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de VS, zoals Miel Swillens beweert in zijn tweede brief naar aanleiding van 
mijn tekst.(DS 28 november). Dat is een zware beschuldiging. Maar ze is 
totaal uit de lucht gegrepen. Ik heb het helemaal niet gehad over Saddam 
Hoessein. Ik heb het nooit gehad over Saddam, hoe zou ik dan een morele 
equivalentie kunnen maken. Het dictatoriale regime van Saddam was voor de 
Amerikanen maar het laatst ingeroepen alibi voor de oorlog. Het is in deze 
oorlog nooit om Saddam gegaan, maar om controle over olie, permanente 
basissen en geostrategische uitschakeling, of opsplitsing, van een machtig land 
in het Midden-Oosten. Over de misdaden van dictator Saddam Hoessein moet 
een onafhankelijke Irakese of internationale rechtbank oordelen (die 
voorwaarden zijn volgens velen in dit proces niet vervuld). Maar over de 
politiek van het Westen die zogenaamd democratisch is, moeten wij, de 
burgers, oordelen. Deze oorlog is zonder meer een van de grootste misdaden 
tegen het international recht, het oorlogsrecht, de mensenrechten en zelfs 
tegen de menselijkheid, sinds de oorlog in Vietnam. En, hij maakt onze wereld 
daarenboven alleen maar onveiliger. Zelfs in Amerika beginnen ze dat te 
beseffen. Misschien is het tijd dat u dat ook begint te beseffen, Mr Swillens. 

Lieven De Cauter 

Witte Fosfor (3) 
(De Standaard, 28 november 2005) 

In zijn lezersbijdrage van 25 november stelt Jef Van Bauwel dat ik Lieven 
De Cauter ervan beschuldig te liegen. Dat klopt niet. In mijn brief (DS 21 
november) heb ik alleen maar gezegd dat je net zo goed kunt beweren dat 
professor De Cauter 'natuurlijk' liegt als dat het Amerikaanse leger 'natuurlijk' 
liegt, zoals De Cauter doet. In beide gevallen gaat het om een vooroordeel.  

Wat me echter stoort is dat Lieven De Cauter per se een morele 
equivalentie wil tot stand brengen tussen het regime van Saddam Hoessein en 
de VS. Terwijl, als het Amerikaanse leger in Fallujah fosforbommen heeft 
gebruikt, waarbij burgerslachtoffers zijn gevallen, er geen sprake is van 
morele equivalentie. Evenmin als er sprake is van een morele equivalentie 
tussen de nazi's en de geallieerden, ook al hebben beide 
terreurbombardementen uitgevoerd op grote steden. 

Voorts ben ik net als Jef Van Bauwel voorstander van een wereld zonder 
oorlog.  

Miel Swillens 
(Gent)
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Witte fosfor (4) 
(De Standaard, 5 december 2005) 

Jean-Pascal Zanders schrijft dat de definitie van chemische wapens berust 
op ,,het exploiteren van de directe toxische inwerking van een chemisch 
product op een levend organisme, om militaire objectieven te bereiken'' (DS 
30 november) . Hij voegt eraan toe dat ,,exploitatie van 'de irriterende werking 
van witte fosfor' wel degelijk onder het begrip chemische oorlogvoering valt. 
Dat laatste scenario zou een ernstige inbreuk zijn op de conventie over 
chemische wapens". Maar dan gaat het fout: ,,Mij zijn geen gegevens bekend 
die zo'n gebruik van witte fosfor in Fallujah suggereren" en zonder overgang 
volgt een vreemde gedachtekronkel: ,,Vandaar mijn stelling dat witte fosfor 
geen chemisch wapen is".  

Maar het is ook duidelijk voor wie even nadenkt: het gebruik van witte 
fosfor in Fallujah, ooit een stad van 300.000 inwoners, treft ook burgers, 
inclusief vrouwen en kinderen. Daarenboven heeft witte fosfor geen 
,,irriterende werking'', maar brand door tot op het bot. Hoe kan Zanders dan 
stellen dat witte fosfor geen chemisch wapen is?  

Nu, de 'kernproblematiek' is natuurlijk de oorlog en niet de wapens die erin 
gebruikt worden. Het is nogal wiedes dat de oorlog in Vietnam een veel 
grotere misdaad was dan de napalm die er gebruikt werd. Natuurlijk maken de 
onnodige gruweldaden het nog veel erger. En zijn ze ook een argument tegen 
die oorlog in het bijzonder en tegen oorlog in het algemeen.  

En dan is er het te pas en te onpas gebruik van het woord anti-
amerikanisme. Het is een geniale uitvinding: wie kritiek heeft op de 
Israëlische politiek is antisemiet en per analogie heeft men een term 
uitgevonden die ook school maakt, namelijk wie de politiek van de VS 
veroordeelt, getuigt van anti-amerikanisme. Dat belet niet dat ik het mijn 
plicht vind om te protesteren tegen de muur in Israël, tegen de cynische 
Amerikaanse neoconservatieve doctrine voor wetteloze wereldoverheersing, 
tegen de war on terror als planetaire uitzonderingstoestand, tegen de oorlog in 
Irak en tegen alle misdaden in deze meest misselijke oorlog sinds Vietnam. 
Dat heeft met anti-amerikanisme niets, maar dan ook volstrekt niets te maken.  

Lieven De Cauter  
filosoof aan de KU Leuven en initiatiefnemer van het BRussells Tribunal 
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De permanente oorlog 

[Bij de derde verjaardag van de invasie in Irak] 

(8 maart 2006, wellicht ongepubliceerd) 

Op 20 maart is het de derde verjaardag van de invasie in Irak. Het is een 
trieste verjaardag met een trieste balans. Een illegale invasie die de 
internationale rechtsorde bewust omvergekegeld heeft. Pre-emptive strike is in 
termen van internationaal recht een agressieve oorlog en sinds Nürenberg is 
dat nog altijd de hoogste misdaad: de misdaad tegen de vrede. En dan de 
leugens. Historici zullen er een serieuze kluif aan hebben. Volgens mij komen 
ze er binnenkort niet meer uit hoe de regering Bush met zoveel leugens weg 
kon komen. En Blair deed nog beter: omdat hijzelf loog zag het hoofd van de 
BBC zich gedwongen ontslag te nemen. En dan zijn er nog: Guantanamo en 
andere (geheime) kampen, Abu Ghraib, witte fosfor en andere chemische 
wapens, zoals MK77 (lees napalm), en heuse urbicides, 'shock and awe'-
aanvallen op steden als Fallujah, Tal Afar, Al Haditha en Al Quaim, met 
duizenden slachtoffers, ook vrouwen en kinderen. 

Irak is het belangrijkste conflict van het moment omdat het een test case is 
voor een geopolitieke strategie. De war on terror is een permanente, planetaire 
oorlog. Irak is slechts één luik daarvan. Het recent verschenen ‘Defense 
Review Report’, waarin het Pentagon zijn plannen voor de komende vier jaar 
ontvouwt, bevestigt dat. We zitten, ondanks de ‘tegenslagen’ in Irak in een 
long war, een permanente oorlog tegen terrorisme en schurkenstaten. Het al 
dan niet bombarderen van de Iraanse kerninstallaties is nu al onderwerp van 
gesprek bij de bakker.  

Van deze war on terror zullen velen onder ons het einde niet meer 
meemaken. Permanente oorlog is de beste optie voor een imperiale macht. De 
Amerikanen willen de wereld in de eenentwintigste eeuw kost wat het kost 
blijven overheersen. Daarom stellen ze al hun oorlogen en interventies voor 
als noodzakelijk; en ook hun permanente basissen en hun nieuwe kernwapens 
en ook hun chemische en biologische wapens, en hun drones, en de controle 
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over de media en het internet, en straks ook hun ruimtewapens. 
Oorlogsmisdaden, martelingen, kampen buiten elke rechtsorde, het gebruik 
van verarmd uranium, witte fosfor, geheime operaties en aanslagen om het 
verzet te breken door de bevolkingsgroepen tegen elkaar op te zetten - het mag 
allemaal. Zij zijn de verdedigers van vrijheid en democratie, de hoop van de 
wereld (zoals Richard Perle schrijft in End of Evil - How to win the war on 
terror)… Het gewenste resultaat: Amerikaanse overheersing zonder 
internationale rechtsorde.  

Er zijn intussen in totaal naar schatting twee- en wellicht drie-
honderdduizend mensen omgekomen in Irak. 300.000! Les Roberts, de leider 
van het onderzoeksteam van het Johns Hopkins University met het fameuze 
Lancet-rapport, schreef naar aanleiding van de controverse over de officiële 
schatting van 100.000, dat de eigenlijke statistische uitkomst van hun 
onderzoek (met Fallujah en dergelijke bij gerekend) op 285.000 slachtoffers 
uitkwam. En dat was een paar maand terug, dus... Daarenboven is de 
medische, humanitaire, politieke en intellectuele situatie in het land is 
verschrikkelijk. Geen drinkbaar water, een paar uur per dag elektriciteit. Raids 
op ziekenhuizen door het Amerikaans leger; op ziekenhuizen met kapotte 
uitrusting en veel te weining medicmanenten en zelfs bijna zonder dokters. 
Want niemand is veilig, vooral journalisten, dokters en academici niet (zie 
daarover www.brusselstribunal.org). Men wil duidelijk de intellectuele 
bovenlaag van Irak vernietigen. En de bezetter kijkt toe. De oorlog heeft tot 
totale desintegratie en chaos geleid in Irak. En - ik snap niet dat zoveel mensen 
het zien als een ver-van-ons-bed-show -  tot een onveiliger wereld. Want het 
islamfundamentalisme is door deze oorlog groot geworden. En ook het 
terrorisme is dichtbij gekomen: Istanboel, Madrid, London.   

Dààrom is het belangrijk om deze derde verjaardag van de illegale invasie 
van Irak niet onopgemerkt voorbij te laten gaan en dit feit met straatprotest te 
gedenken. Laat de vredesbetoging van 19 maart in Brussel (zie 
www.geenoorlog.be), die kadert in een international actieweekend waartoe de 
Amerikaanse vredesbeweging heeft opgeroepen, de eerste schuchtere lentedag 
worden. Het begin van de lange lente van een eeuwige wereldvrede? Ik wou 
dat ik het kon geloven… Maar aan de jongeren (van alle leeftijden) zeg ik: zet 
nog eens ‘Mosh’ op van Eminen, luister nog eens goed naar de tekst en spring 
dan op die verdomde trein naar Brussel. “…For our next generation… to 
speak and be heard.” 
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The cardinal rule

[for terrorists and journalists alike] 

(22 mei 2006, ongepubliceerd) 

Brian Whitaker, in response to a Human Rights Watch report accusing the 
Iraqi 'insurgents' of war crimes, concludes: “The cardinal rule … you don't 
attack civilians”. (The Guardian, October 3th 2005). Indeed. I shall not defend 
any attacks against innocent civilians ascribed to the 'insurgents'. But the 
invaders have done nothing else since the beginning of the war: the cluster 
bombing of civilians, the use of depleted uranium in ammunition, the use of 
white phosphorus in the massive attacks on cities like Fallujah, and large scale 
aerial bombing, killings and raids all over the place. The principal researcher 
of the report published in The Lancet, Les Roberts, estimates that 285.000 
thousand people died so far (so the official number of the Lancet report, 
100.000, was indeed extremely 'conservative'). In any case, that is a very, very 
different scale of war crimes than the 1.594 civilians and 895 Iraqi security 
forces reportedly killed by ‘the insurgents’ (some of whom might have links to 
special forces of the coalition, like the two disguised Brits in Basra). 

Take the list of largely unreported urbicides (the killing of cities) that is 
going on in Iraq. It is becoming a new sort of serial killing: Fallujah, Al 
Quaim, Al Haditha, Tal Afar, Samarra, Al Quaim again. Why do we learn so 
little about the number of people killed, about the war crimes and human 
rights violations committed during these ongoing, relentless operations? In a 
bulletin, the Mafkarat al-Islam correspondent in Al Quaim  reported on 
Sunday that Dr. Ali ar-Rawi, the Director of the Emergency and Critical 
Reception Ward of Al Quaim General Hospital, said that 80 percent of the 
dead and wounded which his facility had taken in, so far, in the US offensive 
have been women and children. I would assume these are innocent civilians in 
the definition of Human Rights Watch. Dr. ar-Rawi confirmed that no bodies 
of resistance fighters nor even any injured resistance fighters had come to the 
hospital. Dr. ar-Rawi said that US forces were preventing medical teams from 
recovering bodies from under the rubble of bombed-out houses. They were 
shooting at ambulances. According to many reports (including the one by 
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Dahr Jamail, see www.Brusselstribunal.org ) this is systematic practice, at 
least since the second siege of Fallujah. So, even if we can agree that the 
cardinal rule is 'you don't target civilians', the occupiers do it in such 
proportion that their war crimes (those of illegal invaders!) are still outdoing 
the crimes of the terrorists. 

"Because so many people support the cause of the insurgency, they have 
been unwilling to critique the methods and the means", says Miss Whitson 
from HRW quoted by Whitaker. Indeed.  The question is, of course: are these 
war crimes committed by the Iraqi resistance? These terrorist acts seem, in the 
first place, to have the aim of destroying the credibility of the resistance and 
the unity of Iraqi people. I have been meeting and corresponding with quite a 
few Iraqis since the beginning of the war and all are absolutely unequivocal 
about this: these terrorist acts have nothing to do with the Iraqi resistance and 
are not committed by Iraqis. They are rather meant to discredit it. Where is Al 
Zarqawi? Why do so many Iraqis believe he doesn't even exist? 

So, even if we agree on the cardinal rule, there is, beside the rule of 
proportion, the rule of prudence, which applies in cases where facts are hard to 
get hold of, facts pertaining to who really is behind the bombings and who is 
winning with these terrorists attacks. That is why people who show serious 
concern and try to be well informed, are silent about this war. It would be a 
shame to blame all on the resistance now, while serial urbicide is going on, 
tens of thousands of innocent civilians are killed and the whole country is 
destabilised and destroyed for generations, its historical heritage and national 
identity damaged for ever, in this really unfair, unjust, illegal, illegitimate, 
ugly war. 

We believe human rights organisations and journalists should also adhere 
to the  
cardinal rules of proportionality and prudence. 
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Een vergeten humanitaire catastrofe  

[bij de zesde verjaardag van de invasie van Irak] 

(Vrede.be, 20 maart 2009) 

De zesde verjaardag van de invasie van Irak is weer eens de trieste 
gelegenheid om een bilan op te maken: er vielen in zes jaar bezetting 1,2 
miljoen burgerdoden, 5.500 academici en intellectuelen zijn vermoord of 
gearresteerd. Er zijn 4,7 miljoen vluchtelingen: 2,7 miljoen binnen het land en 
2 miljoen zijn gevlucht naar buurlanden. De Golfoorlog, 13 jaar embargo, de 
invasie en de bezetting hebben Irak volgens het Rode Kruis veranderd in een 
land van weduwen en wezen: 2 miljoen weduwen en 5 miljoen wezen, 
waarvan er vele dakloos zijn (naar schatting 500.000). Bijna een derde van de 
kinderen is ondervoed en bijna allen zijn getraumatiseerd. 70% van de meisjes 
gaat niet meer naar school. De medische voorzieningen, ooit de beste van het 
Midden-Oosten, zijn totaal ingestort en halen na zes jaar ‘reconstructie’ nog 
altijd niet het minimum. 75% van het medisch personeel heeft zijn job 
verlaten. Meer dan de helft daarvan zijn het land ontvlucht (waaronder 20.000 
dokters). Door het gebruik van verarmd uranium in munitie is het aantal 
kankergevallen en miskramen drastisch gestegen. De situatie van de vrouwen 
is volgens een recent Oxfam-rapport zorgwekkend. De studie stelt 
omomwonden dat, ondanks optimistische berichten in de pers, de situatie van 
de vrouw almaar verslechtert. De meest elementaire voorzieningen zijn nog 
steeds niet voorhanden. Toegang tot drinkbaar water is voor grote delen van 
de bevolking een probleem. Dagelijks is er slechts 3 tot 6 uur elektriciteit, en 
dat in een staat die ooit een natie was van ingenieurs. Meer dan 4 op 10 
Irakezen leven onder de armoedegrens en de werkloosheid is immens (28,1% 
van de actieve bevolking).  

 
Er zijn naast de 36 officiële gevangenissen, honderden geheime 

gevangenissen. Er zijn volgens een Iraakse vereniging voor politieke 
gevangenen 400.000 mensen in hechtenis, waaronder 6.500 minderjarigen en 
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10.000 vrouwen. Er wordt op grote schaal gemarteld, niemand krijgt een 
proces, 87% is zelfs niet eens officieel in staat van beschuldiging gesteld. Ook 
de corruptie is immens: volgens Transparency International is Irak, na 
Somalië en Myanmar, het meest corrupte land ter wereld. Het American
Foreign Affairs Magazine noemt Irak zonder meer een failed state. Dit wordt 
gesymboliseerd door het feit dat Irak, dat de derde grootste oliereservoirs ter 
wereld heeft, zelfs olie moet invoeren. Men staat op het punt om voor 25 jaar 
concessies te verlenen aan internationale (ook Europese) oliebedrijven, maar 
dat is onwettelijk. In plaats van reparaties te betalen voor de derving van 
miljarden olie-inkomsten en voor de enorme schade aan de infrastructuur van 
het land, gaat men het nog eens bestelen.   

 
Al deze gegevens zijn ontleend aan rapporten en kwamen uitgebreid aan 

bod in de informatiesessie in het Europees Parlement georganiseerd door het 
BRussells Tribunal op 18 maart (2009) met een panel van Iraakse specialisten. 
Op 19 maart was er dan een sessie in het Belgische parlement, waar een 
parlementariër na de uiteenzettingen van de Iraakse cardioloog dr. Al Kubaissi 
ruiterlijk toegaf dat hij geen idee had van de schaal van de humanitaire ramp. 
Wie kan het hem verwijten? In de pers horen we weinig of niets over de 
humanitaire catastrofe in Irak. In de kranten is er sprake van verkiezingen, van 
een occasionele bomaanslag, van het politiek proces, van de positieve 
resultaten van de surge, maar over het lijden van het Iraakse volk… niets. We 
zijn ingeslapen en we troosten ons: Obama plant de terugtrekking van de 
troepen, dus Irak is zo goed als opgelost. De waarheid is dat we deze 
humanitaire catastrofe willen vergeten, omdat het Westen ervoor 
verantwoordelijk is. Natuurlijk in eerste en laatste instantie de regeringen van 
Bush en Blair, maar ook Nederland en vele andere Europese landen zoals 
Italië, Denemarken, Polen en Hongarije maakten deel uit van de coalitie en 
zijn dus medeplichtig en Antwerpen was een cruciale doorvoerhaven. Dus ook 
Europa heeft heel wat boter op het hoofd. En dan komt de Engelse MEP 
(Member of European Parliament) Baroness Emma Nicholson of 
Winterbourne in het Europees parlement doodleuk verklaren dat Irak een 
‘blossoming democracy’ is. Jezus Christus!  

 
Hoe is het mogelijk dat we de gevolgen van een oorlog die de hele wereld 

heeft beroerd, zo kunnen wegmoffelen, ondanks de stroom van onthutsende 
rapporten? Darfoer klinkt intussen als een klok (en terecht), als een soort van 
Afrikaanse Holocaust, maar de misdaden tegen de menselijkheid van een bijna 
genocidaire schaal in Irak worden onder de mat geveegd. Als de pers haar 
werk niet doet, hoe kan dan de publieke opinie beroerd worden? Zelfs 
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vredesactivisten en goedmenende politici zijn niet op de hoogte. Dit soort van 
desinformatie, en de desinteresse die eruit voortvloeit, zou men een vorm van 
negationisme kunnen noemen, of althans een soort van immorele 
onwetendheid. “Wir haben es nicht gewusst”, zullen we zeggen. Maar de 
mensen van het Midden-Oosten zullen het ons niet vergeven. Laat dat 
duidelijk zijn.  
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Beschouwingen bij de zevende verjaardag van 

de oorlog in Irak 

(DeWereldMorgen, zondag 21 maart 2010) 

Terwijl de verjaardag van de oorlog in Irak nadert, moet ik denken aan wat 
ik zeven jaar geleden schreef. Dat deze illegale invasie niets te maken had met 
de oorlog tegen de terreur maar lang op voorhand was gepland en niet uit was 
op democratie maar op de vernietiging van Irak. Dat werd toen hier en daar 
openlijk weggehoond. Men vond mij wel sympathiek of aandoenlijk in mijn 
woede maar niet on the level als het om wereldpolitiek ging. Ter 
voorbereiding van een avond naar aanleiding van die zevende verjaardag op 
20 maart, lees ik een boek: Cultural Cleansing in Iraq. Why museums were 
looted, libraries burned and academics murdered. De basisstelling luidt, 
geloof het of niet, dat het doel van de oorlog van het begin af aan de 
vernietiging was van de Iraakse staat. 

Maar er is meer: de culturele zuivering van Irak, het laten plunderen van 
musea, het platbranden van bibliotheken en het vermoorden van academici 
paste volgens de auteurs in deze oorlogsstrategie. State ending, staatsdestructie 
- het zal ongetwijfeld een concept worden dat ingeburgerd zal raken, naast 
genocide en zijn afgeleiden zoals urbicide (stadsvernietiging), sociocide 
(vernietiging van het sociale weefsel), mnemocide (vernietiging van het 
collectieve geheugen). Men mag het hopen. Want deze begrippen en hun 
verwevenheid zijn, helaas, niet alleen bruikbaar in Irak. 

Over de plundering van de musea werd uitgebreid bericht, zij het zonder de 
verantwoordelijkheid bij de bezetter te leggen, zoals het internationaal 
oorlogsrecht bepaalt. En zonder het te zien als een strategie van ‘mnenocide’. 
Over de honderden academici die het slachtoffer zijn geworden van gerichte 
moorden (de zogenaamde targeted assassinations) is het al die jaren stil 
gebleven. 

Nochtans. In de eerste drie maanden van de bezetting waren er al 250 
academici omgebracht. Het BRussells Tribunal heeft intussen een lijst van 437 



 

159 

slachtoffers, een lijst die wereldwijd als referentie fungeert. Omdat intussen 
ook de professoren die deze moorden en verdwijningen documenteerden zijn 
vermoord of gevlucht, is het steeds moeilijker geworden om deze lijst up to 
date te houden. 

Maar tegen juni 2006 waren er volgens de Christian Science Monitor al 
2500 academici vermoord, ontvoerd of het land uitgejaagd. Niemand weet 
hoeveel er tot op vandaag de dag zijn vermoord. Wel weten we dat duizenden 
zijn bedreigd - vaak via brieven met kogels - en gevlucht. 

Naast de academici zijn ook media-professionelen, dokters, ingenieurs en 
geestelijke leiders doelwit geweest van intimidaties, ontvoeringen en gerichte 
moorden. Belangrijk is dat het, in het geval van academici, niet gaat om 
sektarische moorden, want statistieken wijzen uit dat er geen lijn zit in de 
moorden. Wel zijn vooral professoren in leidende functies geviseerd, en niet 
alleen Baathisten. 

Deze moorden zijn nooit onderzocht, de schuldigen nooit gevonden, laat 
staan vervolgd. Hoe zou dat komen? Misschien omdat zowel de bezetter als de 
nieuwe machtshebbers het niet belangrijk vonden. Of misschien omdat de 
inzet van doodseskaders, zoals weleer in El Salvador, deel is van de strategie. 
Dat is wat het boek betoogt: het vermoorden van academici was en is deel van 
de ‘Salvador option’. 

Conclusie van de auteurs? Het doel was de intellectuele klasse, die toch de 
basis zou moeten vormen voor de nieuwe democratische staat, te liquideren. 
Zo sinister is het. Zo sinister dat men het moeilijk kan geloven. En toch is het 
waar: het uitschakelen van academici en andere beroepsgroepen uit de 
middenklasse stond in functie van het eerste en hoogste oorlogsdoel: de 
destructie van de Iraakse staat. ‘State-ending’ in plaats van ‘Nation building’. 

Volgens de inleiders van het boek was dit oorlogsdoel een beslissing 
waarbij drie partijen elkaar gevonden hebben: de neoconservatieven die door 
de ‘shock and awe’ van Irak een showcase wilden maken, met idealiter 
permanente basissen in een geostrategie van militaire dominantie als project 
voor een ‘Nieuwe Amerika eeuw’, de Israëlische staat die af wou van een 
machtige staat in zijn achtertuin en de olie-industrie die de hand wou leggen 
op een van de belangrijkste olievoorraden ter wereld. 

Ook dat heb ik zeven jaar geleden geschreven. Wat ik daarover allemaal 
naar mijn hoofd gekregen heb. Nu staat het zwart op wit, met veel voetnoten, 
goed gedocumenteerd in een boek – ik zou durven zeggen een waarlijk 
historisch boek - dat uitgegeven is door een uitgeverij met wereldfaam, Pluto 
Press. Misschien zal de wereld het nu gaan beseffen. 

Wereldwijd protest vanuit academische hoek zou mooi zijn. Maar een 
minuut stilte voor de vermoorde collega’s zal niet volstaan. Want, en dat 
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maakt het pas verpletterend, dit is allemaal nog maar het topje van de ijsberg: 
de kinderen die zwaar misvormd geboren worden door het gebruik van 
verarmd uranium en witte fosfor, het gebrek aan drinkbaar water, elektriciteit 
en medische verzorging, de vernietiging van het schoolsysteem wat een 
verloren generatie oplevert, de 1.2 miljoen doden en de 5 miljoen 
vluchtelingen – dat alles samen maakt de oorlog in Irak tot de grootste 
oorlogsmisdaad en de grootste door mensen gemaakte humanitaire catastrofe 
van de laatste decennia. 

En: ze duurt voort. Er is weinig of geen hoop op verbetering, zeker niet na 
de recente verkiezingen. Voeg daar nog de ontelbare bomexplosies bij en de 
sektarische desintegratie van het land, de afrekeningen en de etnische 
zuiveringen onder minderheden (ook daar een heel hoofdstuk over in het 
boek) - en je hebt een beeld van de hel. En wij, wij kijken allemaal meer en 
meer de andere kant op. Omdat we Irak na zeven jaar spuugzat zijn. 

Ik ben er ook een beetje moe van geworden.  Maar ik van mijn kant heb, 
het is bitter om het te moeten vaststellen, na zeven jaar gelijk gekregen met 
mijn toen absurd bevonden these over de vernietiging van Irak. Ook Bush 
heeft gelijk gekregen met zijn fameuze show op het dek van de USS Lincoln 
die eerste mei van 2003: “mission accomplished”. Inderdaad: Irak is 
vernietigd. Gelukkige verjaardag, meneer de President!  Ja, tu quoque Obama. 

Lieven De Cauter is filosoof en voorzitter van het BRussells Tribunal 
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Negationisme? 

(De Standaard, 23 augustus 2010) 

Het cijfer van 106.147 burgerslachtoffers als bilan van de oorlog in Irak is 
onaanvaardbaar. Iraq Body Count telt alleen de doden die door internationale 
media zijn rerapporteert, en zegt dat ook zelf, dus dat is een fractie van het 
werkelijke aantal. Nu, dat onderrapporteren is traditie (als het ons goed 
uitkomt, natuurlijk).  

In een conferentie in Harvard in 2007, waar men 13 landen in oorlog 
vergeleek, stelde men vast dat 80 % van gewelddadige doden ongerapporteerd 
bleven. Het stadsbestuur van Najaf stelde in datzelfde jaar al dat er 40.000 
ongeïdentificeerde doden waren begraven in hun stad alleen al. Het fameuze 
Lancet artikel, opgesteld door een onderzoeksteam van John Hopkins 
University, stelde in 2006 jaar dat er 600.000 waren, in 2007 stelde het 
gerenommeerde ORB dat er 1.2 miljoen doden waren. Deze studies werden 
weggewuifd en verdacht gemaakt. Nochtans werden door Les Roberts (de 
leider van het Lancet onderzoek) dezelfde wetenschappelijke methodes 
gebruikt als deze die hij gebruikte in Darfoer, Bosnië, Congo, waar zijn cijfers 
niet werden in vraag gesteld.  

Conclusie? In 2010 zijn er zeker een miljoen doden. De VN Hoge 
Commissaris voor de Vluchtelingen, António Guterres, heeft geconstateerd 
dat Irak 's werelds bekendste conflict is, maar de minst bekende humanitaire 
crisis. De humanitaire gemeenschap is pas laat begonnen met de omvang van 
de grootste mensgemaakte humanitaire catastrofe in de geschiedenis van het 
Midden-Oosten te erkennen. Volgens recente cijfers van de UNHCR zijn er nu 
2,7 miljoen ontheemde Irakezen in intern en 2,2 miljoen vluchtelingen, vooral 
in de buurlanden. Een op zes Irakezen werd verplaatst. Meer dan acht miljoen 
Irakezen zijn aangewezen op humanitaire hulp.  

Hoe lang gaan we dat nog blijven ontkennen? Als we dat blijven doen zal 
het nageslacht (want de waarheid komt toch vroeg of laat aan het licht) ons 
allemaal beschouwen als negationisten. En dat zijn we, bewust of onbewust. 
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Lieven De Cauter, filosoof, Kuleuven 
Patrick Deboosere, demograaf, VUB 
Dirk Adriaensens, Sosirak  
stichters van het BRussells Tribunal  
 

Noot: “A study of 13 war affected countries presented at a recent Harvard conference found 
over 80% of violent deaths in conflicts go unreported by the press and governments. City 
officials in the Iraqi city of Najaf were recently quoted on Middle East Online stating that 
40,000 unidentified bodies have been buried in that city since the start of the conflict. When 
speaking to the Rotarians in a speech covered on C-SPAN on September 5th, H.E. Samir 
Sumaida’ie, the Iraqi Ambassador to the US, stated that there were 500,000 new widows in 
Iraq . The Baker-Hamilton Commission similarly found that the Pentagon under-counted 
violent incidents by a factor of 10. Finally, a week ago the respected British polling firm 
ORB released the results of a poll estimating that 22% of households had lost a member to 
violence during the occupation of Iraq, equating to 1.2 million deaths. This finding roughly 
verifies a less precisely worded BBC poll last February that reported 17% of Iraqis had a 
household member who was a victim of violence. There are now two polls and three 
scientific surveys all suggesting the official figures and media-based estimates in Iraq have 
missed 70-95% of all deaths. The evidence suggests that the extent of under-reporting by 
the media is only increasing with time.” (Les Roberts, 20 Sep 2007 - 
http://www.globalresearch.ca/index.php?context=viewArticle&code=ROB200709
22&articleId=6848) 
Op deze pagina staat de ganse discussie:  
http://www.brussellstribunal.org/Lancet111006.htm 
De PDF file kan je hier vinden: 
 http://www.brussellstribunal.org/pdf/LancetComments.pdf 
Les Roberts en zijn team hebben mortality studies uitgevoerd in o.a. Congo, Darfur, Bosnië 
en de gebruikte methode is de enig wetenschappelijk aanvaarde. 
Zelfs interne memo’s van het Engelse MoD bevestigen dit: 
A memo by the MoD's Chief Scientific Adviser, Sir Roy Anderson, on 13 October, states: 
"The study design is robust and employs methods that are regarded as close to "best 
practice" in this area, given the difficulties of data collection and verification in the present 
circumstances in Iraq."  
One of the documents just released by the Foreign Office is an e-mail in which an official 
asks about the Lancet report: "Are we really sure the report is likely to be right? That is 
certainly what the brief implies." 
The reply from another official is: "We do not accept the figures quoted in the Lancet 
survey as accurate. " 
In the same e-mail the official later writes: "However, the survey methodology used here 
cannot be rubbished, it is a tried and tested way of measuring mortality in conflict zones." 
http://news.bbc.co.uk/go/pr/fr/-/1/hi/uk_politics/6495753.stm 
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[Interludium�4]��
De�spookachtigheid�van�de�

oorlog�–�‘Irakese�Geesten’�van�
Mokhaled�Rassem�

(Rekto:verso, 2010�) 

(Hoe communiceer je over de ervaring van oorlog? In de voorstelling 
Irakese geesten probeert Mokhallad Rasem het onwezenlijke geweld van de 
vervreemding tijdens de recente Irak-oorlog te laten voelen. Samen met twee 
andere gevluchte Irakese kunstenaars en twee Vlaams-Duitse actrices is hij 
daar gruwelijk goed in geslaagd. Dat vond ook de jury van het Theaterfestival 
‘10, die deze voorstelling selecteerde uit het aanbod van afgelopen seizoen.) 

 
Na kort en hevig protest tegen de illegale invasie in Irak in 2003 heeft de 

publieke opinie zich afgewend van het land. Zeven jaar later komt Irak alleen 
nog in het nieuws met kleine artikeltjes over weer eens een bomaanslag. We 
willen graag geloven in een terugtrekking van het Amerikaanse leger, ook als 
die voor een groot stuk schijn dreigt te worden, en dus berusten we in een 
permanente bezetting van het land. Weinigen lijken te beseffen dat het hier 
gaat om een van de grootste mensgemaakte humanitaire catastrofes van de 
laatste decennia: 1,2 miljoen doden, 5 miljoen vluchtelingen, van wie 2,5 
miljoen in de buurlanden en 2,5 miljoen zogenaamde IDP’s, internally 
displaced persons. Voeg daarbij de vernietiging van de staatstructuur, de 
ineenstorting van het onderwijssysteem en de medische zorg, het gebrek aan 
voedsel en drinkbaar water, de jacht op academici en journalisten, de 

 
� Rekto:Verso juli-augustus 2010. http://www.rektoverso.be/nummers/920-nr-42-juli-
augustus-2010/1450-de-spookachtigheid-van-de-oorlog-irakese-geesten-van-mokhallad-
rasem 
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dagelijkse stroompannes, de sektarische spanningen en etnische zuiveringen, 
en je krijgt een idee van de hel. Toch is het juist dat helse van het dagelijkse 
leven in Irak onder de bezetting dat nooit aan bod komt in onze media. Deze 
ervaring van de oorlog kan wellicht alleen in kunst (boeken, theater, films) 
haar neerslag vinden. Maar ook daar blijft ze problematisch, omdat het trauma 
van de oorlog sprakeloos is en dus moeilijk uit te beelden, want letterlijk 
‘onvoorstelbaar’ voor wie het niet meemaakte.  

Het theaterstuk Irakese geesten, geproduceerd door het Antwerpse 
kunstencentrum Monty, dat al sinds het begin van de oorlog werkt met Irakese 
kunstenaars, neemt deze uitdaging aan. Mokhallad Rasem pakt in deze 
voorstelling met twee andere gevluchte Irakese jonge kunstenaars en twee 
Vlaams-Duitse actrices het loodzware thema met de nodige lichtheid en 
humor aan. Het stuk begint met de evocatie van het beeld van loslopende 
dieren uit de zoo van Bagdad kort na de invasie. Hoewel de lange 
openingsscène misschien niet helemaal zelfdragend is, wordt met het beeld 
van die ontsnapte dieren de surrealistische toon gezet. 

Dan leggen de Duitse meisjes uit dat zij de gastvrouwen zijn en dat de 
oorlog in drie scènes zal worden uitgebeeld. Deze uitleg wordt in vier talen 
gebracht, waarbij de ‘onmondige’ Irakezen als ‘specimen’ (ontsnapte dieren?) 
telkens de hand opsteken als het woord Irakezen valt. Drie Irakezen te kijk in 
ons theater, onze freakshow, onze zoo. Een slapstickscène, die toch past in dit 
brechtiaanse Lehrstuck. Taal en vertaling spelen een prominente rol. Zoals 
onvermijdelijk in dit soort multiculturele theater, is het hele stuk een 
vertaalslag (tussen Arabisch, Engels, Duits, Frans en Nederlands), want er is 
geen taal die alle spelers gemeenschappelijk hebben. Dat banale maar reële 
gegeven belichaamt heel concreet de onmogelijkheid om de traumatische 
ervaringen van de oorlog over te dragen. 

 
In de eerste oorlogsscène, die het moment vlak voor de invasie uitbeeldt, 

zien we hoe de vrouwen aan het hamsteren slaan en de mannen zich te pletter 
roken. Ondertussen wordt een maaltijd voorbereid in grote, ronde, oosterse 
dienbladen (met een watermeloen in een glansrol – naar verluidt een van de 
vruchten waarop de Iraqi’s de eerste oorlogsdagen hebben overleefd). Plots 
beginnen de grote schotels die als tafel dienen te beven: de bombardementen 
zijn begonnen. Een beklijvend beeld, van een grote cinematografische kracht. 

Na de uitbeelding van de val van Saddam Hoessein dragen alle spelers 
maskers van oude mensen met uitstaande oren, alsof iedereen na de oorlog op 
slag oud is geworden. Van dagelijkse gebaren blijft niets over. Zo wil een van 
de personages iemand een hand geven, waarop de ander reageert door zijn 
handen in de lucht te steken alsof hij onder schot wordt gehouden. Of neem de 
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zwangere vrouw, die zich bij het gezelschap voegt: deze uitbeelding van een 
zwangerschap belichaamt de terugval van de mens tot biologie, en stelt een 
leven centraal dat niet langer beschermd wordt door burgerschap en 
wettelijkheid, maar louter leven wordt. En dus een ding. De baby: een bal die 
van de scène rolt. Deze vervreemding komt ook sterk tot uiting in de scène 
waarin een van de acteurs jankend smeekt om een sleutel op de deur tussen 
hem en zijn vriend, tussen hem en zijn broer, tussen hem en zijn bloedeigen 
moeder... De voorstelling toont hoe (in de woorden van de programmatekst) 
‘na de val van het regime alles veranderde: van de bewegingen en de liederen 
tot de reclame, van de spelletjes en de liefde tot de geuren en kleuren van de 
hemel.’ 
 
Ook het voyeurisme van het (westerse) publiek en de oorlog als spektakel 
komen voorturend in het vizier: zoals na de proloog de show begint met het 
vliegende tapijt van Aladdin, zo komen aan het einde de Oscaruitreikingen: 
voor beste slachtoffer, beste uitbeelding van angst, beste uitbeelding van 
geweld. Bij elke prijs hoort, zoals gebruikelijk bij dergelijke gelegenheden, 
een korte filmprojectie en een kort statement door de winnaar. Een van die 
filmpjes is een montage van Salvador Dali die als het ware instructies geeft bij 
het omverhalen van het standbeeld van Saddam Hoessein. Een kortsluiting 
tussen de barokke frivoliteit van een surrealistische poseur en de 
gemediatiseerde omverwerping van de tiran. De getuigenissen van de acteurs 
die tot dan toe nauwelijks een woord gesproken hebben (behalve in het 
Arabisch) zijn pakkend, vooral de litanie ‘Thanks to the war’ van een van de 
drie. Ik kan niet anders dan de tekst integraal te citeren: ‘Thanks to the war. 
Without the war I could not be here. Thanks to the war. Without the war I 
couldn’t have seen corpses nor sniffed their smell. Thanks to the war. Without 
the war I couldn’t have lost my fears, and I would be afraid now just of 
darkness, or dogs. Thanks to the first war, the second, the third and the eternal 
one inside me that will never end. Thanks to the war. Without the war I could 
not be in this show. Thanks to the war. Without the war I could not make you 
applaud in the end. So in the end, while you are applauding, don’t forget to 
say… thanks to the war.’ Deze litanie, gefluisterd in het Arabisch doorheen 
een batterij van tien microfoons en waarvan elke slagzin vertaald wordt door 
de presentatrices in avondkledij, gaat door merg en been. De drie 
getuigenissen vormen de prangende apotheose van een carnavaleske show, die 
iets heeft van een revue: een cabaret van de oorlog. 
 

Irakese geesten is een precieze voorstelling, die door de ontdubbeling 
tussen uitbeelding en uitleg de noodzakelijke ironie inbouwt en door de 
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scènewisselingen invalshoeken opent. Dit is de oersterke basis ervan: de 
voorstelling thematiseert ook zelf de onmogelijkheid om de ervaring van de 
oorlog uit te beelden. Humor is daarbij niet alleen een truc maar belichaamt, 
achter het circusachtige van de hele vertoning, de kracht van de lach die ook 
buiten het theater, in reële extreme situaties, het ondraaglijke draaglijk maakt. 
Deze levenswil stuwt onmiskenbaar het stuk en geeft de clownerie de 
geloofwaardigheid van een reality check. 

De filosofische les uit dit macabere cabaret zou als volgt kunnen luiden: 
elke oorlog ontketent als collateral damage een terugval in de natuurtoestand. 
Deze natuurtoestand is niet alleen of zelfs niet zozeer het geweld van de 
bommen op straat, maar het onwezenlijke geweld van de vervreemding: een 
onderhuidse oorlog van allen tegen allen. Ook van het individu tegen zijn 
eigen getraumatiseerde psyche: ‘de eeuwige oorlog binnenin die nooit zal 
eindigen’. 

Wie meer inzicht in en uitleg over de oorlog in Irak zoekt, zal op zijn 
honger blijven. Maar wie de spookachtigheid van de oorlog aan den lijve wil 
ondervinden, mag deze voorstelling niet missen. Hopelijk krijgen de Irakese 
geesten de kans om overal gezien te worden. Ze hebben gelijk dat ze hier 
komen spoken. Want, hoe onervaren en onkundig ook in de verschrikkingen 
van de oorlog, onschuldig zijn we niet. 

(Irakese geesten, Mokhallad Rasem – Monty, was, na een première in de Monty en een 
eerste tournée, opnieuw te zien tijdens het Theaterfestival op 27, 28 en 29/08 in Monty. 
Daarna was de voorstelling nog elders te gast.) 
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IV�

�Tegen�fundamentalismen���
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Einde van de Verlichting

[over de Deense cartoons] 

(De Standaard, 6 februari 2006) 

Het is nu wel stilaan een feit: we zijn in de Nieuwe Middeleeuwen 
aanbeland. In sommige Amerikaanse Staten voeren ze Darwin af in het 
secundair onderwijs en nu mag men al geen cartoons over de islam meer 
maken - cartoons die toch per definitie gemaakt zijn om te spotten met alle 
zogenaamd ernstige zaken - of men krijgt een boycot van de hele Arabische 
wereld op zijn dak. Waar gaan we naartoe? We beleven het einde van de 
Verlichting, ik zeg het u. Men zou, in alle ernst, alle kranten van de wereld, 
alle weekbladen en tijdschriften en websites, kortom alle kanalen die de vrije 
meningsuiting hoog in het vaandel dragen, ook en vooral de Arabische, 
moeten oproepen om die onschuldige Deense cartoons van de profeet te 
publiceren. Want, het wordt een beetje te gortig. Het ligt aan de wil van de 
bewoners van de planeet aarde of we straks allemaal in intelligent design 
moeten geloven en ook nog moeten buigen voor Mohammed. Ik pik dit 
niet. Als totaal onschuldige humor niet meer kan, dan zijn we werkelijk in de 
nieuwe middeleeuwen aanbeland. Weet je wat dat betekent?  

Een gedachte-experiment kan alles duidelijk maken. "God is dood", 
Nietzsche, "Nietzsche is dood", God - die tekst heb ik indertijd in Leuven 
meer dan een keer op een wc-deur gelezen. Een klassieker onder de 
filosofische toilethumor. Niets aan de hand. Transponeer dit even naar het 
nu. 'Allach is dood'. Nietzsche. 'Nietsche is dood'. Allach. Dat is plots heel 
andere koek. Ik vroeg het aan een islamitische student van mij: 'Als iemand de 
tekst “God is dead; Allach is dead; JHWH is dead” op het bord zou zetten, 
tekent die dan meteen zijn doodsvonnis? What do you think, Sahil?'. 
'Definitely', lachte hij, een crême van een Indische jongen. Ik lachte ook. Maar 
eigenlijk is het om bij te wenen.   

Dit kan toch niet. Ik wil dit niet meemaken. Het Einde van het tijdperk van 
de Verlichting? Kan je je voorstellen wat dat voor alle denkende mensen van 
de wereld zal betekenen? Afschuwelijk. Dus moeten alle kranten die zichzelf 
respecteren sito presto deze cartoons publiceren. Dit gaat niet over of tegen de 



170 

islam, maar over iets totaal anders, en, naar mijn gevoel, veel belangrijker: 
over tolerantie, openheid, vrije meningsuiting. Verlichting. Nu overal en 
massaal publiceren die cartoons, of we zijn er geweest.  En er is alle reden toe: 
om te weten of die cartoons aanstootgevend zijn of niet, om de lezer te laten 
oordelen, moet elk artikel dat daarover handelt er een paar van publiceren. Dat 
is toch gewoon goede journalistiek. Of niet soms? Ze zijn te vinden op - onder 
talloze andere website neem ik aan: 
http://www.newspaperindex.com/blog/2005/12/10/un-to-investigate-jyllands-
posten-racism/. Echt waar, totaal onschuldig. Daar gaan we de vrije 
meningsuiting toch niet voor op offeren zeker? Of is er alleen nog vrije 
meningsuiting en echte nieuwsgaring op het internet? Is dat het laatste bastion 
van het vrije denken? Het is ver gekomen. 

We zitten tussen hamer en aambeeld, tussen de neo-imperialistische 
leugens van de Verenigde Staten en het islamo-fascisme van de 
fundamentalisten, tussen de logica van oorlogsmisdadigers en de logica van 
terroristen. En het ergste van al is: het zijn objectieve bondgenoten. En wij, de 
gematigde wereldburgers van allerlei kunne, ook de gematigde islamieten, zijn 
de sigaar.  

Kan ik niet emigreren naar een andere planeet? Tot dit tijdperk overwaait. 
Tsjonge, Tjonge, Tsjonge. De Nieuwe Middeleeuwen. Succes ermee.      

 
Lieven De Cauter, cultuurfilosoof  
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Tegen de polarisering van de wereld 

[nogmaals over de Deense cartoons] 

(6 februari 2006, ongepubliceerd) 

Zoals de beeldenstorm geen religieuze maar een in religieuze termen 
uitgedrukte sociale revolte was - denk aan het Geuzenboek van Boon - zo zijn 
ook de rellen naar aanleiding van de Deense cartoons, een pijnlijke religieuze 
‘vertaling’ van een diepe volkswoede. De woede van de moslims over de 
Deense cartoons, die velen onder hen waarschijnlijk niet gezien hebben, is een 
woedeuitbarsting die – ik ben niet de eerste om het te zeggen – uiteindelijk 
een reactie is op sociale uitzichtloosheid en vooral op de war on terror van 
Bush in het bijzonder en de Midden-Oosten politiek van de Verenigde Staten 
in het algemeen. De Verenigde Staten hebben de fundamentalisten eerst 
gesteund - de Taliban, Bin Laden - om ze dan vervolgens tot grote vijand uit te 
roepen. Ze hebben het fundamentalisme een definitieve doorbraak bezorgd 
door de oorlog in Irak, een oorlog die een van de grootste misdaden van deze 
tijd is; de opperste misdaad tegen het internationaal recht (pre-emptive strike 
op basis van leugens), het gebruik van illegale wapens, misdaden tegen de 
menselijkheid (Fallujah, Tal Afar, Al Quaim, …) en tegen de mensenrechten 
(Abu Ghraib en de ‘Salvador option’). Om van de etterende Palestijnse 
kwestie maar te zwijgen. Dat heeft de islam in ijltempo verder geradicaliseerd. 
Deze anti-westerse gevoelens vonden hun uitweg in een identiteitspolitiek en 
een fundamentalisme dat antwoorden geeft op alle vragen. Ook, en vooral 
omdat er geen echt alternatief was: alle politieke projecten die een alternatief 
hadden kunnen bieden zijn ofwel mislukt of opgeruimd: het nasserisme, het 
arabisch nationalisme, het marxisme, het socialisme – ofwel niet aangekomen: 
het andersglobalistisch verzet.  

Maar, deze gezworen vijanden, de islamfundamentalisten en de 
Amerikaanse neoconservatieven, zijn objectieve bondgenoten. Want politiek 
is, helaas niet, zoals Aristoteles zei, de realisering van het goede leven in de 
polis, maar helaas, zoals Carl Schmitt betoogde, het bepalen van een vijand. 
De Verenigde Staten hadden na de val van de Sovjet-Unie een vijand nodig. 
Alleen al om het militair-industrieel complex draaiende te houden en om hun 
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‘pre-eminence’(lees: hun wereldoverheersing) te bestendigen door hun 
‘Project for the New American Century’ door te voeren. En ook de 
fundamentalisten hebben een vijand nodig: het westen. De gevaarlijke, 
decadente, goddeloze, onbetrouwbare westerse, Americano-Europese 
beschaving. De neoconservatieve politiek van wereldoverheersing door 
permanente oorlog (dat zeggen zij zelf), en het islamfundamentalisme 
(islamisering van het hele leven, en als het even kan de hele wereld) zijn 
daarom objectieve bondgenoten. Het zal erop aankomen om die twee 
macropolitieke krachten, die bondgenoten zijn in de polarisering, tegen te 
gaan. Een eerste stap in die richting is het besef van dat objectieve 
bondgenootschap.  

Ook op lokaal (ik wou al zeggen micropolitiek) niveau: het Vlaams Belang 
spint garen bij deze kwestie, nogal wiedes. Maar ook de 
islamfundamentalisten, die evenzeer een polarisering willen, schieten hier te 
lande verder wortel. We moeten vermijden dat islam gelijkgesteld wordt met 
extremisme en fundamentalisme. Net zoals niet alle christenen 
fundamentalisten zijn, zijn niet alle islamieten dat. Maar de gematigde 
islamieten zouden het islamfundamentalisme veel krachtiger moeten 
bestrijden dan ze nu doen. De islam heeft wel degelijk een proces van 
Verlichting nodig. Zeker tegenover het extremisme van bijvoorbeeld 
zelfmoordcommando’s die geloven dat ze talloze maagden krijgen in de 
hemel. Daarover ging een van de cartoons overigens: Mohammed staat aan de 
hemelpoort en roept “Stop, we’re running out of virgins”. Een van de beste 
van de twaalf. Wordt hier gelachen met de profeet? Ik denk het niet. Wordt 
hier gelachen met ‘het geloof’ van de zogenaamde martelaren? Ik denk het 
wel. En terecht want het is een van de meest intreurige vormen van religieuze 
waan die je kan bedenken. Dat men zichzelf opblaast uit nietsontziende 
woede, kan ik begrijpen. Echt waar. De Palestijnen, bijvoorbeeld, zijn moe 
getergd, te lang vernederd en vertrappeld. Maar die zeven (72 ?) maagden in 
de hemel zijn er mij teveel aan.   

Woede barst meestal uit op het verkeerde moment om de verkeerde 
redenen en met de verkeerde middelen. De woede van de moslims over de 
Deense cartoons, is misschien begrijpelijk, maar afkeurenswaard. Het blijft 
een woede-uitbarsting om de verkeerde reden. De cartoons zijn onschuldig. Ze 
zijn misschien gemaakt in het verkeerde land - Denemarken neemt deel aan 
deze criminele oorlog -, in het verkeerde blad, een rechtse krant - Jyllands-
Posten is naar verluidt een soort van Deens ‘Pallieterke’ - maar op zich zijn ze 
niet racistisch of echt grof. Sommige zijn zelfs ironisch. Zeker in het licht van 
wat erop gevolgd is: “On the blackboard it says in Persian with Arabic letters 
that Jyllands Posten‘s journalists are a bunch of reactionary provocateurs”. 
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Toch tamelijk intelligente, zij het wat mefistofelische humor. Met de profeet 
wordt hier niet gelachen, het is eerder een weerkaatsende (zelf)ironie, die nu 
zeker blijft naklinken als een vreemde echo uit een voltooid toekomstige tijd. 
Van dezelfde teneur is de cartoon met twee aanstormende krijgers met 
kromzwaard. Een imam (eerder dan de profeet lijkt me) met een papier in zijn 
hand maant ze aan tot kalmte: “Relax, folks, it is just a sketch made by a Dane 
from South West Denmark”. Ook tamelijk grappig, zij het erg wrang nu, en 
behoorlijk ‘profetisch’ als ik dit woord hier mag gebruiken. Zoals ook de man 
die boven in tekentafel gebogen, in het holst van de nacht, in het geheim een 
Arabisch uitziend gezicht met baard tekent…   

De context zat vanaf het begin al fout. Om de hele hetze op te starten, 
hebben de Deense imams vervolgens, toen ze naar het Midden-Oosten 
trokken, neonazi-fotomontages toegevoegd die veel erger waren, wat bewijst 
dat ze niet alleen niet te goeder trouw waren maar ook dat ze wisten dat die 
cartoons op zich geen ‘case’ waren. Dus het gaat ook aan deze kant ernstig 
fout. Vervolgens wordt de hele campagne over het Midden-Oosten verspreid 
door de Moslimbroederschap, zonder overdrijving een foute organisatie, want 
ze wil islamisering en dus polarisering. Vervolgens gaan een aantal regeringen 
en lokale politieke krachten de zaak uitbuiten. Van dan af zit het natuurlijk 
definitief en helemaal fout. De lont aan het vuur. En dus kwamen ten slotte, 
zoals altijd, de verkeerde middelen: de brandstichtingen van de Deense 
ambassades in Damascus en Beiroet. Een schande. Een schande en schaamte 
voor alle weldenkende mensen, islamieten in eerste instantie. Een Libanees zei 
dat de brandstichtingen een grotere belediging waren voor de profeet dan de 
Zweedse cartoons. Goed om dat te horen.   

Staan blijft dat het recht op vrije meningsuiting met hand en tand moet 
verdedigd worden. Dus moeten we blijven oproepen tot Verlichting. Want het 
kan niet zo zijn dat, omdat islamieten de Profeet niet mogen afbeelden, 
anderen hem ook niet mogen afbeelden. Dat lijkt me nogal cruciaal. 
Orthodoxe joden mogen de naam van JaHWeH niet uitspreken, maar ik wel, 
zoals je ziet. Als iemand mag zeggen “God is groot”, dan mag iemand anders 
zeggen “God is dood”. Dat is vrije meningsuiting, de open samenleving. En ja, 
lachen met religie moet kunnen. Zeker om religieus fundamentalisme, wat het 
object is van de meerderheid van die prenten. Zolang het maar niet aanzet tot 
rassenhaat, wat die prenten objectief gesproken niet doen volgens mij. 
Verlichting! ... dames en heren, broeders en zusters. Geen Nieuwe 
Middeleeuwen. En zwijg me van respect voor religies: waar was het 
islamitisch protest toen de Taliban een erfgoed van de mensheid, de in rotsen 
uitgehouwen Boeddha’s in Afghanistan, tot ontploffing brachten?  
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Omdat de dingen escaleren, omdat de krachten die op polarisering 
aansturen, sterker zijn dan die wil tot tolerantie en Verlichting, ben ik 
pessimistisch over de toekomst. De nieuwe middeleeuwen lijken me bijna 
onvermijdelijk: een soort van chaotisch imperium met hightech militaire 
overheersing door permanente oorlog tegen sektarische rebellen. De nomaden 
tegen het Rijk - een nachtmerrie scenario, een slechte mix van Star Wars en 
Deleuze. De Clash of fundamentalisms is nu al aan de gang, the Clash of 
civilisations kunnen we misschien, heel misschien nog vermijden. Dus zullen 
we met z’n allen uiterst waakzaam en strijdbaar moeten zijn om de 
extremistische krachten van de polarisering, globaal en lokaal, te overwinnen. 
Dat is een taak die wij moeten opnemen tegen het Vlaams Belang en zij tegen 
het fundamentalisme. Het zal niet gemakkelijk zijn.  

Er is in heel deze donkere bladzijde in de recente geschiedenis misschien 
een lichtpuntje: zoals de extremisten bondgenoten zijn, zo zijn ook de 
gematigde wereldburgers objectieve bondgenoten. We kunnen, bijvoorbeeld, 
samen met de islamieten opkomen tegen de Amerikaanse oorlogslogica, die 
uiteindelijk, naast de sociale uitzichtloosheid voor de jongeren (hier én 
ginder), de diepere oorzaak is van deze woede-uitbarsting. Daarom, islamieten 
van dit land, inwijkelingen allerhande en natuurlijk alle inboorlingen van 
goede wil, maken wij nu een afspraak voor 19 maart voor de vredesbetoging 
naar aanleiding van de derde verjaardag van de illegale invasie van Irak. 
Tegen de polarisering van de wereld. En dan zwijgen we over die idiote 
cartoons. 
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 Empire and terrorists: objective allies 

(18 april 2006, ongepubliceerd wellicht) 

Conspiracy theories are extremely unfashionable these days. In fact one 
could say: there is a conspiracy going on against conspiracy theories. The 
times are so strange, I am sometimes tempted by this joke, and its ultimate 
paranoia. At the same time, what we live is such a sinister nightmare, that 
conspiracy is almost good news. Just imagine this is not a conspiracy? The 
fact is: in Iraq the conspiracy theory of ‘the Salvador option’ (counter 
terrorism via terror and secret operations: organised terrorism) is coming true. 
At least some of the terrorism in Iraq is organised by the occupation forces 
themselves. The evidence is piling up.  

The two Brits of Basra are constituting an undeniable, and in fact, 
remarkably well documented case (for a webpage collecting most of the 
important articles see: brusselstribunal.org). 

But the worst is that we don’t really need the conspiracy theory, because 
these are for history. In history books, like on Vietnam, like on El Salvador or 
on the (neo)colonial expeditions of the British, all the dirty tricks and secrets 
operation and overt war crimes will be documented. So, in that respect, we 
don’t have to worry: the truth about this war will come out, it is coming out 
everyday a bit more, in all its dirty, horrendous squalor: a series of war crimes 
and crimes against humanity such as the serial killing of cities like Fallujah, 
Al Quaim, Al Hadhita. Real cases of urbicide.  

And the terrorists always evaporate and the cities are smothered and the 
elderly, women and children are dead or maimed. Thousands of them. Tens of 
thousands. (285.000 people have been killed in Iraq so far, according to Les 
Roberts, who lead the research Johns Hopkins University published in The 
Lancet.)  

  No, we don’t need conspiracy theories. Well, don’t get me wrong: we 
need all the evidence that we can get on this ‘Salvador option’ that is clearly 
getting shape in Iraq – but from a more geopolitical, or if you want 
sociological point of view, we just need to be fully aware that terrorism and 
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the Empire (led by the US) are objective allies.  From then on, who is stirring 
up (or fueling) who, becomes, in a sense, a scholastic question for specialists. 
And they are objective allies. That a 80 year old member of the Labour Party 
could be expelled from a Labour Conference, just because he shouted (quite 
rightly) ‘Nonsense!’ when Jack Straw was praising the success of the Iraq-
effort. And prevented from returning by the police based on ‘antiterrorism 
legislation’. Just an anecdote, but it defies imagination. And in a sense, it 
explains better than I could do in a lengthy article, that terrorism and the 
powers that be, are, and are becoming more so, day by day, each other’s 
objective allies. Strange days. 

For instance: who has killed the (approximately) thousand Iraqi 
academics? The resistance? Would you kill the brains of your country if you 
would like the invaders to get out and start rebuilding? No. The Americans 
however (and their British accomplices), want to destroy Iraq (to control the 
oil and get rid of the nation by splitting it in three so Israel is rid of a most 
powerful enemy in the Middle East). So? For them it is a good option. Of 
course, the Taliban would kill academics. Sure they would. You see. That is 
what you call objective allies. I would really love to know who killed these 
academics. I think we owe them that.  

But, even that will be very difficult to establish with scientific certainty 
and beyond reasonable doubt. What has been proved in and through the war, is 
that this conflict has been a gigantic recruiting tour for Islamic 
fundamentalism, all over the world,  

But this objective alliance might blow up in their faces: Muslims are 
becoming a potential internal enemy since the Madrid and especially London 
bombing. That is good for the military-industrial complex, good for the 
booming security industry, good for private enterprise in that sector, good for 
those who want to get rid of international law and the UN in order to realize 
‘The New American Century’. Conclusion: the neocon Pax Americana and the 
Islamic fundamentalist terrorists do objectively reinforce each other. As I 
stated before: launching the war against Iraq, clearly occasioned a huge 
recruitment of fundamentalist terrorists. There is a correlation of some sort 
(they are keeping each other in business), even according to official reports. A 
child could have foretold this. 
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[Interludium�5]��
Feast�in�a�War�zone.��
A�Palestinian�Diary�

(October 19-25th 2007� ) 

'Things you cannot theorize, you should tell stories about'  
(Umberto Eco) 

October 19th 2007 
The first thing that strikes me aboard the El Al plane on the flight Brussels-

Tel Aviv is the familiar atmosphere. Kids run around and one of them helps 
the crew with collecting waste. When I look amused and somewhat amazed, a 
guy who is queuing with me at the toilet says: “Those things you only see in 
Israel. No formality, things are relaxed”.  

Welcome to Israel, I thought. I also thought that this atmosphere might 
have something to do with the bond of all being Jewish and Israeli going to 
their cherished homeland, a sort of solidarity and one family feeling other 
nationalities lack.  

 
The arrival was swift. Several people had advised me not to tell the truth, 

not to say that I was going to a colloquium in the West Bank, for they would 
interrogate me for hours. That is really against my instinct, the truth is always 
the best story. But I gave in. I lied well, saying that I wanted to do a 
pilgrimage to the city where the German Jewish philosopher Walter Benjamin, 
on whom I had written a book, could have been saved, if only he had taken up 
the invitation of his friend, Gershom Sholem, the founder of Kabala studies, 

 
� Lieven De Cauter, ‘Feast in a Warzone. A Palestinian diary’, in Beyond, Shortstories on 
the post-contemporary, nr 2, Values and Symptoms, SUN, 2009, p.28-43. This is a strongly 
abriviated version. I hope one day to publish the full version. For even if it was too long, as 
Alessandro pointed out, this one seems to miss somethings, at least some details, some 
scenes, some … juice.   
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who had moved there in the early thirties. The girl looked at me overpowered, 
just like the one in Brussels who had also already questioned me quite 
thoroughly before I could start checking in. When I said I would then end in 
Tel Aviv to see if the rumours on city life and partying were true, she was 
amused and said, ‘Welcome to Israel’.  The entire airport seemed run by 
teenagers. 

    
The Grand Park Hotel in Rammalah looked very posh and corporate and I 

wondered why the Riwaq Biennale could not give us some cheaper, more 
cheerful and, if the word is allowed, more authentic Hotel.  

On the terrace I met my good friend Alessandro Petti, an Italian architect, 
who had just published a book on archipelagos and enclaves, with Israel and 
the Palestinian occupied territories as case study, if not as a laboratory and 
paradigm for the new spatial order of the 21st century. I saw his wife Sandi, 
and Lorenzo Romito, one of the masterminds behind Stalker. This is the rather 
famous group of Italian architects that intervenes in urban voids in a nomadic 
way, by non-intervention, through playful, ‘ludic’ actions, and who enjoy a 
sort of cult status in the architectural scene. I also shook hands with Khalil 
Rabah, the artistic curator of the whole thing, whom I never got to really speak 
to during these days. During the evening meal we were in a rather awkward 
restaurant, in a room with tables in a big square, but with really good wine – 
that was a relief. Back at the hotel I had a whisky in the lobby with Karel and 
Ute Lehrer, an American/German town planner teaching in California. So 
many interesting, charming, excellent people…     

October 20th 2007: Crossing Jerusalem 
The first morning, we –that is, the group that had gathered on architecture 

and geopolitics– made a walk through Old Jerusalem. We started at Damascus 
Gate, which is the most obvious entry into Jerusalem and to me became a sort 
of grand gateway to this strange new world of the Holy Land – or, should I 
say, the ‘hollow land’, like the title of Eyal Weizman’s book on the military 
use of architecture in Israel? Immediately, one entered a medieval world of 
souks, shops and busy, narrow streets.  

Omar Yousef was our guide: a very charming architect in his forties, with 
grey hair and urban manners. Being born in Jerusalem, he would try to show 
us the changes and the encroachment of Israeli settlers into Palestinian 
territories. Over a coffee on a terrace, he gave us a short introduction with 
some copied maps. “The weapons”, he said, “are no longer tanks and 
airplanes, but urban planning”. Before 1993, Jerusalem was central; it was a 
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bridge between Jews and Palestinians. Now it is fragmented. The wall has 
assassinated the city. “This is urbanism as warfare”, he concluded. 

 
Shortly after, we noticed containers stacked upon the old fabric of the city 

with Israeli flags on them. The settlers sort of take the city from the roof. 
Underneath you see a netting of mesh to protect the pedestrians against all the 
garbage the settlers throw out of the window. I couldn’t believe it. I asked 
Omar for an explanation. He said “That’s just the way it is. They think Arabs 
are filth and so they throw garbage”.They also try and get houses in all sorts of 
ways. The most horrific story is the one I heard from Raed, a young taxi 
driver. He said that they made young people addicted to crack or heroine till 
they had lots and lots of debts. Then they said it could be arranged by giving 
them a room in their house, sort of renting for free. And then they started a 
sort of guerrilla tactics, making the life of the inhabitants impossible by being 
loud and rude and walking around naked in the corridors, etc… till the original 
inhabitants moved out. 

Next to a security gate there was an old, churchlike structure being 
completely emptied out, reinforced with concrete for it to be rebuilt, also a 
project of Israeli settlers. It is one of the things that kept striking me 
throughout the days; how little respect the settlers have for the urban fabric 
and historical buildings of exactly those cities they claim to be holy to them.  

 
What to say about the Wailing Wall? From an urbanist and architectural 

point of view, it is a triple disaster. The first catastrophe is that they erased an 
entire neighbourhood to make a huge, eerie square, or rather an urban void. 
Then, there is this completely ugly, shabby, dilapidated, wooden construction 
that is one of the entrances to the Al-Aqsa Mosque. Or rather, it was, because 
the Israelis declared it too dangerous to be used –but at the same time refused 
to restore it, or let the Palestinians restore it. To cap it all, when you turn your 
back to the Wailing Wall, you see oversized, semi-modern, semi-traditional 
constructions, which, from an architectural point of view, are a curse to the 
eye, but in fact house sacred institutions for the study of the Torah. Claiming 
that a place is holy to you, is, I think, not a good idea, but I can understand it. 
But to destroy the places you claim to be holy to you, I do not. So, I was 
happy to leave old Jerusalem. If this was a novel, I would say, leave to never 
to set foot in it again. But, as this is more of a journalistic diary, I just whisper: 
to many happy returns.  

 
We took a bus and had lunch near Damascus Gate, where we met the guide 

for the afternoon, Shmuel Groag, a radical Israeli architect who, with his 
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organisation Bimkom, tries to map and document the systematic urbanist and 
architectural violations of the Palestinian territories. I liked the guy on the 
spot. I appreciated his dry humour and phlegmatic attitude. And when I 
learned soon after that he was married to a Belgian woman, I decided we 
should become friends.   

  
What can I say about the Wall? Apart from being morally appalled, what to 

say about the wall as architecture? It is not, as Koolhaas said about de Berlin 
wall, “heartbreakingly beautiful”. But its presence is so objective, neutral, 
reified, so … monumental. Indeed, it stretches out beyond the horizon, as ‘the 
continuous monument’ of Superstudio or even more so as the ‘Running fence’ 
of Christo (before he started wrapping buildings, he did valley curtains and 
running fences that meandered across hilly landscapes, just as the wall does). 
Comparing the Wall to the avant-garde conceptual megastructures or to Land 
Art is scandalous, obscene. Benjamin wrote shortly before he died: ‘EVERY 
DOCUMENT OF CULTURE IS ALWAYS ALSO A DOCUMENT OF BARBARISM’. And 
yet, the reverse is true too, and becomes more so everyday: ‘Every document 
of barbarism is always also a monument of culture’. Or, at least, becomes a 
monument of culture. It is scandalous, but it is like that. Think of Auschwitz. 
My friend Robert Jan van Pelt, who has written three thick volumes on the 
topic, is right: we should dare to see it as architecture, even as the dark side of 
architectural modernism. 

  
Shmuel took us to the gates of an Israeli settlement. We left the car to see 

more, by walking, but it was not easy, at least for me, to decipher the scene. 
As other cars arrived, Shmuel said “Yeah, there’s quite a bit of political 
tourism around here”. I looked at him and said “Good word. I will quote you 
on that”. He replied: “Political tourism is important, but it is tourism”. 

 
Passing all sorts of settlements, we encountered many bypass roads – a tool 

of urban segregation that becomes more and more important: separate roads 
for Palestinians and Israelis. Eyal Weizman draw a famous map of the West 
Bank, which, once and for all, made clear that the West Bank is not, like one 
would think, a unified territory but a patchwork of enclaves surrounded and 
penetrated, cut up by an archipelago of Israeli settlements.  

Once you have seen this map, you don’t know anymore what people mean 
when they speak about the two-state-solution. And the most appalling thing is 
that the real push, almost an explosion, of settlements has happened since the 
Oslo-agreements. Somebody explained: “So, they say they want peace, and in 
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the meantime they grab land. Facts on the ground, you know. Facts on the 
ground”. It is an expression I heard from almost everybody I spoke to.  

In the vain hope of helping and in a humble attempt to contribute by 
coining concepts, I throw in the expressions ‘territorial metastasis’ and ‘urban 
lobotomy’.  

 
Omar made a statement that would echo throughout the days. He said he 

heard somebody summarize the situation in this way: “The Israelis play chess, 
the Palestinians play ping-pong. That the Israelis play chess means that they 
move along a very intricate strategy full of stratagems, the Palestinians only 
react, they only react when they see the bulldozers coming and then of course, 
it is too late”.  

 
Outside, waiting for the car, I met some people. One Italian Jew, who had 

moved back to Israel a few years ago, had studied philosophy like myself and 
considered himself more of a historian of ideas. He was amazed that I 
introduced myself as a philosopher, but I said “It is perfect, because nobody 
takes it seriously”. We had a brief conversation in the car while he drove us 
back to that ever-same Damascus Gate and, as we spoke on Benjamin and 
Scholem, we both got excited. I hope to see the guy again. One of the running 
sensations during my trip was the clash between meeting a really exceptional 
amount of wonderful people and facing the terrible, highly depressing context.  
A feast in a war zone.  

 
October 21st 2007: Rammalah and Hebron 

Exactly at six, the group on architecture and geopolitics gathered at the 
most famous square in Rammalah, the Al Manarah square: a shabby 
roundabout that marks the centre of the former twin-villages of Rammalah and 
Bireh, as it is exactly on the frontier of both municipalities.  

We started walking through the city, past markets, modern constructions 
that had eaten away an important open space to pass by an inevitable 
monument: the Muqata, a former British administrative centre and prison, 
turned into headquarters of the Palestinian authority. Now it harboured also 
the grave of Yasser Arafat. A big monument consecrates him as father of the 
nation. What most struck me, apart of it being a sort of nondescript emergency 
architecture, was the huge void full of hastily flattened debris that was in front 
of it. One day, it could become a square, where the Palestinian nation could 
gather. Now it was just a vast, eerie, urban void, and without doubt, still 
bearing traces of the Israeli siege of Arafat’s headquarters.  
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After a walking lunch, we were all escorted towards a bus for yet another, 
new experience: the city of Hebron. The bus-guide was Nasmi Al Ju’beh, co-
director of Riwaq, an erudite, self conscious, most charming man of the world 
in his early fifties. He indicated settlements. Most of them I had seen on the 
map of Omar the day before, but their physical appearance of standardised, 
dense architectural ensembles and their presence on the hilltops was 
depressing. The Palestinian road to Hebron is much longer and slower than the 
Israeli one. Each time we passed a checkpoint, Nasmi moved to the back and 
asked a blonde woman to take the guide’s seat in the front, so they would 
think we were all just tourists. He said if they see an Arab face, they would 
check the entire bus. It seemed like a vaudeville, but it worked. 

 
In Hebron, we were welcomed by a slim, greyish middle-aged man, who 

would guide us on behalf of the sister organisation of Riwaq, the Hebron 
Rehabilitation Committee. Part of their work involves  restoring Palestinian 
heritage as a cultural weapon against the Israeli ‘settlers’.  

We started off in an old palazzo which had very nice details on one of its 
façades. Via a steep staircase in the courtyard we went to the roof from where 
we got a panoramic introduction to the city of Hebron. It is a besieged city. On 
the hills you see on three sides the concrete watchtowers of the Israeli army. 
They overlook the entire valley.  

Then we descended in the old city, the Kasbah, a labyrinth of narrow 
streets and arched arcades. Most of the buildings were restored by his 
organisation and they had done a beautiful job, at the risk, of course, of fixing 
the city into a tourist image. Yet, there were few, shabby shops and very few 
people around. I didn’t quite yet understand why, but I soon would. The 
streets and the arcades were further emptying out as we progressed into the 
heart of the Kasbah. At some point, we saw a container on a roof with an 
Israeli flag and underneath again the safety net of mesh full of trash and 
garbage the colonists threw at the locals, like in Jerusalem. There seems to be 
method in this madness. At some point, we saw an Israeli patrol passing by. 
Six or seven soldiers in full battledress, armed with automatic weapons, were 
strolling by. Ute was running after them to take a picture. For some reason this 
image is a strong memory for me, a cinematic sequence I can evoke at will, 
and one which gives me some satisfaction – as if there was a gesture of revolt 
in her run, like if she wanted to ‘shoot’ them (by at least shooting photographs 
of them).    

Around a corner, high on a roof, an Israeli soldier looked down on our 
group and tried to smile, but nobody of us felt like smiling back, for here we 
saw two streets with shops closed down by military order and blocked off by 
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walls. One Palestinian family still lived beyond that wall, but all others had 
left. Luisa Morgantini, our flamboyant European Parliament vice-president, 
was angry. “Each time I come here, it is worse”, she said. “Before, this was 
full of people, the vibrant heart of the city, full of shops, bustling with activity. 
They really have killed this city”. All of us went silent. When I saw all this, 
tears came to my eyes.  

 
When I told Alessandro afterwards about this, he was slightly irritated, and 

making the Italian gesture uniting the fingers, he asked: ‘Why is everybody 
crying over Hebron and nobody is crying when seeing the Wall?’ I admitted 
he had a point, but I thought it had to do with the landscape, the sort of 
objective quality of the wall and the subjective, dramatic quality of Hebron. 
You can see or think, but not feel the oppression when seeing the Wall, in 
Hebron you cannot but feel it. On the bus back, I noted: “urbicide by 
strangulation”. 

I always thought of urbicide, the new coined word for conscious and 
massive urban destruction, as military strategy in terms of bombing or 
bulldozing, but here I was confronted with an entirely different form of 
urbicide, less visible, less violent but maybe more insidious and cruel. I 
learned that there are some 4000 soldiers for some 450 colonists – Wikipedia 
says 700 to 800 – and to protect them, they killed off the core of a city of 
130.000 people.  

 
We walked back through the Kasbah and came to a strange, triangular 

open space, with several levels. It was more a clearing than a designed square, 
for it was destroyed by a bombing. The restoration had left the house 
foundations, so the big space had all sorts of separate terraces in it, and there 
was even a playground where some children were swinging and climbing. But 
still it was eerie. It should have been crowded, but now it seems more like the 
public space of a ghost town. 

 
At some point, we went through revolving doors made of iron bars, with a 

constant alarm going off, through a long vault and into yet another one of 
those revolving security doors. And so we stumbled upon the checkpoint 
before tomb of the patriarchs’ mosque. Some Palestinians workers were 
waiting, silent, subdued and fatalistic, to get their passports back. The Israeli 
soldiers were getting nervous at our group of over 40 people, especially as our 
young guide explained the situation in his loud voice. He was saying: “Here 
you can see and feel the oppression for yourself...  But this corridor and this 
checkpoint is not the end of it, before entering the mosque there is another 
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checkpoint and yet another one inside the mosque. We have to share the shrine 
with the Israelis, who claimed a part of it. We tried to restore the building, but 
they only gave us permission to restore a part of it, as you can see there”. This 
was clearly visible on the building.  

People got upset, the young guide and some others started to debate with 
the soldier, but Nasmi urged us to go. Ahlam explained that if we made a fuss, 
they would take revenge on the Palestinian workers by making them wait for 
their ID’s even longer. So, the whole group retreated back through the iron 
revolving doors. Kafkaesque it was. Later, Ahlam said the soldier was a 
Palestinian, a Palestinian serving in the Israeli army. She said she never talks 
to these people.  When we got on the bus, our host, Nasmi, seeing the silence 
of the group and being a bit struck himself, said: “Let’s not be depressed”. 

 
As the afternoon was depressing, the night was festive. It started with the 

taxi ride. The taxis in Palestine have a robust driving style, they rush up and 
down, suddenly slowing down each time they arrive at the traffic thresholds 
placed at regular intervals, only to speed up immediately afterwards. So it is a 
constant back and forth in the rear. And the pollution is palpable. We got out 
of taxi, giggling, and in the best of spirits.  

The evening was the official opening dinner of the Biennale in a huge 
restaurant. Conversation was interrupted by a speech given by Khalil, the 
artist-architect who was the head curator of the Biennale. He quickly gave the 
floor to the sponsor of the event, a guy from the Delphina Foundation. The 
row of empty clichés he came up with was astounding. We agreed afterwards 
it was the worst speech on art we ever heard; or, at least, in a long time.  

It all added to the artifice of the feast.  
Afterwards there was a dance party upstairs in a room giving onto a huge 

roof terrace. Good music, good whisky-cola, good company. I was one of the 
last ones to be put up in a taxi back to the hotel. I thought again: what a 
strange combo this is, depressing fieldtrips and exhilarating feasts.  

Escape or survival strategy? Maybe it proved the power of heterotopia in 
crisis situations.  

It was during this taxi ride that it first dawned on me that it might be a 
good idea to give a talk on heterotopia, instead of the one on ‘Closing the 
gates: the return of the walled city.’ 

An upbeat improvised speech instead of reading a depressing text.       
 

October 22nd 2007: Deheisheh camp and the Phoenix Project 
The next day, a Monday, we went to Bethlehem. The main theme was 

refugee camps. We drove up in a taxi with Raed and, as usual, he explained all 
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we saw. At the Bethlehem checkpoint we left and had to cross it walking. It 
was a huge infrastructure. It took us several minutes to  cross. But nobody 
stopped us - as we were leaving Israeli territory for ‘West Bank’ territory. 
Sandi came to get us in a small white car that had big UN letters on it. We 
went to ARIJ (Applied Research Institute Jerusalem), an NGO focusing on 
spatial policies in occupied territories. Over the welcome coffee, Omar asked 
my opinion on Hebron. I said: ‘Awful – urbicide by strangulation. That is 
what it is.’  

Somebody from the organisation gave a concise presentation with facts, 
maps, photos and figures. She showed a graph indicating that since 1967 the 
increase in settlements was up, throughout all governments. As this increase is 
higher than the birth rate, it proved that there was constant immigration to 
settlements. When she used the expression ‘Strangulation of the Gaza strip’, 
Omar looked at me. Then Alessandro explained the new project he and Sandi 
were developing in collaboration with Eyal Weizman: ‘Decolonizing 
Architecture’.  

He started by saying that we know from the history of decolonisation that 
the infrastructure and buildings of the former colonist or occupier after 
liberation or independence form a sort of dilemma: destruction is not a good 
option because you then erase history and you have to rebuild from tabula 
rasa. Reuse, on the other hand, is not a good option either because then you 
tend to repeat history. Often, the same buildings that were prisons or 
headquarters of the old hated regime become the prisons or headquarters of 
the new one.  

Sandy reminded us of the catch phrase of yesterday: ‘the Israelis are 
playing chess, the Palestinians are playing ping pong.’ She said that there is a 
total lack of planning and planning tradition in Palestine. The notion of public 
space is non-existent. We all started brainstorming on the future of a 
decolonised Psagot settlement. Somebody came up with the idea of relocating 
refugees, a school, a university campus. It quickly became clear to me that 
most people thought of it as a sort of heterotopia.  

  
Next, we left for Deheisheh Camp, one of the biggest refugee camps in 

Bethlehem. When the UN-van and small car were parked, we entered the 
camp. It had something of a classic scene from a documentary. Philipp 
Misselwitz, a young architect working part-time for a Berlin university and for 
the UNRWA (United Nations Relief Works Agency) was to be our guide. He 
explained that our visit was meant to correct the image of the camp as only a 
miserable heap. Everywhere iron wires were sticking out, and Omar pointed 
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out: they were waiting for the concrete pillars of the next floor. Going up was 
the only way to expand the houses.  

This is something that was also pointed out to me in the favelas of Tijuana 
some weeks later.   

There they called it the ‘wires of hope’.  
[...] 
When we finally started to walk through the narrow streets of the camp, 

meandering down the slope, we were surrounded by children filled with 
curiosity. Some were saying some English words, others asking our name, 
shaking hands, others again shooting at us with play guns, some were even 
throwing firecrackers. It showed the excitement caused by the visit of some 
ten foreigners.  

 
After lunch we went down to a sort of hall for performances, rather poor 

and parochial, with heroic murals on the ceiling celebrating the struggle and 
the martyrs. Philipp and Sandi gave a presentation on their work in the camps 
of Bethlehem. Philipp started with saying there are some 50 refugee camps, 
with each ranging from 8 to 12.000 residents. In the period of the Nakbah, 
some 800.000 refugees were displaced, now they have become 4.800.000 
people, representing quite a demographic explosion. Initially, two thirds were 
accommodated in camps; today that is more than one third of the population. 
Most building activity in the camps was done since 1967. The making of the 
wall has forced further urbanisation of the camps. So, more and more, the 
camps have become complete urban structures.  

The question Sandi and Philipp started from was: how to develop the 
camps? It had to be done in close collaboration with the residents, but their 
resistance was strong. They would say: ‘We don’t need playgrounds, parks 
and squares. We are a refugee camp and we should not jeopardize our right to 
return by really settling.’ So the work on urbanisation of the camp is to work 
on a changing self-perception. And that is quite different from camp to camp. 
‘We have to learn from the residents,’ Omar brought in, ‘we have to turn the 
dinosaur methods of big NGO’s like the UN, into a lizard strategy.’ And he 
made a meandering gesture evoking an escaping lizard. I couldn’t help saying 
that Omar was ‘not only an architect but also a poet; for he keeps coming up 
with beautiful, powerful metaphors’. We all laughed and I think he enjoyed 
the compliment.  

 
By the time we finished the discussion it was too late for a further ramble 

through the Deheisheh camp, which I really regretted. I insisted that I 
definitely wanted to see Al-Finiq, a cultural centre built by camp residents 
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themselves. It was mentioned during the presentation: considered a failure 
from an architectural viewpoint, but the bottom up initiative was appreciated. 
We drove around the camp and came to the hill overlooking the slope of the 
camp and the surrounding landscape. When we parked our car a crowd was 
flocking around a big building. Sandi explained that the Palestinian authority 
wanted to make a prison here on the top of the camp, but the residents had 
resisted it and had finally squatted the ground to make their cultural centre. 
Nasfi, the director of Al-Finiq, a slim, kind man with a weathered face and big 
black moustache, showed us the whole place with the humble pride of a 
master of the house.  

Besides a big hall for all sort of events on the ground floor, it had several 
levels, and one more to come. It had a fitness room with real parquet floor, a 
theatre hall, a ballet room, class rooms for after school lessons, offices, an 
exhibition hall and even rooms for visitors. Next to the building there was an 
enclosed garden. We didn’t enter it, but from the roof it really looked like an 
enclosed garden, an artificial Eden, a claustrum for quiet recollection and 
meditation. A real paradise garden in the anthropological sense.  

The roof was one big terrace giving a panoramic vista of the whole of 
Bethlehem territory. Nasfi insisted that the roof was an important place too: 
you could explain to visitors the whole situation, or give receptions and 
gatherings, or just enjoy the view. I asked Nasfi the big overall questions: why 
all this, what was at stake for him in this project?  

‘We had to do something,’ he said, ‘we had to give hope to the next 
generation. Many of us were in prison for several years, I was in prison. But 
we have to give hope to the young. It is our centre, it is our work, stone by 
stone this was build by camp residents. We make groups for 20 days and then 
another group of workers comes. So we supply work. And pride. Everybody 
wants to help. Everybody is proud of this. It gives hope to the youngsters and 
it gives them an education, culture and leisure.’  

I was really impressed by this centre and by their power - and I think also 
his power - to create this out of nothing. Never before had I seen the power of 
heterotopia so clearly. It proved that the theory of heterotopia could apply in 
extreme situations too, maybe more than in the ‘normal situation’ of the 
‘West’. I said it was very political but in an indirect way. He was pleased and 
said, ‘Yes, this is political work, but in another way.’ I congratulated Nasfi on 
this project. ‘But does it not preclude the idea of return by making something 
for people to settle for, to really settle I mean?’ Here, he looked at me and was 
firm: ‘For me that does not change anything. If I could go back, I would go 
back immediately, on my own. If I would have no place to stay, I would sleep 
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under a tree, no problem. My wife and my children could join me, or stay 
here, but I would go.’  

 
We drove up to the apartment of Alessandro and Sandi in the centre of Beit 

Sahour, near Bethlehem. They had two floors and a big roof terrace, 
surrounded by a mosque, a catholic church, a synagogue and an orthodox 
church. ‘A heterotopia surrounded by heterotopias’, Alessandro said with his 
magic irony and his charming laugh. Then, it was time to leave for dinner in 
Rammalah. The Riwaq biennale had chosen another enchanting spot in a 
village somewhere, a walking dinner in an old restored palazzo, with a patio 
and a big open staircase leading to a roof terrace.   

 
October 23rd 2007: ‘Heterotopia in Palestine’ and other lectures 

The colloquium was in its second day, and this morning it was our turn: 
architecture and geopolitics. Alessandro started. He gave a summary of his 
book, an analysis of the archipelago of control and the enclaves of 
containment. The occupied territories and the settlements were his main case, 
for which he explained three mechanisms: fragmentation of the territory, 
connection-disconnection (with the system of checkpoints walls and by pass 
roads), and suspension, that is, suspension of normality, state of emergency, 
extra legality. Then it was my turn. I spoke without any paper or image. To 
break the official atmosphere, I also announced a change in subject, always 
nice to catch the attention: ‘Instead of giving a pessimistic, depressing lecture, 
I decided to give an uplifting, optimistic talk. About heterotopia. Heterotopia 
in Palestine.  

‘What is heterotopia?’ I continued, ‘that is simple: it is a neologism by 
Foucault designating all places (from topos) that are ‘other’ (from hetero, like 
in heterosexual): graveyards, rest houses, sauna’s, motels, theatres, cinema’s, 
hammans, museums, libraries, the honeymoon, holiday camps, etc, They all 
have one thing in coming according to Foucault: they interrupt the normality 
of everyday. We, that is Michiel Dehaene, a collegue at Leuven University, 
and myself, tried to make this inspiring concept more systematic, and came up 
with our own theory of the three spheres: as heterotopias interrupt the 
everyday we called them spaces of holiday. That made it more specific, a 
sphere apart from the private sphere, which is the economical (from 
household, oikos), and apart from the public sphere, the political (from polis, 
city).’ Then I pointed out we defined the predominant activity of the 
heterotopian sphere. In The Human Condition, Hannah Arendt linked the 
economic, private sphere with work and labour and the public, political sphere 
with action, but she had no real third – only contemplation. I said we had 
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identified the activity of the third sphere as play; play in the large sense of 
playing theatre, sports, but also rituals, art and study, everything like to 
Scholè, the free time outside work and action.  

Then I tried to develop the theory a bit more, by showing its workings: 
‘What is so compelling for us, in this theory, is that today these three spheres 
are blurring. And this blurring, we believe, has perverse effects. The three 
spheres need a certain autonomy. To keep the balance in society’s functioning: 
the cultural sphere, the economical sphere and the political must have a certain 
autonomy. And the intrusions or blurrings have perverse effects. When the 
KGB, The SS, the CIA, or the police have the right to enter my house or 
eavesdrop my conversations without a search warrant, it means that the sphere 
of politics is intruding the private sphere of the oikos. And that is a threshold 
that should not be crossed. In much the same way, the heterotopian sphere, the 
sphere of culture, the time space of the holy, the holiday, should not be neither 
economised, as happens in the West, nor politicised what happened in 
authoritarian regimes and now again also in the West. We believe that 
heterotopia, as a place of otherness, as a place of play, study, etc, can be very 
important for the polis, the city. So it should be critically defended.’ 

‘The three spheres can even eat the others, you could call it the metastasis 
of a sphere. When politics eats the two other spheres, you have a totalitarian 
system. When economy eats the other spheres you have a neoliberal system, 
an experience economy. When heterotopia eats everything, you have the 
society of spectacle, the city as theme-park – although the theme park is a 
fully economised heterotopia, and so it is more of a rampant blurring like 
those we should be sharply aware of these days.’  

Finally, I had to conclude: ‘I think I can prove this potential, this power of 
heterotopia by giving examples that I have seen on the highly interesting 
fieldtrips I did during my visit here.’ So, what about heterotopia in Palestine? I 
gave three examples and a half. One was the theatre of freedom. I had heard 
about it from the art people who went to visit Jenin the day before. It tried to 
heal the traumas of people by letting them make performances. As they had 
tried to kill the guy running this theatre three times already, maybe that proves 
he was onto something. But that was my half example, for it sounds 
impressive, but I had not been there myself. ‘The second,’ I continued, ‘was 
decolonising architecture. The project Alessandro has just presented is a very 
clear example of heterotopian urbanism, for both in its content and its form it 
is heterotopian. The proposals are often centred around a heterotopia: 
museums, universities, schools, resorts, hospitals. The form of the project is in 
a sense a ‘play,’ an ‘as if’, but this exercise in limbo gives space to the 
imagination, which can feed the political imagination.’ ‘The third example I 



190 

saw yesterday: the Al Finiq cultural centre in Deheisheh Camp’.  And I 
enthusiastically described the project. I explained that it proved that the people 
of the camp, especially those who had been in prison, felt the importance of 
heterotopian spaces: a garden, a library, fitness hall, dance room, theatre, etc, 
all heterotopias. It was culture bringing hope to the young generations of the 
camp.   

‘And of course, fourth, last but not least,’ I concluded, ‘there is the 
biennale itself. The energy I feel here, the density of excellent, wonderful 
people, the fieldtrips, the inspiring meetings and exchanges of ideas, the idea 
the biennale not as a temporary spectacle but as a two year process, the work 
of Riwaq, the feasts at night, make this colloquium a true heterotopia, a time 
of scholè, of study and feasts, a free time, as an image of a time of freedom. 
All this, Ladies and Gentlemen, convinced me, maybe more than ever, of the 
power of heterotopia.’  

 
During the talks there was a noise outside, people shouting slogans. For a 

second I thought the students were trying to disturb the Biennale, till 
somebody took the mike to say they were protesting against the killing of 
three youngsters somewhere in the North. It was a reminder of how close and 
daily the violence is.  

 
Later, the whole group gathered and we all went in a big bus back to 

Bethlehem. It took us a long time for we had to take the Palestinian road. The 
first stop was an exhibition of On Kawara. Afterwards, we went to a big, 
really huge, cultural centre, designed by a Finish architect. The centre was a 
fine, late modernist, purist building with all the grace of Scandinavian 
rationalism and some organicist feel to it. Everybody liked it. But even if I 
agreed, I couldn’t help feeling a Nordic chill. On the way back, an Israeli 
soldier came on the bus to control all the passports.  

 
October 24th 2007: ‘I don’t like the sense of normality’ 

In the morning, a workshop was scheduled. ‘One city’ it was called, 
indicating –I realised afterwards– the continuity between Rammalah, East 
Jerusalem and Bethlehem. We sat in a sort of seminar room, next to a science 
laboratory or something like that. I remember a vague smell of chemistry. Or 
was it just a feeling? At some point, the workshop focused again on 
‘decolonising architecture’. After a very efficient introduction by Alessandro, 
we were all asked to write down on an orange paper, symbolising the orange 
tiles on the roofs of Jewish settlements, our personal proposal for the reuse or 
re-appropriation of the Psagot settlement. The idea was to just collect them 
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and study them afterwards, but I suggested to quickly ask everybody to read 
his or her proposal. Alessandro got out his camera and suddenly we 
transformed into a sort of talking heads, or even news speakers.  

There were really very good proposals, encompassing all the extremes of 
reuse and destruction, housing, campus, hospital, park, museum of 
colonisation and so on and so forth. 

Everybody became a utopian urbanist, so to speak. Or should I say a 
heterotopian urbanist? My proposal was called ‘the School of Freedom’, an 
explicit reference to ‘the Theatre of Freedom’ in Jenin, which I had not seen, 
but heard about. It included a school for creative writing with workshops, 
writers in residence, an events hall, a translation centre and a publishing 
house. The aim was to give the Palestinian people tools to translate the oral 
history and their traumatic experiences into written tales, novels and history 
books. In the spirit of an earlier discussion, it was about acquiring cultural 
power, the power to narrate and, in doing so, literally giving a voice, or in fact 
rather a pen, to the voiceless.  

 
Later in the afternoon, Albert Heta made a remark that felt like a Molotov 

cocktail. ‘I really hate the sense of normality here,’ he said, ‘I can’t stand it. It 
is sickening. There should be no normality here.’ He was hitting not only at 
the entire event, but also at their entire lives. One could question whether it is 
feasible or desirable to be in a state of abnormality for sixty years.  

I thought the Palestinian people had proven their resilience by trying to live 
and even feast and, at the same time, by keeping this very sharp consciousness 
of the unacceptability of their condition.  

 
Then we all went to the hotel, and we dressed up for a reception and 

dinner, made by a famous Italian chef and hosted by the Italian embassy. Set 
in a corporate building with a stuffy, official atmosphere, I was happy to leave 
the dinner party by saying ‘Goodbye’ and ‘Thanks to everybody’ and to take 
the taxi that drove me and a fellow Belgian to the airport.  

The last entry in my black notebook read as follows:  

October 27th  2007 
‘No real problems during the drive to the airport. That is to say, no 

problems because my companion followed the advice of the taxi driver not to 
say we came from Rammalah. When we passed the checkpoint, he looked in 
his rear mirror and said with relief: ‘If you had said Rammalah, they would 
have turned my taxi inside out’. The impression that the entire airport was 
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being run by youngsters was even stronger than upon arriving. All the 
personnel was really under 25. After a day of going through e-mails, it is time 
to look back. If I find the time and the courage, I could try and make these 
notes into a diary. It could be called “Heterotopia in Palestine”. Or maybe 
better even: “Feast in a War Zone”.’ 
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Smakeloze slogans 

(21 juni 2006, ongepubliceerd) 

Twee leden van een islamitische organisatie zijn veroordeeld wegens 
racisme. Laat ons aannemen op basis van een stevig dossier maar er is wel iets 
mis met de voorbeelden die op het radioavondnieuws te horen waren. “Sharon 
= Hitler” en  “Zionisme =fascisme” op je website zetten, getuigt misschien 
niet van goede smaak, maar het is geen racisme of antisemitisme. Er steekt 
zelfs een grond van waarheid in. Sharon heeft de uitroeiing van de kampen 
van Sabra en Shatilla op zijn geweten en het zionisme is net als het fascisme 
een bloed-en-bodem-ideologie. Dus in het overstatement eigen aan de slogan, 
maakt  men de overduidelijke, smakeloze vergelijking.  

Daarmee wil ik deze slogans als zodanig niet verdedigen, ik wil alleen het 
recht op vrije meningsuiting verdedigen, en wel met hand en tand. Want als 
deze uitspraken een voldoende grond zouden zijn voor een veroordeling dan 
zijn dra ook “Bush = Hitler” en “neoconservatisme= aristofascisme” ook 
vatbaar voor vervolging  (wegens antisemitisme bijvoorbeeld). U zult 
begrijpen dat ik daar tegen ben, al ben ik de laatste om Bush met Hitler te 
vergelijken. Met de tweede slogan heb ik, dat had u goed geraden, enige 
sympathie. Wat er ook van zij, we moeten blijven hameren op de wijsheid van 
Voltaire: we kunnen meningen verafschuwen maar we moeten er alles aan 
doen dat ze kunnen geuit worden. En vasthouden aan de wijsheid van 
Chomsky: negationisme moet je niet verbieden maar weerleggen. Laat ons 
hopen dat het dossier steviger was dan de genoemde voorbeelden, want ik 
houd mijn hart vast.  

Ik wil blijven opkomen voor een wereld waar mensen het recht hebben om 
te zeggen dat Bush of Sharon Hitler zijn of dat het zionisme een fascisme is. 
Dat moet je niet verbieden maar weerleggen. Dat zijn geen racistische maar 
toegegeven overdreven, smakeloze politieke slogans. Ik breek een lans voor 
het recht op smakeloze politieke slogans. En daarbij, welke politieke slogans 
zijn niet smakeloos? De slagzinnen van bij ons hebben allang alle smaak 
verloren. Dan liever de brutaliteit van die oude overdreven woede-



196 

uitbarstingen. “Bush is een fascist.” Als we dat niet meer mogen zeggen zijn 
we, in deze zinsverbijsterende war on terror, weer een stapje verder van de 
open maatschappij. En een stapje dichter bij een repressieve, gesloten 
maatschappij, die geobsedeerd is door veiligheid en beheerst door een 
alomtegenwoordig (extern en intern) vijandsbeeld. Een maatschappij waar 
burgerrechten zoals vrije meningsuiting aan alle kanten worden uitgehold en 
wel met open ogen. Onlangs werd op de websites Pipelines (van 
neoconservatief Daniel Pipes) het BRussells Tribunal “een pro-terroristische, 
anti-amerikaanse groepering” genoemd. Wat moeten we doen: de website 
vervolgen wegens laster of maar alvast onderduiken? Ik vrees de nieuwe ‘zero
tolerance political correctness’ als de beesten. Lenny Bruce had gelijk: “If 
you don’t have the right to say “fuck”, you loose the right to say “fuck the 
government!”.’   
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Als een bosbrand in een hete zomer

[de Israëlische inval in Libanon] 

(De Standaard, 24 juli 2006) 

Het is nu wel duidelijk: Israël zit niet achter de Hezbollah aan maar wil 
Libanon zelf treffen. Eerst was er Gaza en nu plots, voor de wereld kon 
bekomen van zijn verrassing en verbijstering - out of the blue - Libanon. 
Gaza: eerst terugtrekken en dan met de grond gelijkmaken. 
Elektriciteitscentrale, bruggen en wegen, universiteiten: alle infrastructuur 
moest eraan geloven. Men wil de bewoners van Gaza letterlijk het leven 
onmogelijk maken. Het doel is duidelijk: zoveel mogelijk Palestijnen op de 
vlucht jagen. 

Maar waarom nu een tweede front openen tegen Libanon? Waarom 
Libanon? Waarom nu? Het Syrische leger is er door internationale en vooral 
Amerikaanse druk handig uit weggewerkt. Toeval? Het zou als goed 
voorbereide strategie niet slecht scoren. Israël heeft Libanon in 1998 met 
duidelijke tegenzin verlaten. Nu is het tijd om de klok terug te draaien. 
Gewoon het zuiden van Libanon weer tot bufferzone maken, al doende ook 
nog levensbelangrijke watervoorzieningen inpikken, en passant ook de rest 
van Libanon politiek en economisch uitschakelen door dood, chaos en 
vernieling te zaaien. En dat alles nog wel op grond van het grote gelijk.  

Er zijn naar verluidt twee - ik herhaal - twee Israëlische soldaten ontvoerd. 
Wie zijn ze? Het doet er niet toe. Het was duidelijk maar een alibi. En dat er 
dan vervolgens al een paar honderd Libanese burgers zijn omgekomen, tja, dat 
stoort blijkbaar niet. Bush vindt het dik in orde: ,, Israel has the right to defend 
itself. '' Alles is dezer dagen zelfverdediging: de Iraakse invasie, de inval in 
Gaza, de aanval op Libanon.  

Bush weet dat zijn entourage van neocons en zijn achterban van 
evangelicals en andere christelijke fundamentalisten van hem verwachten dat 
hij onvoorwaardelijk achter Israël staat, want voor de eersten is dat hun 
tweede vaderland en voor de laatsten de plek van de ' second coming ', de 
plaats waar Christus zal terugkomen om de joden te bekeren na Armageddon. 
En de neocons en Olmert weten verdomd goed dat Bush niet eeuwig aan zal 
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blijven, dus nu toeslaan.  
Daarom Libanon. Wat zijn de uiteindelijke doelstellingen? Ten eerste: de 
Hezbollah verdrijven van het grensgebied en zoveel mogelijk ontwapenen. 
Misschien de burgeroorlog opnieuw in gang steken. Laat de Hezbollah maar 
tegen de christenen, en de Arabieren tegen de Druzen vechten. In elk geval, de 
prille democratie van Libanon, onlangs nog door George Bush himself 
geprezen, moet kapot. Ten tweede: voorbereidend werk leveren voor een 
aanval op Iran. Door nu de Hezbollah in Zuid-Libanon weg te werken, wordt 
preventief een belangrijke dreiging weggenomen bij een aanval tegen Iran.  

Waarom nu? Het is zomer. De internationale gemeenschap slaapt, voor de 
pers is het sowieso komkommertijd en de activisten, NGO's en 
vredesbewegingen zijn op vakantie. Ook de opiniemakers en intellectuelen 
zijn (of geven) niet thuis.  

In die relatieve stilte, de lauwte van het protest, de luwte zijn Chirac, Louis 
Michel en onze premier, en ook Kofi Annan en Prodi zeldzame lichtpuntjes. 
Hele kleintjes. Hoewel onze premier met zijn vroege en resolute afwijzing van 
'de oorlogslogica' toch misschien het beste uit de hoek kwam. Nu kan Europa 
niet zwijgen. Het gaat om een minimum aan waardigheid in het licht van de 
geschiedenis. Deze dubbele blitzkrieg vanwege twee ontvoeringen slaat alles. 
Wat moest de Hezbollah doen toen Israël Gaza begon te bombarderen en 
bezetten? Lijdzaam blijven toezien?  

Waarom kan Israël dit doen? Omdat de anderen altijd eerst begonnen zijn 
en Bush die kromme logica onvoorwaardelijk volgt. Dat grote gelijk laat hen 
toe om telkens opnieuw met een verpletterende en niets of niemand ontziende 
militaire kracht toe te slaan. Buiten elke proportie. En de invasie van Libanon 
heeft nog een ander voordeel: in Gaza kan het Israëlische leger nu wel doen 
wat het wil, want de ogen van de wereld zijn op Libanon gericht.  
De interventiemacht moet er dringend komen en moet, samen met diplomatie, 
een wapenstilstand afdwingen. Hoewel dat het enige zinnige scenario is, zal 
het een vrome wens blijven. En dus zal de internationale gemeenschap weer 
eens passief medeplichtig zijn aan een reeks oorlogsmisdaden op grote schaal. 
Het bombarderen van burgerdoelwitten is een flagrante overtreding van de 
Conventie van Genève, weet u nog. Maar ach, de Conventie van Genève, wat 
was dat ook alweer?  

We zullen ook moeten toezien hoe het conflict zich zal uitbreiden als een 
bosbrand in een hete zomer. Want Syrië en Iran worden zeer uitdrukkelijk 
genoemd. Iran staat trouwens al lang op het verlanglijstje van Bush en zijn 
neocons. Ze voeren weer eens een heuse campagne in verband met 
onbestaande massavernietigingswapens (never change a winning horse) . Een 
brutale aanval op Libanon is misschien een betere manier om een oorlog met 
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Iran uit te lokken. Israël moet en zal de macht van Iran breken. Amerika zal 
zeker meedoen. Leuk vooruitzicht zo voor de heetste dagen sinds 
mensenheugenis.  

 
Lieven De Cauter 

(De auteur doceert filosofie aan het Rits en aan de KU Leuven.) 
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Kritiek is geen antisemitisme 

(De Standaard, dinsdag 02 september 2008) 

Krachtige lobbygroepen maken legitieme kritiek op de Israëlische 
bezettingspolitiek verdacht door onterecht een link te leggen met 
nazipropaganda en antisemitisme. Het PLATFORM VOOR VRIJE 
MENINGSUITING stelt vast dat vreemd genoeg nu ook extreemrechts aan 
deze evolutie meewerkt.  

 
Zoals in Amerika en overal ter wereld toont de pro-Israëlische lobby zich 

ook in ons land geruime tijd actief in een poging de critici van de Israëlische 
bezettings- en annexatiepolitiek de mond te snoeren. Een campagne van het 
Actieplatform Palestina om Israëlische landbouwproducten in de rekken te 
laten liggen, naar analogie van de acties tegen de Zuid-Afrikaanse Apartheid 
in de jaren tachtig, moest noodgedwongen worden afgeblazen nadat het Simon 
Wiesental Centrum in de VS een briefactie begon waarin de campagne werd 
vergeleken met de nazistische praktijk van 'Kauft nicht bei juden'. 

 
Op het initiatief van toenmalig staatssecretaris Eddy Boutmans om een 

onderwijsbrochure opnieuw uit te geven over de Palestijnse kwestie kwam de 
lobbymachine zo zwaar uit de hoek dat de zaak werd afgeblazen. Nochtans 
waren de teksten van de hand van Ludo Abicht en Lucas Cathérine door een 
comité van 18 deskundigen nagelezen. Het misbruik van termen als 
'antisemitisch' (bijvoorbeeld in de Israëlische krant Maariv van 26 augustus 
2001) blijkt voldoende intimiderende kracht te bezitten. Niemand wil immers 
in verband gebracht worden met die zwarte bladzijden uit de Europese 
geschiedenis.  

De jongste maanden lijkt de lobby zich alsmaar agressiever te gedragen. Ze 
nam deze zomer de traditionele debattenreeks tijdens de Gentse Feesten onder 
vuur omdat het luik over Israël en Palestina te 'eenzijdig' en 'anti-Israëlisch' 



 

201 

zou zijn ingevuld. Op de website van de Stad Gent regende het beledigingen 
en gratuite beschuldigingen aan het adres van organisator Eric Goeman, die 
zelfs vergeleken werd met Goebbels. Eric Goeman staat nochtans bekend als 
iemand die al jaren waarschuwt voor extreemrechts. Hij was de trekker achter 
diverse Holocaust-herdenkingsplechtigheden. Ironie: nu blijkt dat net het 
Vlaams Belang in de persoon van Ortwin Depoortere - een zelfverklaarde 
aanhanger van Verdinasoleider en antisemiet Joris van Severen - het initiatief 
heeft genomen om rond de hele kwestie een interpellatie bij het Gentse 
stadsbestuur in te dienen voor de gemeenteraadszitting op 1 september 2008. 
Het doel is duidelijk. Na 19 jaar wil de extreemrechtse partij, die zich graag 
zelf voorstelt als slachtoffer van de aantasting van vrije meningsuiting, de 
debatten muilkorven. 

De pro-Israëlische lobby viseerde ook een andere activiteit op de Gentse 
feesten door elektronische berichten te versturen aan het adres van Amnesty 
International, waarin gewaarschuwd werd voor medewerking met een 
organisatie als Vrede vzw die met 'propaganda het antisemitisme opwakkert in 
de scholen en bij allochtonen'. Telkens opnieuw blijkt het om dezelfde groep 
te gaan van mensen uit de omgeving van het maandblad 'Joods Actueel'. 

Het laatste wapenfeit van de 'lobby' dateert van enkele dagen geleden. 
Ditmaal wordt een studiedag geviseerd die was opgezet door een reeks 
organisaties waaronder de 'Vereniging Leraren Aardrijkskunde' en de 
'Interdiocesane Dienst voor het Katholiek Godsdienstonderwijs'. Die zou 
plaatsvinden in het Antwerpse Vredescentrum, maar daar is men nu gezwicht 
onder de druk. Het Vredescentrum heeft laten weten dat de studiedag 'Israël en 
Palestina in de klas' van begin oktober niet in het Vredescentrum kan 
doorgaan. 'Sinds deze ochtend hebben wij vanuit de Joodse Gemeenschap 
verschillende reacties gekregen', zo luidt de mededeling. Weer een 
georchestreerde campagne uit gekende hoek. 

De techniek van deze lobby bestaat erin om kritiek op de Israëlische 
mensenrechtenschendingen en schendingen van het internationale recht te 
pareren door deze gelijk te stellen met haat tegen Israël en tegen de joden in 
het algemeen. Antisemitisme dus. Het doet er niet toe dat die kritiek zijn 
fundament vindt in talloze VN-resoluties en -documenten evenals 
mensenrechtenrapporten van alle gezaghebbende mensenrechten-organisaties. 
Het schaamteloos misbruiken van het begrip 'antisemitisme' verhindert niet dat 
deze lobbytechniek wonderwel werkt. Bij velen is de angst groot om als 
'antisemitisch' gebrandmerkt te worden.  

De aangehaalde voorbeelden en de vele andere van de afgelopen jaren 
beginnen het karakter te krijgen van een ware heksenjacht tegen critici van het 
Israëlische regime. Aanklachten tegen de wantoestanden in de Palestijnse 
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gebieden moeten hun weg blijven vinden naar de publieke opinie, zoals dat 
ook bij andere mensenrechtenschendingen het geval is. Wij willen ook een 
waarschuwing uitsturen, want dergelijke praktijken kunnen een open 
debatcultuur in gevaar brengen. Wij roepen het Gentse stadsbestuur en andere 
instanties dan ook op om zich niet te laten misleiden of onder druk te laten 
zetten. Ze moeten net als de geviseerde organisaties en individuen hun 
verantwoordelijkheid nemen en de kanalen helpen open houden waarlangs 
feiten en kritieken worden geformuleerd. 

 
Namens het Platform voor vrije meningsuiting: 

Ludo De Brabander (Vrede vzw [auteur van het stuk]), Eric Goeman 
(woordvoerder Attac Vlaanderen), Peter Desmet (directeur Greenpeace 
Belgium), Rudi Laermans (socioloog, KU Leuven), Lieven De Cauter 
(cultuurfilosoof, KU Leuven/RITS), Stephan Galon (vakbondsecretaris 
Algemene Centrale ABVV). Mede-ondertekend door: Ludo Abicht (filosoof, 
UGent), Fatma Arikoglu, Karel Arnaut (antropoloog, UGent), Frank Beke 
(voormalig burgemeester Gent), Bilal Benyaich (Kif Kif), Sarah Bracke 
(socioloog, KU Leuven), Jean Bricmont (fysicus, UCL), Paul Buekenhout 
(Passa Porta), Marlies Casier (wetenschappelijk medewerkster, UGent), Lucas 
Catherine (auteur), Lydia Chagoll (schrijfster/cineaste), Saddie Choua 
(videaste), Manu Claeys (essayist), Eric Corijn (stadsgeograaf, VUB), 
Caroline Copers (algemeen secretaris Vlaams ABVV), Bert Cornillie 
(taalkundige, KU Leuven), Geertrui Daem (schrijfster), Leen De Backer 
(artistiek medewerker MuHKA), Bruno De Bondt (Indymedia.be), Pascal 
Debruyne (Derdewereldstudies UGent), Frans Denissen (auteur/literair 
vertaler), Herman De Ley (historicus/emeritus hoogleraar, UGent), Paul De 
Keulenaer (auteur), Didi de Paris (auteur), René De Preter (auteur), Geert 
Devos, Pol Devos (Geneeskunde voor de derde wereld), Bruno De Wever 
(historicus, UGent), Dirk De Zutter (ex-leraar), Charles Ducal (dichter), Jan 
Dumolyn (historicus, UGent), Nadia Fadil (sociologe, EUI/KU Leuven), Peter 
Franssen (journalist/schrijver), Baudouin Ferrant (secretaris ABVV), Hilde 
Geens (journaliste), Kendell Geers (kunstenaar), H. Goldberg, Jacques 
Gutwirth (etnoloog en eredirecteur CNRS), Jaap Hamburger (voorzitter 
Stichting Een Ander Joods Geluid, Amsterdam), Rik Hancké 
(acteur/regisseur), Staf Henderickx, Jos Hennes (uitgever EPO), Erwin Jans 
(dramaturg Toneelhuis), Ivo Jannsens (directeur Demos), Peter Tom Jones 
(ecoloog/publicist, KU Leuven), Francis Jorissen (webmaster Attac 
Vlaanderen), Chris Lauwers (OCMW-raad Sint-Amands), Michel Leclerc 
(dichter), Fred Louckx (socioloog, VUB), Ico Maly (Kif Kif), Tjen Mampaey 
(onderwijzer/auteur), Francine Mestrum (UGent), Reginald Moreels (ex-
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staatssecretaris van Ontwikkelingssamenwerking), Dany Neudt (coördinator 
Kif Kif), Ides Nicaise (econoom, KU Leuven), Jacques Pauwels (historicus), 
Rik Pinxten (antropoloog, UGent), Anne Provoost (schrijfster), Brecht 
Ranschaert (redacteur YANG), Frank Roels (emeritus hoogleraar, UGent), 
Jean-Pierre Rondas (journalist Klara), Johan Sanctorum (filosoof-publicist), 
Mark Saey (filosoof), Michel Vanhoorne (Links Ecologisch Forum), Robert 
Soeterik (antropoloog, Middle East Research Associates, Amsterdam), Klaas 
Tindemans (RITS), Monika Triest (onderwijsdeskundige), Werner Trio 
(journalist Klara), Dirk Tuypens (acteur), Dirk van Bastelaere (dichter), 
Bogdan Van Doninck (socioloog), Dirk Van Duppen (voorzitter Geneeskunde 
voor het Volk), Gie van den Berghe (ethicus/historicus, UGent), Yvan Vanden 
Berghe (emeritus hoogleraar, Universiteit Antwerpen), Hugo Van 
Droogenbroeck (Oproep voor een Democratische School), Frank Van De 
Veire (filosoof, KASK), Paul Vanden Bavière (verantwoordelijk uitgever 
Uitpers), Trees Verleyen (lector Journalistiek, KHM), Koen Vlassenroot 
(polemoloog, Conflict Research Group UGent), Dominique Willaert 
(coördinator Victoria Deluxe), Sami Zemni (politoloog, UGent) 

 
noot: Uiteraard heeft De Standaard bovenstaande tekst alleen gepubliceerd met een 
(ongetwijfeld door hen zelf aangevraagd) antwoord van de andere kant, een inderhaast 
opgetrommeld ‘platform voor faire meningsuitng’ (zie: DS, 2 september 2008). In de 
nasleep deed ook de grande dame van de politieke column in Vlaanderen, barones Mia 
Doornaert haar duit in het zakje, in De Standaard van 12 september.  Hier mijn antwoord 
op haar stuk.  
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Nuttige idioten? Een antwoord aan Mia 

Doornaert 

(12 september 2008, publieke mail) 

Geachte Mia Doornaert, in ‘doorgeprikt staat netjes’ (DS 12.09)  maakt u 
er weer eens een potje van. Wij zijn het roerend eens dat de islam moet leren 
leven met het beginsel van vrije meningsuiting, maar daar houdt het ook op. U 
viseert het platform voor vrije meningsuiting en zijn sympathisanten. Wij zijn 
“de volgelingen van Stalin en Mao”. U suggereert dat we de “nuttige idioten 
van Osama Bin Laden” zijn. Tja. Ik voel me niet echt aangesproken, moet ik 
zeggen. Ik voel eigenlijk alleen plaatsvervangende schaamte. Het was weer 
eens die typische tirade van ‘barones’ Mia tegen al wat links, progressief  is, 
waarbij, zoals altijd, alles op een hoopje wordt gegooid. Zijn wij ‘islamo-
gauchisten’ omdat we kritiek hebben op de onmenselijke praktijken, 
mensenrechtenschendingen en overtredingen van het internationaal recht die 
de staat Israël begaat bij zijn bezetting en niet aflatende kolonisering van de 
Westelijke Jordaanoever (met mijn eigen ogen gezien)? Is dat islamo-
gauchisme?  

Wanneer zal u eens begrijpen dat het de taak van de intellectueel is, en 
trouwens van elke burger, in eerste instantie kritisch te staan tegenover het 
eigen land, het eigen kamp, het Westen. Verontwaardiging over de 
onmenselijke omstandigheden en gebeurtenissen elders, ver weg of dichtbij, 
in het andere kamp, is gemakkelijk. En het risico dat je zo de nuttige idioot 
wordt van Bush of Sharon, twee notoire oorlogsmisdadigers, is niet 
denkbeeldig. Zo wordt in uw stuk, bijvoorbeeld, de bezetting van Palestina 
weggemoffeld door kritiek op Arabische autoritaire regimes en islam. 
Dergelijke selectieve verontwaardiging - die u 'weldenkend links' altijd 
verwijt, maar waar u zelf een meester in bent - is in elk geval gemakkelijker 
dan de gruwelen aanklagen die wij, het Westen, zelf aanrichten. Bijvoorbeeld: 
het aanklagen van de illegale en onnodige oorlog in Irak, die een miljoen 
doden en 6 miljoen vluchtelingen heeft veroorzaakt, is geen blind anti-
amerikanisme maar  intellectuele burgerplicht. Wanneer zal u dat eens 
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begrijpen?  Dan zou u misschien uw van de pot gerukte, overjaarse 
scheldtirades achterwege laten.  

Trouwens, ik denk dat ze averechts werken. U verdedigt Geert van 
Istendael, die op zijn kop krijgt omdat hij onvriendelijke dingen zegt over 
de islam, maar hij is oud en verstandig genoeg om te weten dat zijn 
polemische toon mensen ergert. En als hij een beetje zijn intellectuele status in 
ere wil blijven houden, kan hij bondgenoten als u missen als kiespijn.  

 
Prof. dr. Lieven De Cauter, filosoof, stichtend lid van het platform voor 

vrije meningsuiting 
 

p.s.: Ik heb dit antwoord naar de opinie-bladzijde gestuurd maar daar heet[te] het dat ze de 
discussie willen afsluiten. Ik heb daar begrip voor, maar gun u niet het laatste woord. 
Vandaar deze open brief [per rondmail].  
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Geen Nederzetting in Oush Grab 

(De Standaard, donderdag 30 oktober 2008) 

Vandaag opent in Bozar een tentoonstelling over architectuur in 
(voormalige) Israëlische nederzettingen. De opening is voor 25 kunstenaars en 
wetenschappers aanleiding om de nederzettingenpolitiek van Israël nogmaals 
aan de kaak te stellen.  

 
Op 16 oktober hebben Israëlische kolonisten de heuveltop Oush Grab in 

Beit Sahour, ten oosten van Bethlehem, ingenomen. De site is een voormalig 
Israëlisch militair kamp dat werd ontruimd in 2006 als deel van een 
overeenkomst met de Palestijnse autoriteit. Daarna richtte de gemeente Beit 
Sahour er samen met een aantal NGO's een publiek park in en een 
recreatiezone. Dit is van vitaal belang voor het sociale, economische en 
fysieke welzijn van de gemeenschap: de regio Bethlehem lijdt aan een acuut 
gebrek aan open ruimte. De recente invasie maakt deel uit van een reeks 
pogingen van Israëlische kolonisten om nieuwe voorposten van nederzettingen 
te maken om elk politiek (vredes)proces te verstoren.  

Omdat Oush Grab een van de sites is van de tentoonstelling Decolonizing 
Architecture. Scenario's for the transformation of Israeli settlements van Sandi 
Hillal, Alessandro Petti and Eyal Weizman, die vandaag opent in Bozar, het 
Brusselse Paleis voor Schone kunsten, belangen de recente gebeurtenissen 
daar ons direct aan. Het project gaat over scenario's voor de transformatie door 
de Palestijnen van ontruimde nederzettingen en militaire basissen. Het project 
gebruikt architectuur als een vorm van activisme om de Palestijnse 
natuurgebieden en stedelijke ruimte te beschermen en te verbeteren.  

De recente invasie bewijst hoe centraal de gebouwde omgeving en 
natuurgebieden zijn in dit conflict. Onder de Israëlische bezetting wordt het 
leven van de Palestijnen bemoeilijkt. Hun bezittingen worden afgenomen en 
hun politieke rechten voortdurend geschonden, niet alleen door het Israëlische 
leger, maar ook door een proces waarin hun omgeving op een onvoorspelbare 
manier voortdurend wordt veranderd en zich sluit als een strop. De 
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doordeweekse elementen van planning en architectuur worden tot 
instrumenten van gewelddadige ontheemding van de Palestijnen. We kunnen 
niet gewoon toekijken en zwijgen.  

Het incident is een concreet voorbeeld van wat de nederzettingenpolitiek 
betekent. Wij vragen de media en de pers om de gelegenheid van de 
tentoonstelling aan te grijpen om aandacht te besteden aan dit onrecht. We 
vragen het Europees Parlement, de Europese Commissaris voor 
Mensenrechten, de Belgische regering, NGO's en vredesorganisaties om ons 
protest te steunen en de Israëlische regering op te roepen tot positieve actie. 
Wij vragen de Israëlische regering de kolonisten in Oush Grab een halt toe te 
roepen en de overdracht aan de gemeente Beit Sahour te herbevestigen.  

 
Lieven De Cauter is gastcurator van de tentoonstelling; Sandi Hilal, Alessandro 
Petti en Eyal Weizman zijn de architecten van het colletief Decolonizing 
Architecture.  

 
De tekst is meeondertekend door: Ludo Abicht (filosoof, UGent), Karel Arnaut (antropoloog, UGent), 
Glenn Bowman (antropoloog, University of Kent), Sarah Bracke (cultuursosociologe, KU Leuven), 
Jean Bricmont (fysicus, UCL), Victor Brunfaut (architect), Eric Corijn (sociale geograaf, VUB), Ludo 
De Brabander (Vrede vzw), Patrick Deboosere (demograaf, VUB), Anne Teresa De Keersmaeker 
(choreografe), Dirk De Meyer (departement architectuur, UGent), Marc-Antoon De Schryver 
(Indymedia.be), Rudi Laermans (socioloog, KU Leuven), Luc Pien (filmmaker), Saddie Shoua 
(filmmaakster), Erik Swyngedouw (sociaal geograaf, Manchester University), Anna Tilroe (artistiek 
directeur Sonsbeek 2008), Gie van den Berghe (historicus, UGent), Paul Vermeulen (architect), 
Fabienne Verstraeten (directrice Les Halles en Masaratfestival), Sami Zemni (politicoloog, UGent) 
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Europa moet Israël zijn engagementen doen 

naleven

(De Standaard, 10 januari 2009) 

Een breed platform van academici heeft een oproep voor de Belgische en 
Europese overheden: schort de versterking van de associatieakkoorden met 
Israël op.  

 
Op 8 december 2008 beslisten de Europese ministers van Buitenlandse 

Zaken de relaties met Israël versneld op te waarderen. Naast het feit dat deze 
beslissing bijzonder problematisch is, gelet op de herhaaldelijke Israëlische 
inbreuken op het internationaal recht, is de timing ook zeer inopportuun 
gezien het bloedig offensief dat het Israëlische leger op 27 december in Gaza 
heeft ingezet.  

We veroordelen met klem de raketbeschietingen van Hamas op Israëlische 
burger doelwitten. Deze beschietingen kunnen echter op geen enkele wijze de 
omvang van burgerslachtoffers langs Palestijnse zijde goedpraten. Bovendien 
mogen ze op geen enkele manier de zware verantwoordelijkheid die Israël 
draagt in het ontketenen van de huidige crisis overschaduwen. Tijdens het zes 
maanden durende bestand dat in juni 2008 inging, behield Israël zijn blokkade 
op Gaza met rampzalige gevolgen voor diens economie. Israël bleef ook 
extralegale executies uitvoeren (een vijftigtal in totaal) in de Gazastrook en op 
de Westelijke Jordaanoever. Bovendien blijft de Westelijke Jordaanoever 
gefragmenteerd door de talrijke checkpoints van het bezettingsleger en blijven 
kolonisten hun nederzettingen uitbreiden. 

De goedkeuring van een herwaardering van de Euro-Israëlische 
associatieakkoorden van 8 december lijkt bovendien voorbij te gaan aan het 
feit dat Israël de voorwaarden van een vorig akkoord negeerde, waarin de 
nadruk werd gelegd op 'het respect van de mensenrechten en de democratische 
principes die de binnenlandse en internationale politiek van de betrokken 
staten sturen en een essentieel onderdeel van dit akkoord vormen'. 



 

209 

Bovendien werd intussen geen enkele vooruitgang geboekt rond Israëls 
herhaaldelijke schendingen van internationale juridische bepalingen. Of het nu 
gaat om de bezetting van de Palestijnse gebieden van 1967, de annexatie van 
Oost-Jeruzalem (die door meerdere resoluties van de VN-veiligheidsraad werd 
veroordeeld), de uitbreiding van de kolonies in de Westelijke Jordaanoever (en 
schending van de vierde Conventie van Genève van 1949), de bouw van de 
scheidingsmuur die voor een groot deel in de Westelijke Jordaanoever loopt 
(en die dus moeilijk als oplossing voor de veiligheidskwesties kan worden 
gezien), de voortzetting van illegale executies, of vele andere schendingen van 
bepalingen van het internationaal recht, van de mensenrechten of het 
humanitair recht.  

Daarom roepen we de Belgische en Europese overheden op om:  
1. Afstand te nemen van hun zogenaamde 'equidistante' houding, eraan 
herinnerend dat het conflict geen twee gelijkwaardige partijen omvat, maar 
een bezetter en een bezette, en dit onafhankelijk van de acties van bepaalde 
Palestijnse gewapende groepen. 
2. Een inventaris op te maken van alle schendingen die Israël maakt op het 
internationaal recht en op basis hiervan elke versterking van de 
associatieakkoorden met deze staat op te schorten tot die haar engagementen 
en plichten nakomt.  
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Wie ellende zaait, zal woede oogsten: Blair in 

Sharm-el-Sheikh

(Intalwebsite, 04 maart 2009) 

  In de Egyptische badplaats Sharm-el-Sheikhh heeft de internationale 
gemeenschap 4 miljard dollar hulp beloofd voor de wederopbouw van Gaza en 
de relance van de Palestijnse economie. Maar wordt het geen tijd om Israël te 
verplichten de oorlogsschade te betalen? 

 
Een oorlogsmisdadiger als speciale gezant voor het Midden-Oosten – Blair 

-  en een donorconferentie in Sharm-el-Sheikh waar Europa en de rest van de 
wereld weer eens de gebroken potten van Israël zullen betalen, en zo, when all 
is said and done, Israël vrijgeleide geven om nog woester te keer te gaan de 
volgende keer. Fraai. Tout devient allégorie pour moi, schreef Baudelaire. 

De verwoesting van Gaza is vreselijk - je moet me niet overtuigen - de 
Palestijnen moeten geholpen worden. Maar toch is deze donorconferentie 
ongewild medeplichtig aan de misdaden van Israël. Dat is om zo te zeggen 
wetenschappelijk aantoonbaar. Israël draagt nooit de kosten voor wat het 
aanricht, niet van zijn embargo op Gaza, niet de kosten van de Palestijnse 
Autoriteit in Ramallah, niet de kosten voor de vluchtelingenkampen (60 jaar 
al!). UNRWA (de United Nations Relief and Works Agency), die 
hoofdzakelijk wordt betaald door Eurupa, zorgt daarvoor. En dus ook dit keer 
weer niet de kosten voor de massale vernieling van Gaza, laat staan dat ze 
schadevergoeding zouden betalen voor de 1300 doden en de duizenden 
verminkten. Amerika sponsort de vernietigingskracht van Israël en Europa de 
reparatie, kwestie van taakverdeling. Zo simpel is het. 

Nee, het is geen goed idee. Israël moet verplicht worden zelf de 
oorlogsschade te betalen, zelf op te draaien voor de kosten van de bezetting, 
zoals in het internationaal recht is gestipuleerd. Maar ja, het internationaal 
recht geldt voor iedereen en VN-resoluties, ho maar, pas op als een of andere 
schurkenstaat zich daar niet aan houdt. Maar Israël kan VN-resolutie na VN-
resolutie, veroordelingen door het Internationaal Gerechtshof in Den Haag 
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(over de muur) naast zich neerleggen en het internationaal recht, ook het 
oorlogsrecht, en zeker ook het humanitair recht (ga kijken in Palestina) met de 
voeten treden en nog op handen gedragen worden, zelfs een associatieverdrag 
met de EU aangeboden krijgen. Sorry jongens, maar dat krijg je niet verkocht, 
niet aan mij en zeker niet aan de mensen van het Midden- Oosten. Wat denk 
je? 

En dan sturen we Blair om het allemaal te regelen. Blair die in het hele 
Midden-Oosten en ver daarbuiten bekend staat als een oorlogsmisdadiger, als 
degene die de illegale invasie van Bush in Irak een schijn van 
geloofwaardigheid gaf en meeloog dat hij zwart zag (Saddam kon in 45 
minuten met raketten het Engelse vasteland bereiken, weet je nog?). De 
bezetting gaat straks haar zevende jaar in, een humanitaire catastrofe van 
letterlijk ongekende schaal: 1 miljoen doden en 5 miljoen vluchtelingen. Een 
leugenaar en een oorlogsmisdadiger is het. En die sturen we met z’n allen naar 
het Midden-Oosten. Awel, ik wil het hier nog een keer met nadruk zeggen: not
in my name! Jesus Christ, zeg! Hebben we dan geen ons decency meer over? 

En dan zijn we verwonderd dat ze daar in het Midden-Oosten radicaliseren. 
En hier bij ons ook al. Oeioeioei. Dat is toch wat met die fundamentalisten, hé 
meneer. De waarheid is: een mens zou van minder radicaliseren. Ze 
radicaliseren in de verkeerde richting? Ja. Dat gebeurt wel meer. En ze zijn 
ook een aardig handje geholpen: de VS steunden de Taliban tegen Moskou en 
Israël Hamas om de macht van de PLO te breken. Wie wind zaait, zal storm 
oogsten. 

Of zoals het klinkt op betogingen: Qui sème la misère, récolte la colère ! 
Et à Jénin, et à Nablus, et en Irak, et en Afghanistan, et à Gaza, et à Gaza, et à 
GAZA ! Qui sème la misère, récolte la colère ! Ik heb het een Magrebijnse 
meisjesgroep horen scanderen. Als een spreekkoor uit een tragedie. Pakkend... 
Ik moet er nu weer aan denken, nu ik zit te jeremiëren over Blair en Sharm-el-
Sheikh. Godgeklaagd is het. Maar wee u: wie ellende zaait, zal woede 
oogsten.  
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Tactiek van de waanzin  

[over Israël’s paranoïde politiek] 

(De Standaard, zaterdag 31 januari 2009) 

Had Bert Anciaux de slachtoffers in Dendermonde79 met die in Gaza 
mogen vergelijken. Eigenlijk wel, vindt LIEVEN DE CAUTER. En hij moet 
zich al helemaal niet verontschuldigen bij Israël. Misdaden tegen de 
menselijkheid verdienen geen excuses.  

 
Ik heb niets met Anciaux, volstrekt niets. En vergelijkingen lopen altijd 

mank, zeker dergelijke vergelijkingen (bijvoorbeeld de verontwaardiging over 
Irak afwegen tegenover die over Darfoer), maar op de keper beschouwd valt 
op de geest van zijn uitspraak weinig aan te merken. Nog even de tekst van 
Anciaux: 'Hier gaat het over vijftien slachtoffers, onder wie veertien kinderen. 
Het choqueert ons allemaal. Ik moest ook denken aan de honderden dode 
kinderen in de Gazastrook, ook bewust omgebracht door een agressor en 
zonder dat die agressor opgepakt werd.' 

 
Hij heeft gelijk: Israël kan ongestraft de meest gruwelijke misdaden begaan. 
Bijvoorbeeld witte fosfor gebruiken die lichamen van binnenuit opbranden. En 
zijn vergelijking met de wandaad van een waanzinnige in Dendermonde, 
houdt wel degelijk steek: het ging om een bewust waanzinnige daad. Noam 
Chomsky schrijft daarover: 'De aanval was zorgvuldig voorbereid - gedurende 
meer dan zes maanden, volgens de Israëlische pers. (…) Zeker het moment 
van de aanval hoort daarbij: vlak voor de middag, toen kinderen terugkwamen 
uit school en men elkaar verdrong in de menigte in de straten van het 
dichtbevolkte Gaza Stad. In slechts enkele minuten tijd werden meer dan 225 
mensen gedood en 700 verwond; een mooi begin voor de massaslachting van 
weerloze burgers die gevangen zaten in een kleine kooi, zonder mogelijkheid 
tot vluchten. In zijn terugblik Winsten ontwarren van de oorlog in Gaza noemt 

 
79 Ik verwijs hier naar de moorden in de kinderopvang.  
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Ethan Bronner, correspondent van de New York Times, deze prestatie als een 
van de belangrijkste voordelen. Israël ging ervan uit dat het gunstig zou zijn 
om “waanzinnig, te lijken door het gebruik van buitensporige terreur, een 
doctrine die teruggaat tot de jaren vijftig. “De Palestijnen begrepen de 
boodschap vanaf de eerste dag,, schrijft Bronner.' 
 
Dat Israël nu excuses vraagt aan Anciaux en zelfs aan de Belgische regering is 
van de pot gerukt. Maar ook dat hoort bij de tactiek van de waanzin. Eerst 
misdaden tegen de menselijkheid begaan (Chomsky spreekt terecht van 
staatsterrorisme, namelijk het bewust en massaal treffen van burgers, inclusief 
vrouwen en kinderen) en dan excuses vragen aan al wie daar ook maar een 
onheuse opmerking over maakt. Van selectieve verontwaardiging gesproken. 
Het is Israël dat zich moet excuseren. Nee, sterker nog, de staat Israël en zeker 
de verantwoordelijken voor deze buitensporige aanval zouden voor het 
internationaal strafhof moeten verschijnen. Vanaf de etnische zuivering in 
1948 over de oorlog in 1967, de kolonisering van de Westbank na Oslo tot de 
collectieve opsluiting van de bevolking van Gaza en de muur van de schande, 
stapelt de staat Israël misdaad op misdaad. Hoewel Israëlische historici deze 
koloniale zuiverings- en apartheidspolitiek intussen haarfijn hebben 
gedocumenteerd, blijft Israël collectief zijn eigen geschiedenis negeren en 
verdraaien alsof zij de slachtoffers zijn (van Hamas bijvoorbeeld dat ze zelf 
hebben groot gemaakt om de PLO te verzwakken). Waanzin is het. Israël mag 
uitzinnige misdaden plegen, en de madmantheory zelf min of meer als 
officiële doctrine hanteren, maar wee degene die zegt dat het wandaden zijn. 
Als Anciaux zich niet excuseert, zal ik eindelijk mijn hoed voor hem afnemen. 
Maar ik vergeef het hem nu al, als hij het wel doet. Want intimidatie van 
critici hoort al jaren bij de politieke strategie van het pro-Israëlische kamp. 
Ook dat is deel van de tactiek van de paranoia. There is method in the 
madness.  
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Aanval op het recht op betogen 

(De Standaard, 19 februari 2009) 

Het Coördinatiecomité van Joodse Organisaties van België (CCOJB) dient 
klacht in tegen 85 NGO's, vakbonden en politieke partijen omdat er 
antisemitische slogans op spandoeken te zien waren bij een pro-Palestijnse 
betoging (DS 18 februari). Dat is ontstellend, vindt LIEVEN DE CAUTER.  

Dat er spandoeken gedragen werden waarop joden vergeleken worden met 
nazi's, wijst niet noodzakelijk op antisemitisme. Iedereen die kop van jut is, 
wordt in elke betoging een fascist genoemd. Dat is standard procedure in 
betogingen. Niet mijn smaak, maar wel alomtegenwoordig. Dat de davidster 
en het hakenkruis met een gelijkheidsteken ertussen inderdaad te zien was, is 
smakeloos, maar eerder een onhandige poging om uiterste woede uit te 
drukken dan dat het aantoonbaar antisemitisme zou zijn, want ook 
Amerikanen zijn in de aanloop naar Irak nazi's genoemd en Bush een fascist. 
En als, vanuit wettelijk oogpunt, alles en iedereen een nazi of een fascist mag 
worden genoemd, dan Israël ook. Gaza vergelijken met Auschwitz is een 
slechte vergelijking, toegegeven. Maar Gaza is ook door joodse en Israëlische 
auteurs vergeleken met het getto van Warschau. Dat is geen antisemitisme 
maar een heel, heel pijnlijke vergelijking. 

Maar wat mij meer verontrust is dat men hier (wellicht voor het eerst) zal 
trachten de organisatoren van een betoging te vervolgen voor zaken die zij 
onmogelijk kunnen controleren. Het lijkt me een analoge inperking van de 
vrije meningsuiting en het recht op betogen als het sturen van deurwaarders 
naar stakingsposten. Slogans op betogingen zijn nooit politiek correct geweest 
en zullen dat ook nooit zijn, hoezeer organisatoren aandringen op het zich 
houden aan de ordewoorden. Slogans en teksten zijn altijd uitingen van woede 
en hun stijlfiguur is het overstatement.  

Ik was op de betoging tegen de slachting in Gaza en heb ze helemaal aan 
mij voorbijzien trekken. Vele slogans en teksten kon ik uit volle borst mee 
scanderen. Zoals Union Europeen? Zééééro! Gouvernements arabes? 
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Zééééro. Er waren een paar radicalen, dat is waar. Maar er waren ook een 
aantal orthodoxe joden, die met veel sympathie werden bejegend (dus zo 
antisemitisch kunnen de betogers niet geweest zijn) en er waren ook een aantal 
joodse organisaties en personaliteiten die mee opstapten. Het was vooral een 
familiebetoging met veel [Maghrebijnse] vrouwen en kinderen. Is het de 
bedoeling om 50.000 mensen te criminaliseren? Kennelijk wel.  

 
Organisatoren van een betoging vervolgen wegens antisemitisme omdat een 
paar heethoofden hun woede op de verkeerde, misschien zelfs verwerpelijke 
manier uiten, is absurd. Het is zonder meer een poging om het recht op 
betogen te fnuiken. Want stel dat hier gevolg aan gegeven wordt, wie kan dan 
nog een betoging organiseren? Het is gewoonweg technisch ondoenlijk om 
alle deelnemers alleen maar politiek correcte boodschappen te laten 
meedragen en dito slogans te laten scanderen. Wij kunnen in de klacht van het 
CCOJB niets anders zien dan een poging om de betoging van 11 januari tegen 
de oorlogsmisdaden van Israël te discrediteren en te criminaliseren en 
daarenboven naar de toekomst toe organisatoren van betogingen tegen de 
politiek van Israël te intimideren. Ik hoop dan ook dat het Centrum voor 
Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding deze klacht onontvankelijk 
verklaart, omdat hij meer schade zal berokkenen aan de democratie dan haar te 
dienen. Het recht op betogen maakt integraal deel uit van het recht op vrije 
meningsuiting en dus van een goed functionerende democratie. Politieke 
correctheid is in deze eerder een wapen tegen de democratie.  
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Selectieve verontwaardiging over selectieve 

verontwaardiging: een mailcorrespondentie met 

Mia Doornaert 

(Publieke mail van 24 mei 2009) 

Toen ik de kop van Mia Doornaert zag: ‘Selectieve vervolging. Waarom de 
vervolging van Geert Wilders contraproductief kan zijn’ (DS 22 mei 2009), 
dacht ik: “we worden het nog eens?!”. Toen ik later de tekst las, zag ik dat ze 
mij voorwaar ook nog citeerde. Met naam en toenaam. Een hele eer. Maar 
eerst de context: een verband leggen tussen de Koran en Mein Kampf kan 
volgens de Nederlandse rechter niet. Maar tal van moslims en ook niet-
islamtische verdedigers van de Palestijnse zaak vergelijken Israël vaak met 
Nazi-Duitsland en de joden met nazi’s. Worden die voortaan ook vervolgd?’ 
Zo vraagt Doornaert zich retorisch af. Ja dus! Daar ging nu net mijn artikel 
over; over het feit dat een aantal joodse organisaties klacht hadden neergelegd 
tegen partijen en vakbonden omdat er door betogers niet-kosjere slogans 
werden geroepen. Mijn basisargument was, dat je als organisator van een 
betoging niet verantwoordelijk gesteld kan worden voor alle slogans die op 
een betoging te zien en te horen zijn, want dan kan niemand nog een 
betoging organiseren. Maar dat citeerde ze natuurlijk niet. Wel het volgende: 
“Volgens de Belgische cultuurfilosoof Lieven De Cauter is daarmee niets aan 
de hand. Spandoeken ‘waarop joden vergeleken worden met nazi’s wijst niet 
noodzakelijk op antisemitisme’. Dat valt volgens hem ook helemaal binnen de 
vrije meningsuiting ‘waarin, vanuit wettelijk oogpunt, alles en iedereen een 
fascist mag worden genoemd”’. Tja, op alle betogingen ter wereld wordt de 
kop van jut van dienst een fascist genoemd, daar is niets aan te doen. En je kan 
er zeker geen organisatoren voor vervolgen. Maar Mia bedoelde het citaat 
ongetwijfeld als sneer. En toch zijn we het roerend eens: Geert Wilders heeft 
het recht om de Koran fascistisch te noemen. Met Voltaire en Chomsky: 
verwerpelijke meningen moet je weerleggen, niet verbieden of vervolgen. Nu, 
als ik het eens ben met Mia, zou zij dan ook het morele lef hebben om het eens 
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te durven zijn met mij? Dat Israël een apartheidsregime kan genoemd worden 
(wat het ook echt is, ga maar kijken) of zelfs de aanval op Gaza fascistisch, en 
de verantwoordelijken ervoor dus nazi's, zonder dat dit als antisemitisme moet 
gebrandmerkt worden, laat staan vervolgd? Maar ze zal het niet 
doen. Selectieve verontwaardiging over selectieve verontwaardiging is haar 
geliefkoosde wapen. Niemand overtreft haar daarin.   

 
Lieven De Cauter, cultuurfilosoof 
 

publiek antwoord per mail van Mia Doornaert (25 mei 2009)  
Lieven De Cauter makes my point. Ik heb hem nooit de vrije 

meningsuiting weten bepleiten wanneer aanvallen op de islam afgestraft 
werden. Ik bepleit die vrije meningsuiting tous azimuths. Ik vind 
vergelijkingen van Israël met de nazi's obsceen maar ik heb nooit gevraagd dat 
wie zo'n obsceniteiten uit zou vervolgd worden. 

 Ik ben gekant tegen het invoeren van opiniedelicten. Ik zou het wettelijk 
verbod op ontkenning van de Holocaust liefst zien verdwijnen. Het heeft geen 
invloed op de idioten die de Shoah nog steeds ontkennen of banaliseren, maar 
het is geen goed precedent, hoe verschrikkelijk en uniek de Shoah ook weze. 
Om dezelfde redenen heb ik ook bedenkingen tegen de wetten op het racisme 
en andere beperkingen van de vrije meningsuiting. 

Ik ben niet bereid Israël een apartheidsregime te noemen, want dat houdt in 
dat de staat Israël niet mag bestaan. Ik ben voor vrede in het Nabije Oosten, 
dat wil zeggen dat de oplossing met twee staten, een Israëlische en een 
Palestijnse, niet voor de vernietiging van Israël en het Judenfrei maken van het 
Nabije Oosten. Ik zie niet in waarom ik de aanval op Gaza "fascistisch" zou 
noemen. Het is nogal puberaal alles en iedereen met wie men het oneens bent 
"fascistisch" te noemen. En overigens, waarom zou alleen het Israëlisch 
optreden "fascistisch" zijn, en niet de smerige oorlog van Rusland in 
Tsjetsjenië en zovele andere verschrikkingen? 

For the record, in Turkije staat de godsdienst van de burger op het 
paspoort, en mogen christenen en joden geen legerofficier worden. Maleisië 
heeft een racistische grondwet die de burgers discrimineert die geen 'sons of 
the soil' zijn, dat wil zeggen Malay's. Maar die landen worden niet als 
apartheidssystemen opgevoerd maar als voorbeelden van het samengaan van 
islam en democratie. 

Israël gelijk stellen met nazi's is obsceen want dat geeft aan dat Israël een 
genocide aan het bedrijven is. De Palestijnse bevolking is integendeel de 
snelst groeiende ter wereld. Ik denk dat alle Joden zouden willen tekenen als 
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hun voorvaderen in de jaren 1930 en 1940 aan een dergelijk "nazisme" waren 
onderworpen. Dan zouden er nu tientallen miljoenen Joden in Europa zijn in 
de plaats van een paar honderdduizend. 

De heer De Cauter heeft nu eenmaal lang geleden eens en voor altijd 
beslist dat Amerika en Israël des duivels zijn en schuld aan alle kwalen van 
deze wereld. Dat kan voor hem heel comfortabel zijn, maar het is niet het 
soort comfort dat ik mij als journalist kan en wil veroorloven. 

  
Mijn antwoord van 25 mei 2009. 

Mia Doornaert schrijft over mij "Ik heb hem nooit de vrije meningsuiting 
weten bepleiten wanneer aanvallen op de islam afgestraft werden." Correctie: 
ik heb de aanvallen tegen de Deense cartoons bekritiseerd in de strengst 
mogelijke termen en gebrandmerkt als het aanbreken van de nieuwe 
middeleeuwen. Ik heb altijd een principieel standpunt ingenomen: geen 
limieten op vrije meningsuiting. En zeker geen enkele toegeving aan 
fundamentalisten, ook niet aan islamfundamentalisten. En wat mijn linkse 
vrienden daarvan denken zal mij worst wezen.   

En voor het overige is Mia Doornaert’s weergave van mijn standpunt de 
gebruikelijke karikatuur: ik zeg in mijn artikel en in mijn antwoord op haar, 
dat betogingslogans die Israël en nazi's gelijkstellen misschien verwerpelijk 
zijn, maar niet moeten vervolgd worden. Michael Freilich van Joods Actueel 
heeft mij toen persoonlijk gemaild dat hij het eens was met mijn standpunt.  

Ik heb Israël zelf nog nooit fascistisch genoemd en zal dat ook nooit doen. 
Bush ook niet. Zelfs Cheney niet (hoewel ik bij hem toch bij nader inzien 
begin te twijfelen, nee serieus:). Voor mij zijn fascisme en nazisme specifiek. 
En als scheldwoord opgebruikt. Dus ook daar zijn we het over eens.  

We zijn het er zelfs over eens dat het obsceen is Israël met de Nazi's te 
vergelijken. Maar daarom gebeurt het natuurlijk. Uit woede. Maar Gaza een 
ghetto noemen, toont eerder de obsceniteit van de situatie dan van de 
vergelijking.  

 Ik heb nog nooit Turkije verdedigd, integendeel: ik verdedig iemand die 
als terrorist gebrandmerkt wordt omdat hij martelingen in Turkije aan de kaak 
stelt en sympathiseert met een oppositiepartij die op de lijst van terroristische 
organisaties is geplaatst. Turkije is een totalitaire staat, dus geen enkele 
sympathie. En Maleisië verdedigd heb ik al helemaal niet. Waar haalt ze het? 

Israël een apartheidstaat noemen, heeft niets te maken met het ontzeggen 
van het bestaansrecht van Israël. Weigeren Israel een apartheidsregime te 
noemen is weigeren de feiten onder ogen te zien. Uit ideologische 
overwegingen. Wie heeft hier een parti pris?   
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 Ik wil er op wijzen dat Lieberman’s partij het burgerschap in Israël 
afhankelijk wil maken van een eed van trouw aan de 'joodse, zionistische, 
democratische staat', wie geen militaire dienst doet kan het burgerschap 
verliezen. Daarmee viseren ze een miljoen Arabische burgers. Als dat geen 
apartheid is. En als klap op de vuurpijl willen ze het herdenken van de Nakbah 
verbieden. Vandaag in de krant. En dat voor een 'democratische' staat! De 
Nakbah is een grootschalige, geplande misdaad tegen de mensheid met 
gruweldaden die de verbeelding tarten (zoals in een bepaald dorp om 
middernacht 35 huizen opblazen met de bewoners er nog in - men leze het 
boek van Ilan Pappe, toch maar eens doen, mevrouw Doornaert) waar de staat 
Israël mee in het reine zal moeten komen. De verdere kolonisering van 
Palestina sindsdien is illegaal, illegitiem en mensonterend. Dat is wat ik zeg. 
En ik vrees met Ilan Pappe dat dit op een nieuwe catastrofe uitloopt. De 
massaslachting in Gaza was een teken aan de wand.   

Ten slotte, het is omdat Amerika en Israël westers zijn, dus 'ons kamp', die 
altijd zwaaien met democratie en het grote gelijk, dat ik het als een taak van de 
kritische intellectueel beschouw om in eerste en laatste instantie daarop kritiek 
te leveren. Hoeveel keren moet ik dat nog herhalen? De Taliban verwijten dat 
ze vrouwen stenigen en Boeddhabeelden opblazen, enzovoort, is 
gemakkelijker dan Obama en De Crem duidelijk maken dat de oorlog in 
Afghanistan een geschenk is voor de Taliban (heb ik al gezegd in 2001). Het 
andere kamp, de barbaroi, 'de vijand' bekritiseren, laat ik aan de 
slippendragers van het systeem. Dat ozo miskende Westen en zijn democratie, 
natuurlijk met de VS op kop, heeft sinds de tweede wereldoorlog miljoenen 
doden gemaakt, miljoenen (van Vietnam over Chili, Equador, etc, 
en natuurlijk met Irak als recentste grootschalige misdaad tegen de 
menselijkheid: 1,2 miljoen doden, 4,7 miljoen vluchtelingen en geen kat die 
het weet). Het publieke (schuld)besef daarvan is op zijn zachtst gezegd zeer 
laag. Wanneer zie ik Mia Doornaert daarover eens een ‘doorgeprikt staat 
netjes’ plegen?   

Maar het is een waar genoegen om een antwoord te krijgen. Du choc des 
idées jaillit la lumière, zeggen ze. Wie weet.   
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De nieuwe terreurwet van Bush 

[wat vooraf ging]  

(Filosofiemagazine, nummer 09 (jaargang 2006), Johan van de Werken) 

De Amerikaanse president George Bush heeft recent een wet ondertekend 
die duidelijkheid moet scheppen over het verhoren en berechten van 
terreurverdachten. De Belgische filosoof Lieven de Cauter bespeurt tussen de 
regels door een 'systematische uitholling van grondrechten'.  
 

Een korte reconstructie: Bush zet op 17 oktober dit jaar zijn handtekening 
onder de Military Commissions Act of 2006, die tot belangrijkste taak heeft 
een uitspraak van het Amerikaanse hooggerechtshof te omzeilen. Het Supreme 
Court oordeelde eind juni in de zaak 'Hamdam v. Rumsfeld' dat het in strijd is 
met de grondwet en het internationaal recht om terreurverdachten door 
militaire commissies te laten berechten. Begin september - net voor de 
herdenking van de aanslagen van 11 september - verzoekt Bush het Congres 
publiekelijk om een wetswijziging, zodat de militaire tribunalen doorgang 
kunnen vinden. Reeds zes weken later wordt de wet van kracht.  
De regering Bush moest wel een storm van kritiek trotseren om de wet door de 
Senaat en het Huis van Afgevaardigden te loodsen. De Amerikaanse 
burgerrechtenorganisatie ACLU vatte de belangrijkste bezwaren als volgt 
samen: 'De president kan nu, met toestemming van het Congres, mensen voor 
onbepaalde tijd vasthouden zonder enige aanklacht, afschuwelijke 
mishandelingen toestaan, mensen laten berechten op basis van geruchten, 
tribunalen toestaan die mensen ter dood veroordelen op basis van een 
verklaring die letterlijk uit verdachten is geslagen en ten slotte de verdachten 
het recht ontzeggen hun gevangenschap aan te vechten bij een gewone 
rechtbank.'  
Ook uit andere hoeken komt kritiek. Volgens The New York Times vertoont 
de wet 'tirannieke' trekken en is de Amerikaanse democratie 'the big loser', 
Amnesty International beschuldigt de regering van 'het geven van groen licht 
voor het schenden van mensenrechten' en zelfs een enkele Republikeinse 
senator pleit voor een gematigde versie van de wet. Bush zelf ziet weinig 
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kwaads in de Torture Bill - zoals sceptici de wet inmiddels liefkozend 
noemen. 'Het is een zeldzame gebeurtenis dat een president een wet kan 
ondertekenen waarvan hij zeker weet dat deze Amerikaanse levens zal sparen. 
Ik heb dit voorrecht', aldus Bush.  

Op verzoek van Filosofie Magazine verdiepte de Belgische schrijver en 
filosoof Lieven de Cauter zich in de wet. Wat is zijn eerste indruk? 'Ik ben 
geen jurist, maar ik heb het gevoel dat deze wet de zoveelste stap is in - wat ik 
met Jacques Derrida en Giorgio Agamben - de "uitzonderingstoestand" zou 
willen noemen. Deze uitzonderingstoestand bestaat erin dat de normale 
toestand wordt opgeheven om de normale toestand te verdedigen. Of met 
andere woorden, het - gedeeltelijk - opheffen van de grondrechten in naam van 
het verdedigen ván die grondrechten.'  

 
Hellend vlak  

De uitzonderingstoestand - Bush' war on terror - is volgens De Cauter 
'letterlijk een hellend vlak'. 'Een passage die echt alarm moet doen slaan is: 
"No alien unlawful enemy combatant subject to trial by military commission 
(…) may invoke the Geneva Conventions as a source of rights". De 
Conventies van Genève worden geheel buitenspel geplaatst. Dat kán toch niet? 
Ook vanuit militair oogpunt is dit uiterst gevaarlijk: op het moment dat je 
andere soldaten buiten de wet stelt door ze als "onwettige vijandelijke strijder" 
te betitelen in plaats van "krijgsgevangene", begeef je je op een zeer gevaarlijk 
pad. Als wij onze gevangenen niet behandelen als krijgsgevangenen, waarom 
zouden zij dat dan doen?'  

De Cauter noemt Guantánamo Bay - de Amerikaanse marinebasis waar 
sinds 2002 ruim vijfhonderd vermeende terroristen worden vastgehouden - in 
de geest van Agambens Homo Sacer hét voorbeeld van de eerder genoemde 
uitzonderingstoestand. 'Het is een een ruimte buiten de wet, en volgens 
Agamben daarom naar de letter een concentratiekamp. Een normale 
gevangenis is altijd een ruimte bínnen de wet. Je kunt zeggen dat 
detentiecentra voor illegalen ook in de richting van het eerste gaan, omdat dat 
ook extraterritoriale plaatsen zijn. Toch kun je niet zeggen dat de bajesboot in 
Rotterdam buiten de wet staat, althans, niet op dezelfde manier als 
Guantánamo Bay.'  

Waar De Cauter naar eigen zeggen echt 'afhaakt' is de 'systematische 
uitholling van grondrechten': 'Amerika is een brug te ver aan het gaan. Het feit 
dat iemand een misdaad begaat tegen het (inter)nationaal recht is één ding, 
maar het maken van een wet die zorgt dat misdaden geen misdaden meer zijn 
is veel erger. Het juridische kader maakt dat er gemarteld kan en mag worden, 
op de manieren die de president goeddunkt. Dat is een strategie die Bush 
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voortdurend volgt: het Congres stemt een wet en hij voert de wet - via een 
signing statement - uit zoals het hem belieft. Het hooggerechtshof zal hem 
wellicht wederom terugfluiten, maar dat kost veel tijd.'  

De nieuwe wet heeft ook gevolgen hebben voor Nederland, zie de heikele 
kwestie over onze soldaten in Afghanistan die volgens sommige bronnen 
vermeende terroristen oppakken en uitleveren aan de VS. De Cauter: 'Ik heb 
het gevoel dat er in Nederland weinig protest bestaat tegen het feit dat 
Nederlandse troepen betrokken zijn bij de war on terror. Sinds 2001 is het vrij 
stil gebleven. De Nederlandse intelligentsia had moord en brand moeten 
schreeuwen. Ik vind die stilte beangstigend. De stilte maakt dat wij allemaal 
een beetje medeplichtig zijn aan de dingen die wereldwijd - ook in de 
Verenigde Staten - gebeuren.' 
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Een uitzonderingsrechtspraak in wording 

(Leclea.be, 4 november 2006,) 

Op 11 september 2006 ging voor het Hof van Beroep in Gent het proces 
van start van negen personen die ervan beschuldigd worden leden of 
sympathisanten van de DHKP-C te zijn. De DHKP-C is een partij die 
oppositie voert tegen de Turkse regering. De uitspraak van het proces in 
beroep volgt op 7 november.  

Onder de beschuldigden bevindt zich ook een Belg. Bahar Kimyongür 
werd door de rechtbank van eerste aanleg, op 28 februari, veroordeeld tot 4 
jaar gevangenisstraf als lid van een terroristische organisatie, hoewel hij geen 
enkele ‘materiële’ overtreding heeft begaan. Zijn veroordeling is een van de 
eerste toepassingen van de nieuwe antiterrorismewet. Deze wet is één grote 
aanslag op onze vrijheden. 

De antiterrorismewet heeft een direct politiek karakter. Hij laat toe om 
sociale bewegingen frontaal aan te vallen. Een actie die tot doel heeft “op een 
regering of op een internationale organisatie druk uit te oefenen”, wordt als 
terroristisch beschouwd. Als een administratie of een dienst voor openbaar 
vervoer wordt bezet, dan wordt dit als een terroristische daad beschouwd. 
Bovendien laat deze wet toe om de uitzonderingsprocedures uit te breiden tot 
alle stadia van strafrecht, van het politieonderzoek tot en met de opsluiting. De 
personen die op dit ogenblik in het kader van dit proces in Gent gevangen 
zitten, worden onder uitzonderlijke voorwaarden gevangen gehouden: isolatie, 
slaapberoving, systematische en anale fouillering. Waarom deze maatregelen? 
Omdat deze gevangenen worden omschreven als “terroristen”. Met dit etiket 
eigent men zich klaarblijkelijk het recht toe om de meest elementaire 
mensenrechten te schenden. 

De antiterrorismewetten worden op een zeer vage manier geformuleerd, 
zodat hun toepassing louter afhangt van interpretatie. De rechtspraak zal 
hierbij dan ook een cruciale rol spelen. Waar het wezenlijk om gaat bij het 
proces in Gent is dat men dit proces wil gebruiken om voor het eerst een 
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jurisprudentie te scheppen die toelaat elke solidariteit met een beweging die 
als terroristisch wordt beschouwd te criminaliseren. 

Na zijn eerste veroordeling werd de Belg Bahar Kimyongür aangehouden 
in Nederland.  Dit gebeurde omdat er een vraag tot uitlevering was vanwege 
Turkije. Het ging hier om een echte valstrik! Niet alleen was de betrokkene 
niet op de hoogte van het internationaal aanhoudingsmandaat en van de vraag 
tot uitlevering, de documenten die op de rechtbank in de Haag werden 
voorgelegd toonden aan dat de Belgische staat bewust een van zijn 
onderdanen via Nederland had willen uitleveren aan Turkije. De ontvoering 
van Bahar Kimyongür illustreert de huidige nauwe samenwerking tussen de 
politie en de juridische diensten van de verschillende landen. 

Het internationaal aanhoudingsmandaat berustte op “het deel uitmaken van 
een organisatie die op de lijst van terroristische organisaties staat die opgesteld 
is door de Europese gemeenschap”. Men zal zich herinneren dat de 
inschrijving op deze lijst een puur administratieve maatregel is, een gevolg is 
van de internationale politiek van de Europese Unie, aangepast onder 
Amerikaanse druk. Zo werd in 2002, op vraag van Turkije en met steun van de 
Verenigde Staten, de DHKP-C in plaats van een “politieke oppositiepartij”, 
plots een “terroristische organisatie”. 

Waarop baseerde de Turkse staat zich om Bahar Kimyongür onder te 
brengen bij een dergelijke organisatie en om zijn uitlevering te vragen? Omdat 
hij in 2000, in het Europese parlement, een Turkse minister die er op bezoek 
was aanklaagde over de folteringen van politieke gevangenen (waaronder zich 
heel wat DHKP-C leden bevinden )… 

Er zijn goede redenen om aan te nemen dat in Gent de onafhankelijkheid 
van de justitie niet zal worden gerespecteerd. Tijdens het eerste proces in 
Brugge werd Bahar Kimyongür veroordeeld als lid van een terroristische 
organisatie, omwille van de vertaling van een document van het DHKP-C en 
omwille van lidmaatschap van het informatiebureau van deze organisatie in 
Brussel. Toen werden er al “uitzonderingsprocedures” gebruikt. De 
onderzoeksrechter werd buiten spel gezet ten voordele van politie en de 
rechter ten gronde werd speciaal voor dit doel aangewezen. Voor het proces in 
beroep is het diezelfde juridische autoriteit, die de eerste rechter in eerste 
aanleg onrechtmatig had aangewezen, die ook hier de dienst uitmaakte. Alles 
wijst erop dat dit proces zo ineengestoken is dat een vooraf bepaald politiek 
resultaat kan bereikt worden: de mogelijkheid scheppen om iedere persoon die 
deel uitmaakt van een organisatie, die door de overheid als hinderlijk wordt 
beschouwd, te veroordelen.  

 
Jean-Claude Paye 
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[de auteur is socioloog, auteur de "La fin de l'Etat de droit",2004)  
Mede-ondertekend door : Prof. em. Ludo Abicht (essayist); Manu Claeys (essayist/activist) 
Patrick Deboosere (politoloog, demograaf VUB); Prof. Lieven De Cauter (filosoof/essayist, 
Kuleuven/Rits); Prof. Jean-Marie Klinkenberg (linguist, ULG, Universiteit Luik); Prof. 
Rudi Laermans (socioloog, Kuleuven); Tom Lannoye (schrijver) ; Alain Lemaitre 
(stichtend lid van CLEA [Comité Liberté d¹Expression et d’Association]); Prof. Anne 
Morelli (historica, ULB) 
Rrof. Christine Pagnoulle (literatuur , ULG); Jorge Palma (politoloog, ULG); Prof. Jean 
Pestieau (fysicus, UCL); Prof. Erik Swyngedouw (sociaal geograaf, Manchester University) 
Koen Thijs (kunstenaar); Werner Trio (journalist Klara); Koen Van Singhel 
(architect/criticus) 
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Post scriptum bij een surrealistische crisis 

(De Standaard, 28 september 2006) 

Als Onckelinx ooit had moeten aftreden, is het niet wegens de affaire 
Hoxha en zelfs niet wegens de ‘opendeurdag’ in Dendermonde (zoals De 
Decker de ontsnapping80 in een van zijn betere momenten noemde), want die 
verwaarlozing van de gevangenissen dateert niet van gisteren. Wat wel als 
bezwarend kan worden beschouwd, is het feit dat er een geheime vergadering 
is geweest waarop de minister aanwezig was en waar beslist werd dat men de 
Nederlandse staatsveiligheid zou tippen dat Bahar Kimyongür naar Nederland 
kwam, zodat hij daar zou kunnen worden opgepakt en eventueel aan Turkije 
uitgeleverd. Dit alles uiteraard als diplomatieke pasmunt naar Turkije toe voor 
de verdwijning van Feriye Erdal. Het dossier tegen Bahar is naar verluidt 
flinterdun: hij zou ooit is met een vlag van de DHKPC gezwaaid hebben en 
een tekst voor hen vertaald hebben. Ook al staat de DHKPC op de lijst van 
terroristische organisaties, veel belangrijker is dat Bahar een Belgische 
staatburger is.  

Men kan niet genoeg benadrukken dat Bahar in wezen geen enkel strafbaar 
feit heeft gepleegd. Alleen zijn vermeend lidmaatschap van een organisatie die 
door België als terroristisch wordt beschouwd vormt de basis van zijn 
veroordeling in eerste aanleg. De beroepsprocedure is nog hangende en 
ondertussen is hij een vrij man. De truc van Onckelinx was precies van hem te 
laten oppakken in Nederland. België kan zijn eigen onderdanen niet legaal 
uitleveren. Nederland zou hem wel kunnen uitleveren op basis van een 
internationaal aanhoudingsmandaat van Turkije, een land dat zoals iedereen 
weet het Koerdische verzet met martelpraktijken te lijf gaat. Gelukkig voor 
Bahar heeft de Nederlandse rechter moeten vaststellen dat er geen enkele 
belangrijke aanklacht was die een uitlevering kon rechtvaardigen. Die 

 
80 Op 19 augustus 2006 ontsnapten 28 gedetineerden uit de gevangenis van Dendermonde 
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voorlopige goede afloop doet niets af aan het sinistere, laakbare opzet van 
Onckelinx.  

Nu het stof over de hele affaire Hoxha is gaan liggen, wordt de allegorie 
duidelijk. Een gerucht over een maffioso die misschien niet eens in ons land 
was, kan bijna de regering doen vallen, maar het feit van een met medeweten 
van de minister van Justitie opgezette uitlevering van een Belgisch 
staatsburger aan een land dat martelt -  er soort van extraterritorial rendition 
op zijn Amerikaans, de bewuste uitlevering van verdachten aan landen die 
martelen – geen haan die ernaar kraait. Dat is politiek na 9/11: het respect voor 
democratische principes en rechtsregels is uitgeschakeld van zodra iets of 
iemand ook maar in verband wordt gebracht met het magische woord 
‘terrorisme’. Hoeveel van onze ministers hebben in hun jonge jaren hun steun 
niet betuigd voor de "terroristische" organisatie ANC van Nelson Mandela? 
Beseft men wel hoever men hier afglijdt? Misschien wordt het ophangen van 
een affiche voor een Palestijnse bevrijdingsorganisatie of het zwaaien met de 
Palestijnse vlag weldra een misdaad. 

In de schrille, pijnlijke tegenstelling tussen het surrealistische gedoe rond 
Hoxha en het stilte rond Bahar wordt het weer eens duidelijk hoe het gesteld is 
met de politiek. Niet alleen met de partijpolitiek maar ook, helaas, met het 
politieke besef van de zogenaamde 'publieke opinie' (dat is niet alleen u en ik 
maar ook en vooral de pers).  

 
Lieven De Cauter (filosoof, verbonden aan de Kuleuven) 
en Patrick Deboosere (politoloog, als demograaf verbonden aan de VUB) 
 



 

231 

Een activist is geen terrorist 

(De Standaard, dinsdag 27 maart 2007) 

Vandaag komt het cassatieverzoek voor in de zaak-Bahar Kimyongür. 
Deze Belg van Turkse oorsprong zit in ons land een gevangenisstraf van vijf 
jaar uit. Hij werd veroordeeld voor 'lidmaatschap van een terroristische 
organisatie' omdat hij een vertaling heeft gemaakt voor de DHKP-C, een 
marxistische oppositiepartij die tot 2004 door België werd erkend maar dan op 
de lijst van terroristische organisaties terechtkwam. Dat terwijl hij alleen 
sympathiseerde met haar niet-gewapende vleugel. De bewuste vertaling gaat 
om een communiqué waarin de DHKP-C (waarvan ook Fehriye Erdal deel 
uitmaakt) zich verontschuldigt voor de burgerslachtoffers die gevallen zijn bij 
het vervoer van explosieven. Hoe laakbaar de feiten ook die anderen gepleegd 
hebben, een vertaling is geen terroristische daad. Omdat hij tegen de 
martelingen in Turkse gevangenissen was, heeft Bahar ook zijn identiteitskaart 
laten kopiëren om eventueel indirect mensen in levensgevaar te helpen het 
land te ontvluchten. Dat is misschien laakbaar, maar verdient geen 
gevangenisstraf van vijf jaar. 

Naar aanleiding van het cassatieverzoek willen we onze bezorgdheid 
uitdrukken over zowel de veroordeling van Bahar als het juridische kader 
waarbinnen dat gebeurde. Het begint met de antiterrorismewet die het 
Belgische Parlement in 2003 goedkeurde. Die wet is in zijn definitie van het 
begrip 'terroristisch misdrijf' zo vaag dat ze een gevaar betekent voor de vrije 
meningsuiting en het activisme van burgers en organisaties. Vrije 
meningsuiting en activisme zijn geen misdaad. Dat is waarom de vakbonden 
en de Liga voor Mensenrechten, en ook juristen zoals de voorzitter van de 
Orde van Vlaamse Balies, de antiterrorismewet streng bekritiseerd hebben. De 
bestaande wetgeving volstaat om terrorisme te bestrijden. Wij veroordelen 
terroristische daden formeel, maar sociale contestatie en terrorisme mogen 
nooit met elkaar verward worden. Het is onaanvaardbaar dat activisten 
gecriminaliseerd en vervolgens disproportioneel zwaar veroordeeld kunnen 
worden. 
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Dat brengt ons terug bij de zaak-Bahar. We hebben bedenkingen bij de 
behandeling daarvan door de Belgische regering en de feitelijke gronden van 
zijn veroordeling.  

Volgens een aantal betrouwbare bronnen en de kranten Le Soir en La Libre 
Belgique, wou de Belgische regering Kimyongür aanvankelijk uitleveren aan 
Turkije. Ze zou geprobeerd hebben dat via Nederland te organiseren (België 
mag namelijk geen Belgen uitleveren aan Turkije). Op 28 april 2006 zou men 
een vergadering gehouden hebben in de crisiscel van Binnenlandse Zaken, op 
initiatief van het kabinet van Justitie, in aanwezigheid van vertegenwoordigers 
van de premier, van de minister van Binnenlandse Zaken, van de politie- en 
inlichtingendiensten en procureur J. Delmulle, die als aanklager optreedt in het 
proces (!). Omdat men wist dat Kimyongür, twee dagen later naar Nederland 
ging, werd de Nederlandse politie ingelicht en gevraagd hem aan te houden. 

Wou België Kimyongür via Nederland aan Turkije uitleveren? Is hier 
sprake van een diplomatieke 'wiedergutmachung' voor de vlucht van Erdal? 
De Nederlandse rechtbank oordeelde hoe dan ook op 4 juli 2006 dat de 
uitlevering van Kimyongür aan Turkije ,,'niet toelaatbaar'' was. 
Verontwaardigde parlementsleden vroegen een onderzoek aan de comités P 
(controle van de politiediensten) en I (controle van de inlichtingendiensten) 
over dit incident. Maar het eindrapport, dat volgens welingelichte bronnen 
bezwarend is voor de regering, mag alleen bekeken worden door een handvol 
kamerleden en senatoren, die er simpelweg niet over mogen spreken. Dit is 
onwettelijk: de democratische controle is per definitie openbaar. Wij eisen dan 
ook dat dit parlementaire rapport openbaar wordt gemaakt.  

Kimyongür heeft geen gewelddadige of terroristische daden gesteld. Zijn 
enige wapens waren zijn pen en zijn stem. Los van zijn strijd en ideologische 
keuzes, menen wij dat de veroordeling van Kimyongür neerkomt op het 
muilkorven van de vrije meningsuiting. De bescherming van de vrijheden 
behoort tot de essentie van de rechtstaat. Wij hopen dan ook dat het proces 
tegen Kimyongür in cassatie ongeldig wordt verklaard, wij vragen dat het hele 
debat over antiterrorisme wordt heropend, en dat het basisrecht van de vrije 
meningsuiting in ere wordt hersteld.  

Namens het 'Platform voor vrije meningsuiting: 
Stephan Galon (Algemene Centrale ABVV), Lieven De Cauter (filosoof, 
Kuleuven, Rits, BRussells Tribunal), Luc Vervaet (Clea), Rudi Laermans 
(socioloog, Kuleuven),Eric Goeman(Attac Vlaanderen),Ludo De Brabander 
(Vrede). Mede-ondertekenaars : Ludo Abicht (filosoof, em. UA), Dirk 
Adriaansens (BRussells Tribunal), Karel Arnaut (antropoloog, UGent), Paul 
Buekenhout (Het beschrijf), Geert Buelens (Nederlandse literatuur, 
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Universiteit Utrecht), Jean Bricmont (Fysicus, UCL), Manu Claeys (essayist), 
Stijn Coninx (filmmaker), Eric Corijn (cultuurfilosoof en socioloog, VUB), 
Stefaan Declercq (Oxfam Solidariteit), Anne Teresa De Keersmaeker 
(choreografe), Herman De Ley (moraalfilosoof, UGent), Nadia Fadil 
(sociologe, KULeuven), Wim de Neuter (publicist), Kristien Hemmerechts 
(schrijfster), Stefan Hertmans (auteur), Tom Lanoye (auteur), Fred Louckx 
(Hoogleraar VUB), Stijn Meuris (zanger), Anne Morelli (historica, ULB), Luc 
Pien (filmregisseur), Rik Pinxten (voorzitter humanistisch verbond), Anne 
Provoost (auteur), Luc Reychler (politicoloog, KUleuven), Jean-Pierre Rondas 
(journalist, Klara), Helen Saelman (docent Russisch, UGent), Pieter Saey 
(geograaf, UGent), Dirk Sturtewagen (coördinator Centrum Waerbeke), Eric 
Swingedouw (geograaf, Manchester University), René Stroobant (gewezen 
woordvoerder Boelarbeiders), Koenraad Tinel (beeldend kunstenaar), Sylvia 
Traey (pianiste), Werner Trio (journalist, Klara), Gie van den Berghe (ethicus 
en historicus, UGent), Frank Vande Veire (filosoof, Hogeschool Gent), 
Monika van Paemel (schrjfster), Peter Verhelst (auteur), Walter Zinzen 
(journalist). 
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Over de zaak Bahar Kimyongür en over vrije 

meningsuiting

(Open brief aan een journalist) 

(Vrede.be, 30 maart 2007) 

Op 27 maart 2007 verscheen een opiniestuk van het Platform voor Vrije 
Meningsuiting in De Standaard naar aanleiding van de zaak Bahar 
Kimyongur die voor Cassatie kwam. Filip Verhoest, journalist van De 
Standaard schreef daarop een repliek, onder de titel ‘Wanneer idealisme 
terrorisme wordt’ in De Standaard van 28 maart. Professor Lieven De Cauter 
kroop op zijn beurt in de pen om Filip Verhoest van antwoord te dienen. 

 
Geachte Filip Verhoest, U schrijft in een opiniestuk in De Standaard van 

28 maart: 'het “Platform voor vrije meningsuiting'' dat de verdediging op zich 
neemt van Bahar Kimyongür (DS 27 maart), hangt een wel zeer naïef en 
eenzijdig beeld op van de Turkse DHKP-C.' Niet zo eenzijdig, want we 
vermelden de belangrijkste feiten die Bahar ten laste worden gelegd. En naïef? 
Het stuk, geschreven door academici, is nagelezen door advocaten en 
rechtsspecialisten.  

 
Ik antwoord nu één voor één op uw vragen en argumenten. Ik wens te 

benadrukken dat ik deze brief alleen in eigen naam schrijf. Het is mijn 
mening, mijn vrije meningsuiting.  Een collectief antwoord van het platform 
volgt ongetwijfeld. U zegt: "het is mij niet duidelijk wat zij onder de ,,niet-
gewapende vleugel'' van de DHKP-C verstaan."  Er is inderdaad wel degelijk 
een onderscheid tussen de DHKP en de DHKC (vandaar overigens het streepje 
in DHKP-C).  In een interview zegt Paul Bekaert, advocaat in de zaak Erdal, 
een zeer integer man, die het dossier  goed kent: 'In die zaak is er het 
voorbeeld van Bahar Kimyongür, een Belgische archeoloog. Hij wordt 
beschuldigd van het leiderschap over een terroristische organisatie. De 
organisatie waarover het gaat is de DHKP-C, een Turkse marxistische 
beweging, waarvan de DHKP (Revolutinary People's Liberation Party Front, 
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de voormalige Dev Sol) de politieke partij is en de DHKC de volksbeweging. 
De beweging heeft een gewapende vleugel en die staat op de terreurlijst van 
de Europese Unie. Bahar, die in de politieke vleugel van de beweging actief is, 
vertaalde een persbericht van DHKC. Het persbericht ging over een ongeluk. 
Een militante vervoerde springstoffen die per ongeluk in een bus ontploft zijn. 
De militante en drie burgers kwamen daar bij om. In het persbericht werden 
excuses geuit tegenover de bevolking. In hun 35-jarig bestaan heeft DHKC 
nooit burgers aangevallen. Voor het vertalen van dit persbericht wordt nu voor 
de correctionele rechtbank in Brugge zeven jaar geëist omdat volgens de wet 
het opeisen van een aanslag net hetzelfde is als het plegen van de aanslag. Dat 
is toch ongelofelijk?" Ik zou geneigd zijn om hem gelijk te geven. Het is 
natuurlijk voor discussie vatbaar of Sin Fein en IRA, of ETA en Hari Batasuna 
echt strikt te onderscheiden zijn. Maar, daar tegenover staat, dat dit 
onderscheid in vraag stellen in politiek onverstandig is (want met wie de 
dialoog aangaan) en in een democratie gevaarlijk, omdat je zo bijvoorbeeld 
nationalistische meningen, die ook meningen zijn, gaat criminaliseren.  

U schrijft: "Deze organisatie, die zich omschrijft als een 
,,volksbevrijdingsleger'', heeft niet gekozen voor de democratische weg om 
zijn doel - de omverwerping van het Turkse regime - te bereiken. Haar acties 
hebben al tientallen mensenlevens geëist, en Kimyongür heeft nooit afstand 
genomen van de gewapende strijd van de DHKP-C. " Akkoord. Maar er zijn 
honderdduizenden mensen die geen afstand nemen van ergens een gewapende 
strijd. En die hem zelfs met overtuiging verdedigen. Maar, of men die mening 
deelt of niet, het blijft een mening.  

Vervolgens geeft u toe: "Het is juist dat de man zelf nooit aanslagen heeft 
gepleegd of voorbereid, in tegenstelling tot de voortvluchtige Fehriye Erdal. 
Maar hij heeft wel de aanslag op de topindustrieel Ozdemir Sabanci 
verdedigd."  Helaas is ook dat weer geen feit maar een mening. Er zijn zelfs 
mensen die de oorlog in Irak verdedigen, die ook illegaal is en die 650.000 
slachtoffers heeft gemaakt. Een mening. Een verkeerde mening, maar een 
mening. Een misdadige mening voor mijn part, maar een mening. Moet 
iedereen die voor Bush en Blair, twee oorlogsmisdadigers van het zuiverste 
water volgens internationaal recht, gestemd heeft naar de cel? Het zal ze leren. 
U begrijpt, Meneer Verhoest, dat dit een gevaarlijke en een kromme 
redenering zou zijn. De neoconservatieve denktanks zijn moreel mee 
verantwoordelijk voor de illegale invasie in Irak, vrij rechtstreeks soms. Maar 
vanuit juridisch oogpunt hebben zijn hun vrije mening uitgesproken. U 
begrijpt me: dat ik in deze ook mijn politieke tegenstanders, hoezeer ik ze ook 
verfoei en moreel medeplichtig vind (aan misdaden waar de DHKP-C niet kan 
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aan tippen), even fervent zou verdedigen als Voltaire dat  zei in zijn fameuze 
uitspraak.      

U schrijft verder: "In de retoriek van de DHKP-C gaat het om ,,vijanden 
van het volk'' en gelden de acties als wraak voor de ,,gevallen kameraden'' - 
militanten die het leven verloren, onder meer in de gevangenis. " Tja, als 
politieke gevangenen gemarteld en vermoord worden, dan zijn er ongetwijfeld 
en altijd opnieuw in de geschiedenis groepen die zich radicaliseren en naar de 
wapens grijpen. Ik vind dat niet fijn, ik stel dat vast. En, er is wel meer 
retoriek dezer dagen. In de retoriek van Amerika zijn de verzetstrijders in Irak 
(en ja die zijn er ook nog) insurgents en terroristen. Maar was het verzet tegen 
de illegale invasie door de Duitsers dan ook geen terrorisme? En dus onze 
dierbare verzetstrijders terroristen? de Gaulle een terrorist? Het is ook een 
mening.  

U schrijft verder :"In juni 2004 moest de organisatie, bij monde van 
Kimyongür, haar excuses aanbieden aan het Turkse volk."  Hij maakte een 
vertaling van het perscommuniqué. 'Bij monde' lijkt me suggestief taalgebruik, 
maar goed. "Een terroriste van de organisatie had door een verkeerde 
manipulatie de bom doen ontploffen die ze bij een aanslag zou gebruiken. Op 
de bus waarmee ze zich verplaatste, vielen drie onschuldige slachtoffers en 21 
gewonden."  Dat staat ook in ons stuk en wij hebben ons uitdrukkelijk 
gedistancieerd van terrorisme en blijven dat doen, maar wat Bahar daar ook 
over gezegd heeft of over zal zeggen, het is en blijft: een mening.  

"In het strafdossier tegen de DHKP-C zitten ook foto's van drie personen 
die met een kogel door het hoofd zijn geëxecuteerd. Het ging volgens de 
organisatie om vergeldingen tegen ,,collaborateurs''."  In een land dat martelt, 
zijn politieke tegenstanders uitschakelt of vermoordt en waar groepen de 
wapens opnemen, zullen collaborateurs altijd geëxecuteerd worden, dat was 
ook zo in de tijd van de Gaulle. Dat kan gewoon niet anders. Ik vind dat niet 
fijn, maar zo leert ons de geschiedenis. Maar wat ik ook niet fijn vind, is dat u 
dat stelselmatig in de schoenen van Bahar schuift, die hier vanuit juridisch 
oogpunt volstrekt niets mee te maken had. Dan is, ik zeg maar wat, elke PS-er 
medeplichtig aan de moord op Cools, dat is toch gewoon absurd. Het is een 
syllogisme, toegegeven: Er zijn mensen in de PS die Cools hebben vermoord. 
X sympathiseert met of is lid van de PS, dus X is medeplichtig aan de moord 
op Cools. Dat is, when  all is said en done, de redenering van de rechter.    

"Uit alles blijkt dat de DHKP-C in haar strijd tegen de Turkse autoriteiten 
het recht in eigen hand neemt." Wie buiten de wet wordt gesteld, wie vervolgd 
en gemarteld wordt, heeft wel eens de neiging het recht in eigen handen te 
nemen. Wij vinden dat misschien ook weer niet fijn, maar zo leert ons de 
geschiedenis. Het is juist om te vermijden dat mensen naar gewapend verzet 
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grijpen, dat men de vrije meningsuiting moet verdedigen. "De leiders en leden 
van deze organisatie zijn geen idealisten, maar fanatici die - in naam van het 
grote gelijk - blind geweld niet schuwen." Misschien, nee, wellicht hebt u 
gelijk. Maar, laat ons het hoofd koel houden en ook niet vervallen in 
gevaarlijke retoriek. Blind geweld? Zo blind is hun geweld kennelijk niet als 
ze zich openlijk tegenover het Turkse volk excuseren voor 3 
burgerslachtoffers. Wanneer komt het communiqué van Bush voor de 
650.000? Ik wil het eigenhandig vertalen en verspreiden en er zelfs voor in de 
gevangenis gaan zitten als het moet.  

"De terrorismewet van 1 januari 2004 zegt dat wie wetens en willens deel 
uitmaakt van een organisatie die haar doel via geweld probeert te realiseren, 
strafbaar is. Ook al heeft die persoon zelf geen misdrijf gepleegd."  Wel, 
mijnheer Verhoest, uw stuk bewijst dat die wet fout is en precies daarom 
vragen wij in ons stuk een heropening van het debat erover. Want wie Hamas 
of zelfs Greenpeace (zie verder) steunt, is dan ook meteen een terrorist. U zult 
begrijpen dat wij het met deze redenering met klem oneens zijn.    

U besluit: "Kimyongür is geen onschuldige idealist, die niet wist in welk 
spel hij meespeelde". Ik heb Bahar nog nooit ontmoet81. U wel? Laten we hem 
samen eens bezoeken. Doet u eens een interview met hem. Volgens mijn 
informatie is hij wel degelijk een idealist. Een fervente andersglobalist van de 
ULB en lid van ATTAC Bruxelles en een geziene figuur in de 
vredesbeweging. Misleid? Wellicht. Onschuldig? Hebben wij nooit gezegd. 
We hebben de feiten (vertaling, paspoort kopiëren) laakbaar genoemd. Wij 
hebben Bahar niet eens vrij gepleit, maar de straf disproportioneel genoemd. 
Dat is een heel belangrijk detail. U gaat verder: "Volgens het hof van beroep 
in Gent is hij zelfs een van de leidende figuren van de DHKP-C, die als 
woordvoerder een sleutelpositie inneemt." U wikt uw woorden. Omdat u, die 
kennelijk het dossier hebt kunnen inkijken, weet dat daarover de 
bewijsvoering uiterst dun is en dat de verdediging deze omschrijving in vraag 
stelt. Een woordvoerder, als hij al woordvoerder was, is nog geen 'leider van 
een terroristische organisatie'. Maar dat is voer voor juristen.  

Nu komt u met een boodschap aan ons: "De democratie steunt op 
grondrechten zoals het recht op vrije meningsuiting, maar evengoed op het 
recht op leven." Ja, maar dat zou u ook aan de Turkse staat moeten zeggen, die 

 
81 Hij zat toen nog in de gevangenis – Intussen heb ik die natuurlijk wel aantal keren 
ontmoet. Een idealist, een romanticus, die muziek speelt, een frevente communist ook. Zijn 
zaak is de gerechtigheid over de hele wereld maar toch vooral de martelingen in Turkse 
gevangenissen liggen hem nauw aan het hart. Ik zou hem, als geuzennaam, de tedere 
terrorist durven noemen.  



238 

politieke gevangenen niet alleen martelt maar ook vermoordt. En het is vanuit 
dit respect voor de grondrechten, dat ik ten zeerste met u deel, dat we met man 
en macht moeten vermijden dat de antiterrorismewet onze patriot act wordt. 
Dat is ons echte punt (voorbij de zaak Bahar): de antiterrorismewet 
ondergraaft de rechtstaat. 

En nu zijn we toe aan uw slotakkoorden: "Wie een ander het recht op leven 
ontzegt, kan zelf geen beroep doen op de vrije meningsuiting." In morele 
termen kunt u gelijk hebben, maar juridisch slaat het nergens op. Moeten alle 
betogers die roepen: 'dood aan Miloševi�' (of aan Bush of aan Chavez) stande 
pede opgepakt en voor vijf jaar opgesloten worden? Nee dus. En u besluit: 
"Het is die afweging die ook het Hof van Cassatie zal maken bij de 
beoordeling van het DHKP-C-beroep op 17 april." Awel, laat ik u, mij 
beroepend op de hele filosofische traditie van de Verlichting van Voltaire, 
Kant en Smith tot Sartre, Derrida en Chomsky, zeggen: dan zal het hof van 
cassatie zich vergissen, want het zou in zijn arrest moeten meenemen dat - 
zoals de Liga voor de Rechten van de Mens al sinds 2004 stelt en ook de 
voorzitter van de Orde van Vlaamse Balies heeft beaamd - de 
antiterrorismewet de grondrechten schaadt en  ongrondwettelijk is.   

De vrije meningsuiting staat op het spel. Ziet u. Wie sympathiseert 
met Hamas, is nog geen terrorist, ook niet als hij in België woordvoerder zou 
zijn van Hamas. Mensen hebben het recht op een verkeerde mening. Als 
alleen de juiste mening getolereerd wordt, bestaat er geen vrije meningsuiting 
meer. Het is zelfs belangrijk dat er politieke vleugels zijn van gewapende 
bewegingen want anders is geen politieke dialoog mogelijk. Vandaag zijn er 
gesprekken aangezegd tussen Olmert en Abbas, leider van PLO en dus ook 
Fattah, ook een (ex?)terroristische organisatie. Nogmaals, het is een 
onhoudbare logica: wie sympathiseert met de Amerikanen en zeker wie de 
oorlog in Irak actief heeft gesteund  - een illegale invasie - , is medeplichtig 
aan de dood van 650.0000 Irakezen? Is dat de rechtslogica die u wil volgen?    

Wat heel curieus is: u gaat niet in op het belangrijkste element uit ons 
opiniestuk. Wij schreven: "Volgens een aantal betrouwbare bronnen en de 
kranten Le Soir en La Libre Belgique, wou de Belgische regering Kimyongür 
aanvankelijk uitleveren aan Turkije. Ze zou geprobeerd hebben dat via 
Nederland te organiseren (België mag namelijk geen Belgen uitleveren (...) 
Omdat men wist dat Kimyongür, twee dagen later naar Nederland ging, werd 
de Nederlandse politie ingelicht en gevraagd hem aan te houden."  Curieus 
dat u daar niet op in gaat. Zou het misschien waar zijn? En als het waar is, 
vindt u dat niet misdadig, als het al geen echte misdaad is? Het gaat alleszins 
in tegen de geest en wellicht ook de letter van de grondwet en tegen de 
grondrechten die u en mij zo dierbaar zijn: België mag geen onderdanen 
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uitleveren aan landen, zeker niet aan landen die hun politieke gevangenen 
martelen.   

De strijd voor vrije meningsuiting begint pas. Vandaag valt een mail-
oproep van Greenpeace binnen: ze zijn door Electrabel gedagvaard voor 
bendevorming. Niet te geloven. Ik zei het toch al: activisten zijn dus wel 
degelijk terroristen vanaf nu. En ook nog vandaag, op de radio: geheimagenten 
mogen straks misdrijven plegen. Nu ja, waarom ook niet. Laat die CIA-ers 
toch hun werk doen. Geen processen zoals in Italië of Duitsland. En als daar 
ontvoering van Europese staatsburgers bij hoort - moet kunnen. Alles is goed 
om de rechtstaat te verdedigen, ook dingen die in een rechtstaat echt niet door 
de beugel kunnen; en daar, geachte, zit de explosieve contradictie van de 
antiterrorismewet in het bijzonder en van de oorlog tegen de terreur in het 
algemeen: patriot act, guantanamo, abu graib, etc. Maar wij zijn ook al diep 
gevallen, wij doen nu ook al aan extraordinary rendition - want het Holland-
complot rond Bahars uitlevering aan een land dat zijn politieke gevangenen 
martelt, is niets minder dan dat. Een staatszaak, voorwaar ! En het is onze 
plicht als burgers om daar een staatszaak van te maken, want de politici 
moeten hun partijgenoten en coalitiepartners afdekken. Het parlement voelt 
nattigheid en ook in de pers begint het te druppelen.  

Uw stilzwijgen over het belangrijkste feit uit ons artikel, is daar misschien 
wel een bewijs van. Misschien ook niet. Maar er gebeuren vreemde dingen. Er 
was geen pers te bekennen toen we zondag jongstleden met professoren en 
bekende artiesten zoals Anne Teresa De Keersmaeker en Kristien 
Hemmerechts naar de gevangenis van Nijvel gingen. Jos Vander Velpen van 
de Liga en anderen, prof. Bricmont, Ludo de Brabander van Vrede, hielden er 
alarmerende en enthousiaste toespraken. Zo voor de gevangenis in de 
lentezon, het zou mooie televisie, of een mooie krantenfoto geweest zijn. Maar 
wat nog vreemder was: er was ook geen politie. Nu heb ik al wat acties achter 
de rug en nog nooit heb ik onze vrienden gemist. Zelfs als we fakkels dragen 
met vijf man en een paardenkop aan de beurs op Kerstavond, komt een 
commissaris op me af en vraagt beleefd wat de bedoeling is en zijn er een paar 
uniformen en een combi in de buurt, voor het geval. Correct. En nu, aan een 
gevangenis, waar een terrorist zit... Geen kat. Het had iets van een Vlaamse 
film. Steracteurs en te weinig figuranten, maar wel een zonovergoten en erg 
Belgisch lentedecor. Toen wist ik plots dat we juist bezig waren: men wil dit 
in de doofpot stoppen. Maar als het aan het platform voor vrije meningsuiting 
en haar ad hoc-steuncomité (nu intekenen) ligt, zal dat niet lukken. In 2001 
heb ik geschreven dat de war on terror een planetaire uitzonderingstoestand 
was, en nu, zes jaar later, heeft die uitzonderingstoestand ook de Belgische 
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rechtstaat aangevreten. Dus: open uw ogen voor de antiterrorismewet ze sluit. 
Het motto is en blijft: "Wij kunnen niet zwijgen". 

 
Hoogachtend. 
 
Prof. dr. Lieven De Cauter, Filosoof, stichter van het BRussells Tribunal, 

stichtend lid van het platform voor vrije meningsuiting 
 

(vrede: http://www.vrede.be/nieuws/60-standpunten/959) 

post scriptum: Ik heb nooit een antwoord gekregen van Filip Verhoest. Er is nog 
veel inkt gevloeid over de zaak DHKP-C en met name het geval Bahar 
Kumyongür. Ik verwijs de lezer naar het internet voor meer info. Wel moet ik 
zeggen dat bij de uiteindelijke vrijspraak van Bahar diezelfde Filip Verhoest een 
fabuleus artikel schreef onder de veelzeggende titel: ‘Dit is Amerika niet’. 
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[Intermezzo] Nieuw bewijsmateriaal op VRT-

journaal tegen Bahar Kimyongür blijkt 

manipulatie

(Christophe Callewaert, Indymedia, 14 september 2007) 

BRUSSEL - Er is nieuw bewijsmateriaal opgedoken tegen Bahar 
Kimyongür, de jongeman die terecht staat in de zaak rond de Turkse 
organisatie DHKP-C82. Dat moest toch blijken uit het verslag in de 
nieuwsuitzendingen van de VRT en ook uit een artikel in De Standaard. Beide 
media verwijzen naar een foto waarop Bahar staat met een bazooka op zijn 
schouder. De VRT toonde de foto zelfs in alle avondjournaals. Alleen kreeg 
de kijker geen achtergrond bij de foto. 

“Het openbaar ministerie noemt de DHKP-C een terreurorganisatie die de 
Turkse staat wil omverwerpen. Dat moet ook blijken uit een foto van de 
woordvoerder van de organisatie in België met een bazooka.” Zo klonk het op 
het VRT-journaal. In De Standaard ging het zo: “Hij [Bahar Kimyongür] 
beweert dat hij zelf nooit geweld gebruikte. Het openbaar ministerie liet wel 
nog een aantal rapporten van de Staatsveiligheid aan het dossier toevoegen. 
Die rapporten toonden onder meer hoe DHKP/C-woordvoerder Bahar 
Kimyongur een bazooka op de schouder torst.” 

De media laten uitschijnen dat het gerecht eindelijk een 'smoking gun' 
gevonden heeft. Een foto van actievoerder Bahar die klaar staat om een 
aanslag te plegen. Alleen blijkt het hier om een manipulatie van de federaal 
procureur te gaan. De foto werd in september 2002 genomen tijdens een 
bezoek aan Libanon naar aanleiding van de twintigste verjaardag van de 
slachtpartij in Sabra en Shatilla. Kimyongür bezocht een familie in het kamp 
Ayn al Hilwe. “Voor de grap heb ik daar een bazooka, een verroest 
museumstuk dat daar aan de muur hing in een huiskamer even vastgenomen”, 
reageert Kimyongür die zich ergert aan de manier waarop de VRT de foto 

 
82 Dat was bij de opening van het DHKP-C proces voor het hof van  beroep in Antwerpen.    
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kritiekloos overnam. De foto zegt hoogstens iets over de humor van 
Kimyongür, maar niets over de concrete plannen die hij zou hebben om deel te 
nemen aan de gewapende strijd. 

Bij wijze van grap stuurt cultuurfilosoof Lieven De Cauter een andere foto 
van Bahar en zijn twee jaar jongere broer rond, beiden gewapend. De broer 
van Bahar is momenteel humanitair werker op missie in Haïti voor Artsen 
zonder grenzen. De foto werd genomen in ... Walibi op 18 juli 1982. 

Kimyongür werd in eerste aanleg en in beroep veroordeeld. Beide 
veroordelingen werden door het Hof van Cassatie ongedaan gemaakt. 

 
De foto die getoond werd tijdens het 
VRT-journaal: Kimyongür met een 
museumstuk in een Palestijns 
vluchtelingenkamp in 2002 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Walibi, 1982 (links Bahar, rechts zijn 
jongere broer) 
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De zaak Slangen vs. Sanctorum 

(Indymedia, 14 september 2007 ) 

BRUSSEL -- Voor Open Vld, een partij die de vrijheid van meningsuiting 
hoog in het vaandel draagt, zijn de intimidatiepogingen vanwege haar 
huisstrateeg Noël Slangen beschamend. Slangen eist een exorbitanten 
schadeclaim tegen freelancejournalist Johan Sanctorum. De reden: enkele 
kritische artikels over de machtspositie van spindoctors waarin ook Slangen 
ter sprake kwam. 

 
Terwijl het verzet tegen de Irakoorlog steeds meer toeneemt in de VS en 

Groot-Brittannië, kwam pas recentelijk aan het licht hoe tussen 1997 en 2003 
Blairs spindoctor, Alastair Campbell, de desinformatie organiseerde rond die 
oorlog en alle andere aspecten van het beleid. Hij was niet zomaar een 
woordvoerder of een 'spreekbuis' van de premier, maar iemand die 
controleerde hoe, wanneer en met welk nieuws de overheid naar buiten kwam. 
Hij zette de pers onder druk en orkestreerde mediacampagnes om politieke 
tegenstanders monddood te maken. 

Het fenomeen is sinds eind jaren 90 schering en inslag geworden in de 
politieke wereld, die haar discours uitbesteedt aan marketingspecialisten, niet 
onderhevig aan enige democratische controle. In de schaduw van de legitieme 
politieke besluitvorming broeden die 'adviseurs' strategieën uit om de publieke 
opinie te manipuleren en in het gareel te houden. Institutionele en 
overheidscommunicatie verworden van langsom meer tot anticommunicatie, 
die eigenlijk een (post)moderne versie is van de klassieke 
propagandatechnieken. De ingehuurde spindoctors zien het publiek als een 
vijand, of in het beste geval als een te bewerken markt: de invloed van de 
reclamewereld is dan ook opvallend. Bonafide communicatiewetenschappers 
ervaren dat als een smet op hun blazoen en willen daarmee allerminst 
geassocieerd worden. 
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In mei 2006 publiceerde cultuurfilosoof en freelancejournalist Johan 
Sanctorum in verschillende bladen een kritisch artikel waarin de machtspositie 
van de spindoctor aan de kaak werd gesteld. Hij constateerde een groeiende 
normvervaging in het politieke landschap, die ook gepaard gaat met een 
afbrokkeling van ideologische profielen: maatschappijvisies zijn steeds minder 
aan de orde, de kiezer wordt een shoppende consument die moet verleid 
worden via imagocampagnes. 

Onvermijdelijk kwam in dit artikel ook de figuur van reclamemaker Noël 
Slangen ter sprake, tussen 1999 en 2003 communicatie-adviseur van premier 
Verhofstadt, en momenteel partijstrateeg van Open Vld. Hoewel Sanctorum 
als voormalig werknemer niet eens focust op de figuur of het bedrijf van 
Slangen, maar eerder een globaal-politiek en cultuurhistorisch perspectief 
ontwikkelt, wordt hij door deze toch voor de rechter gedaagd. 

Behalve een exorbitante schadeclaim proberen Slangens advocaten ook een 
publicatieverbod bij de auteur af te dwingen omtrent teksten waarin zijn figuur 
ter discussie staat. De schadeclaim wordt handig verpakt als een "eis tot 
terugbetaling" (namelijk van het integrale loon dat Sanctorum tussen 2000 en 
2003 als werknemer ontving, plus RSZ en allerlei andere verzonnen 'kosten'). 
De zaak komt in eerste aanleg voor op 26 oktober. 
Sindsdien bleef Johan Sanctorum teksten publiceren over het fenomeen van de 
spindoctor. Alle worden ze gedetailleerd geciteerd in de aanklacht, als 
"bewijsmateriaal". Wij vinden dat een verontrustende evolutie. De reactie van 
Noël Slangen bewijst dat er wel degelijk iets loos is: in de coulissen van de 
democratie functioneren parallelle krachten die zich boven elke verdenking 
trachten te stellen. Ze willen de pers controleren maar dulden niet dat ze zelf 
geobserveerd worden. Het juridisch stalken van critici is daarbij een nieuwe 
vorm van censuur door intimidatie. 

Terwijl journalisten van grote media nog kunnen schuilen onder de paraplu 
van een machtige persgroep, pakt men momenteel vooral freelancepublicisten 
en onafhankelijke onderzoekers aan. 
Er is sinds 9/11, de antiterrorismewet en de bijzondere opsporingsmethodes 
een klimaat van repressie en censuur ontstaan: de aanklacht van Electrabel 
tegen Greenpeace voor bendevorming, de veroordeling van Bahar Kimyongür 
als terrorist, het afluisteren van activist Didier Brissa en de aanklacht tegen 
journalist Douglas De Coninck als bendeleider zijn stuk voor stuk 
onaanvaardbaar. 

Daarenboven bestaat het risico dat activistische organisaties en zeker ook 
individuen aan zelfcensuur gaan doen. Dat is natuurlijk ook de bedoeling. 
Denk aan de roep om het stakingsrecht in te perken en de reflexen van 
zelfcensuur in vakbondsmilieus. 
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Wij vinden dat een democratische rechtsstaat niet alleen de vrije 
meningsuiting en het recht op activisme moet waarborgen, maar zichzelf ook 
bepaalde normen moet opleggen inzake openheid van discussie en 
transparante communicatiestijl - weg met de dictatuur van de marketeers en de 
spindoctors. 

De zaak-Slangen-Sanctorum heeft in al die opzichten een belangrijke 
symboolwaarde, die de nodige aandacht verdient vanwege de media en de 
waakzaamheid van alle burgers.Voor Open Vld, een partij die de vrijheid van 
meningsuiting historisch toch hoog in haar vaandel draagt, zijn die 
intimidatiepogingen vanwege haar huisstrateeg beschamend.  Wij verzoeken 
de heer Noël Slangen, naar eigen zeggen zowat de uitvinder van de 
'opendebatcultuur', met aandrang om zijn klacht in te trekken. 

 
Een van de gewraakte stukken van Johan Sanctorum kunt u lezen op www.visionair-
belgie.be/Artikels/Communicatie.htm. 
[tekst: Lieven De Cauter e.a] 
Namens het platform voor vrije meningsuiting: prof dr. Jean Bricmont, fysicus 
UCL, Ludo De Brabander, Vrede, prof. dr. Lieven De Cauter, filosoof, KU 
Leuven/RITS, Peter Desmet, directeur Greenpeace België, Stephan Galon, 
vakbondssecretaris Algemene Centrale ABVV, prof dr. Rudi Laermans, 
socioloog, KU Leuven, Luk Vervaet, Clea, 
Medeondertekend door: Frank Albers, publicist, prof. Ludo Abicht, docent 
filosofie, Peter Algoet, filosoof, Manu Claeys, publicist, Lucas Catherine, auteur, 
Pol Deltour, Vlaamse Vereniging van Journalisten (VVJ) / Algemene Vereniging 
van Beroepsjournalisten in België (AVBB) Luc Desmedt, directeur Humanistisch 
Vrijzinnige Vereniging (HVV), Guy Freiermuth, Vlaamse Journalistenvereniging, 
prof. dr. R. Lippens, Keele University, UK, Maarten Loopmans, KU Leuven, prof. 
dr. Rik Pinxten, voorzitter Humanistisch Verbond, Anne Provoost, Schrijfster, 
prof Eric Swyngedouw, geograaf, university of Manchester, prof. dr. Godfried-
Willem Raes, musicus, Hogeschool Gent, Jean-Pierre Rondas, Klara, dr. Eric 
Rosseel, coördinator Netwerk Psychiatrie & Samenleving, prof. dr. Frank 
Thevissen, VUB, prof. Klaas Tindemans, jurist, docent RITS, Rik Van 
Cauwelaert, directeur Knack Magazine, prof. Frank vande Veire, filosoof, 
Academie voor Schone Kunsten, Gent, Jos Vander Velpen, advocaat, auteur, prof. 
dr. Karin Verelst, VUB/RITS. 
. 
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Greenpeace versus Electrabel: Platform voor 

vrije meningsuiting voert symbolische 

protestactie 

(Indymedia, ma 17 september 2007) 

Vandaag werd op de trappen van het gerechtsgebouw van Dendermonde 
vertegenwoordigers van het Platform voor Vrije meningsuiting symbolisch het 
zwijgen opgelegd door Electrabel. Met de actie protesteren ze tegen de klacht 
die Electrabel indiende tegen Greenpeace na de actie in de kerncentrale van 
Doel. “Electrabel beschuldigt ons van bendevorming. Dat is een gevaarlijk 
precedent en een bedreiging voor alle NGO's die kritisch zijn,” zegt 
Greenpeace directeur Peter De Smet. 

Het begon met een vreedzame protestactie in de kerncentrale van Doel in 
juli 2002. Electrabel diende toen prompt klacht in. “Sindsdien dient Electrabel 
telkens we een kritisch geluid laten horen een klacht in tegen Greenpeace”, 
zegt Peter De Smet, directeur van Greenpeace. Sinds 22 maart 2007 werden al 
meer dan 50 medewerkers en vrijwilligers van de milieubeweging 
ondervraagd over hun deelname aan vreedzame acties. De Smet vindt het 
verontrustend dat Electrabel Greenpeace nu ook beschuldigt van 
bendevorming. “Dat is een zeer zwaar overdreven klacht en een 
verontrustende trend voor alle NGO's die hun mond durven open doen.”  

Net omdat de klacht van Electrabel een precendent kan scheppen voor alle 
organisaties die met acties wantoestanden aanklagen, voerde Greenpeace 
maandagmorgen actie met het Platform voor Vrije Meningsuiting. Dat 
Platform verenigt bijna tweehonderd organisaties en bewegingen. Aan de actie 
bij het gerechtsgebouw van Dendermonde namen ondermeer 
vertegenwoordigers van Oxfam Wereldwinkels, Indymedia.be, het ABVV, 
Gaia en de Pvda deel.  

Electrabel stelde enkele maanden geleden voor om de burgerrechtelijke 
eisen tegen Greenpeace te beperken tot één symbolische euro. In ruil moest 
Greenpeace dan wel beloven geen acties meer te organiseren in de nucleaire 
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centrales van Electrabel. Greenpeace moest ook de methodologie herzien die 
gebruikt werd bij het opstellen van een klassement van 
groenestroomleveranciers. Electrabel kwam daar heel slecht uit en is daar 
duidelijk niet mee tevreden. “Wij moeten onze methodologie, die werd 
goedgekeurd door experten, aanpassen in hun voordeel in ruil voor het laten 
vallen van de burgerlijke klachten. Dat is chantage”, zegt Peter De Smet.  

De Smet vindt alvast dat de klacht thuis hoort voor het Hof van Assissen. 
“Het gaat om een politieke motivatie en dus is de correctionele rechtbank niet 
bevoegd. Wij hopen dat de klachten van Electrabel zullen geklasseerd worden 
als tijdverlies voor iedereen en een bedreiging voor de democratie.” 

(tekst Christophe callewaert; Bron: 
http://www.indymedia.be/nl/node/24041) 

[Nota:] Greenpeace vrijgesproken van Electrabelklacht 
Perscommuniqué

(Brussel, 16 september 2008) 
Vandaag heeft de raadkamer van de rechtbank van eerste aanleg van 

Dendermonde Greenpeace vrijgesproken van de aanklacht die Electrabel 
neerlegde voor bendevorming.  Een belangrijke overwinning voor alle 
organisaties met een kritische stem. Ook moet Electrabel Greenpeace een 
schadevergoeding betalen van 1200 euro voor gerechtskosten. Greenpeace 
hoopt dat de andere gerechtelijke arrondissementen dezelfde conclusie zullen 
trekken. 

Electrabel legde in 2007 klacht neer tegen Greenpeace wegens 
bendevorming in zeven verschillende gerechtelijke arrondissementen. 
Dendermonde is het eerste gerechtelijk arrondissement waar de rechter de 
klacht van Electrabel verwerpt. “Een belangrijk precedent”, vindt Peter De 
Smet, directeur van Greenpeace. “Deze vrijspraak is een overwinning voor het 
grondwettelijk recht van vereniging en vrije meningsuiting. We hopen dat ook 
de andere rechtbanken Greenpeace zullen vrijspreken.”  

Electrabel houdt vast aan verouderde en vervuilende technologieën. In 
België zet Electrabel de overheid onder druk om de levensduur van de meest 
vervuilende steenkool- en kerncentrales te verlengen. Ook in het buitenland 
investeert Electrabel in nieuwe steenkoolcentrales die massa's CO2 uitstoten en 
moedigt kernenergie aan. Nadat Greenpeace eind 2006 vreedzame 
protestacties organiseerde tegen vervuilende steenkool- en kerncentrales, 
diende Electrabel verschillende klachten in tegen de milieuorganisatie. In 
maart 2007 doorzochten twintig agenten van de federale politie de kantoren 
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van Greenpeace. Meer dan vijftig medewerkers en vrijwilligers werden 
ondervraagd.  

Volgens Greenpeace maakt Electrabel misbruik van gerechtelijke 
procedures. De beschuldiging van bendevorming is een poging om de 
actievrijheid van Greenpeace in te perken en de milieuorganisatie het zwijgen 
op te leggen. België heeft een lange democratische traditie van actieve 
participatie aan het politieke debat. Sociale actie is onlosmakelijk verbonden 
met het recht op vereniging en vrije meningsuiting. De aanklacht van 
Electrabel voor bendevorming is een gevaarlijke evolutie die het werkveld van 
NGO's dreigt te criminaliseren.  

Greenpeace bracht de strategie van Electrabel onder de aandacht via het 
Platform voor Vrije Meningsuiting, een samenwerking tussen verschillende 
maatschappelijke organisaties en intellectuelen die de basisvrijheden in België 
bewaken. Het Platform vraagt aan de federale regering om geweldloos, sociaal 
protest uit de sfeer van de criminaliteit te halen.   

 
(Voor een volledig overzicht van de gerechtelijke procedure tussen Greenpeace en 
Electrabel, kunt u terecht op de webpagina: ttp://www.greenpeace.org/belgium/nl/gp-vs-
electrabel/) 
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Beroepsverbod voor Luk Vervaet? 

(De Standaard, dinsdag 06 oktober 2009) 

Luk Vervaet werkte als leraar in de gevangenis van Sint-Gillis tot hem 
onlangs de toegang werd geweigerd. LIEVEN DE CAUTER vraagt om het 
'Berufsverbot' tegen Vervaet op te heffen. De zaak komt morgen voor in kort 
geding.  

 
Luk Vervaet, leraar Nederlands in de gevangenis van Sint-Gillis, is zonder 

enige uitleg sinds 10 augustus de toegang geweigerd tot alle Belgische 
gevangenissen; 'om veiligheidsredenen'. Wat die precies inhouden, is hem een 
maand later nog altijd niet meegedeeld. Maken soms zijn lastige vragen en 
talloze opiniestukken over wantoestanden in de Belgische gevangenissen hem 
tot een veiligheidsrisico? Of zijn inzet rond de zaak Bahar Kimyongür (lid van 
Turkse extreemlinkse organisatie DHKP-C, voor het gerecht gedaagd op 
verdenking van terrorisme, red.)? Of eerder zijn bezoeken aan ex-voetballer 
(en veroordeelde terrorist, red.) Nisar Trabelsi? De publieke opinie weet van 
de overbevolking en de bijhorende wantoestanden in de Belgische 
gevangenissen, die ook in internationale rapporten steevast worden gehekeld, 
maar we kunnen vermoeden dat menige verantwoordelijke niet zit te wachten 
op nog een aanklacht meer. En wie bovendien de 'gevangenissen in de 
gevangenissen' aankaart, de high security prisons die na 9/11 uit Amerika ook 
naar België zijn overgewaaid, wordt wellicht haast vanzelf persona non grata.  

We kunnen begrijpen dat de overheid nerveus is geworden na zoveel 
ontsnappingen, maar de grond van de zaak is dat Vervaet als 
mensenrechtenactivist voor gevangenen een lastpak en een ongewenste 
klokkenluider is. Het schimmig etiket 'veiligheidsredenen' is in het huidige 
klimaat van 'de strijd tegen het terrorisme' een perfect alibi om hem te treffen 
en, wie weet, een toontje lager te doen zingen. Vervaet hangt immers een 
ontslag boven het hoofd omdat zijn werkgever vzw Adeppi, die onderwijs in 
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gevangenissen organiseert, afhankelijk is van de goodwill van de 
gevangenisdirecties en de Belgische penitentiaire overheid. De 
gevangenisdirecties kunnen, al dan niet onder druk van hogerhand, van 
vandaag op morgen beslissen dat de lessen Nederlands niet meer hoeven en zo 
rechtstreeks Vervaets werkgever treffen.  

Voor wie van terrorisme wordt verdacht, gelden de normale wetten niet 
meer: men mag onmenselijk en vernederend worden behandeld of uitgeleverd 
aan staten die het niet nauw nemen met het internationaal humanitair recht. Zo 
zal België Nisar Trabelsi uitleveren aan de VS en scheelde het geen haar of 
werd Bahar Kimyongür, geboren en getogen Belg, via Nederland aan Turkije 
uitgeleverd. Wie met terrorismeverdachten omgaat of hun basisrechten 
verdedigt, is echter blijkbaar ook verdacht, zo leert de schorsing van Luk 
Vervaet. De ironie wil dat Vervaet stichtend lid is van het pluralistisch 
samengestelde Platform voor Vrije meningsuiting en nu zelf een slachtoffer 
dreigt te worden van 'de jacht op activisten' die het Platform al herhaaldelijk 
aan de kaak heeft gesteld (zoals naar aanleiding van de klacht van Electrabel 
tegen Greenpeace voor bendevorming). Het kan gewoon niet dat iemand die 
een overheid herinnert aan elementaire rechtsregels dreigt te worden 
gebroodroofd: dit is een democratische rechtsstaat onwaardig. Helaas is 
Vervaet geen alleenstaand geval. De publieke opinie dient te beseffen dat in de 
nasleep van 9/11 een klimaat is ontstaan waarin elke activist, elke NGO, elke 
vakbond, elke kritische intellectueel kan geviseerd worden. Daarom 
protesteren wij met klem tegen het Berufsverbot dat Vervaet boven het hoofd 
hangt. Wij vragen dat zijn schorsing onmiddellijk ongedaan wordt gemaakt en 
dat Adeppi voorlopig niet overgaat tot ontslag.  
 
Namens het Platform voor Vrije Meningsuiting: prof. dr. Lieven De Cauter 
(cultuurfilosoof, RITS/Kuleuven), prof. dr. Jean Bricmont (fysicus, UCL), Christophe 
Callewaert (Indymedia), Caroline Coopers (algemeen secretaris Vlaams ABVV), Ludo De 
Brabander (vzw Vrede), Stephan Galon (Hoofd international departement ABVV), Michel 
Genet (Algemeen Directeur Greenpeace Belgium), Eric Goeman (Woordvoerder Attac 
Vlaanderen, voorzitter Democratie 2000), prof. dr. Rudi Laermans (socioloog, KU 
Leuven).  
Medeondertekenaars (selectie): prof. dr. Kristel Beyens (criminologe, VUB), prof. dr. 
Sarah Bracke (godsdienstsocioloog, KU Leuven), Leen De Backer (curator, MHKA), Em. 
prof. Herman De Ley Herman (UGent), Hildegard De Vuyst Hildegard (dramaturg KVS), 
Ludo De Witte (auteur), Aleidis Devillé (socioloog, KU Leuven), Koen Dille (nationaal 
bestuur Masereelfonds), Nadia Fadil (postdoctoraal onderzoekster sociologie, KU Leuven), 
Cristina Gay (Une Autre Gauche), Zoé Genot (Ecolo B-H-V), prof. Avery F. Gordon 
(Depart of Sociology), University of California, Santa Barbara), Malika Hamidi 
(doctorante EHESS), prof. ém. François Houtart (UC Louvain), Dirk Jacobs (hoogleraar 
sociologie, ULB), Dirk Lauwaert (schrijver), Bénédicte Liénard (cineaste), Francine 
Mestrum (lector ULB), Stijn Oosterlinck (ASRO, KULeuven), Paul Pataer (voorzitter 
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Vluchtelingenwerk Vlaanderen), em. prof. Frank Roels (UGent), Nordine Saïdi (Egalité, 
Mouvement Citoyen Palestine), Erik Swyngedouw (sociaal geograaf, Manchester 
University), Klaas Tindemans (professor RITS), prof. Gie van den Berghe (ethicus, 
UGent), Leen Van der Vorst (coördinator IPSOC-Bijscholing), Saskia Van Nieuwenhove 
(journaliste), Karel Vanhaesebrouck (Universiteit Maastricht, RITS), Erwin Vanmol 
(huiscartoonist Knack), Frank Vercruyssen (acteur, TG Stan), Denise Vindevogel 
(cineaste), Dominique Willaert (Victoria Deluxe), Karim Zahidi (UAntwerpen/UGent). 
 
Noot: Luk Vervaet gaf gedurende zes jaar les aan gedetineerden in de gevangenis van Sint-
Gillis (Brussel). In augustus 2009 werd hem door de hoogste gevangenisautoriteiten en de 
minister van Justitie het verbod opgelegd om nog langer les te geven in één van de 
Belgische gevangenissen, omwille van (geheime) "veiligheidsredenen". Na twee jaar 
juridische strijd voor de rechtbank won Luk zijn zaak: in juni 2011 vernietigde de Raad van 
State de maatregel van de Belgische staat als zijnde 'illegaal'. Maar zijn job blijft hij kwijt.  
 
[Luk publiceert geregeld opiniestukken en kan gecontacteerd worden via twee blogs: 
http://lukvervaet.blogspot.com/ en http://familiesfriendsassociation.blogspot.com/ 
Naast lid van het Platform voor Vrije Meningsuiting is Luk lid van Egalité  
(www.egalite.be), het Comité pour la Liberté d'expression et d'association 
(www.leclea.be) en de Arab Commission for Human Rights (www.achr.nu).] 
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Uur van de waarheid voor onze vrijheden 

(Indymedia, 21 december 2009 ) 

Bahar Kimyongür en zijn medestanders van de radicale Turkse 
oppositiegroep, DHKP-C worden straks voor de derde keer in beroep berecht. 
Het gaat om een proces waarbij veel op het spel staat. De burgerlijke vrijheden 
en dus rechtstaat zelf zijn in het gedrang. 

De uitspraak in het derde proces in beroep tegen ‘leden’ van de DHKP-C, 
een radicale Turkse oppositiegroep, valt op 23 december. Op 14 juli heeft het 
hof beslist om het verdict uit te stellen, om te kunnen overgaan naar een 
herkwalificatie ‘naar benden’ van de beschuldigingen.Personen die sinds jaren 
werden gebrandmerkt als leiders van een 
terroristische organisatie, zouden wel eens hun rol plots kunnen gereduceerd 
zien tot die van simpele leden. Voor het federaal parket gaat het erom de 
essentie te behouden: het criminaliseren van het verstrekken van informatie 
“die een groep met terroristische bedoelingen steunt”; activiteiten die het 
beschouwt als “even gevaarlijk als terroristische acties zelf”.  

Tot op heden is slechts een deel van het gerechtelijk apparaat het federaal 
parket gevolgd. In februari 2006 werden de beklaagden zwaar veroordeeld 
voor terrorisme door de correctionele rechtbank van Brugge, en ook nog eens 
door het hof van beroep van Gent in november van 
hetzelfde jaar. De uitspraak in Gent, was helemaal naar de wensen van het 
federaal parket: het hof stelde dat ook maar uitleg verschaffen betreffende een 
organisatie die als terroristisch staat geboekstaafd, een strafbaar feit is, en dat 
de individuen die zich niet van de doctrine van een dergelijke organisatie 
distantiëren beschouwd moeten worden als “een maatschappelijk gevaar en 
moeten worden opgesloten”. Dat heeft verregaande consequenties: alleen al 
het feit van een afwijkend standpunt in te nemen over een gewapend conflict 
waar ook ter wereld zou kunnen gecriminaliseerd worden.  

Daartegenover staat dat het hof van Cassatie, in een eerste arrest, het 
overplaatsen van een rechter heeft gelaakt, omdat het in feite neerkwam op het 
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maken van een uitzonderingsrechtbank. De twee eerste uitspraken werden 
daardoor ongeldig en de zaak moest nog eens in beroep worden overgedaan. 
Op 7 februari 2008 heeft het hof van beroep in Antwerpen de beklaagden 
vrijgesproken van elke deelname aan een terroristische organisatie en heeft 
geoordeeld dat hun daden in essentie geen overtreding vormden op het recht 
van vereniging en vrije meningstuiting. De uitspraak in Antwerpen heeft 
aangetoond dat de beschuldigden geen misdadige organisatie hebben gevormd 
in België. Het hof van cassatie heeft intussen ook dit verdict ongeldig 
verklaard, door de stellen dat volgens de wet beklaagden geenszins hoeven 
betrokken te zijn in het plegen van misdaden om te worden veroordeeld. Het 
simpele feit van lid te zijn van een organisatie die onder verdenking staat, zou 
genoeg zijn. 

De procureur heeft daarom beslist om de meest karikaturale aspecten van 
zijn argumentaties te laten vallen, om de “morele steun” aan een organisatie 
die als terroristisch wordt aangeduid, te kunnen criminaliseren. Zonder dat er 
een wet bestaat die “indirecte steun” of 
de “ophemeling” van terrorisme tot delicten maakt, zou België een 
jurisprudentie hanteren die dat effect heeft. Zo zou het federaal parket en een 
deel van het gerechtelijk apparaat de mogelijkheid hebben om een essentieel 
deel van onze vrijheden op de helling te zetten. Het 
hele verloop van deze affaire bewijst het. Om zware straffen te bekomen, werd 
de eerste uitspraak geleverd door een tribunaal dat was opgezet in overtreding 
van de wettelijke procedures. Het federaal parket heeft deelgenomen, samen 
met ambtenaren van het ministerie van justitie, de federale politie en de 
staatsveiligheid, aan een poging om een van de beklaagden van Belgische 
nationaliteit, Bahar Kimyongür, te laten oppakken in Nederland om hem aan 
Turkije te laten uitleveren. 

Deze voorbeelden tonen dat men erg op zijn hoede moet zijn voor een 
rechtspraak die het resultaat zou zijn van acties van het federaal parket. De 
antiterrorismewet van 2004 is erg vaag. De fundamentele inzet van deze 
affaire is een direct politiek gebruik van deze wet mogelijk te maken. De 
herkwalificatie van de aanklacht moet dit bewerkstelligen. Het essentiële is 
niet de beschuldigden zwaar te straffen om Turkije te behagen - dat ook 
misschien - maar vooral de installering van een rechtspraak die het mogelijk 
maakt om alle politieke oppositie die niet door de overheid wordt erkend, te 
kunnen criminaliseren. Indien uitspraak van 23 december, de laatste uitspraak 
in deze zaak, bepaalt dat het loutere feit van informatie te verschaffen over de 
activiteiten van een verdachte organisatie, neerkomt op het deelnemen aan 
haar activiteiten en er dus deel van uit te maken, dan zal zich een mutatie in 
onze rechtssysteem hebben voltrokken. Als de beklaagden worden 
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veroordeeld op dergelijke basis, dan blijft er van de vrije meningsuiting, de 
vrijheid van vereniging en dus van de rechtstaat in ons land niets over.  

 
[tekst Jean-Claude Paye]  
 

lijst ondertekenaars: prof. Jean-Claude Paye, socioloog; prof. Ludo Abicht, filosoof, Ugent 
Dirk Adriaensens, BRussells Tribunal; prof. Karel Arnaut, antropoloog, UGent & KASK; 
Eric Balliu, ere-architect Orde van Architecten, eredocent Academie Gent (Hogeschool 
Gent) 
Koenraad Bogaert, UGent;  prof. Jean Bricmont, fysicus, UCL; Saddie Choua, 
filmmaakster 
Caroline Copers, algemeen secretaris ABBV; Jean Cornil, federaal 
volksvertegenwoordiger; Ludo De Brabander, vrede vzw; prof. Patrick Deboosere, 
demograaf, VUB; prof. Lieven De Cauter, filosoof, KULeuven/RITS; Hugo De Greef, 
directeur Flagey; Em.Prof.Herman De Ley, UGent; Josy Dubié, eresenator (ecolo); Jean-
Marie Dermagne, advocaat, lid van de strafcommissie van de orde van de balies; prof. 
Bernard Francq, UCL; Stephan Galon, afgevaardigde van de voorzitter, ABVV; Zoé Genot, 
federaal parlementslid; Eric Goeman, woordvoerder Attac Vlaanderen, voorzitter 
Democratie 2000; prof. José Gotovitch, ULB 
prof. Jean-Marie Klinkenberg, ULG; prof. Chris Kesteloot, sociaal geograaf, Kuleuven; 
prof. Rudi Laermans, socioloog, KULeuven; prof. Anne Morelli, historica, ULB; prof. 
Francine Mestrum, ULB; prof.Christine Pagnoulle, ULG; prof. Jean Pestieau, UCL; Luc 
Pien, departementshoofd St Lucas Gent; prof. Pieter Saey, UGent; Johan Sanctorum, 
filosoof; prof. Erik Swyngedouw, sociaal geograaf, Manchester University; Jean-Pierre 
Rondas, Producer VRT Radio Klara; prof. Fernand Tanghe, rechts- en politieke filosofie – 
UA; Eric Therer, advocaat; Werner Trio, journalist VRT; Dirk Tuypens, acteur; prof. Dan 
Van Raemdonck, ULB-VUB; prof. Karim Zahidi, UA; prof Sami Zemni, UGent 
 
post scriptum bij de zaak Bahar Kimyongür: Op 23 december 2009 werd Bahar 
Kimyongür, na vijf processen (eerste aanleg in Brugge, beroep in Gent, Cassatie, beroep in 
Antwerpen, cassatie en beroep in Brussel) over de hele lijn vrijgesproken. Wel loopt nog 
altijd een internationaal aanhoudingsmandaat van de Turkse staat tegen hem, hij kan Belgë 
dus niet verlaten.  
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Neen aan de criminalisering van het 

engagement. Een open brief aan de politieke 

partijen 

(DeWereldMorgen,  woensdag 16 juni 2010 ) 

Een bijzonder storend bijproduct van de oorlog tegen de terreur, is de 
criminalisering van het engagement. Activisme wordt repressief aangepakt en 
zelfs impliciet verbonden met terrorisme. Het binnendringen van 
Greenpeaceactievoerders op de Brusselse Kopenhagentop, is op dat vlak 
tekenend. Er werd niet stilgestaan bij de boodschap die zij met hun 
spectaculaire actie wilden brengen, maar alleen de beveiliging en het 
doorbreken ervan stond centraal in de berichtgeving. Bovendien werd meteen 
besloten tot strenge vervolging. Denk ook aan de vakbondsacties bij 
Carrefour, aan het afluisteren van Luikse vredesactivisten, het tot driemaal toe 
veroordelen van Bahar Kimyongur als leider van een terroristische bende, of 
het intrekken van de toegang tot de gevangenis van gevangenisleraar en -
activist Luk Vervaet. De voorbeelden van deze repressieve aanpak van sociale 
en politieke acties zijn legio. Ondergetekenden willen daarom uw mening 
kennen over enkele essentiële punten: leden van de leiding van Greenpeace 
maken nog steeds het voorwerp uit van een onderzoek wegens bendevorming 
dat werd opgestart na acties bij infrastructuur van Electrabel. Wat zal uw partij 
doen om dergelijk misbruik van de bepalingen inzake bendevorming te 
beletten in de toekomst? Bent u bereid een wetswijziging te steunen die dit in 
het vervolg onmogelijk zal maken? 

Telefoon-, sms- en e-mailverkeer van andersglobalisten in Luik die een 
betoging organiseerden naar aanleiding van de Europese top in 2001 werd 
wekenlang afgeluisterd op grond van de beschuldiging dat ze lid waren van 
een criminele organisatie. De slachtoffers van deze praktijken kregen 
uiteindelijk wel een schadevergoeding, maar het lijdt geen twijfel dat er nog 
vele activisten sindsdien werden afgetapt. Wat zal uw partij doen om in de 
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toekomst dergelijk misbruik van de bepalingen inzake criminele organisatie – 
die door de wetgever werden aangenomen in de strijd tegen de maffia – te 
voorkomen? Bent u bereid een wetswijziging te steunen die in het vervolg 
dergelijke grove schendingen onmogelijk zal maken? Is uw partij bereid de 
wetten op de bijzondere inlichtingenmethoden en de wet op de bijzondere 
opsporingsmethoden, de zogenaamde BIM- en BOM-wetten, die afluisteren 
en andere vormen van bespieding mogelijk maakt, zo te wijzigen dat ze alleen 
nog ingezet kunnen worden tegen criminele activiteiten en niet meer om 
politieke actievoerders te bespieden? 

De wet tegen het terrorisme werd een paar keer ingeroepen, onder andere 
om Bahar Kimyongur te vervolgen. De feiten die aan deze vervolging ten 
grondslag lagen: het vertalen uit het Turks van een persbericht en het 
openhouden van een informatiebureau in Brussel dat voorlichtte over de 
situatie in Turkije, hadden niets te maken met terrorisme en vormden geen 
enkele bedreiging voor de veiligheid van de Belgische burger. Kimyongur 
werd weliswaar na een procedure van 5 jaar definitief vrijgesproken omdat het 
Hof van Beroep van Brussel van oordeel was dat hij niets anders gedaan had 
dan zijn recht op vrije meningsuiting gebruiken, maar de procedure moest drie 
keer worden overgedaan omdat de wet allesbehalve duidelijk is. Dat heeft de 
belastingbetaler tienduizenden euro’s gekost. Is uw partij bereid met spoed de 
parlementaire evaluatie van de terrorismewet die werd aangevat onder de 
vorige legislatuur voort te zetten? Is uw partij bereid elke verdere uitbreiding 
van de controversiële anti-terrorismewetten uit te stellen tot die evaluatie 
voltooid is? Is uw partij bereid de nodige aanpassingen in de wet te voorzien 
om te beletten dat ze nog misbruikt wordt om de vrijheid van meningsuiting te 
beknotten en om te voorkomen dat de schaarse middelen van de overheid die 
erg nodig zijn om de strijd tegen echt terrorisme te voeren op deze manier 
verder verspild worden? 

Syndicale actievoerders worden steeds meer geconfronteerd met 
rechterlijke beslissingen die dwangsommen opleggen en op die manier de 
syndicale actievrijheid, het stakingsrecht beperken. Die praktijk is in strijd met 
ons sociaal model waarbij de overheid bemiddelt tussen werkgevers en 
werknemers bij een collectief arbeidsconflict maar niet tussenbeide komt in 
het voordeel van de ene of de andere partij. Is uw partij bereid een 
wetswijziging te ondersteunen waardoor de beoordeling van acties in het 
kader collectieve conflicten onttrokken wordt aan de “preventieve censuur”-
beoordeling van de burgerlijke rechter? 

Kortom, wij vragen aan de politieke partijen om daadkrachtig het recht op 
engagement te beschermen. Want de criminalisering van engagement en 
activisme is een bedreiging voor de rechtstaat; en, omdat activisme bijdraagt 
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aan het politieke debat, vormt het ook een bedreiging voor de democratie. Nu 
wordt het recht op activisme van alle kanten gefnuikt: door misbruik van 
procedures, door strafrechtelijke vervolging van acties, door de uitbreiding 
van bevoegdheden van politie- en inlichtingendiensten, door eenzijdige 
verzoekschriften die acties stopzetten, door het afdreigen met exorbitante 
schade-eisen of klachten voor laster en eerroof, door arrestaties en 
huiszoekingen. Wij hopen dat uw partij het gevaar inziet van deze tendens en 
de nodige stappen zal ondernemen om de excessieve repressie een halt toe te 
roepen. 
  
Het platform voor vrije meningsuiting

 
Het platform voor vrije meningsuiting - Michel Genet (directeur Greenpeace Belgium), 
Lieven De Cauter (filosoof, voorzitter BRussells Tribunal), Jan Fermon (advocaat Progress 
Lawyers), Jean Bricmont (fysicus, UCL), Christophe Callewaert (DeWereldMorgen), 
Caroline Coopers (Algemeen secretaris Vlaams ABVV), Ludo De Brabander (vzw Vrede), 
Stephan Galon (directeur internationaal departement ABVV), Eric Goeman (ATTAC 
Vlaanderen), Rudi Laermans (socioloog, Kuleuven), Edgar Szoc (ligue des droits de 
l'homme), Benoît Vander Meerschen (voorzitter la Ligue des droits de l'homme, bestuurslid 
van International Federation for Human Rights), Luk Vervaet (gevangenisleraar/activist). 
Mede ondertekend door: Stefaan Declercq (Oxfam), Danny Jacobs (Bond Beter 
Leefmilieu), Koen Vanbockstael (Oxfam Wereldwinkels), Bogdam Vanden Berghe 
(11.11.11), Pierre Verbeeren (Médecins du monde).
 
[http://www.dewereldmorgen.be/blog/luc-schrijvers/2010/06/16/neen-aan-de-
criminalisering-van-het-engagement] 
 

 



258 

Filosofie na 9/11: verdedig de mensen die 

niemand wil verdedigen 

(DeWereldMorgen, maandag 13 september 2010 ) 

Filosoof Lieven De Cauter leest in het werk van de Italiaan Giorgio 
Agamben een oproep om de hedendaagse bannelingen en bandieten te 
verdedigen. "Mensen die niemand wil verdedigen omdat over hen een 
banvloek is uitgesproken, die van illegale migrant of terrorist bijvoorbeeld."   

 
Om de wereld na 9/11 te begrijpen, is wellicht geen filosofisch oeuvre zo 

geschikt als dat van de Italiaanse filosoof Giorgio Agamben. In een van zijn 
belangrijkste boeken, Homo Sacer. De soeverein en het naakte leven (het 
enige wat van hem in het Nederlands vertaald is), maakt hij duidelijk dat de 
uitzonderingstoestand, het opheffen van de wet door de soeverein, de regel 
wordt. 

Het boek is geschreven in 1992, maar het was pas na 9/11, door de war on 
terror dat deze stelling concreet en begrijpelijk is geworden: de oorlog tegen 
de terreur kan het best begrepen worden als een planetaire 
uitzonderingstoestand. Patriot Act, die afluisteren en huiszoekingen mogelijk 
maakte zonder huiszoekingsbevel, Guantànamo, extra-ordinary rendition 
(geheime uitlevering aan landen die martelen), de illegale invasie van Irak, 
Abu Graib, etc. Ook in België zijn er elementen van deze 
uitzonderingstoestand doorgedrongen: de antiterrorismewetgeving en de 
zogenaamde BIM- en de BOM-wetten (respectievelijk de Bijzonder 
Inlichtingenmethodes en de Bijzondere Onderzoeksmethodes). Het zijn zonder 
meer vormen van uitzonderingsrecht. 

Agamben stelt in hetzelfde boek, en in dezelfde lijn, dat het 
concentratiekamp het paradigma is van de hedendaagse politiek: het is de 
plaats die de uitzonderinguitzonderingstoestand belichaamt, de extreme vorm 
van ‘biopolitiek’, dat is het ingrijpen op het leven zelf van onderdanen die 
worden gereduceerd tot ‘louter leven’. Naast de kampbewoners van 



 

259 

Auschwitz gaf Agamben in zijn boek het voorbeeld van de illegalen in 
transitcentra. 

Sinds Guantànamo is ook deze uitspraak een stuk aannemelijker en 
concreter geworden: er bestaan opnieuw concentratiekampen, plaatsen buiten 
de wet. De inmates ervan zijn geen gevangenen, maar bandieten die zich 
buiten elk recht bevinden, in een onbestaande categorie buiten de conventies 
van Genève en buiten het Amerikaanse recht ook: illegal ennemy combattants. 
Concreet betekent dat: rechteloos naakt leven. 

Cruciaal in het denken van Agamben is de ban als relatie tussen soeverein 
en onderdaan, tussen staat en individu. Wie uit zijn burgerrechten wordt 
ontheven, wordt in de ban geslagen, wordt ‘banneling’, ‘bandiet’ – van het 
Franse ban-dit, letterlijk over wie de ban is gezegd. In het kamp en in de 
uitzonderingstoestand kan iedereen op elk moment gereduceerd worden tot 
naakt leven, dat wil zeggen iemand die onbeschermd is door burgerrechten en 
burgerschap. Het ene, het beschermde leven, noemt Agamben bios, het andere, 
het blootgestelde, loutere, naakte leven, zoè. 

Agamben heeft geen enkel vertrouwen in de staat, want deze wordt 
belichaamd in de soeverein die als donkere macht boven de wet staat en dus 
de kern is van de wetteloosheid in de instantie zelf die de wet stelt. Wie dat 
nogal abstract vindt, kan denken aan de signing orders, de overtredingen van 
internationaal recht en de Amerikaanse grondwet onder Bush, maar ook aan 
de link tussen de nieuwe president en de CIA, en aan de secret operations met 
drones, niet alleen in Irak of Afghanistan, maar ook in Yemen en elders, onder 
auspiciën van – uiteindelijk - de president, Obama dus; die geen grote 
oorlogen meer wil zoals zijn voorganger maar kleinschalige geheime operaties 
- buiten de wet, of in de schaduw van de wet. Ook de Obama-administratie 
staat nog in het teken van het post-9/11-syndroom. Ook in Amerika zelf, door 
bijvoorbeeld slachtoffers van extra-ordinary rendition een proces te weigeren. 

Agamben wil een ‘post-etatistische’ politiek denken, een politiek voorbij 
de staat. Hoewel het in zekere zin vanzelfsprekend is dat supranationale 
gehelen (zoals de VS, de VN, de EU, de multinationals, de NGO’s, etc) de 
staat hebben overvleugeld, ligt hier het grote discussiepunt van zijn werk. Hij 
is dermate tegen de staat dat hij zich ook keert tegen de wet: hij is tegen 
burgerrechten en vrijheden, tegen de internationale rechtsorde. 

Waarom? De kern van zijn kritiek is dat mensenrechten altijd als 
burgerrechten functioneren, die nooit de facto van toepassing zullen zijn op 
wie in de ban wordt geslagen: de illegaal als banneling, de terreurverdachte als 
bandiet, de vluchteling als staatsloze. Hij is er radicaal tegen omdat de 
verdediging ervan altijd selectief is: de miljoenen illegalen, de Palestijnen en 
het overgrote deel van de Afrikanen, de miljoenen vluchtelingen in Irak en 
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Afghanistan, kortom de meerderheid van de mensheid, heeft geen 
burgerrechten, en dus geen mensenrechten. Laat staan burgerlijke vrijheden; 
zoals de vrijheid van meningsuiting. 

Hier scheiden onze wegen: ik vind dat die mensenrechten en burgerlijke 
vrijheden moeten worden verdedigd via protestacties, maar uiteindelijk via de 
rechtstaat, zoals de vrede moet worden bevochten via de internationale 
rechtsorde. Hij vindt dat de rechtsstaat en de internationale rechtsorde eerder 
zelf het probleem vormen dan de oplossing. En wie de recente geschiedenis 
bekijkt, kan hem moeilijk helemaal ongelijk geven: de VN is rechtstreeks 
verantwoordelijk voor de sancties die in de jaren 90 het leven kostten aan 
500.000 Irakese kinderen bijvoorbeeld. De meest extreme ‘reductie tot naakt 
leven’ is natuurlijk de uitroeiing. 

Ik zei dat ook in België de uitzonderingstoestand van de oorlog tegen de 
terreur om zich heen grijpt. Men denke aan de processen tegen Bahar 
Kimyongur. Tot vijf keer toe heeft men zijn proces overgedaan. Eerst was hij 
veroordeeld tot vijf jaar wegens het leiden van een terroristische organisatie, 
vervolgens tot zeven jaar, om ten slotte terecht te worden vrijgesproken 
wegens vrijheid van meningsuiting. 

Of men denke aan de Luikse vredesactivisten die jarenlang zijn 
afgeluisterd dor de Staatsveiligheid. Of men denke zelfs aan Greenpeace, dat 
door Electrabel werd gedagvaard voor bendevorming, weliswaar niet op basis 
van de antiterrorismewetgeving, maar geheel in de geest van de repressie van 
activisme na 9/11. Of neem het geval Luk Vervaet, de gevangenisleraar die 
om veiligheidsredenen geen enkele Belgische gevangenis nog binnen mag en 
dus zijn job kwijt is. Onder andere omdat hij gevangenisactivist is en Trabelsi 
heeft bezocht. 

Dat brengt ons bij ons laatste voorbeeld: de op stapel staande uitlevering 
van Nisar Trabelsi aan Amerika. De ex-voetballer Trabelsi is iemand die voor 
zijn plan van een aanslag op Kleine Brogel tot tien jaar effectief is 
veroordeeld; tien jaar waarvan hij een groot deel in een uitzonderingsregime 
heeft doorgebracht (in quasi totale isolatie - waar waren zijn mensenrechten? 
Of zijn rechten als gevangene?) en die nu aan Amerika zal worden uitgeleverd 
om nog eens veroordeeld voor dezelfde feiten; en wie weet zelfs gemarteld te 
worden. 

Kan niet. Niet volgens de elementaire principes van het recht: je kan geen 
twee keer veroordeeld worden voor dezelfde ‘feiten’; en niet volgens het 
Europees recht: je mag geen gevangenen uitleveren aan landen die martelen. 
En toch zal het gebeuren (als we niet krachtdadig protesteren). Waarom? 
Omdat de oorlog tegen de terreur een uitzonderingstoestand is. You see. Zo 
dichtbij is het. Dat heeft Agamben ons geleerd. 
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Maar er zit ook een heel positieve les in het werk van Agamben. Ik zou 
zelfs durven zeggen een christelijke les (men denke aan zijn Paulusboek, Le 
temps qui reste): hij zet ons aan om de minsten te beschouwen als onze echte 
naasten en de menselijkheid van de verschoppelingen, de bannelingen en de 
bandieten te verdedigen. Mensen die niemand wil verdedigen omdat over hen 
een banvloek is uitgesproken, die van illegale migrant of terrorist 
bijvoorbeeld. In een boutade: voor zij die alle rechten verloren hebben, werd 
ons de rechtvaardigheidszin gegeven83. 

 
 
 
 

 
83 De eerlijkheid gebiedt mij om de lezer te melden dat dit slechts een paraphrase is van de 
beroemde slotzin van Benjamins essay over Goethes Wahlverwantschaften: ‘Alleen voor 
wie geen hoop meer heeft, werd ons de hoop gegeven’. Hij schreef die zin in 19...33? Of 
kort ervoor. 
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Geen uitlevering Trabelsi aan de VS 

(DeWereldMorgen, 30 september 2010) 

Zoals bekend is de ex-voetballer Nisar Trabelsi voor tien jaar veroordeeld 
wegens het plannen van een aanslag op Kleine Brogel.  Hij zit ondertussen al 
negen jaar in de gevangenis, een groot deel daarvan in isolatie. Zijn straf zit er 
bijna op en nu vraagt Amerika om zijn uitlevering. 

Wij van het Platform voor Vrije Meningsuiting vinden dat dit niet kan. Ten 
eerste, omdat hij de maximumstraf heeft gekregen in België voor de feiten 
waarvoor hij terechtstond. Ten tweede, omdat men niemand, in geen enkel 
rechtstelsel, twee keer voor dezelfde feiten kan veroordelen. Ten derde, omdat 
het tegen het internationaal humanitair recht is. 

Het is een vaststaand feit dat de VS zich sinds de war on terror aan geen 
enkele internationale rechtsregel houdt, en, als het gaat om van terrorisme 
verdachten, zowel de conventies van Genève als de verklaring van de rechten 
van de mens uitdrukkelijk naast zich neerlegt. Daarover zijn tal van 
gezaghebbende rapporten verschenen. Ook aan beloftes die bij een uitlevering 
worden gedaan, houden ze zich niet. België mag volgens het Europees recht 
en de verklaring van de rechten van de mens, geen personen mag uitleveren 
aan landen die martelen, wat de VS sinds 9/11 zoals bekend heeft gedaan. En 
het is niet omdat ‘waterboarding’ intussen is afgeschaft dat nu plots alle 
bezorgdheid overbodig is. 

Deze drie redenen zijn duidelijk, zonneklaar. Onweerlegbaar. Ze zouden 
vanzelfsprekend moeten zijn voor iedereen die het recht wil verdedigen en die 
onze rechtstaat niet wil opofferen tijdens de war on terror. Toch vrezen we dat 
hij hoe dan ook zal uitgeleverd worden. Minister van Justitie Stefaan De 
Clerck kan op elk moment beslissen om op het uitleveringsverzoek in te gaan. 
Misschien heeft hij het wat op de lange baan geschoven doordat de regering 
ontslagnemend is en hij dergelijke verstrekkende beslissingen niet kan of mag 
nemen. Wat er ook van zij, zodra er een nieuwe regering is, komt dat dossier 
weer met urgentie op tafel. De VS laat je natuurlijk niet al te lang wachten. 
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Voor alle duidelijkheid: wij hebben geen enkele sympathie voor het 
gedachtegoed, laat staan de terreurplannen van Trabelsi. Maar het is een 
morele plicht de grondrechten te verdedigen ook van degenen wiens ideeen 
men niet deelt en wiens daden men niet goedkeurt. Toelaten dat grondrechten 
worden aangetast voor gelijk wie heeft onvermijdelijk tot gevolg dat de 
uitzondering zich als een kanker verspreidt naar andere situaties. Daarom 
vragen wij uitdrukkelijk aan de minister van Justitie om Nisar Trabelsi onder 
geen beding uit te leveren. 

 
[tekst: Luk Vervaet]  
 

Voor het platform voor vrije meningsuiting: prof. dr. Lieven De Cauter, filosoof, Kuleuven 
& RITS; prof. dr. Jean Bricmont, fysicus, UCL; Christophe Callewaert, DeWereldMorgen; 
Ludo De Brabander, Vrede vzw; Michel Genet, directeur Greenpeace Belgium; Eric 
Goeman, woordvoerder ATTAC Vlaanderen; prof. dr. Rudi Laermans, socioloog, 
Kuleuven; Benoit Van der Meerschen, président Ligue des droits de ‘l homme; Luk 
Vervaet, gevangenisleraar en –activist. 
mede-ondertekend door: prof. dr. Karel Arnaut, Antropoloog, UGent; prof dr. Eric Corijn, 
sociaal geograaf, VUB; prof. dr. Patrick Deboosere, demograaf, VUB; Ida Dequeecker, 
feminist; Koen  Dille, bestuurslid Masereelfonds; Eric Hulsens, publicist; Joris Note, 
schrijver & essayist; dr. Stijn Oosterlynck, post-doctoral research fellow, ASRO, KU 
Leuven; Jean-Claude Paye, sociologue, écrivain; Luc Pien, filmmaker; prof. dr.Jan 
Teurlings, Universiteit van Amsterdam, Departement Mediastudies; Monika Triest, 
onderzoekster; prof. dr. Antoon Vandevelde, filosoof, president Hoger Instituut voor 
Wijsbegeerte, Kuleuven: prof dr. Karim Zahidi, filosoof UA. (Meer info op: 
http://www.statewatch.org/news/2010/aug/02belgium-trabelsi.htm ) 
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Bericht aan de bevolking 

(in het kader van een project van
Het Beschrijf onder de gelijknamige titel) 

(13 september 2006) 

De geschiedenis leert ons dat de geschiedenis ons niets leert, zei Hegel in 
een van zijn zeldzame geestigheden. Ik word er niet vrolijk van. Onze wereld 
wordt met de dag grimmiger. We zitten als ratten in de val op een 
opwarmende planeet, nu al met zo’n zes en half miljard, tegen 2050 met zo'n 
tien miljard. De klimaatsverandering maakt hele delen van het zuiden 
nagenoeg onbewoonbaar. Dan is er het neoliberalisme dat de staten van de 
tweede en vierde wereld, vooral via IMF en Wereldbank, vakkundig heeft 
ontmanteld door opgelegde privatiseringen en ‘saneringen’. Die drie feiten 
samen maken dat mensen en masse migreren naar "het Noorden" of "het 
Westen". Het meest allegorische nieuwsfeit van deze zomer: in Afrika staan 
honderdduizend mensen te popelen om de oversteek te wagen naar de 
Canarische Eilanden, en dus naar Europa. Ook de ‘nieuwe Belgen’, de 
‘allochtonen van hier’ worden talrijker en zichtbaarder. Dus we krijgen last 
van afweerreacties. Alle migratiestromen uit de geschiedenis hebben tot 
fricties geleid, tot racisme en xenofobie. Voeg daar nog de niets ontziende 
oorlogslogica van de Amerikaanse regering en haar bondgenoten aan toe - 
oorlogen die zo schandelijk zijn dat ze de islam verder radicaliseren - en je 
krijgt een bijzonder sinister wereldbeeld.  Onze tijd is een tijd zonder 
toekomstmuziek. De meeste mensen kijken liever de andere kant op en de 
politici doen gretig aan struisvogelpolitiek. Ook op de kleinste schaal voelen 
mensen zich vervreemd: hun straat, hun buurt van weleer is veranderd. Ik 
denk dat we die vervreemding moeten kunnen uiten, maar ook moeten inzien 
dat er geen weg terug is naar de - meestal fel bijgekleurde - ‘goede oude tijd’, 
het idyllische dorps- of buurtleven van weleer. Moderniteit is vervreemding en 
dat sinds de industriële revolutie. Alleen door erover te reflecteren, kunnen we 
haar te boven komen. Laten we dus vooral geen taboe maken van dat gevoel 
van vervreemding onder de zachte dictatuur van de politieke correctheid. 
Maar: Extreemrechts is geen oplossing. Het is een remedie die er geen is en 
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die daarenboven veel erger is dan de kwaal. Laat ons in godsnaam bewijzen 
dat Hegel voor één keer ongelijk heeft. Laten we bewijzen dat de geschiedenis 
ons wel iets heeft geleerd.    

 
Lieven De Cauter 
cultuurfilosoof  
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Totale oorlog, een polemiek met Arnon 

Grünberg

 (Attac Vlaanderen, 15 maart 2008) 

Vooraf: Heb even gewacht om te zien of deze brief in Humo zou worden 
opgenomen. Quod non. Daarom maar een rechtstreekse open brief naar 
aanleiding van uw column ’Het vierde Rijk’, in de reeks ’De mailbox van 
Arnon Grunberg’ (Humo van 4 maart), waarin u Sigrid Bousset, directeur van 
Het Beschrijf, (onterecht) aanpakte in verband met ‘Bericht aan de bevolking, 
een oproep voor statements van schrijvers en intellectuelen rond de vijfde 
verjaardag van de invasie in Irak. Er is intussen wel een reeks ’berichten aan 
de bevolking’ in Humo verschenen, als indirect antwoord. Maar omdat u het 
BRussells Tribunal direct viseerde, antwoord ik, in naam van het BRussells 
Tribunal, rechtstreeks op uw aantijgingen. 

Beste Arnon Grünberg, Het BRussells Tribunal is heel blij dat een zo 
beroemd schrijver als u aandacht besteedt aan onze website. Helaas is het 
jammer dat u niet verder gekomen bent dan ons logo waarvan u de baseline 
neemt, die verkeerd leest en er een heel stukje aan ophangt. De ondertitel van 
het logo van The BRussells tribunal is ‘The people vs Total war 
Incorporated’. Het is niet zomaar ‘people’, maar ‘the people’ - toegegeven 
dat het ontwerp daarin mislezing makkelijk maakt - The people zoals in The
People vs Larry Flint: The people dat betekent de staat, of de openbare 
aanklager, maar wanneer de officiële rechtsinstanties het laten afweten om het 
internationaal oorlogsrecht te doen respecteren dan is het een recht en een 
plicht van burgers om zelf symbolisch rechtspraak te organiseren om die 
misdaden aan te klagen, zoals het Russell tribunaal (waar onze naam expliciet 
naar refereert) tegen de oorlog in Vietnam. 

U zegt dat Total war verwijst naar Goebbels en dat wij Amerika dus 
beschouwen als het Vierde Rijk. Vindt u dat zelf niet wat kort door de bocht, 
Meneer Grünberg? De referentie in de formule is niet naar Goebbels, maar 
naar enerzijds recht en gerechtigheid (the people vs) en anderzijds naar shock 
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and awe, full spectrum dominance, en permanent war die u bekend zijn van de 
sinistere neocon pep talk sinds 9/11. Voor ons is Total war een uitdrukking die 
dat allemaal kort samenvat. Er had kunnen staan: the people vs permanent war 
incorporated maar dat loopt niet goed. En de nadruk ligt trouwens op 
Incorporated: dit is een oorlog van corporations en uitgedacht door denktanks, 
zoals de Project for the New American Century die gelieerd zijn met die 
bedrijven (zeker de website van PNAC eens bezoeken). Doen alsof wij naar 
Goebbels verwijzen en dus de VS als het vierde rijk beschouwen, getuigt, laat 
ik het maar vierkant zeggen, van kwade trouw. Om u een idee te geven: “Total 
war” en “Iraq” geeft in Google 193.000 hits. Honderd drieënnegentig 
duizend. Allemaal mensen die verwijzen naar Goebbels die insinueren dat 
Amerika het vierde rijk is? Ik denk het niet. En u ook niet. Dat u ook nog 
insinueert dat wij Saddam verheerlijken als “verlicht heerser” is uit de lucht 
gegrepen flauwekul, passons. 

Dan de grond van de zaak. U distantieert zich van een project dat Amerika 
aanklaagt “en dat zwijgt over de misdaden van sjiieten en soennieten en ook 
Koerden”. Amerika is de agressor, en is inderdaad verantwoordelijk voor wat 
er misgaat. Het opduiken van Al Qaeda in Irak, dat er voorheen niet bestond, 
is een goed voorbeeld. Dat hebben zij uitgelokt. U schrijft: “Er wordt 
weliswaar iets gezegd over een humanitaire catastrofe maar geen twijfel kan 
erover bestaan wie verantwoordelijk is voor deze catastrofe: het vierde rijk 
Amerika”. Als je dat demagogische “vierde rijk” schrapt, dan is dat inderdaad 
zo: Amerika, wie anders? Een illegale invasie ontketenen en daarna, het leger 
en de hele staat ontbinden en dus chaos creëren? Ja, dat betekent ook 
verantwoordelijk zijn als de interne spanningen uit de hand lopen. 

Het is nu wel duidelijk dat de oorlog in Irak de grootste humanitaire 
catastrofe van het moment is: meer dan 1 miljoen doden, en meer dan 4 
miljoen vluchtelingen. Uit het onderzoek van de John Hopkins University 
gepubliceerd in The Lancet weten we dat het bezettingsleger verantwoordelijk 
is voor de meeste doden. En bekijkt u de Geneefse Conventies nog maar eens 
goed: de bezetter is in strikt juridische zin ook verantwoordelijk voor alles wat 
onder zijn bezetting gebeurt. En dus zijn de VS ook moreel verantwoordelijk 
voor de burgeroorlog die zij indirect door hun invasie en vernietiging van de 
staat hebben ontketend. Ze hebben overigens heel bewust de etnisch-tribale en 
religieuze kaart getrokken. 

U beweert dat “het het humanisme is dat de Amerikanen fataal is geworden 
in Irak”. Humanisme? De oorlog was gebaseerd op leugens, was als pre-
emptive strike een ‘agressieve oorlog’ en dat is de hoogste misdaad tegen de 
vrede volgens het Neurenberg tribunaal. Verder is de lijst van 
oorlogsmisdaden sindsdien erg lang: het gebruik van verarmd uranium, van 
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witte fosfor, urbicides tegen Fallujah, Tal Afar, Haditha, het gebruik van 
doodseskaders, de zogenaamde ‘Salvador option’, en natuurlijk de 
martelingen, met Abu Ghraib als bekendste horror-gevangenis. En u noemt dat 
humanisme? Schaam u, meneer Grünberg. Het bewijst dat u heel slecht 
geïnformeerd bent over de slachtingen, die zij hebben aangericht en de 
vreselijke toestand waarin het land, door hun toedoen, verkeert. Leest u, naast 
onze website voorbij het logo, ook maar eens Naomi Klein’s prachtige The
Shock doctrine: de zogenaamde wederopbouw van Irak is een schandelijk 
voorbeeld van ‘catastrofe-kapitalisme’ die niet Irak maar een aantal grote 
Amerikaanse para-militaire bedrijven ten goede is gekomen. 

Door ons maar meteen als “links angehauchte bourgeoisie” te verslijten, 
die traditiegetrouw aan de verkeerde kant van de geschiedenis staat en zelf de 
kant te kiezen van Amerika, toont u dat u blind bent voor de misselijke 
onmetelijkheid van de misdaad tegen de mensheid die de oorlog en bezetting 
van Irak intussen is geworden. U doet nogal licht over de 1 miljoen doden en 
vier miljoen vluchtelingen. Als ik uw tekst lees, scheelt het geen haar of de 
Irakezen zijn zelf de schuld. ‘Blame the victims’. Dergelijk discours is 
misplaatst. Niet wij, maar u staat aan de verkeerde kant. Uw stuk vergoelijkt 
en verdedigt, when all is said and done, oorlogsmisdaden van genocidaire 
proporties. Proficiat, Meneer Grünberg. 

 
Lieven De Cauter, filosoof, initiator van het BRussells Tribunal 
 

(Op de website van het Beschrijf vindt u de gebundelde “Berichten aan de Bevolking”, 
geschreven door een 90tal binnen- en buitenlandse schrijvers en intellectuelen in aanloop 
naar de herdenking van de inval in Irak, vijf jaar geleden.) 
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[De zonden van Ayaan]

Open brief aan Hirshi Ali 

(Indymedia, 16 mei 2006) 

Beste Ayaan, 
Dat je gelogen hebt over je reisroute en achtergrond om in Nederland 

binnen te raken, vind ik misschien niet fraai maar wel best begrijpelijk. Dat je 
de moslimgemeenschap bewust gechoqueerd hebt, vond ik aannemelijk omdat 
de islam kritiek en een verlichtingsproces nodig heeft. Dat je later een streng 
migratiebeleid verdedigde omdat de welvaartstaat niet iedereen kon 
absorberen, en alleen gediplomeerden en mensen die een verrijking 
betekenden, kon binnenlaten, klonk als een verraad uit jouw mond. Maar dat 
je nu gaat werken voor het American Enterprise Institute (AEI) is totaal, maar 
dan ook totaal onvergeeflijk. De AEI is een neoconservatieve, pro-
israëlische denktank met sterke banden met de (olie)industrie; een denktank 
die, samen met de  'Project for the New American Century', heeft gepleit voor 
de illegale invasie van Irak en door sterke vertegenwoordiging in de Bush-
administratie die politiek heeft kunnen doordrukken. Nu pleiten ze voor een 
oorlog met Iran. Totaal onvergeeflijk is het dat je voor dat soort ideologen en 
oorlogstokers gaat werken.  Mogen alle mensen die jou als een icoon van 
moed en vrije meningsuiting hebben gekoesterd, je nu uitspuwen als een 
politiek kreng dat meehuilt met de wolven; wolven die het hele Midden-
Oosten in brand willen steken en daartoe de islam criminaliseren. Als er een 
hel bestaat voor publieke figuren die hun eigen symboolwaarde verkwanselen 
door hun eigen 'zaak' te verraden, dan is dat de plek waar jij vanaf nu thuis 
hoort.  

 Lieven De Cauter, cultuurfilosoof 
 
Ps: Of ben je zo naïef dat je niet door hebt voor wat soort misdadige organisatie je gaat 
werken. Misschien ben je minder gesofistikeerd dan je lijkt en minder goed geïnformeerd 
dan je zou moeten zijn. Daarom hier nog een kans: lees alles over The American Enterprise 
Institute op ‘rightweb’ (zie: http://rightweb.irc-online.org/profile/1431) en hun nieuwe 
campagne rond Iran (http://rightweb.irc-online.org/rwnews/3255 ). En zie af van je besluit 
om je door hen te laten misbruiken. 
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Barnard: zelf ook bedreiging voor democratie 

(DeWereldMorgen, 8 april 2010) 

Een reactie op het verstoren van een lezing van Benno Barnard in de UA 
onder de titel ‘weg met Allah, Leve God!’ door militanten van 
Sharia4belgium.  

Barnard is ook zelf een bedreiging voor de democratie. Grapje, Benno, 
grapje. Maar niet helemaal. Op 17 maart jongstleden vond in Geraardsbergen 
een avond plaats over Palestina met Brigitte Herremans van Broederlijk Delen 
en Dirk Vandermaelen, toch geen extremisten zou ik denken. Schrijft Barnard 
toch wel naar het stadsbestuur van Geraardsbergen zeker: “L.S., U organiseert 
een “informatieavond” over Israël-Palestina. Gezien de sprekers lijkt me dat 
eerder een desinformatieavond. Waarom nodigt u niet minstens ook een 
apologeet van Israël uit, voordat de arme Geraardsbergenaars weer alle 
mogelijke rituele flauwekul en historische verdraaiingen van de 
Palestinalobby over zich uitgestort krijgen? Met vriendelijke groet, Benno 
Barnard”.  

Dat was het begin van een heuse haatmailcampagne; of toch een hatelijke. 
Ik was geshockeerd tot in de toppen van mijn tenen. (Tussen haakjes, in de 
mailwisseling die volgde op je schrijven aan het stadsbestuur van 
Geraardsbergen, zet je ook nog het volgende postscriptum: “Er zijn in 1948 
meer Joden verdreven uit Arabische landen dan Arabieren uit Israël. Ooit nog 
iets van gehoord? Nee, want Joden zeuren niet, die bouwen een bestaan op. 
Wat je van de “Palestijnen” niet kunt zeggen. Dat volkje laat zich tot in de 
zeventigste generatie verluieren door de VN.” 

Ik was er niet goed van. Dit is zo denigrerend dat het aan racisme grenst. 
Als je ooit in een vluchtelingenkamp was geweest, Hebron of Nabloes had 
bezocht - het hoeft niet eens de obscene waanzin van Gaza te zijn, het grootste 
getto ooit - dan zou je zoiets niet schrijven.  
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En ook niet als je nu eindelijk eens Pappes De etnische zuivering van 
Palestina had gelezen, in plaats van er mij verdachtmakingen en verdraaiingen 
over op te sturen. Over de verwijten van antisemitisme die in de uitdijende 
mailwisseling, o.a. van Wim van Rooy, niet uit de lucht waren, wil ik het niet 
eens hebben. Passons.) 

Het argument is bekend - in pro-Israëlische kringen is het 
standardprocedure: de tegenpartij was niet uitgenodigd. Dat is een 
huizenhoge drogredenering, want vrije meningsuiting heeft niets met 
objectiviteit te maken. Het is ook pure, hypocriete retoriek.  

Was de tegenpartij uitgenodigd toen in allerlei lezingen de 60ste verjaardag 
van Israël werd gevierd? Natuurlijk niet. Dus doe ik bij deze een beroep op je 
intellectuele eerlijkheid om nooit meer te schrijven naar stadsbesturen om een 
avond over Palestina verdacht te maken, en er zeker geen georkestreerde 
mailcampagnes van te maken. Ik roep gelijk ook de hele pro-Israëlische lobby 
op om dat niet meer te doen.  

En hier zit ook een les in voor de burgemeester van Antwerpen. Of het een 
goed idee is om van het incident een rechtszaak van te maken, begin ik te 
betwijfelen. Want dan is het ook logisch dat Greenpeace vervolgd wordt voor 
bendevorming door Electrabel omdat ze spandoeken hebben opgehangen aan 
koeltorens van kerncentrales; of omdat ze binnengedrongen zijn op de 
Europese Kopenhagen-vergadering in Brussel. 

Of denk aan de vakbonden die vervolgd werden door Carrefour. U voelt 
het probleem: er is recht op activisme. Hoewel ik geen greintje sympathie heb 
voor die idioten die geloven dat we met z’n allen beter af zijn met de sharia, 
een vroeg-middeleeuwse wet uitgevonden door stervelingen in de naam van 
een onbestaande God - vind ik dat men consequent moet zijn.  

Het ene activisme verdedigen en het andere criminaliseren, is uiterst 
gevaarlijk. Ook ik heb het nog meegemaakt dat een groepje extreemlinksen 
die een appeltje te schillen hadden met Ignacio Ramonet, de man van le
Monde diplomatique, een avond waar ik spreker was, verstoorden, ook al 
kwam de man zelf niet eens opdagen. Knap vervelend. Maar vervolgen? 

Wat hij ook beslist, in elk geval roep ik burgemeester Janssens (SP.A) op 
om dezelfde daadkracht aan de dag te leggen als de pro-Israëlische kringen 
weer eens proberen om een avond met een spreker die hen niet zint, te 
verijdelen, zoals tot twee keer toe gebeurd is met Ilan Pappe.   

Waar was zijn verontwaardiging toen? We zijn het eens, roerend zelfs, dat 
de inmenging van die heethoofden van Sharia4Belgium over de schreef was, 
maar dan is ook het verijdelen van avonden die kritisch zijn tegenover Israël 
evenzeer over de schreef. Dus: nooit plooien en de vrijheid van meningsuiting 
altijd verdedigen. Ook als het de pro-Israëlische kringen in de regio 
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Antwerpen niet bevalt. Wie de vrijheid van meningsuiting alleen maar 
verdedigt als het hem of haar uitkomt, is een huichelaar of een bedrieger.  

Benno, van jou neem ik vrolijk afscheid met de onsterfelijke, zij het 
apocriefe uitspraak van Voltaire: “Je ne suis pas d'accord avec ce que vous 
dites, mais je défendrai jusqu'à la mort votre droit de le dire”.  

Immer wieder! Dass ist Aufklärung. “Lang leve God, weg met Allach”, 
vind ik wel flauw. “Weg met Allah” tot daar aan toe - je wist natuurlijk dat je 
daarmee een Geert Wilders-stunt zou uitlokken! - maar “lang leve God”? –  je 
gaat toch, na het Vlaams Belang, ook nog niet ook eens de born again 
christians beginnen verdedigen, hoop ik?  

Of welk joods-christelijke apologetiek dan ook van een alibi voorzien, 
zoals de sinistere, neoconservatieve clash of civilisations. Maar alle gekheid 
op een stokje: je had de lezing moeten laten doorgaan. Dat was minder 
spectaculair, maar wel veel juister geweest. In elk geval nog doen! Ik kom, als 
het even kan, luisteren. Ik heb er zelfs een blauw oog voor over. Maar sterven 
voor uw polemische strapatsen - daar moet ik toch nog eens een nachtje over 
slapen. Hartelijke groet. 
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Mia Doornaert en de rechte lijn van de 

geschiedenis 

(DeWereldMorgen, dinsdag 14 september 2010 ) 

 Dat de Afrikaanse landen zichzelf helpen, schreef Mia Doornaert maandag 
in De Standaard. In één ruk door kregen ook de 'gauchisten en 
salonsocialisten' er nog eens van langs. Filosoof Lieven De Cauter schreef 
een antwoord. 

 
Mia Doornaert zet weer eens de puntjes op de i (DS 13.09.10). Na een 

lofzang op de economische expansie van China en andere Aziatische tijgers 
als toonbeeld van moderniteit (zonder enig oog voor de ecologische catastrofe 
die dat betekent), schrijft ze: “Het is bijzonder naïef of gemakzuchtig te 
denken dat China, naarmate het verder ontwikkelt, ook de weg van de 
parlementaire democratie zal opgaan. De 'geschiedenis' is geen rechte lijn of 
enkele richting. Ze is een uitvinding van Europeanen die God hadden 
overboord gegooid en niet konden leven met de ontstane leegte, en in de 
armen vielen van seculiere religies als het marxisme en de Geschiedenis met 
haar 'marche inexorable'”. 

Wel, doorgeprikt staat netjes: de uitvinders van de geschiedenis als rechte 
lijn, zijn ... Smith, Turgot en Kant, die het woord fortschritt uitvond. De grote 
Kant droomde van een Volkerenbond en een internationale rechtsorde, als 
vluchtpunt van die rechte lijn. Die werd een 150 later gerealiseerd. Zij het dat 
er nog veel werk aan de winkel is. 

Nu, na de eerste zin van het citaat (dat het bijzonder naïef is te denken dat 
China omdat het kapitalistischer wordt ook democratischer zal worden), zou 
men een aanval op de neoconservatieven verwachten, die dat geloof prediken, 
maar neen, Mia moet dwangmatig weer een potje gauchisme-bashen. Dat ze 
Mao en Fidel hebben verdedigd. “Van de helden van de Geschiedenis werd 
elke misdaad vergoelijkt, van het Westen en zijn bondgenoten werd elke 
tekortkoming uitvergroot.” 
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Vietnam, Chili, El Salvador, Irak, mijn beste Mia, zijn geen details maar 
stuk voor stuk oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. Maar 
onverstoorbaar gaat ze verder: “Dat proces is overigens nog steeds aan de 
gang. Amerika/het Westen zijn de grote schurken van de Geschiedenis, voor 
alle anti-Westerse lieden zijn er excuses, ook als ze Twin Towers opblazen.” 

Wie heeft het opblazen van de Twin Towers verdedigd? Geef eens een 
citaat. Maar dat 9/11, na wat het Westen al zoveel jaren uithaalt in het 
Midden-Oosten (te beginnen met Palestina) niet uit de lucht viel, is een feit, 
dat men niet kan ontkennen, anders kan men de geschiedenis niet begrijpen. 
En om die geschiedenis te begrijpen moet men ook oog hebben voor 
proportionaliteit. De Twin Towers: 3000 doden, Irak: 1,2 miljoen doden. 

Of neem de massaslachting in Gaza: 1300 doden in drie weken, aan 
Israëlische zijde 13. Als er dus wordt uitvergroot, is het wel in omgekeerde 
richting. En als er wordt toegedekt, ook. De systematische wandaden van 
Israël worden nog altijd vergoelijkt en de humanitaire catastrofe in Irak 
worden nog altijd ontkend. Nochtans blijft de rechte lijn van Kant een goed 
kompas. De verdediging van de internationale rechtsorde en de rechtvaardige 
wereldorde die daar bij hoort, is geen karikatuur van salonsocialisten maar een 
van de mooiste projecten van de door u zo geroemde moderniteit. 
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Watchdog?! Open brief aan Jean-Pierre Rondas 

(DeWererldMorgen, woensdag 20 april 2011 ) 

Lieven De Cauter blijft van zijn stoel vallen. Hij kan maar niet begrijpen 
dat de erudiete cultuurjournalist Jean-Pierre Rondas voor de N-VA naar de 
KVS gaat. Om er een evenement als 'Niet in onze naam' te verijdelen? Om er 
de cultuur politiek te controleren, die gevaarlijke manie die al een tijdje door 
Vlaanderen waart? Een open brief van Lieven aan Jean-Pierre.  

 
Beste Jean Pierre, Ik dacht dat het over zou gaan, maar ik blijf van mijn 

stoel vallen. De door mij zo bewonderde, erudiete cultuurjournalist, een 
oudere maat zeg maar, die mij herhaaldelijk betrok in radioprogramma’s, over 
Walter Benjamin, utopie, messianisme, en mij voluit steunde in mijn verzet 
tegen de illegale invasie van Irak, gaat bij de N-VA! En niet zomaar bij de N-
VA, hij gaat voor de NV-A naar de KVS, om anti-separatistische 
cultuurevenementen zoals Niet in onze naam te verijdelen, zo lijkt het wel. Dat 
is toch onvoorstelbaar. 

De KVS is al een hele tijd een doorn in het oog voor de N-VA, wegens niet 
Vlaams en traditioneel genoeg. Je noemt in een interview Niet in onze naam 
‘niet meer van deze tijd’. Zou je dit even kunnen uitleggen? Ik dacht dat 
kaakslagnationalisme niet meer van deze tijd was.  Ik snap er niets van: de 
man die een hele reeks wijdde aan neoliberalisme, die de onrechtvaardigheden 
van het neoliberalisme op Klara door grote auteurs week na week liet 
uitleggen, gaat bij de meest neoliberale partij van België (De Wever liet daar 
geen twijfel over bestaan: zijn baas is Voka).  Dat is toch niet te geloven. 

Mijn vrienden zijn verbaasd dat ik van mijn stoel val, en zeggen mij dat het 
er toch al een tijdje zat aan te komen: een onafzienbare reeks interviews met 
rabiate flaminganten als Mathias Storme en Maddens. En je lidmaatschap van 
de Gravensteengroep, die wilde bewijzen dat men links en nationalistisch 
tegelijk kon zijn. Overtuigt mij niet. De N-VA bewijst veel overtuigender dat 
nationalisme een perfecte dekmantel is voor de neoliberalisering van 
Vlaanderen, wat het programma is van de Warandegroep. 
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Dus ik ben twee keer geschokt: dat jij bij een rechts liberale, uitgesproken 
ethisch conservatieve partij gaat en dan nog wel als controleur van een 
cultuurhuis dat niet in de pas loopt. De Wever heeft na Niet in onze naam 
expliciet gezegd dat de KVS als het aan hem lag aan banden zou gelegd 
worden. Het dreigement was duidelijk. Dus toeval is dit niet. Lees ik in de 
krant van vandaag in een interview met de Finse singer-songwriter Emma 
Salokoski, dat ze haar land niet meer herkent, dat de Ware Finnen vinden ‘dat 
alleen “goede cultuur”, subsidies mag krijgen. Volgens hen is alleen 
nationalistische kunst goed, alles wat postmodern en experimenteel is niet. 
Alles wat afwijkt van hun visie weigeren ze te steunen. Het doet me denken 
aan de totalitaire cultuurpolitiek van Stalin.’ (DS 19/484) En dan komt het 
allemaal terug. Want die gevaarlijke manie om cultuur politiek te willen 
controleren, waart al een tijdje door Vlaanderen. 

Pijnlijk dus dat juist jij zegt dat Niet in onze naam niet meer van deze tijd 
is. Ik vind dat mensen die op pensioen gaan en nog jong van geest zijn, zeker 
nieuwe maatschappelijke rollen kunnen en moeten opnemen. Ik had 
bijvoorbeeld verwacht dat je nu meer zou gaan schrijven. Maar de rol van 
Watchdog opnemen... nee, echt, dat had ik niet verwacht. 

Toegenegen maar verbouwereerd en diep teleurgesteld. 
Lieven 

 
84 Er had ook Hitler kunnen staan, en vertaald naar de Vlaamse situatie moet die er ook 
staan. Daar hoef ik jou geen tekeningetje bij de maken. Mijn oom Koen Tinel, u wel 
bekend, kan ik daarin niet over treffen.   
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[interludium�6]��
The�Third�Sphere�and�the�Space�
of�Play.�Towards�a�general�
theory�of�heterotopia��

(Lieven De Cauter & Michiel Dehaene�) 

Perhaps our life is still ruled by a certain number of oppositions 
that cannot be touched, that institution and practice have not yet dared 
to undermine; oppositions that we regard as simple givens: for 
example between private space and public space, between family 
space and social space, between cultural space and useful space, 
between the space of leisure and that of work. All these are animated 
by an unspoken sacralization. (Foucault 1984: 46-7) 

 
The human condition: Arendt’s dualism  

The Human Condition, Arendt’s by now classic investigation into the 
structure of earthly life, opens with a brief reflection on the concrete prospect 
of human life leaving its traditional imprisonment on the earth. The successful 
launching of a manmade object into outer space, the Sputnik, lead Arendt to 
raise the question: what was specific about human life when it could not be 
thought otherwise than ‘life on earth’? In her book she hopes ‘to arrive at an 
understanding of the nature of society as it had developed and presented itself 
at the very moment when it was overcome by the advent of a new and yet 
unkown age.’(Arendt 1958:6). Arendt turns to the antique city state to find 

 
� A (much) shorter version of this text was published as: Lieven De Cauter & Michiel 
Dehaene, ‘The space of play. Towards of a general theory of heterotopia’, in Michiel 
Dehaene & Lieven De Cauter (eds.), Heterotopia and the City. Public Space in a Postcivil 
Society. Routledge, London, 2008, p.87-102. It is part of a forthcoming book. The third 
Sphere. Towards a general theory of heterotopia. 
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concrete guidance in this investigation. In the Greek city she finds a set of 
divisions, between inside and outside, private and public, labor work and 
action, action and contemplation, which seem both antropo/ontological 
universals as well as historico/material constructs. We have, in our own 
investigation into the the place of heterotopia in the new global (dis)order, 
followed a similar itinerary. We have made our own excursion into the 
Antique City, not only  because we believe the antique world can be held up 
as the normative reference, but also because there we find a language and 
terminology which was first of all part of the self description of the Greek 
Polis but continues to influence the way we conceptualize the city and its 
socio-spatial order.  

Arendt portrays an ancient society divided between oikos, the private 
hidden world of the household and agora, the political ‘space of appearance’. 
The distinction between private and public life qualifies the three forms of the 
vita activa: labour, work and action. Labour, wound up in the necessities of 
life (zoë) and its reproduction, was for the ancient Greeks a strictly private 
matter that, like birth and death, was to be protected and hidden. Action, in 
contrast, resides at the public end of the spectrum, constitutes the defining 
‘form of life’ of the polis and thus the highest manifestation of the vita activa. 
Action is based on the essential plurality of people in a political space and 
oriented towards the cultivation of the good life and the construction of 
freedom. Finally, work is an inherently ambiguous category as far as its 
public-private quality is concerned. It designates the fabrication of the human 
world in its lasting forms (from furniture to houses and monuments), yet is 
confined by the necessities of technique and material circumstances. Work is 
an extension of the strictly private realm of labour, however has a public side 
that originates in the transactional space of market exchange. In Arendt’s 
analysis it does not, given its essentially economic nature (oikonomia), 
constitute the public sphere in the full political sense of the word (Arendt 
1989: 159-167). 

Arendt division between work and action are, of course, heavily relying on 
the three forms of life of Aristotle. In the beginning of the Nicomachean 
Ethics Aristotles spells out the three forms of life, and near the end of the 
politics he comes back to this: the first form of life, the life of pleasure is 
obvious, as happiness implies pleasure, but it is the lowest, for it lacks virtue. 
The political life, the bios politicos, is higher for it is virtuous, but ultimately 
for Aristotle the bios theoretikos, is, obviously, the highest, for it is in 
understanding that man exercises his highest capacities. As vita contemplativa 
the bios theoretikos had  a great future, in the Christian theology of the middle 
ages, with its unworldly, anti-materialist, spiritual penchant. Arendt insists on 
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this with Augustine (on whom she had done her ph.d;) in his devision of the 
city of man, the material, political city, and the city of God, the inner, spiritual 
city of believers.  It is important that all of these life forms presuppose for 
Aristotle the freedom of necessity, they are beyond the economic, the realm of 
necessity, of toil and trouble.  

Arendt’s project seeks to re-emancipate action as the highest form of the 
vita activa from its dominant treatment in Western philosophy as only second 
to contemplation, and merely the instrument of the latter’s ideological 
projections. Her efforts, however, immediately reduce - albeit consistent with 
the Aristotelian vein of the book - the vita contemplativa or bios theoretikos to 
a narrow understanding of the art of thinking, leaving out everything which 
could be described as the ‘thinking of art’. Perhaps not surprisingly the very 
notion of art and artistic practices is shelved under the essentially economical 
category of work, thereby largely disregarding arts ritualistic origins, its 
reflective bearing, and its proto-political dimension. It is generally not clear 
how to theorize within Arendt’s binary opposition between the economical 
and political spheres those dimensions of ‘the human condition’ which in 
contemporary terms are commonly categorized as part of the cultural sphere. 
Arendt fails to think the sphere of scholè, of leisure and free time, as the time 
of contemplation, ritual and play.  

As said, Arendt’s project seeks to re-emancipate action, the bios politikos, 
against Aristoteles, as the highest life form from its dominant treatment in 
Western philosophy as lower than to contemplation. Since the middle ages and 
especially in modern times political action  is considered lower than work, so 
even within the vita active it is derivative. But it is indeed surprising that 
Arendt, throughout her otherwise impressive panorama of the human 
condition, of civilization, its processes and transformations, pays so little 
attention to art, religion, sports and games. The cultic element of the human 
condition, the festive, is almost entirely absent. Art, to the extent that it is 
theorized in Arendt, is essentially work. It differs from work in the dominant 
sense of the transcendence of the ephemeral character of labor; producing the 
permanent products that help man to begin to escape his enslavement within 
the permanent necessary suffering that laboring imposes on him. Art shares 
with the work of the philosopher its origins in the relentless activity of 
thinking, the production of the work of art like that of the philosopher requires 
the interruption of that thought process to produce the work of art, the lasting 
manifestation of thought.85  “If the animal laborans needs the help of homo 

 
85 “Not only the utilitarian philosophy of homo faber but also the men of action and the 
lovers of the results in the sciences have never tired of pointing out how entirely “useless” 
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faber to ease his labor and remove his pain […], acting and speaking men 
need the help of homo faber in his highest capacity, that is, the help of the 
artist, of poets and historiographers, of monument-builders or writers, because 
without them the only product of their activity, the story they enact and tell, 
would not survive at all.” (Arendt 1958, 173)  

The equation of artistic production with work  might be upheld for 
painting, sculpting and building, but is hard to sustain for all forms of art that 
belong to the agon mousikos, the competition of musical arts, theatre, music 
and dance. These arts were the explicit markers which set aside these festive, 
holy days from the everyday entanglement in the oikonomia and the 
necessities of labor and work. Likewise, acting in the theatre was by no means 
equivalent to acting on the agora. Just as much as the hieromenia (the holy 
days in ancient Greece) leave aside the worries of the household, likewise the 
gravity of the agora, the affirmation of greatness, fame and freedom through 
action, is traded for celebration and play.  

Equally problematic is her discussion of the philosopher when engaged in 
writing. According to Arendt even a philosopher, the embodiment of the bios
theoretikos or vita contemplativa, has to work in order to write his thoughts 
down (Arendt 1958, 170). This (since the ‘work’ of Derrida) untenable 
distinction between thinking and writing would make the text something of an 
‘afterthought’ that comes after the pure contemplative activity of thinking.86 
Thought, the life form of the philosopher, as much as it involves 
contemplation, only exists in and through the process, whether writing, 
dialogue or speech, or any other medium that support the act of formulation. In 
any event, we have no evidence that in the ancient Greek world the writing of 
tragedy, or the playing of music was seen as work (maybe painting and 
architecture were seen as techné, the architect being literally ‘the first 
carpenter’). The training in the palaestra done in preparation of the agon
gymnikos, the athletic games held during the festive days were not considered 
labour (or ‘work out’) but skholé, leisure. A fortiori the agon mousikos, neither 
the effort of preparing for it by writing music or drama nor the rehearsals let 

 
thought is - as useless, indeed, as the works of art it inspires. And not even to these useless 
products can thought lay claim, for they as well as the great philosophic systems can hardly 
be called the results of pure thinking, strictly speaking, since it is precisely the thought 
process which the artist or writing philosopher must interrupt and transform for the 
materializing reification of his work.” (Arendt 1958, 170) 
86 Somebody as committed to writing as Arendt should know better and does know better 
That she does know better is clear from her discussion of intellectual literati of whom the 
work is always better than they are, of whome the oevre comes before their actions (Arendt 
158, 211-212) 
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alone the performance, can be placed in the sphere of labour, work or action. 
The playwright was just as much free of labour, work or action as the 
philosopher, hence he can join the symposium, as we can see from Agathon 
and Aristophanes, both having such a prominent role in Plato’s classic.  

In her efforts to re-emancipate action with regard to contemplation, and 
more importantly action with regard to labour and work within the vita activa, 
Arendt seems to forget a whole sphere which is neither economical nor 
political, neither work, labour nor action. In a sense, Arendt philsosophical 
anthropology leaves out the dimension of the holy. The entire realm of what in 
contemporary terms could be called ‘cultural production’ has no clear place 
within Arendt’s categorical grid. Not only within a contemporary analysis, but 
also in the context of the Greek polis itself, we can identify a complete world 
or sphere outside of the fundamental public private opposition. Thinking that 
sphere requires expanding Arendt’s vita contemplativa, to include the realm of 
the arts, ritual celebration, sports and games. This is our basic intuition, 
namely that already in the foundational moment of the western city, the 
constitution of the Greek Polis, a third realm was included which defies 
categorization in the polar terms of public and private, politics and economics. 
This extended realm we believe can be referred to as a sphere constituted by 
heterotopias. It is a vital organ of the polis, just as much as the oikos and the 
agora, the private and the public sphere.  It is the legendary father of urbanism 
who opened our eyes for the evident but, especially today, forgotten thruth. 
Let’s first introduce the man, and then his theories. 

 
The Illumination of Hippodamus    

In his Politeia Aristotle, right after discussing Plato’s Republic, briefly 
comments on the theories of Hippodamus. He first presents this utopian 
urbanist to the reader:  

 
“Hippodamus, son of Euryphon, came from Miletus. It was he 

who invented the divisions of cities into precincts and he also laid out 
the street plan of the Piraeus. His ambition was always to be different 
from other people, made his life also peculiar in a variety of ways; 
and some thought that he was carrying his oddities too far with his 
long hair and expensive ornaments (…) He wished to be considered 
an expert in a whole range of natural sciences too, (…) and he was the 
first person not actually taking part in the workings of a constitution 
to attempt some description of an ideal one.” (Aristotle, Politeia, 1267 
b 22 - b 30).  
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Indeed, Hippodamus (or Hippodamos) of Miletus (�������	
 	 �����	
) 

(c. 498- c. 408 BC) was an urbanist, maybe even one of the godfathers of 
urbanism (Vernant 1991). If we follow Aristotle’s description, both urban 
planning and political philosophy –  originated in the work of one man. If 
Aristotle is right, then the study of Hippodamus's work should help us 
understand their history as anthropologically interrelated fields. The common 
ground of urban planning and political theory, is political anthropology. 
However, it is difficult to determine with any degree of precision exactly what 
Hippodamus's contributions (were to these two fields when the two fields are 
studied separately).  

In urban planning, Hippodamus was traditionally credited with having 
invented the ''grid pattern'' in which straight streets intersect at right angles to 
form regular city blocks. However, as grid patterned cities have been 
discovered that were built before Hippodamus's birth, this traditional 
attribution must be false. His involvement in the planning of the Pireaus, of 
Milete, Prienne and Olynthos, Rhodos, the Italian colony of Thurrii, all 
associated with his name, is largely unproven and as such it is unlikely he did 
all of that. He would have to have lived almost a century to be able to ascribe 
to him the plan of all of these87, but as he lived 90 years according to most 
sources, he came close. His name remains however firmly associated with the 
orthogonal urban plan that we call Hippodamian.88. Some sources say he did 
the planning of (the) Piraeus on direct orders of Pericles and affirm that he 
indeed was the designer of the gridiron ground plan of his home town Milete 
(Lévèque & Vidal-Naquet 1983). Hippodamus was probably also an architect, 
some sources ascribe to him the theatre of Milete. 

Aristotle mentions that Hippodamus was also what we now would call a 
sort of bohemian. He appears as a sort of eccentric, both artist, philosopher 
and amateur scientist. Aristotle mentioning his long hair might according to 
some mean he had an effeminate, homosexual inclination. But most important 
he is a foreigner and a craftsman, having no possessions, no farming grounds 
in Athens he is not really a citizen, but this did not stop him from sketching a 
proposed constitution, as utopia (hence the phrase: “he was the first person not 
actually taking part in the workings of a constitution to attempt some 
description of an ideal one”). The character of Meton, Aristophanes makes fun 

 
87 Lafon, Xavier, Marc, Jean-Yves, Sartre, Maurice, ‘La ville antique’, in: Jean-Luc Pinol, 
et.al. (eds.), Histoire de L’Europe Urbaine, Tome I : De l’Antiquité au XVIIIe siècle Genèse 
des villes européennes, Paris : Éditions du Seuil, p. 74. 
88 (http://www.mlahanas.de/Greeks/CityPlan.htm) 
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of in the Birds because he invented a city with a circular plan, is most likely a 
caricature of Hippodamus. 89 Apart from Aristotle, one of the few written 
source we have on him, there would also be Theano of Thurii, the wife of 
Pythogoras, with her work On Virtue dedicated to Hippodamus.  

In political philosophy, Hippodamus was credited with having written the 
first utopian ''constitution''. However, Aristotle's account of this constitution is 
so brief that it is difficult to determine what philosophical position lies behind 
it. Here his account:   

“His system was for a city with a population of ten thousand, 
divided into three classes; for he made one class of artisans, one of 
farmers, and the third the class fought for the state in war and was the 
armed class. He divided the land into three parts, one sacred, one 
public and one private: sacred land [hiéran] to supply the customary 
offerings to the gods, common land [koinèn] to provide the warrior 
class with food, and private land [idian] to be owned by the farmers.” 
(Aristotle, Politeia, 1267 b 22 - b 30).  

 
So this is most important: he makes a partition (diaresis) of the lands of 

city into three distinct territories: private land for the farmers themselves, 
common land, cultivated by the farmers but for the common use of the non-
farmers, mostly the military, and finally the holy fields for cultic use, like 
sacrifices and common meals. Furthermore this partition is a partition of the 
people. So Hippodamus’ utopia may be a cast system rather than a classless 
society, it is however not an aristocracy or a totalitarian tyranny, but a 
democracy, for all the people have votes. “The officials we to be elected by 
the people, which was to consist of the three sections of the state just 
mentioned. Those elected would look after the common interests and those of 
foreigners and orphans “ (Politeia, 1287a 12-13)   

Aristotle criticizes Hippodamus’ utopia or ‘proposed constitution’ quite 
sharply, indicating, for instance, that the defenders who have no land and the 
farmers who have no arms will have a difficult relationship, while the artisans 
having neither will end up as slaves:  

“Ones first point of criticism would be the division of the whole 
body of citizens. For they all, skilled scraftsmen, farmers and those 
who carry arms, share in the constitution  [meaning that they enjoy 
citizenship, the right to take office] , but the farmes have no arms, the 
craftsmen have neither land nor arms and this makes them virtually 

 
89 Lafon, Xavier, et. al. ‘La ville antique’, p. 75. 
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the slaves of those who possess arms. In these circumstances the 
sharing of all honours becomes an impossibility” (ibid.) 

 
Aristotle being a child of his time, does not like the idea of labor 

specialization with equal political rights. “For it is an absolute essential that 
the Generals, and the Guardians of citizens, should be appointed from the 
ranks of those who possess arms” (Politeia 1268a 22). Most modern 
constitutions, in fact all democracies, would sharply disagree: the decision on 
military actions are not to be taken by the military.   

Aristotle contends that they will only have power when they are numerous 
(as voters) “and if they are numerous what need is there for the rest to share in 
the constitution and be in sovereign control of the appointed officials”. Again, 
for democrats the answer is easy: to avoid military tyranny. But Aristotle is 
unhappy about the class of farmers too:  

“What use are the farmers to the state? Skilled workers of course 
are essential; every state needs them and they can support themselves 
from their skills, as in other states. But for the farmers, if they were 
expected to provide maintenance for those possessing arms, then it 
would heave been reasonable for them to be part of the state” 

 
This is a strange phrase: Both the soldiers and the farmers (like the 

crafsmen) are part of the state, clearly as all vote for elected officials. For 
Aristotle the idea of farmers supplying food for everybody and soldiers that do 
not farm seems inconceivable and unpractical: “And as for the common land 
which will support the defenders, if they are to till it themselves, there will be 
no difference, as the legislator [Hippodamus] intended there should be 
between fighting men and farmers”. Aristotle sees the rise of a fourth class if 
the farmers only cultivate their own and others cultivate the common. If this is 
not the case, he fears scarcity: “if one makes the same people cultivate the 
private and the common land, there will not be enough produce to enable each 
man to maintain two households [his own and that of a warrior].” 

Then finally he gets rid of the partition of the land: “Why should they not 
both [we suppose the farmers and the supposed cultivators of common land, 
the fourth hypothetical class] get directly their maintenance and provide for 
the warriors directly from the same land and the same estates. There is much 
confusion here.” 

Aristotle seems as confused as the constitution he blames for being 
confused. Whatever is the case, Hippodamus’ constitution was never realized 
and his writings on it, did not come to us. Hippodamus’ utopia only survives 
thanks to Aristotle’s critical (maybe not very fair) account of it. But this 
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triadic partition of the realms of the city remains impressive. In fact, the 
scheme is said to have influenced Plato’s division of his utopia in three casts.  

 
To summarize, Aristotle criticizes Hippodamus’ utopia, as we have briefly 

showed,  the division in three spheres (holy, common, private), however, is 
presented without further qualification or criticism and is not theorized 
throughout the Politeia.  

It is not improbable that his utopian ‘triadic city’ informed the urbanism of 
Hippodamus. We can easily retrace this threefold division of the polis in 
Hippodamus’ ground plan for Milete as reproduced by Lévêque and Vidal-
Naquet in their book Clisthène l’athenien, in which the collective spaces 
betray a similar triadic specialization: apart from the gridded residential 
compounds, there are markets for commerce, an agora for politics and 
precincts for sanctuaries (Lévêque and Vidal-Naquet 1983: 126). That makes 
three kinds of ‘public spaces’: one for economy, one for politics, one for cultic 
practices.  

Hippodamus’ simple and recognizable triad of society and space is 
illuminating. We are convinced it contains the key to a general theory of 
heterotopia, or at least his utopia inspired us greatly: heterotopia is, namely, 
the third space of Hippodamus’ triad. That ‘third space’ is neither political (or 
public - coiné) nor economical (or private - idian) space, but rather sacred 
space, or hieratic space - to use Hippodamus’ term hiéran. This qualification 
renders the otherness of other spaces - les espace autres of Foucault - explicit. 
The other space is different from the oikonomia of the oikos and different from 
the politeia of the polis debated on the agora: heterotopia is the other of the 
political and the other of the economical. 

  
In Hippodamus’ division of space into sacred, public and private space, we 

recognize Robert Jan Van Pelt’s – who has been a great inspiration during our 
excavations - description of the polis as ‘the five square city’. According to 
Van Pelt, the constitution of the Greek polis can be represented by five fields 
or squares (Van Pelt and Westfall 1991: 169 ff). First is the emporium, the 
wall or interface between inside and outside, represented as a big square which 
circumscribes the other four squares contained within it. Within the emporium 
on finds the oikos, or private house, the agora with the stoa, the acropolis with 
the temple or shrine, and the necropolis (cemetery) with the stèla.  

The genius of the  Ancient Greeks was not the making of the Polis 
according to van Pelt, with its five squares (emporion, oikos, agora, acropolis, 
necropolis) but to add a sixth that could represent all that was 
‘unrepresentable’ in the polis: the theatre. There is no theatre in utopian 
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societies, or at least they are, if not closed down all together, are controlled, 
streamlined (officialised, in accordance with official doctrine), because utopia 
tends to close the blueprint. That is why all utopias become claustrophobic, 
totalitarian, dystopian. Heterotopia is an opening, a space for ambiguity, for 
the repressed, the political incorrect, criticism, tabus, etc90.  

On closer inspection this division into five squares (plus one) boils down to 
a tripartite division similar to that of Hippodamus.  When we link the 
acropolis and the necropolis, we see an oblique zone in between the oikos and 
the agora, a diagonal bar in the scheme of ‘the fivesquare city’ between the 
economical and the political. This diagonal, intermediate space stretching 
from temple to cemetery represents the inclusive realm of all ‘other spaces’: 
theatre, stadium, palaestra, hippodrome, gymnasium, etcetera. This 
intermediate terrain corresponds to Hippodamus’ ‘third sphere’ or ‘third 
space’.91. Actually this diagonal can be traced back on the map of ancient 

 
90 In utopia only music seems to be tolerated (from Plato, over Morus to the sovjet union in 
a sense), for as it is non representational it is much less a criticial mirror of society (like 
theatre, novels, paintings or films). It is considered a more harmless art.] 
91 On Triads and Trinities: Is our trisection of the entire society into three spheres not too 
elegant and too simplistic? Indeed, there are fundamental anthropological metaphors at 
work in western thought that keep casting their shadow on theory. It is basically the 
metaphor of reading the three regions of the world in an anthropomorphic way, the three 
regions of the body in correspondence with the three regions of the world: mind: upper 
world; heart: world; belly: underworld. Plato’s three parts of the soul correspond to that: the 
unconscious life spirit (breathing, hunger, desire, etc), the heart (feeling, courage, ethics), 
the mind (logos, speaking, thinking). If we take on board that Plato’s triad of society in his 
republic (philosophers-politicians, soldiers, workers), was inspired by Hippodamus triad, 
then we could say that Hippodamus triad has transmitted this ancient triad into the polis, 
into politics. Mind (culture): Hieran , world = koine (politics); belly, private, idian 
(economy). Plato’s misunderstanding by placing the philosophers in power is a regression 
to the theocracy of priests. In Plato the philosopher returns to his ancient function as 
hierophant (he who explains mysteries), he becomes ‘hierarch’, and that explains why 
Plato’s utopia is ‘hierarchical’ in a deeper sense than just meaning vertically articulated: it 
is a theocracy, an aristocracy of philosophers-priests (opposed to democracy which he 
considered anarchical). In his utopia Plato betrays what Vernant called the origin of 
philosophy: the clear, transparent discussion of equals in public space.   
The doctrine of the three lives as it figures in Aristotle seems to go back to Pythagoras who 
compared the three kinds of men with the people going to the games: the traders (who look 
after food and comfort), the competitors and the spectators. This explains the metaphor of 
the bios theoretikos, the life of the spectator (Aristotle, Nicomachean ethics, footnotes p. 
14.). But there is a even older, or more basic scheme underlying the three life forms of 
Aristotle, a more medical or biological one: of course these three forms are going back to a  
very primitive triad of the human character, or even the human body: the life of the belly, 
the life of the heart, the life of the mind. A primitive anthropological bodyscheme: head 
(top), hearth (middle) belly (base).  
In Nicomachean Ethics 1.7, Aristotle claims that we might discover the human good if we 
can first identify the function of a human being. He then argues that the human function is 
rational activity, selecting that from a list of three kinds of life, the life of nutrition and 
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Athens: from de necropolis outside the city the panathenican road leads via de 
agora around the acropolis to the temple complex on top. It was this road the 
panathenican procession followed, it was one of the most important public 
feasts of ancient Athens.  

 
In our everyday terminology this third category of (mostly secularized) 

sacred space probably comes closest to what we commonly describe as the 
‘cultural sphere’: the space of religion, arts, sports and leisure. It covers that 
realm which is conspicuously under-theorized in Arendt’s analysis: it 
introduces a third realm between the private space of the hidden and the public 
space of appearance, a third sphere which we could venture to call the space of 
hidden appearance. It gives space to everything that has no place either in the 
public or the private sphere. It is the sacred space where the remainder rests. 
By remembering this third sphere, whose autonomy is largely forgotten in the 
relentless economization of everything we are living, we can understand and 
articulate the relevance of heterotopia today. 

 
The spaces of the polis that belong to this third category do not abide by 

the binary oppositions that stabilize the distinction between oikos and agora: 
exclusive versus inclusive, kinship versus citizenship, hidden versus open, 
private property versus public domain. Within the world of heterotopia these 
divisions are reshuffled and readjusted. During the City Dyonisia in ancient 
Athens, for example, the rules of in- and exclusion adopted within the political 
realm were explicitely suspended. The whole community was free to 

 
reproduction, shared by all living things; the life of perception and emotion, shared by all 
animals, and the life of rational activity, distinctive of human beings. Our function is 
therefore rational activity performed well, which Aristotle takes to mean in accordance with 
virtue. This is ultimately the biological/antthropoligical analogon for the three forms of free 
life at the end of the Nichomachean ethics, and in the Politeia. The life of pleasure 
corresponding to nutrition, the political life with perceptional emotional life, the theoretical 
life with the rational activity. Indeed, the three life forms of Aristotle seem to be quite 
compatible with the triadic devision of the city by Hippodamus: the life of the pleasure is 
private, the political life is concerned with the common, the theoretical, contemplative life 
with the holy. 
Aristoteles three life forms, (theoretical life, political life and life of enjoyment) are of 
course another version of this body metaphor (mind, heart, body). Like Arendt, we are all 
consciously or unconsciously indebted to this Greek scheme, that has been transmitted via 
the middle ages, notably the scholastic triad of thruth, goodness, and beauty and deeply 
influenced modernity in the form of the Kantian triad of  metaphysics/epistemology (Pure 
reason), ethics (practical reason), aesthetics (Urteilskraft). Our theory of the three spheres 
should be aware of its archaic, anthropomorphic layers. But then there is no escape from 
basic metaphors. Freud’s tripartition Id/ego/superego for instance, is directly derived from 
Plato three layers of the psyche.   
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participate in these theatre festivals, not only the citizens of the polis but also 
ambassadors of other (colonized) cities, women, the foreigners living in 
Athens and even slaves. The issue of ownership - private or public - is often 
simply irrelevant for the heterotopian character of these places. Many, perhaps 
most heterotopias are based on ‘societies’ in the original meaning of alliance 
or club, an association of common interest (Arendt 1989: 23) and establish 
alternative and collective forms of sharing property or its enjoyment. The 
private or public status of these places is often weakly or only partially 
determined. Hence, special rules apply. For instance, the palaestra, the 
training schools for young gymnasts, were privately owned by the pedotribes. 
As training occurred in the nude, whoever wasn’t involved was not supposed 
to go there. However, Plato reports that this prohibition was hardly enforced, 
and mentions in the dialogue Lysis that Socrates and his friends entered the 
palaestra to admire the beautiful young athletes (Vanoyeke 2004: 29). 

 
Defined as ‘neither public nor private’ and ‘neither political nor 

economical’, the realm of heterotopia is very broad. It is a sphere of its own 
made up of a multitude of at times radically different heterotopias. In this 
heterotopian universe, there is more between the extremes of honeymoon and 
graveyard, between Jesuit colony and brothel than Foucault’s imaginative 
sketch could capture. Academia, for example, absent from Foucault’s list, 
definitely qualifies as a heterotopia. It is the safe haven of the bios theoreticos 
(the vita contemplativa), as both Aristotle and Arendt emphasize (Aristotle 
2003: 1095b; Arendt 1989: 7-21), which qualifies neither as economic nor as 
political. The time of the school - skholè, originally meaning free time - is a 
time without labour, work or action. It is therefore not by incident that the 
academy of Plato originated in a sports school. Unfortunately also academia 
has forgotten its heterotopian roots today to transforming itself into an 
enterprise that subjugates education and research to an increasingly strict 
economical and managerial logic. 

 
The Space of Play 

These counter-spaces, these localized utopias, children know them 
perfectly well. Of course, it is the end of the garden, of course it is the 
attic, or even better the Indian tent set up in the middle of the attic, or 
else, it is - on a Thursday afternoon - the large bed of the parents. 

(Foucault 2004: 40) 
 

If, according to Arendt, the space of appearance is shaped by the medium 
of action, and the private space of hiding takes form in work and labour, what 
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would be the activity proper to the third sphere of heterotopia? Our guess is: 
play. If we include in it all ritualized and theatrical behaviour, play is equally 
important and encompassing as work and action: an irreducible element of the 
human condition. Arendt’s homo faber and homo politicus meets Huizinga’s 
homo ludens. Let’s start from  Huizinga definition of play, to further 
investigate this hypothesis :  

 
Naar de vorm beschouwd kan men dus het spel noemen een vrije handeling 

die als, “niet gemeend” en buiten het gewone leven staande bewust is, die 
niettemin de speler geheel in beslag kan nemen, waaraan geen direct materieel 
belang verbonden is, of nut verworven wordt, die zich binnen een opzettelijk 
bepaalde ruimte voltrekt, die naar bepaalde regels ordelijk verloopt, en 
gemeenschapsverbanden in het leven roept, die zich gaarne met geheim 
omringen of door vermomming als anders dan de gewonen wereld 
accentueren. (Huizinga p.20) 

 
This definition in Homo Ludens contains seven elements: game or play is a 

free act (1) outside of the everyday; (2) without direct purpose or material end; 
(3) that unfolds within a dedicated space and time; (4) that is rule-bound; (5) 
often associated with a club or specialized society and (6) often partly hidden 
or disguised (Huizinga 1938: 14). The analogy to the concept of heterotopia is 
striking. Heterotopia is situated outside the everyday, has often no direct 
material purpose, is often limited in time, is almost always rule bound, and 
very often associated with a specialised society, and is as said, a space of 
hidden appearance. Play constitutes a partial withdrawal from everyday life 
and is often defined in contrast to it.92 

 
Huizinga places great emphasis on the foundational character of play in the 

organization of society in general and the production of culture in particular. 
This is particularly so when instances of play are still closely related to their 
ritualistic character and the cultic dimension of ‘ludic’, playful performances. 
Throughout his discussion of the foundational dimension of play93, Huizinga 

 
92 “Spel is niet het ‘gewone’ of ‘eigenlijke’ leven. Het is een uittreden daaruit in een 
tijdelijke sfeer van activiteit met een eigen strekking’, Huizinga, p.12. 
93 Play as origin of culture. Play is not simply an instance of culture but in fact almost 
precedes or generates culture. Huizinga focuses in his analysis on various spheres of life 
that have partially shed their play-like, ritualistic character in the process of their 
development,  but in which one can nevertheless still recognize the game-like, playful, 
‘ludic’ component in their structural constitution: theatre, law, warfare, philosophy, the arts, 
etcetera. In the process of their development and institutionalization the distinction between 
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emphatically and repeatedly insists on the spatial definition of play. The act of 
playing not only creates space, but also requires a space and a time entirely of 
its own94. The magic circle is the basic spatial gesture which defines the space 
of play or ritual (for huzinga this is a continuum95. That magic circle - the 
spatial enclosure is a temenos (Huizinga 1938: 79), which means temple and is 
derived from the verb temeo, to cut. The temenos is literally a cut-out, a space 
set aside from the ‘common’ fabric of the world. It establishes an elementary 
distinction between inside and outside, between the spell-bound character of 
the game or ritual and the conventions that govern everyday life (Huizinga 
1938: 8). The Pythian race-course is called a temenos and so is the Acropolis: 
it is the hiéron temenos, literally: the holy cut-out. Every heterotopia is a ‘cut 
out’ out of normal, continuous, ordinary, everyday space to open up unto a 

 
the free and self-referential character of play is traded for gravity and consequence outside 
of the temporal and spatial constraints of the play-space. Nevertheless, in many of these 
instances it is still possible to discern the way in which the original distinction - the 
specialization of that sphere - was first established as a space of play. 
94 “Elk spel beweegt zich binnen zijn speelruimte, die hetzij stoffelijk of denkbeeldig, 
opzettelijk of als van zelf sprekend, van te voren is afgebakend”. P. 15 
95 “Formeel is de functie van deze afbakening tot gewijd doel of tot louter spel volkomen 
dezelfde. De renbaan, het tenniscourt, de hinkelbaan het schaakbord verschillen functioneel 
niet van den tempel of den toovercirkel.” Huizinga 1938:10, 20-1P.30 For Huizinga temple 
and playground are a continuum: “Gelijk er formeel geen onderscheid is tussen een spel en 
een gewijde handeling, dat wil zeggen, dat de heilige handeling zich in dezelfde vormen als 
een spel voltrekt, zoo is ook de gewijde plek formeel van een speelruimte niet te 
onderscheiden. De arena, de speeltafel, de tovercirkel, de tempel, het toneel, het 
filmscherm, de vierschaar, het zijn alle, naar vorm en functie, speelruimten, d.w.z. 
gebannen grond, afgezonderde, omheinde, geheiligde terreinen, waarbinnen bijzondere 
eigen regels geldig zijn. Het zijn tijdelijke werelden binnen de gewone, ter volvoering van 
een gesloten handeling”. (Huizinga, p.15) For Huizinga there, clearly, is no fundamental 
difference between ritual and play, in both the ‘cut out’ creates a temporary world inside 
the normal one,  by making a fundamental disctinction between inside and outside, but also 
between those in the circle and outside of it, between those who are in the game or ritual 
and those who are not. Entering the game, entering the circle requires some sort of initiation 
in the rules of the game. Play, Huizinga explains, has the capacity to establish a sense of 
community, to create special societies or clubs associated with the inclusive/exclusive 
character of the game. The particular condition created within the circle of the space of play 
is fragile and can be at any time dispelled, when anyone decides to break the rules of the 
game and thereby betray the bond that holds the club together. The temenos is the line, the 
cutting that makes the holy stand apart from the everyday. This line, this cutting, this wedge 
of discontinuity is still very present in our society: it is the line that separates the everyday 
reality apart from the fiction of the playground in all games and many arts. Despite 
modernity and all modernisms the fourth wall of theatre still stands. More than ever. It has 
become materialized and impenetrable in the white filmscreen and the box of television. 
Despite all the blurrings that typify the age of globalization, we still respect these lines of 
the temenos whenever we play a game, whether is it football or chess or surf on the internet. 
In cyberspace these lines seems to blur, and that makes the complexity of cyberspace.  
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abnormal, discontinuous, extra-ordinary, imaginary, special 
(ritualistic/hieratic/game) space. 

 
Maybe Huzinga reduction of all ritual to play is untenable. We should be 

cautious: it is not easy to call a temple or let alone a cemetery a space of play. 
We stumble here on the limits of Huizinga totalising concept of play: he 
makes no difference between the holy and the profane, between ritual and 
game. That might be a crucial distinction that most anthropologists have 
stressed: the cemetery and the temple are of course ritualistic, holy space. The 
game and the ritual are anthropological mediations between time and space, 
between event and structure, between the diachronic axis and the synchronic 
axis of all things human. According to Levi- Strauss the game has to turn the 
structure into event, and the ritual has to turn the event into structure. Let’s try 
this formula in an example. The games accompanying the burial of Patroklos 
for instance have to turn the structure, the circle of life and death, into event: 
the sport games are organised for Patroklos, for this specific person who died, 
a that particular moment. The ritual on the other hand, his burial accompanied 
by the burning and sacrificing of several sheep, cattle, even 9 dogs and, 12 
trojans, indeed it was an important matter of which the poet Homer gives us 
account without awe let alone shame, has to turn the event, the body and the 
ghost of Patroklos, into a structure: the eternal and most ‘sacred’ division 
between the realm of the living and the realm of the dead. (Agamben 1989). 
So even if game and ritual are intertwined as belonging to the third sphere, 
they are the poles of this sphere: the one useless and profane the other 
performative, in the sense of giving meaning, making things happen, is 
‘magic’ and is therefore sacred. This separation between game and ritual, 
sacred and profane is crucial.  

With the term ‘dispositif’ of Foucault Agamben refers to the constellation, 
the spatial machinery that insature this separation: ‘on peut définir la religion 
dans cette perspective comme ce qui soustrait les choses, les lieux, les 
animaux ou les personne a l’usage commun pour les transférer au sein d’une 
sphère séparée. … Le dispositif qui met en œuvre et qui règle la séparation est 
le sacrifice : ce dernier marque dans chaque cas, le passage du profane au 
sacre, de la sphère des hommes a la sphère des dieux […]. Ce qui a été séparé 
par le rite peut être restitué par le rite à la sphère profane. La profanation est le 
contre-dispositif qui restitue a l’usage commun ce que le sacrifice avait séparé 
et divisé. » But for Agamben, in the line of Debord, this separation has 
survived and transformed into the separation between everyday life and the 
spectacle (as sacrificial space): “Dans cette perspective, le capitalisme et les 
figures modernes du pouvoir semblent généraliser et pousser a l’extrémité les 
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processus de séparation qui définissent la/les religion. »  (Agamben, Que’est 
qu’un dispositif)  

In any case, this insistence on the ritual and its ‘dispositif, its spatial 
articulation and architectural ritual arrangement, reveals heterotopia as an 
ritualistic architectural dispositive or machinery. Of course the theatre 
machinery is a  proverbial dispositif.   

The temenos or magic circle is the basic dispositif 
(device/system/operation) that decides upon the in/out, sacred/profane, 
real/play; real/fiction etc; it creates a fundamental distinction between those in 
the enclosure and those outside of it. Entering the game, entering the circle, 
requires some sort of initiation into the rules of the game. Play, therefore, has 
the capacity to establish a sense of community. Play, Huizinga explains, 
creates special societies or clubs associated with the inclusive/exclusive 
character of the game. The particular condition created within the space of 
play is fragile and unstable and can at any time be dispelled, when someone 
decides to break the rules of the game and thereby betrays the bond that holds 
the club together. The space of play, the space inside the magic circle, can be 
described, using Victor Turner’s term, as a liminal space: a space which in its 
formal separation from the rest of the world presents a realm of instability and 
possibility. That space which is the seedbed of culture, its condition and 
possibility - from ritual to theatre - provides a clearing within the conventional 
order of society, sheltered from the normalizing forces of the everyday 
(Turner 1982: 20-60). 

 
A stay in liminal space or a liminoid state is, by consequence, mostly 

temporary. Some people, however, dwell in heterotopia: priests, guru’s and 
wandering philosophers, actors, artists, bohemians, musicians, athletes, 
entertainers and even architects or urban designers taking after Hippodamus, if 
we believe Aristotle‘s description of the man as ‘somewhat eccentric in his 
general mode of life’, with long hair, expensive ornaments and strange 
clothes, at home in all sciences, not a citizen yet inventing an ideal utopian 
constitution (Aristotle 2005: 1267 b 22 - b 30). We could call these (often 
nomadic) outsiders heterotopians. They are hated and adored, expelled and 
embraced by the polis; always ambiguously hosted as representatives of 
otherness, of ‘the rest’. That is: the sacred, the taboo, the eccentric, the 
abnormal, the monstrous, the secret, the extraordinary, the grandiose, the 
genius, the irrational, the transgressive, the frivolous or simply the aimless. 
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One way to reach a liminoid state, that is deep rooted in almost all culture, 
is, of course, intoxication. Hence intoxication has always been important in 
pagan cults (the Dyonysus cult) and even one of the urscenography of 
philosophy; Plato’s symposium is a drinking bout. Conversely intoxication or 
drinking is banned from public space. In many countries or states, drinking is 
considered inappropriate or even illegal in public. Drinking has to happen at 
home or in bars or pubs. Does this make the café or pub heterotopian? We 
believe that this is the case: a heterotopia of sociability and intoxication, 
shared intoxication as sociability, as escape from the private, from the 
household and away from work and public, official life. Campaigns against 
pub-life are as old as the institution itself, as old as modernity. The strong 
tensions with the economic sphere - working ethos and family life – are 
obvious. Intoxication, trance, ecstasy are altered states, and therefore belong in 
the realm of specific heterotopias (pubs, cafés, dance halls, etc). Moreover, to 
live these heterotopian, altered states by ourselves is pitiful and sad, as 
everybody who drinks on his own has experienced. Writers, artists and other 
queer folk have often relied on the heterotopian state of trance for their work. 
Their life is in many ways ‘heterotopian’.  

 
It is certainly not by accident that in the nineteenth century the artistic 

subculture was called bohemia, referring to the nomadic gypsies (from 
bohemia) as opposed to the normality of settled, sedentary bourgeois culture. 
Their central operating space, their heterotopography was the pub, the café, 
the theatre and nightlife in general, as opposed to the sobriety of the 
(every)day. Bohemia can be considered the mother of all modern 
countercultures and youthful subculture. Now, the counter culture seems to 
have faded away. It is exactly this absorption in society that might make the 
fatality of the new heterotopias of the network society as tools of theming and 
gentrification. People of the cultural sphere, professionals of the cultural 
sphere, like artists, actors, writers, intellectuals, are and in a sense should be 
“heterotopians”. If they become salesmen (of their art, or their art becomes 
deeply an economical activity) they are ugly, if they become political they are 
laudable as citizens, but they should not become politicians, they cannot do 
this without given up their independent status, their realm of academic or 
artistic freedom.   

 
As the space-time in which normality is suspended in order to give a place 

to ‘the rest’, heterotopia, especially those heterotopias that explicitly function 
as liminal or liminoid space, starts from nature’s darker grounds, the anomy of 
phusis, of what is before or outside the nomos of the polis: the state of nature. 
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The survival of the fittest is no game; nor are the law of the jungle, 
competition or the primordial jealousy towards the other. The game civilizes 
these real and imaginary battles, moves away from, but often also ‘cultivates’ 
the ‘state of nature’ (in the form of nudity, for instance, or survival trips). The 
state of nature, phusis comes before the cultivation of play, and nomos, the 
legal space, comes after the game. The game, as the medium of heterotopia, 
constitutes a third instance between phusis and nomos, nature-state and norm, 
opening a profoundly ambiguous terrain marking both the moment of man’s 
imprisonment within the norms of culture and the threshold of liberation or, 
more likely,  temporary transgression. 

 
Architecture of the holiday 

The heterotopia begins to function fully when people find 
themselves in a sort of absolute break with their traditional time. 

(Foucult 1984: 48) 
 

Heterotopia is perhaps more easily identified by its time than by its space 
(as Foucault in a sense pointed out in his text in the above quote). It is not 
simply a space but rather a time-space. The triadic division of Hippodamus is 
not only a distinction between different territories, rather, it is a relative 
separation of specialized ‘spheres’, of time-spatial entities. The festive periods 
- of which Athens had many (one day in three, more or less) –  were called 
Hieromènia, clearly referring to the holy (hièros) character of these festive 
days, even if a large part was spent on profane activities: notably horse races 
(agon hippikos), gynnastics (agon gymnikos) and music-theatre contests (agon 
mousikos) (Moretti, 2001: 29; 69-71). The English word holiday has kept this 
reference to the ‘holy’ origin of free time, feast, ritual, games, rest and repose. 
Similarly to the way in which heterotopia interrupts the continuity of space, 
the holiday interrupts the continuity of time. Holidays, being extraordinary as 
opposed to the mundane, ordinary character of the everyday, are the 
permanent markers of the discontinuous moments on the calendar, pacing the 
continuous flow of everyday experience. 

 
Heterotopia is the spatial counterpart of what an event is in time, an 

eruption, an apparition, an absolute discontinuity. It takes on its definitive 
heterotopian character at those times when the event in question is made 
permanent and translated into a specific architecture. The hieratic nature of the 
ritual time is permanently represented in the specific ‘consecration’ of a 
particular building type: a church, a theatre building, a stadium. We could 
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venture the hypothesis that many heterotopias were translated from event into 
building, from time to space, from a transient moment to the permanence of a 
place, and that this translation occurred in some cases as a structural reaction 
to a crisis. For example, the first theatre performances during the City 
Dionysia in Athens were held on the Agora, with wooden grandstands for the 
public. When these collapsed, it was decided to build the Theater of Dionysus 
on the south-eastern slope of the Acropolis (Van Pelt and Westfall 1991: 231). 
Similarly, Plato decided, after the trial and death of Socrates, that a 
gymnasium outside the city walls would provide safer ground for the 
philosopher than the agora and so his Akadèmia came into existence.  

 
In opposition to the ‘architecture of the everyday’ (Mcleod 1996, Chase, 

Crawford and Kaliski 1999), heterotopian architecture can be defined as the 
‘architecture of the holiday’. Heterotopia, we can therefore say, is ‘holyday 
space’. Most of Foucault’s examples have this quality: the honeymoon, old-
people’s homes, the graveyard, the theatre and the cinema, libraries and 
museums, fairs and carnivals, holiday camps, hamams, saunas, motels, 
brothels, and maybe even some ships. And although the graveyard is no 
holiday destination, it is a most sacred space, visited on holy days. The space 
of rest is also a space for the rest, for what remains. 

 
During festivities the entire city can become ‘holiday space’. When looked 

upon from the perspective of ancient Athens, the festival city is by no means a 
new phenomenon. The City Dionysia in Athens precedes the contemporary 
‘variations on a theme park’ by several thousand years. We believe that 
reconsidering the whole problem of the “theming” of city quarters (like the 
historical centre) in light of the heterochronic character of the heterotopian 
‘third space’ helps to reformulate the discussion on the privatization of the 
public realm, framing that discussion in less black and white terms.  

It is clear that, to take an random example close at hand,  the 
Christmas market in Brussels - but the same could be said for any city during 
carnival or at the time of a special event- cannot simply be understood in 
terms of ‘privatization of public space’, not even in terms of the 
economization of public space. It is also the festive recovery of a vague and 
somewhat underused city quarter. Consumption is not the quintessence of such 
events, the festival itself, the celebration of another time is what these events 
are about. And perhaps, most importantly, Brussel’s Christmas market (now 
rebaptised Winter feasts) is only a temporary encroachment of this 
heterotopian condition in the public sphere. The kitsch of all the paraphernalia 
leaves as soon as the heterochronic time of Christmas comes to a close. Even 
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all the minimal architecture that overgrows the everyday and which we call 
‘ornamentation’ could be reconsidered from this perspective. 

Is a square that is transformed into an open air cinema or a festival 
market, a heterotopia? Indeed many heterotopias are rather heterochronisms: 
feasts, festivals, events, happenings. But in almost all cases this transformation 
of house, street or square, in short everyday space into holyday space is 
marked by minimal forms of architecture: arches, light, ornaments of all sorts, 
guirlandes, serpentines, even fireworks. We can can call this feast architecture.  
The chuppah, the portable roof or tent under wich the bridal pair stands during 
marriage demarcate the holy/liminal space. The examples are endless: from 
the monumental triumphal arches of antiquity via the baroque temporary 
decors of Rubens to the kitschy plastics flags and candles with wich we 
transform our living room to have a birthday party for our children. All of this 
is heterotopian architecture, however minimalist it might be. It is made to 
mark a cut out in time and space, a temenos, a magic circle (in the sense of 
Huizinga).  

 
The Unfolding of the Oikos  

How should we think the origin of all heterotopias from the hieratic (holy, 
sacred) sphere? Heterotopia’s hieratic origin is comprehensible from the 
sociological law of differentiation of human conglomerations, from simple 
family clans over tribes to structured city-states into complex societies. There 
is some evidence that the three spheres originated in the household. Our - 
maybe bold - hypothesis is that the three spheres are an unfolding of the three 
elements that constitute the oikos.   

In the beginning was the hearth, and the hearth was the center of the house 
(the oikos). The house altar with its eternal sacred fire and the tombs near the 
house where the ancestors were buried, was the sacred, mythical-religious 
identity of a family, so well described by Fustel de Coulanges in the City in 
Antiquity (Fustel de Coulanges, 1864). When Foucault speaks about the grave 
yard as sacred belly of the city, he might allude to the beautiful pages of Fustel 
de Coulange in The City in Antiquity, where he describes how the archaic indo 
European household buried its death under the house altar. Even when later 
they were buried in the vicinity of the house, the dead were always present, 
the continuity of the household lay in the cult of the dead, in the recurrent 
funerary meals. The afterlife of a man was the promise of this continuity. If 
nobody was there to do the sacrificial duties and (symbolically) feed them and 
commemorate them, the ancestors would die a second time so to speak.   

Hestia, the goddess of the hearth, would be the Goddess of this continuity 
of the oikos. She is, possibly, according to Vernant, the only surviving deity 
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from this pre-Olympian Gods. She belongs to the earth, the underworld, not to 
the upper world, the sky as the territory of the gods. In any case, she dates 
from the period of the private cults where every family or clan had its own 
gods, the ancestors being deified, much like in ancient China. In his essay 
Vernant adds to the death cult as sacred core of the household, by stressing 
that the flame in the hearth (Hestia), was the symbol of the continuity of the 
family, and that it was the sacred task of the oldest daughter to keep the flame 
burning day and night. The extinguishing of the fire would symbolize and 
materialise the end of the oikos.    

Apart from this hieratic kernel, the house had its public space: the hall and 
the atrium, and a whole range of spaces that differed in the range of privacy. 
In his superb essay on Hestia and Hermes, Vernant tries to reconstruct the 
articulations of the oikos as household. The basic scheme of the Greek house 
is a rectangle (the megaron) with a circle in the middle (the round hearth, 
Hestia) and devided into two: the open space and the closed space (the house 
properly speaking) (Vernant 1991,96). When we follow this scheme of 
Vernant, then, in fact, in the Greek house the three spheres are represented: the 
hearth was sacred, the house proper was private and the megaron or atrium 
was semi-public. In the symposium of Plato we can read this semi-public 
character of the megaron/atrium: the philosophical friends are drinking 
together outside the house and at some point some drunken musicians barge in 
into the atrium, without this being considered a sort of lesion of crime. In fact, 
the court, the megaron of the king, where he held counsel, is according to van 
Pelt, the prefiguration of the court and of the agora (Van Pelt, 1991).  

When Aristotle says in his poetics that only certain families are fit to be 
represented in tragedies, he fails to really explain why. Maybe here lies the 
answer: the house of the nobles is the place of tragedy as public and private, 
economy and politics come together in these palaces and courts (hence their 
eternal attraction to the public). This confusion between private and public, 
between love and politics, is often the kernel of the tragic conflict. In 
Antigone, but also in Iphegenia, Orestes, Electra, one could say, the ‘crime’ 
that unchains the tragic conflict, is this confusion.     

Any way, with the differentiation of society these three orders became 
territories of their own. The public sphere, the private sphere and the holy 
sphere became separate entities and urban space was ordered according to 

 
96 This most impressive chapter in Vernant’s book La Grèce ancienne to which we make 
reference was previously published as an article under the same telling title: ‘Hestia-
Hermes. Sur l’expression religieuse de l’espace et du mouvement chez les Grecs’ (Vernant 
1991).  
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three different specializations, three sorts of ‘precinct space’. The city 
emerged as a differentiation of the oikos and its three implicit orders. The 
house was privatized. The dead were transported to the necropolis, the city of 
the dead, and the gods of the community - most of them different from the 
house gods - were venerated in the temple. The public realm, the agora, 
became the centre of the political life of the city. The Hestia koinè (the 
commum hearth), the eternal fire on the common hearth constituted the true 
center of the polis (Vernant, 1921, 206-207). The Tholos near the agora of 
Athens testifies up to the present day for this theory: representatives of each 
tribe lived  there and had common meals, it was the symbolical hearth (Hestia) 
of the polis. (Vernant, …). The reform of Clisthenes was exactly to unifie 
symbolical the people by first restructuring the tribes and then representing 
them as one family in the Tholos (Lévèque-Vidal Naquet). This is example of 
the unfolding of the family religion from the oikos to the political order of the 
polis.  

An important thing we learn from this genealogy is that in that separation 
there are remnants of each order in the other ones: the public space has and 
must have elements of the sacred and the private and the sacred must have 
elements or representations of the private and the political. That the 
‘demythologized’ house has remnants of the sacred, like the house altar, is 
true until the present day: the cross above the chimney. So the hieratic order, 
as it stemmed from the hearth (the sacred fire and the cult of the dead) cannot 
be ‘profaned’ so easily, as it is the kernel of the human order in the cosmos. 
The orders have to be kept apart, the city from the outside, the city of the 
living from the city of the dead, the public from the private and so on. But 
they have also to be mediated, as a mere separation would make no transitions 
possible. The transitions from nature to culture, from private to public, and 
back again, this in and out, is the breath of the human  existence. Heterotopias 
are often filters or even lungs for this “respiration”. Think of purification 
rituals of the body near the hearth, later near the temple (as still in the Islam, 
often in the same complex as the mosque) and later in a secularized temple: 
the thermae of the Romans. 

This presence of the three spheres is in a sense still recognizable in the 
house of today: the best place, the salon for semi-public gatherings (when 
other people are invited) are remnants of the megaron and, as mentioned, the 
cross above the chimney piece is and remains a sort of house altar, often the 
dead are represented in its vicinity by photographs or funerary cards 
(doodsprentjes). The ‘salon’ (as semi public gathering) will play according to 
Habermas an important role in the making of the modern public sphere (see 
chapter III).   
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‘Hidden Appearance’: Heterotopia as Space of Mediation 

… counter-emplacements, … in which … all the other real 
emplacements … are simultaneously represented, contested, and 
inverted. (Foucault 1984, 47) 

 
Hippodamus’ triadic conception - public, private and other spaces - points 

to a way out of the dualism between private and public that has dominated 
Western thought from Aristotle via Arendt to the recent debates on the city 
and ‘the privatization of public space’. That reductive dichotomy has obscured 
the dialectical understanding of space.  Foucault’s concept of heterotopia 
might proves a wonderful point of entry into these dialectics of space (even if 
Foucault himself was allergic to dialectics). Other-spaces are alternative 
spaces, altered spaces, and often also alternating spaces, in the sense that two 
different time-spaces come together and switch from one into the other. As 
Foucault explains, the theatre consists of the combination of two different 
spaces: the real space of the audience and the virtual space of the scene. When 
the play begins, the virtual becomes real (and the real disappears), when the 
play is over, the reverse happens and we return to so-called reality. 

 
Theatre, Greek tragedy in particular, supplies extraordinary moments of 

mediation between public and private. Why is it that Greek drama (both in 
tragedy and comedy) so often features women as protagonists, if women are, 
in the words of Pericles, best responding to their nature and duty when not 
seen or spoken about at all97? Probably because in the female protagonist the 
antagonism between oikos and agora is mediated. Many of the tragic female 
characters embody a sharp conflict between oikos and agora. Antigone is a 
classic example: according to the law of the oikos she should burry her 
brother, according to the political decree of Creon she should leave him for the 
scavengers, as he attacked Thebe and has therefore become an outlaw. This 
conflict is her tragic dilemma. That tragic conflict could be shown all the more 
sharply by staging a female character rather than a man. There is a comic 
counterpart to this: in Aristophanes’s Women’s Parliament, under the 
leadership of Praxagora (literally: she who acts on the agora) the whole 
society is transformed into a strange utopia when women, disguised as men, 
seize power in the ecclesia and install radical communism by suspending 
private property and declaring free love. Putting women on stage (even if the 

 
97 Thucidides, the Peloponesian war. 
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female parts were played by men) was a way of compensating within the third 
sphere their actual absence from public life, giving them speech and even a 
tragic-comic form of emancipation in the space of heterotopia. Their presence 
on stage was, in that respect, ‘cathartic’. 

 
There are, however, more mediations at work in this third sphere. The 

cemetery has a dialectical function of mediation between the world of the 
living and the world of the dead, between the past and the future. The 
cemetery presents the care for the polis’s past, for the sacrifices of the great 
citizens to whom the city owes its prosperity and freedom. The temple 
mediates between the world of the gods and the world of the mortals. Together 
with the cemetery, the temple is situated on the historical axis that connects 
past, present and future. If the necropolis is the spatialization of the past, of 
what remains, the cult of the temple has to secure the good omens for the 
future. Both open up the space for the care for the good life in the present, the 
political space of the agora - which was situated between necropolis and 
acropolis - and brings it under the guardianship of both the memorable 
ancestors and the immortal gods (Van Pelt and Westfall 1991: 180-205). 

 
The stadium, the hippodrome, and the palaestra for athletic training, in 

short all spaces for sports and games, are also spaces of mediation. Sports and 
bodily exercises mark the threshold between nature and culture, between the 
body as a manifestation of animal-like nature (zoë) and the trained body as the 
expression of cultured life (bios) (on this distinction see Arendt 1989: 97; 
Agamben 1998). In this respect, many sports and games also function as rites 
de passage between infantile, uncontrolled existence and mature composure, 
between unruly behaviour and civic life under the aegis of the nomos. Sports 
and games provide for a parallel world, a protected world in which military 
exercise becomes a goal in itself, disconnected from its purpose in ‘real life’ 
and hence pertaining to the realm of the aesthetic.  

 
We can understand heterotopia’s mediating character as a direct function 

of its position as a dialectical third in the constitution of the polis, between the 
public and the private realm, animated by an albeit restless dialectics, which 
always leaves a remainder, a rest. Heterotopia entails an always faltering, 
incomplete process, without synthesis, a dialectics at a standstill, an unstable 
interruption or suspension. And precisely because it is unstable, the 
heterotopian process of mediation requires special, different, other places, 
where entrance is restricted, initiation or membership required. It opens a 
space/time where appearance is hidden but where the hidden appears. So in 
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contrast to the private sphere as space of hiding and the public sphere as space 
of appearance, we could call the heterotopian sphere the space of hidden 
appearance. The theatrical event, in our argument the heterotopia par 
excellence, releases all the force of the oxymoron ‘hidden appearance’. 
Between the public realm as the space of appearance and the private realm as 
space of the hidden, heterotopia indeed embodies a world of hidden 
appearance: from the mask of the Greek theatre to the modern bal masqué, 
from the hammam to the naturist camp (Foucault’s Huts of Djerba). The ‘holy 
day space’, the space of rest, is always also the space for the rest, for what has 
to remain hidden, from private parts to Oedipus’s secret.   

 
The formula of hidden appearance covers very well the idea of the hieratic, 

the holy in the broad sense of activities of the holiday (as opposed to the 
everyday): from religious revelation to all art, from bathing houses to brothels, 
from carnivals to fancy fairs. It might indeed be a very good way to define the 
shifting, vague, plural concept of heterotopia as mediation between public and 
private, between oikos and agora. In a sense, Heterotopia is not only the place 
of the holy but also a place of the obscene, the body, the naked, bare life of 
zoë. 

 
There is no contradiction between gymnastic exercises, political discussion 

and the scholè of high theory, as both Plato’s and Aristotle’s schools were 
located in sports centers, the holyday of scholé showed the continuity (if not 
unity) of body, heart and soul. Because as secluded third, it was neither 
politica or public, nor private or economical, the heterotopia is the space of 
dialectical unification, intensification and reconciliation in the polis; indeed a 
sort of catharsis in de double meaning of purification and suspension98. This is 
the ‘binding’ function of heterotopia, even if patricide, incest and revenge 
were the themes of the greek theatre, showing the undoing, the unbinding 
darkness of the disintegration of and underneath society, the representation 
thereof was cathartic, binding, in the sense of recreating, reinstating the bond. 

 

 
98 Expanding from the theatre as the prime example of heterotopia, of these secularised 
hieratic spaces, we would like to argue that all heterotopias are about catharsis (meaning 
sublation, suspension, sublimation, purification, revocation, reconsideration, 
reconciliation). Some might oppose the much debated and very vague Aristotelian term 
catharsis with its medical overtones of purging the body (Paillier, 2004). But If Agamben is 
right (in his book on Saint-Paul) that cathargein means sublating, suspending and therefore 
supplied the basic operation of Hegelian dialectics (Agamben 2004), then we could argue 
that all heterotopias are dialectical spaces, or more generally spaces of mediation. 



306 

Emphasizing the time/space dimension of heterotopia is equivalent to 
insisting on the dialectics between structure and process, form and formation, 
mimesis and rationality, emulation and interpretation at work in any 
experience. Focusing on the description of heterotopia as a space or a time, 
alternatively puts the emphasis on these two aspects of form and experience, 
of the experience of form. The theatre helps us to clarify this duality further. 
‘Theatre’ means both a stage as well as a performance, both the place and the 
event, interlocked in a profound dialectical bond. The theatre space only 
realizes it s heterotopian status at the moment of the play. The other way 
around, there can be no dramatic culture without stage, without the dividing 
line between actor and audience, the real and imaginary world.  

The activities of the hieromenia, of the holidays, the retreat, the cloister but 
also the contemporary colloquium, are cases of what Roland Barthes called 
idiorythmics: because of the fact that a group of people has the same day 
rhythm, do the same things at the same time, discuss together, eat together and 
so on - , they build, even in a few days, a strong sense of togetherness, or even 
bonding.99 That might be one of heterotopias most powerful mediations.  

Scholè and the Aesthetic Dimension: representations of the (un)common  
Huizinga’s analysis focuses on the role of play as a force of civilization, as 

a civilizing force, a culture producing agent. In the process he assumes a very 
inclusive definition of culture – almost synonymous to all expressions of 
human civilization and by no means limited to what could be in more narrow 
terms be described as the cultural sphere. Moreover, his analysis insists on the 
productive role of play within all these expressions of civilization. Adopting a 
more narrow definition of culture makes it possible to more intimately 
associate play with the cultural sphere as opposed to other spheres. The 
cultural sphere then is that sphere which shares with the space of play the 
essential characteristic outlined by Huizinga. 

 From his definition it also becomes clear that play in Huizinga’s vision is 
a deeply aesthetic activity, for it is stylized, rhythmic, formalised. In the same 
way in which the theatre split away from religious cult, and of course ‘art’, 
open up the aesthetic dimension, the realm that obeys not only to the Greek 
idea of skholè or to the Aristotelian idea of the bios theoretikos but 
fundamentally to the kantian formula of “purposefulness without purpose” 
(Zweckmäßigkeit ohne Zweck). From the bathing house to the theatre, from the 

 
99 See on this Roland Barthes in his book on Sade, Fourier and Loyola where he speaks 
about idiorythmics. See also Mount Athos, “comment vivre ensemble”. 
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temple to the brothel - the heterotopic space is a phantasmatic space, the space 
of the collective imaginary.  

In fact, Kant’s formula is a quite direct echo of Aristotles three life forms. 
At the end of the Politeia, when Aristotle discusses the desirability of 
including music (meaning poetry, singing and instrument playing) in 
education, he makes it very clear that skholè is cultivated leisure as opposed to 
the necessities of work, which is always ‘working for some hitherto unattained 
end”. The activities of leisure are defined, like happiness, as aims in 
themselves: “Thus it becomes clear that, in order to spend leisure in civilized 
pursuits, we do require a certain amount of learning and education, and that 
these branches of education have their own intrinsic purpose, as distinct from 
those necessary occupational subjects which are studied for reasons beyond 
themselves” (Aristotle, Politeia, 1337b33-1338a13).  

We would call this ‘cultural education’. Scholè, leisure, is for Aristotle 
broader and higher than play, which is a rest from the toil of work and 
therefore even belongs to the ‘sphere of work’ (as its necessary relaxation): 
“Play (Paidia) has its uses, but they belong rather to the sphere of work, for he 
who toils needs rest, and play is a way of resting, while work is inseparable 
from toil and strain. We must therefore admit play, but keeping it to its proper 
uses and occupations, and prescribing it as a cure; such a movement of the 
soul is a relaxation, and, because we enjoy it, rest.” And here Aristotle is 
exceptionally generous: “But leisure seems in itself to contain pleasure, 
happiness and the blessed life.” (Aristotle, Politeia, 1337b33-1338a13).   

Huizinga attributes the narrow conception of play in Ancient Greece to the 
absence of a general word for play in Greek: playing music or playing a 
tragedy was for the ancient Greeks not called play (paidia: children games, or 
sport game) (Huizinga, 1958,    ).  It is in any case, this brief discussion of 
Aristotles apology for leisure makes clear that this conception of scholè is 
much broader than Arendt’s ascetic vita contemplativa: scholè is all the 
activities that are aims in themselves, Aristotle calls them ‘civilised pursuits’, 
we would call it cultural activities.  

One could venture to say that heterotopia is, or has become, the aesthetic 
sphere (philosophy as scholè, sports as exercise and relaxation, the arts of the 
muses as perfection and harmony, etc.), the agora is of course the realm of 
ethics (of the good and the good life), and the oikos is the realm of truth. In 
Lacanian terms it is even clearer that this paranoid sampling of triads and 
trinities might make sense: the agora corresponds to the symbolic order (of 
language, discourse), the heterotopia is the imaginary order (theater, spectacle, 
art, representation, mythic rituals, mediations as mediatisations, as mimesis 
and catharsis), the oikos corresponds to the real (that is bare life, zoë, the 
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private functions protected in the private sphere). The public/political sphere 
almost coincides with, or is the space of discourse, of language: the symbolic 
order is the sphere of culturalised, symbolised life bios, it is the space of 
nomos and this presuppose logos: man is a political animal because he speaks 
says Aristoteles, and it is because he speaks that he has a ethical sense of good 
and evil. The private/economic sphere is the real: the space of zoological, of 
animal life, zoè, the space of the necessities of nature (fusis), from food to 
architecture as protection, to wealth as protection against future uncertainties 
and scarcity. In between these is heterotopia: the imaginary order, the space of 
image and imagination, of fantasmatic behavour, of mimetic rituals, etc.  

And in this respect, like the dream, heterotopia is the place of the return of 
the repressed, it is the place of the ‘unplace-able’. Even if heterotopia is koiné, 
common or social, in the sense of not private (oikos), heterotopia is not 
‘common’. It is always mediating the uncommon, the abnormal, the extra –
ordinary. Heterotopia is the common sharing (socialization) of the uncommon. 
The set of oppositions around which the polis is constituted – the opposition 
between oikos and agora in the first place – are not only the stabile anchor 
points of the polis but also a tragic abyss, from where no synthesis is possible. 
Heterotopia then is the place where ‘the gap’ can be present or at least 
represented. Think of Oedipus: only on stage we can represent and experience 
his truth, which as Sophocles spells out clearly, comes to grips with what Man 
(the riddle of the sphinx) really is. It is this quest for knowledge of his taboo 
that makes Oedipus tragic (Van Pelt 1991). 

Heterotopia, Foucault stated rightly, is an anthropological constant. Before 
any aesthetics or philosophy of art, the basic premise of Aristotle, largely 
forgotten by these modern disciplines, is that Man doubles reality in images 
and representations, be it in art, poetry, dance, music – ‘what all these have in 
common is’, states Aristotle at the beginning of his Poetics,   ‘that they are 
mimeseis’(Poetics, 47 a 15). The plural indicates that this should not be 
translated merely as imitations but also or more so as representations, images, 
imaginations, performances. The traditional translaton of mimèsis by imitation 
has in fact been responsible for a fundamental misunderstanding of Aristotle 
in particular and the function of (artistic) simulacra in general.  

For in Aristotle this mimetic function is generic, determining the human 
both as individual and as species: “the instinct of presentation [mimesis] is 
implanted in man from childhood, one difference between him and other 
animals being that he is the most mimetic of living creatures, and through 
representing learns his earliest lessons; and no less universal is the pleasure 
felt in things represented. We have evidence of this in the facts of experience. 
Objects which in themselves we view with pain, we delight to contemplate 
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when reproduced with minute fidelity: such as the forms of the most ignoble 
animals and of dead bodies.”(Poetics, 48b 4-20).  

If we combine this with Mcluhan, we could say: man is making media, 
extensions of his body, senses and thought processes,. One of his ultimate 
media is the image, the imaginative, the performance, the representation, the 
imitation, the simulacrum - from 30.000 year old cave paintings to  photoshop, 
from the first songs to hip hop, from the first oral stories to the postmodern 
novel, from the first tragedy to the most recent film.  

What specific function or meaning this making of, performing, gazing at 
representations or images and imitations in the sense of simulacra has - be it 
mythical, religious, aesthetic, entertainment - is ultimately undecidable, as it 
changes over time. Like we don’t know what the meaning was of the cave 
paintings, we don’t really know what contemporary art is all about. But it is 
this doubling of the world into representation that determines man as a 
cultural, thinking, speaking, imaginative, creative, reflective being. It is, 
besides language, the human medium par excellence. The medium in the sense 
of the milieu, the space of these representations (these mimetic representation 
of whatever nature) is what Foucault called heterotopia. In fact in his 
‘definition’ of heterotopia it is explicitly said that it not only a place for 
representation, but that it as such represents the world: “a sort of counter-
arrangement, an effectively realised utopia, in which all the other real 
arrangements that can be found in society, are at one and the same time 
represented, challenged and overturned” (our emphasis).  

Therefore we can say that the mimetic is the most broad category to 
capture the ‘function’, or the medium of heterotopia: in heterotopia the world 
is doubled in representations, imitations, expressions.,  In that sense art is and 
remains the most heterotopian of heterotopias. For the mimèsis in religion is 
projected (unto the gods or God) and in sports it is fictionalised battle. Only  
art can really mirror the world. This “body double” of the world, of society (in 
a theatre performance, novel, painting, film, etc) makes heterotopia into the 
space of imaginary order, a space of imagination. Via this doubling, this 
making of representations, art, theatre as mirror of the world, humans can take 
a critical distance.. In that respect heterotopia becomes a reflexive, but also 
reflective space, a space of reflection. 

This reflection has been the pathos of Greek civilization, but as critique is 
has sharpened in modernity. For Rabinov criticality is the pathos of 
modernity. When all critical distance has disappeared, however, in the world 
of absorption of otherness in the universal formatting, the hypnosis of screens, 
you can, with  Rabinov, speak about a ‘pathetic era’, an emotional experience 
economy.  
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Heterotopia as third space and its aesthetic dimension, casts a long shadow 
over the world of political theory. Its explicit discursive treatment remains - by 
necessity - unresolved. It is possible to clarify its position, its constitution as a 
dialectical third, as a inbetween. It is however not possible to definitively 
establish its heterotopian character. Third space appears in the moment of its 
dialectical traversal. It disappears in the very moment of the arrest of that 
dialectical movement. Attempts at describing heterotopian spaces are by 
consequence rather ‘essayistic’ in nature and notoriously open ended. 
Heterotopic theory, including that of Foucault, takes the form of a meandering 
movement between unreconciled and irreconcilable schools of thought. We 
see its contours in Hannah Arendt’s attempt to reconcile the tension between 
the political ideal of equality and the socio-cultural, ethical, religious or 
gendered quest for difference and identity, a project which takes in the case of 
Arendt the concrete form of an unresolved dialogue between Heideggerian 
Existenz Philosophie and Marxist political theory (Benhabib 1996).   

Heterotopia as third sphere can be retraced in the legacy of the Frankfurt 
School, filling the void between historical materialism and psychoanalysis, art 
and philosophy, between politics, philosophy and experience. It is there were 
the concept of the mimetic appears in the work of Benjamin and Adorno. 
Heterotopia appears centre stage in Benjamin’s Passagen-Werk, in the reading 
of the Parisian arcades as phantasmagorical spaces100. It takes the form of the 
(negative) aesthetic and the non-identical in Adorno’s attempt to build a 
bridge between art and philosophy, a precarious bridge which is to guarantee 
the latter’s openness. This third space claims an equally central position in 
Manfredo Tafuri’s historical project (the progetto storico as alternative to 
‘operative critique’), providing the locus to explore the fundamentally 
ambiguous role of architecture in the shaping of modernity. In the case of 
Foucault, heterotopia coincides with the anthropological/archaeological kernel 
in his work and is part and parcel of his strategy to work the space in between 
structuralism and phenomenology. Foucault, it seems, left the aesthetic realm 
or cultural sphere of heterotopia (which could explain the vanishing of the 
term in his oeuvre) only to come back to this “usage of pleasure” in his last 
books on the history of sexuality, not from an aesthetical but from an ethical 
viewpoint however: the care for oneself. 

 

 
100 Lieven De Cauter, ‘the arcade as heterotopia’ 
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Club Space, special societies and the economy of the Gift  
As Heterotopia belongs to the time of the holy days within which people 

neither work nor act (in Arendt’s language), heterotopia suspends the 
everyday and makes room for bathing, rituals, games and cultural contests. 
Heterotopia caters to an anti-economical time so to speak: the time of 
sacrifice, gift, play and squandering.  Heterotopia could be called ‘potlatch 
space’101: the space that ‘consumes’, squanders or even destroys the economic 
logic. This observation should not lead to the naïve conclusion that heterotopia 
has no economic basis. Rather, we would argue that its economy lies outside 
the economical ‘interest’ or profit typically associated with the economical 
sphere. 

In antiquity, the economy of the gift had its own place and unity (Veyne 
1976). Indeed, the festive events that lie at the basis of many of the ancient 
Greek heterotopias were entirely financed by the conspicuous gifts of 
notorious citizens. The buildings that house these heterotopian events were 
often literally gifts to the city. These gifts break the public-private opposition 
as they are publically performed private gifts (Veyne 1976: 23). The antique 
economy of the gift is, no doubt, too specific and too exotic to present a clear 
picture of heterotopia’s economical status within a more contemporary 
context. Nevertheless, parallels are obvious: many heterotopias and most 
cultural institutions, precisely because they are not there for profit but for the 
public good, receive public subsidies, private donations or corporate 
sponsoring. Of course, given the all-encompassing economization of 
everything, they are increasingly swallowed up by the service economy, the 
cultural industry, the leisure economy or even, the themed ‘experience 
economy’, amounting to an economization of heterotopia.  

 
A sound contemporary point of entry to understand the status of 

heterotopia between public and private might be Chris Webster’s notion of 
club space (Webster 2002). Webster’s analysis seeks to take the debate on 
public space beyond a fetishist understanding of ownership. By shifting the 
focus to ‘user rights’, he opens up a variegated world in between the polar 
tensions of the public and the private sphere. Public spaces are typically 
‘goods’ with regard to which user rights are not allocated. The degree of 
enjoyment one can have is decided time and again as people enter these spaces 
and make use of them. If public spaces are too popular, if different claims on 
these spaces are conflicting, their public character is constructed through the 

 
101 Mauss 1923; Huizinga 1938; Bataille 1949; Debord 1985 



312 

way in which this conflict is settled. Public spaces are, in other words, 
contested spaces. For private spaces, in contrast, user rights are uniquely 
allocated. Their use belongs to a single owner who has the full enjoyment of 
his or her property. Between the two extremes of contested public spaces and 
strictly private ones we see a broad spectrum of conditions that can be grouped 
into two main categories. First, there are ‘local public spaces’, which are not 
fully public because of the uneven spatial distribution of user rights. It is 
rather common that certain groups enjoy easier access than others to a 
particular space: a local playground or a parking lot. Those living nearby, for 
example, have a stronger claim on such spaces. A concrete example are the 
parks in many London squares that are only accessable to the people living on 
that square.  

Second, there are ‘club spaces’ the enjoyment of which is shared within a 
group or club. These can be the exclusive worlds of golf clubs, gated 
communities, fraternities, and so forth, but they can also be the spaces that 
accommodate all voluntary organizations and common interest groups: from 
the boy scouts, the local NGO, the chess club, to the carnival association. The 
spaces on which these groups rely can be publicly owned and assigned to them 
as a form of public service, they can be formally owned by the club, but they 
can also be the living room of one of its members which takes on heterotopian 
‘club qualities’ when the group meets. 

 
Club spaces and local public spaces, the ones having private overtones, the 

other posing as public spaces, might resemble each other. If we think of all the 
administrative measures that regulate access to public goods (parking permits, 
for example) we realize that there are more clubs being constructed within the 
public realm than is first apparent. These club-like spaces stand at the 
threshold of the binding/unbinding dialectics of inclusion/exclusion at work in 
the permanent (re)construction of the public sphere. They house the worlds of 
the overly praised public-private development constructions. We are, however, 
not concerned here with the blurring of the public and the private sphere, of 
economical and political leverage, but rather with those club spaces which are 
‘neither private nor public, neither economical nor political’. 

Perhaps not all heterotopias can be adequately described as clubs: calling 
the church, the art world, or academia a club smacks of disrespect. What is at 
stake is not so much describing heterotopias in Webster’s economical terms or 
pointing to the cultural, social and symbolic capital accumulated within them, 
but rather clearly opposing their progressive economization. Heterotopias not 
only organize this alternative ‘economy of the gift’ (often in the form of public 
subsidies or private sponsorship), but above all represent a dimension of the 
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human condition that cannot be adequately described in economical terms; nor 
in political terms for that matter.  

In order to better understand the relation of heterotopia to public space, we 
have to try and develop our main hypothesis that the seemingly inevitable, 
stubborn dualism between private and public sphere become a dialectics of 
three spheres. We believe, as said, that could contribute to reconsider much of 
both the traditional theories and ongoing debate of the privatization of the 
public space. The opposition of public and private space obscures a web of 
discontinuties. And that is exactly what Foucault wanted to show by focusing 
on heterotopia. [In his radio talk even more than in his lecture version, 
Foucault stresses the discontinuity of space: “  “.] These discontinuities, even 
if blurred today, keep much of their ancient anthropological separation.  

In his Rites de passages van Gennep’s point of departure is very close to 
Foucault’s concept of (social) space as discontinuous.  He opens his book with 
the statement that general society as a hole is constituted by several societies,: 
“Chaque société générale contient plusieurs societés spéciales, qui sont 
d’autant plus autonomes et dont les contours sont d’autant plus précis que la 
société générale se trouve à un degré moindre de civilisation. Dans nos 
sociétés modernes, il n’y a de séparation un peu nette qu’entre la société 
laique et la société religieuse, entre le profane et le sacré. (van Gennep 1908, 
1) If we overlook the obvious outdated formulation of progress (‘the lower 
degree of civilisation’), we get a clear formula  of the separations between 
‘special societies’. For van Gennep this is in the first instance a spatial order, 
for after classifying different sorts of rituals, he devotes an entire chapter to 
the rites and ritual gestures belonging to tresholds. In the rite de passage both 
the spatial element and the heterochronism (the other time), both the game and 
the ritual are intertwined. In that sense one could link Foucault’s heterotopia, 
and especially those he calls ‘heterotopias of crisis’ (honeymoon and 
militaryservice) to transition rites. His example of the colleges for boys and 
the honeymoon for girls is a case in point. In most heterotopias there are 
several spaces contained in one, a normal space and the space of play and the 
transition/mediation between the two make the heterotopia functions. In terms 
of Turner, who elaborated the idea of transition rites into the idea of the 
liminal (state/phase/space) it is structure (normality) vsantistructure 
(liminality). This cohabitation of places that are ontologically different, the 
fourth principle of Foucault’s heterotopology, is crucial.  Think of theatre, 
cinema, the stadium.    

From the oikos onwards, over the clan and the tribe, the state is formed via 
and by heterotopias. The social, the society is formed by both political body 
and heterotopia as a third space. In modernity some heterotopias transform via 
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their passage towards and absorption by the state. The social is the 
neutralization, or pasteurisation, with a Lacanian term, of heterotopia. 
Therefore there is a a-social element in heterotopia, hence its restricted 
entrance, its closure, its esoteric nature: for initiated or members only.  

These discontinuities in social space we can encounter in all sorts of 
‘special societies’ Westfall calls ‘the club realm’ or ‘precinct space’. The first 
is a more sociological term (a gathering of people), the pertains more to urban 
theory (an articulation of space). We think both  can help us to further define 
heterotopia. The club realm we have largely covered so far in the form of 
Webster’s club space, huizinga’s magic circle, Turner liminal space, etc. 

What does all this mean? Heterotopia is beyond private interest, but also 
beyond public interest. Winning a sports or cultural contest is not of public 
interest in the true political sense, and neither about economical interest (the 
prize is symbolic), but about honour (as spelled out in the Nicomachean 
ethics). All this brings us to one conclusion: the (un)common, the common 
potential that is actualized into the uncommon, the exceptional, the extra-
ordinary (the sublimity of religion, the perfection of art and the exploits of 
sports) is beyond or above the private public divide. That is precisely one of 
the deep mediating functions of heterotopia, we were speaking about earlier: 
to communalize the uncommon, to communicate the unspeakable, to perform 
the undoable, the represent the tabu, etc. Heterotopia, we said,  is the time-
space of the (un)common.  

Beside its ‘closedness, it restricted entry as club space, or because of it,   
there often is a sort of utopia of equality at work in heterotopias. For instance, 
there was an isonomia, as contrafactual fiction of equality during the 
hieromenia (we mentioned that  everybody was allowed to assist to the theatre 
performances, even women and strangers). It is an isonomia beyond the 
factual one of citizens (meaning landowners) who partake in politics.  If 
identity is being, alterity is potentiality, not being. It is precisely on this 
potentiality, on this concrete imaginary, this real fiction, that heterotopia 
insists. It appeals to the generic, the universal, the human as such, that what 
we called the (un)common. And that is the anthropological reason why it is 
and should be based on an economy of the gift.  

Heterotopia as sanctuary: Heterotopia and the law 
Huizinga has a tendency to generalize his game theory of culture. In his 

chapter on legal systems and play, he writes. “Who says competition, says 
game” (Huizinga, 1952, 78). That is questionable. For him the game is 
irreducible. But that is not so sure. Competition, the survival of the fittest, the 
law of the strongest, or even the primordial jealousy towards the (imaginary) 
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other) (Lacan, 1947?     ), is no game. The game civilizes this real and 
imaginary battles, the nature state. Huizinga’s book is great in showing that 
culture begins in and as game. But we should not forget that it is always a 
translation, a sublimation, a binding to rules of another darker unregulated 
reality, of unruly behavior, of this primordial jealousy and competition 
between human, of fight and battle between camps (tribes, neighbourhood, 
villages, cities, states). Therefore the sphere of play should be seen in its 
specificity. Even if, in the early and primitive civilizations, with low 
differentiation, the play element is a crucial element in the regulation and 
formation of all cultural activities and institutions, then it is important to see 
that law has become something else than a game or a competition. The law is 
in a sense the other of games. The sphere of games is part of the holydays, that 
is when the law, and courts are suspended. And war is the unbinding instance 
by excellence, the dissolution of society, the play element in war, is the 
binding factor, trying to make this destructive power subjected to rules and 
give it a space and time and a certain playfield, and there indeed the play 
paradigm has been of great import. The nature state, fusis comes before the 
play, and Nomos, the legal space, comes after the game. The game is, in a 
sense a third, mediation instance, between fusis and nomos, nature state and 
law.  

In this respect it might be interesting to once more refer back to 
Hippodamus. He wanted to reform radically both the law and the jurisdiction 
(for brevity’s sake we will not discuss his proposals for change in jurisdiction, 
but only in law). “He also held the view that there were only three kinds of 
law – outrage, damage an homicide.” (Politiea 1267b37). Even if Aristotle 
does not make the link, there is obviously the question how these three crimes 
relate to the partition of the city. It would be most plausible that damage is the 
name for all economical crime (and all private and business law), outrage is a 
name for all political crime, and homicide is the ultimate crime that defines 
the difference between polis and phusis, between city and nature state, 
between citizen and outlaw (who can be killed without it being homicide). 
One conclusion from this could be there is no crime in the holy sphere. It 
could mean: there is no crime in heterotopia. It is a space of games of rituals 
with rules, but no laws. Or at least, heterotopia is somehow extraterritorial to 
the normality of the law. The law could be said to be the guardian not only of 
the difference between in and out, nomos and fusis, city and nature, but also 
the guardian of the boundaries and thresholds between the sphere. If we 
represent the three spheres schematically as three parts of a circle, then the 
lines with wich this scheme is drawn, is the law.   
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The relationship of heteropia to the law, brings out another trait of 
heterotopia which we want to stress (as we will need it furtherdown when we 
try to tackle ‘the implosion of the polis’, or ‘heterotopia after the polis’, and 
oppose it to the camp): a most important aspect of the heterotopia as temenos, 
as space set apart, as ‘sacred space’, is its role as safe haven. The structure of 
the hieratic space of heterotopia is that of the ‘sanctuary’. It is a refuge, a 
protected space. This structure becomes clear when we realize that ‘during the 
festive periods, that the texts of antiquity call hiéromènia, people and property 
were sheltered from seizure and the tribunals suspended their activities’ 
(Moretti 2001: 71). Just like the holiday is a suspension - in time - of political 
and economical activities, heterotopia is a refuge - in space - from the political 
and the economical. Therefore it has the structure of asylum; it is a sacred 
ground where outsiders (politics, police) cannot enter as such. As temenos it is 
cut out of the normal it is another realm, a magic circle, a tabu space.   

 
In his fifth principle Foucault explains that a heterotopian space always 

entails a system of opening and closing. A heterotopia is an 
exclusive/inclusive space, an inclusive exclusion. This simple observation is 
almost a repetition of the very definition of heterotopia as ‘les espaces autres’, 
the alterity of which needs to be marked and maintained by some sort of 
demarcation line, a threshold keeping inside and outside apart. However, if we 
specify the alterity of heteropian spaces as ‘third space’, ‘neither public nor 
private’, we see more clearly in relationship to ‘what else’ heterotopia’s 
otherness is defined. Put simply, heterotopia is a sheltered space, closed off 
from the public and private sphere and safe guarded against their respective 
intrusion or influence. The structure of the hieratic space of heterotopia is that 
of the ‘sanctuary’.  

The sanctuary properly speaking, then, is the ultimate heterotopia, the 
absolute discontinuity of normality, of the nomos, for those who flee the 
nomos: the homines sacri, the bandits. It is a safe haven against the violence of 
society, legal or illegal. You cannot apprehend a protester, an illegal migrant, 
a criminal in a church. The sanctuary-like character of heterotopian space is, 
in other words, a direct consequence of the very definition of heterotopia as 
‘neither political nor economical’. Heterotopian spaces provide a shelter from 
the strongholds of oikos and agora, and interrupt the conventional order of 
public and private space. It is exactly this function of sancturary or safe haven 
that can make heterotopia important when the polis is in crisis.  

At the end of the chapter on Hippodamus and his three spheres, Aristotle in 
his comments and critiques of Hippodamus stumbles upon the idea of 
progress. It might be one of the first times, if not the very first time, in human 
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history or at least in the history of philosophy. It might indeed be the ultimate 
origin or embryo of this most strange idea. He says near the end of his 
criticism: “Some people debate whether it is harmful or advantageous if states 
alter their ancestral law, whenever a better one is found. If the answer to this 
question is that alteration is bad, then one can hardly give ready assent to 
Hippodamus’ proposals. It is possible for people to bring in proposals for 
abrogating the laws or the constitution on the ground that such proposal are for 
the public good.” (Politeia (Pinguin), 1268b 27-30) So here, the cautious, 
rather conservative Aristotle ventures on the path of political change. In the 
Loeb translation this sounds even more radical: ‘”and a revolutionary legal or 
constitutional proposal in the interest of the community is quite possible” 
(Politeia, Loeb, 1268b30 / p.129). As often Aristotle shares his uncertainty 
with the reader.  “Now that we have touched upon this matter, it may be as 
well to say a little more about it, especially as there is, as I have said, debate 
on the point and a cause could be made in favor of change. At any rate, if we 
look at other sciences, it has definitely been beneficial – witness the changes 
in traditional methods of medicine and physical training, and generally in any 
skill and faculty. Now since we regard statemanscraft as one of these, clearly 
something similar ought to apply there too.” Two millennia before Kant 
Aristotle stumbles upon the idea of progress and it in the same way: it is 
because of the undeniable progress in sciences that there it becomes 
conceivable that there is progress in political organization. And his idea of 
progress is the same as Kant’s: progress is progress in legality, in the shaping 
of the political system, for Aristoteles the citystate, for Kant the prospect of an 
international legal order (the Volkerenbund).  

Is it not wonderful that Hippodamus’s utopia forces Aristotle willy nilly to 
think such a modern, unspeakable thing as progress? But Aristotle seems to be 
scared by his own words. After having granted that the old lore was rude and 
primitive, and makes us smile today (the buying of brides for instance) he 
looks at the problem in another way, and claims that “the example of the crafts 
is false: there is a difference between altering a craft and altering a law. The 
law has no power to secure obedience save the power of habit. And it takes a 
long time to become effective. Hence the easy change from established laws to 
new laws means weakening the power of law.”(Politeia, 1229a20-24). And 
then he leaves it, in a gesture of différance (of delay), saying that is will be 
better resumed on other occasions (without mostly keeping his promise).  

For us this potential progress in constitution and laws is interesting, for it 
made something clear to us: there is no progress in heterotopia, like there is 
no progress in the arts, in culture (which brings some people to speak of 
degeneration, downfall, the end of art). That accounts for the fact that 
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heterotopias are a-historical, a-temporal in a sense. There is no progress in art 
and culture, only transformation. This trans-historical aspect is the spirit of 
Foucault first principle of heterotopia: there is no society without heterotopia. 
This also explains why economy and politics can transform dramatically over 
centuries, while heterotopia and its functions remain largely unchanged. We 
can still do athletics, we still do rituals in temples and we still enjoy dance, 
painting, and of course, music, even age old music, and theatre, even greek 
tragedy (see on this Oedipe contemporain). To conclude this one could say: 
does politics and economical spheres links us to transience, change, 
discontinuity, transformation, the heterotopias of art, religion, culture, link us 
with eternity and continuity. Even if they evolve, they remain reinventions of 
the same, like opera was the reinvention of Greek tragedy.  It is because of this 
relative timelessness  of the cultural sphere (in stark contrast with other human 
activities like economy, technology, politics, dress, habits, etc); a timelessness 
that is yet impregnated with history and testifies of the ‘lebenswelt’ of humans 
and the layers of existence if g, enforces its binding function, its possibility of 
conveying tradition and continuity in human culture.  

Even if high art, notable visual arts have largely rejected this by 
modernistic reductionionsim and selfbstaufhebung – the reduction of the art to 
the medium itself and the anti art – theatre, literature and cinema still keeps up 
this task. Of course, this function is under threat: the moment high art has 
emptied out itself and becomes esoteric, marginalized, it is resurrected as 
spectacle.  

If heterotopia is not a real sanctuary or safe haven, it is at least a 
metaphorical one. Heterotopias are at best timespaces for continuity, of an 
intensified awareness of the fullness (darkness) of human existence; a help 
against the neglect by science of the lifeworld, die Lebenswelt, as Husserl 
would have it, against the Seinsvergessenheit, he forgetfulness of being, as 
Heidegger would have it; or the colonization of the lebenswelt, as Habermas 
would have it, or simply, as Kundera would have it,  a reminder of the 
unbearable lightness of being.     

 
Differentiation of the sacred sphere and the institutionalization of 
heterotopias

The rise of separate institutions in Greece, the separation of art, philosophy 
and sports from mythical/religious theocratic unity is what Castoriadis has 
called, in accordance with tradition, ‘the Greek miracle’, or ‘the Greek 
moment’.(Castoriadis, 2004) Allegorical in this respect is the biography of 
Plato. As a youngster he had won the Olympic games and before meeting 
Socrates he hoped to become a tragic playwright, after meeting Socrates he 
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became a philosopher. By this curriculum, he touched upon the three Greek 
inventions, that are the trinity of the secularized ‘sacred sphere’ that they 
legated to humanity: arts, sports and science (or philosophy). So heterotopia is 
not only the dispositive of separation but also the place of profanation. 

According to Vernant in  his famous book on the origins of western 
thought, philosophy is a daughter of the Polis: a specific transformation of the 
occult, the sacred. The polis was originally based on four principles: a 
religious principle, a military principle, an agrarian or chtonic principle and a 
magic principle. The agora as political space of debate and discussion, of 
dissent and even power struggle or class struggle, brought another principle to 
the fore: it was a discursive order, a public practice (in contrast to the occult of 
magic), linked to debating but also to writing, and based on isonomia, equality 
of the citizens (excluded were the working classes in the broadest sense, the 
‘mekanikoi’, the women, the foreigners and the slaves). This new centrality of 
the agora as discursive space made philosophy possible and necessary. The 
sophists of whom Socrates was in a sense the most famous, were thinking 
deeply about how to debate. The fact that Socrates was tried and condemned 
to death gives an idea of the extent to which philosophy was seen as a radical 
threat to the old principles. (Vernant 1982).  

According to Vernant philosophy is at the heart of oppositions that made 
the polis: the opposition between  Commom and uncommon, between Public 
and occult, between common sense and  secret knowledge. If we look at these 
oppositions and consider, like Vernant, the polis as the matrix of philosophy, 
we realize that philosophy was an attempt to rationalize nature, to bring light 
in the mythic twilight zone of the occult. The aesthetic experience could be a 
sort of rite the passage between those oppositions. But often even in 
philosophy as praxis this leads to a withdrawal from the polis, to a vita 
contemplativa, the life of the spectator and not the competitor on the public 
arena or actor on the political scene.   

In the same vein, the rise of the transition from court to polis is the 
consequence of a double choice: (1) settling dispute (agon) through discursive 
argument and (2) having that argument in the open, in public. The polis in 
other words transports disputes from the backrooms of the oikos or court to the 
common place of the agora but also transfers conflict from the realm of the 
obscure workings of power to the clear world of discourse. Rationality, claims 
Vernant, is a brainchild of the Polis.  It stems from the powerstruggle that 
becomes a fight with words, a debate. Again we can refer to Huizinga, who 
insists on the game structure of quarrel, a winning and loosing, of rules. He 
also refers to a secularisation from divine law, via devination and change 
games to law and jurisdiction.  Heterotopia as the third realm and in many 
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ways the remainder of this transformation is a space which is half open and 
half closed, half discursive and half not.  

Perhaps the best way to understand this half-discursive quality is through 
Foucault’s notion of dispositif, a term which is very close in meaning to the 
notion of ‘emplacement’, in the very context of which he introduces the new 
‘science’ of heterotopology at the start of his essay. ‘Dispositif’ is a notion 
which provides a spatial equivalent for the language-based and sequential 
logic of discourse, a constellation in which a set of relationships is encoded, 
inscribed. The term could be translated as scheme, set up, construction, 
skeleton, often it is a sort of machinery, a spatial lay out and sequence. The 
most famous example of such dispositif in Foucault’s work is no doubt the 
panopticon. The theatre with its complex organisational structure is clearly a 
dispositif, or spatial constellation. Again, in a leap beyond Foucault’s own 
anti-dialectical stance, we recognize in the heterotopias dispositif-like 
qualities, a ‘Dialectik im Stillstand’, taking a place between the non-discursive 
realm of the oikos and the discursive world of the agora. 

In the process of the differentiation of the three spheres, the sacred 
differentiated maybe most, for it was the embryo, the kernel of what we call 
“culture”. Theatre is again a good example. Tragedy originated from the cult 
and rites of Dionysos, so in the Greek theatre we can see the secularisation of 
a ritual. Sports and games originated as mythical rituals or as accompaniments 
of rituals (often burials), such as the games of the Acheans (the Greeks) held 
before the burning of Patroclos’s corpse in Homer’s Iliad102. Academia is 
another one. Education was in most societies and still is today a matter of the 
church, the mosque, the synagogue, and so is scholarship. The time of study, 
the time of the school, is etymologically via the latin word schola, based on 
the greek scholè: study is neither the duty of the household, the oikos, 
economics, nor the duties as citizens of the polis, politics. It is certainly not by 
incident that after the death of Socrates Plato and his pupils retreated to a 
sportschool to found the academia, Aristotle did the same, by locating his 
school in the gallery of a gymnasium. Both were institution of leisure, of 
physical training, so mental excersice, study could very well find a safe haven 
there. It is important to stress the scholé, the leisure time, of schools in the 
form of academia, at a moment when university are turned into institutions 
that are linked to economy and a managed as knolewdge factories.   

The secularisation of space can be understood as the extension of hieratic 
space into the profane space of the polis. All these secularized hieratic spaces 

 
102 Agamben gives this example to illuminate the intimate link between rituals and games. 
Agamben, 1989. 
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of the polis could be called Heterotopia, even if some prime examples of 
heterotopia in Foucault’s text, like the graveyard, are sacred in the true sense 
of religious spaces. It was and continues to be holy ground. The theatre, the 
museum, the stadion and the academia even if we don’t experience them as 
sacred (in the sense of religious spaces) belong to this third category of 
hieratic spaces. We believe that in this time of ruthless economization, it is 
important to remember these heterotopian origins. 

We could venture the hypothesis that many heterotopias were translated 
from event into building, from time to space, from a moment to the 
permanence of a place, as a reaction to a crisis. The first City Dionysia in 
Athens were held on the agora, with wooden grandstands for the public. When 
these collapsed, which must have been quite a calamity with many injuries and 
even victims, it was decided to build the Theater of Dionysus on the south east 
slope of the Acropolis. (Van Pelt and Westfall, 1991, 231) Similarly, Plato 
decided that a gymnasium outside the city walls would provide safer ground 
for the philosopher after the trial and death of Socrates, and so the Akadèmia 
came into existence.  

Heterotopias can, according to the second principle of Foucault’s 
heterotopology, can change function. In changing function, we believe, many 
heterotopias end up just becoming institutions of the city/state, and thereby 
extensions of the agora, or in other cases, they assume a stable function of the 
economic sphere. If we believe, following Arendt, the dialectics of modernity 
to reside in the tension between political equality and socio-cultural, ethnic, 
religious, linguistic or gendered forms of difference (or phrased tautologically 
in the clash of modernity and tradition), it is not difficult to understand the 
way in which heterotopian spaces not only constitute the vital spaces of 
mediation between these conflicting poles, but – in the moment of their 
demise – serve as instrumental extensions of the political sphere aimed at the 
regulation, normalization and disciplining of cultural, ethnic, religious or 
gendered differences, i.e. at the seeming elimination of the paradoxes and 
conflicts of modernity. We can see this transformation happen to many of the 
ideal-typical examples of heterotopian space. 

The school, for example, provides under these conditions no longer the 
sheltered space for the free development of identity through education and 
study. Rather, it becomes the disciplinary space where the canon of hegemonic 
culture is impressed on the student. Aesthetic mediation in this context 
becomes the vehicle of propaganda and deception. It is not by accident that 
aesthetic education figures so centrally within the modern Bildung tradition as 
the privileged means to inscribe the nomos upon the soul of the student. 
Within the ideal of Bildung, cultural development is made a prerequisite for 
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participation in society. Equality is no longer the horizon and consequence of 
the deliberate construction of a political sphere but is –translated as ‘equally 
initiated’– made into a requirement to be accepted to that political sphere and 
the yardstick to decide what actions are considered as adequate within it. 

At the very moment in which the mediating practices of third space 
become an extension of the political realm, they cease to exist as third space 
and return to the sphere of the political. The ‘third spaces’ that Foucault 
studied in his major works as part of his marked interest in the spatial 
workings of power - the mental asylum, the clinic and the prison -  are in fact 
not really heterotopian spaces but rather, as stated above, extensions of 
political space. The birth of the hospital means that is becomes a crucial 
institution for the functioning of society and is instrumental in its 
normalization, but it does derive from the sanctuary, the hospice, the place of 
refuge. In the same vein, The ship of fools could be considered a heterotopia 
but not the mental asylums of what he calls the classical age, the 17th and 18th 
century.  In devoting much of his work to the prison, the clinic, the insane 
asylum, he ended up studying primarily those heterotopias that had left behind 
their heterotopian status to become institutions of the polis, of policing, of 
discipline. Heterotopia becomes ‘sociotopia’.  

Foucault must have been aware of this. For it is possible that he forgot the 
small occasional text on heterotopia when writing his major work on prisons 
in the early seventies, but it is impossible that he forgot his major works on the 
rise of them mental asylum (Folie et déraison, 1961) on and the birth of the 
clinic (1963) when he was speculating between 1966 and 1967 on 
Heterotopia, so the fact that he does not at all stresses the cruel, repressive, or 
disciplinary aspects of heterotopia, would mean he is really thinking about 
other spaces than these institutions. He even avoids the word institution, 
calling them systematically ‘emplacements’.  

 
The death mask of the city  

As every heterotopia is defined as ‘temenos’, a cut out, with a system of 
opening and closing, every heterotopia is an “interior”. One could say that 
most heterotopias are just merely a façade in the city. Without façade the 
architecture becomes catatonic, without facial expression. Naked architecture 
is fine in nature, in green surrounding, but in the city there is a dress code: 
formal dress required.  No city without façades. The most meaningful ‘faces’ 
in the city are made up by its heterotopias: its temples and churches, its 
theatres and opera’s, its museums and libraries, its hippodromes and stadiums, 
in short its temples of culture, leisure and religious cult. Heterotopia is not 
only liminal space  (in the inside); it is meaningful and often very visible, 
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central, if not monumental (on the outside). No cities without its monumental 
heterotopias. They mark the character of the city, its ‘theatricality’: literally 
what is worth seeing. That is why most monuments are heterotopian and most 
heteropias are monumental. 

But this orchestration of heterotopias is risky. You cannot organize 
heterotopia top down. Heterotopia always comes somewhat from elsewhere, it 
is an inspired, inspiring space or institution. The official heterotopia tends to 
become a simulacrum, via the spectacular heterotopia. Getty’s Guggenheim 
Bilbao is a proverbial schoolbook example. But even this city marketing 
project testifies to the power of heterotopia. Even if many would consider it an 
empty gesture.   

But then, monuments are empty. Loos was right in the end: in a sense 
absolute architecture is a functionless, sculptural gesture in space: triumphal 
arches, graves, momuments, museums, colloseums, mausoleums, etc. All 
these monuments are the empty markers of the alterity and identity of culture 
as the handing over of empty, eternal signs. Exegi momumumtum aere 
perennius is the most immortal verse of Horatius, but it only conveys its own 
immortality. This empty transport (as Holderlin called the handing over of the 
tragic, the ‘translation’ of tragedy) is the function of monumental heterotopias. 
In them we not only celebrate the identiy of the city, of the people, of the 
nation of the state, but also the alterity of the ancestors, the gods (the others 
par excellance), the dead, the strangers (Oidipous), the exotic,  the sublime, 
the immemorable. The eternity of the momunents is their otherness in contrast 
to the transience of the everyday. That explains why so many heterotopias are 
monumental.  Pericles told, according to Thucydides, the Athenians in his 
funerary speech that the Acropolis was a gesture that would be admired for 
centuries and would outlast Athens itself - in fact the building of  Acropolis 
has exhausted Athens, so it was the beginning of its demise.  But he was right: 
the acropolis is all that remains really from ancient Athens, and it has been 
admired for centuries.  

The same could be said of Rome. Ancient Rome: a collection of ruinous 
heterotopias: the colosseum, the terms of Caracalla, the pantheon, the grave of 
Augustus, the pyramid of Sestus, even the triumphal arches and stoas of the 
Forum are heterotopias. When large parts of Ancient Rome had returned to 
nature (fields, orchards, wasteland), as in the time of Piranesi, the ruins of old 
monumental heterotopias were haunting the visitor. Heterotopia constitute not 
only an important façade, an important face within the city and on the other 
hand an important inside space of ‘hidden appearance’, but the collection of 
ruined heterotopias also make up all that which outlasts its life: the ruins of 
heterotopian monuments make up the death mask of cities. 
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Back to Foucault: A new definition of Heterotopia (conclusion)  

Is it possible to ‘close’ the concept of Heterotopia? Are we not 
instrumentalizing heterotopia and in doing so, submitting the concept to an 
anti-neoliberal, anti-imperial overstretch? Indeed, heterotopia can but be a 
concept that is ‘open’,  a concept which is always a question of debate. The 
same holds for utopia. It is hard to say what utopia is. In fact, it is many things 
at the same time: a literary genre, a blue print for a perfect society, a limited 
social experiment, a social, collective, almost religious longing for a better 
world, for more justice and peace, more freedom, equality and brotherhood, 
but also the realized totalitarian state. The many interrelated but shifting 
meanings of the concept tend to make it a contradiction in terms. Similarly, it 
might in the end prove impossible to ‘close’ the concept of heterotopia, to 
make it once and for all a fully consistent term. You cannot identify difference 
or alterity for it would become identical, same and indifferent. The ‘migrating’ 
of the term makes the concept rich. We, nevertheless, tried to make the term 
sufficiently consistent to use it as a name for a collection of places, 
institutions, that escape the everyday; as the name for all the places (or 
institutions) that make up the third sphere, beside or in between the private, 
economic and the public, political sphere.  

However inclusive our notion, the demarcation line between what can be 
called heterotopia and what can not has been drawn clearly. With this simple 
criterion (‘neither political nor economical’), we can look at contemporary 
examples and claim with a certain degree of confidence that the shopping mall 
is not a heterotopia, neither is the gated community, nor is the town hall, the 
courthouse, or the market place, the square, the street. The themed shopping 
mall in contrast might be called heterotopian, similarly the market place at the 
time of the festival market. At other times it is just a market, i.e. an economic 
space.  

For those who think we ventured too far from Foucault’s text here, we 
refer back to a quote which has been overlooked in most commentaries: 
“Perhaps our life is still ruled by a certain number of oppositions that cannot 
be touched, that institution and practice have not yet dared to undermine; 
oppositions that we regard as simple givens: for example between private 
space and public space, between family space and social space, between 
cultural space and useful space, between the space of leisure and that of work. 
All these are animated by an unspoken sacralization.” (Foucault 1984: 46-7) 
For our theory of heterotopia, this quote is crucial. It is in fact exactly these 
spaces that make up the realm of heterotopia:  social space (as opposed to 
family space) cultural space (as opposed to useful space) and space of leisure 
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(as opposed to work space).  Even the hieratic character of heterotopia is 
referred to in the ‘unspoken sacralisation’.    

If we recapitulate and return to Foucault’s lecture, as basic text, from the 
vantage point of our findings, what then is left of Foucault’s tentative but 
extremely inspiring sketch for a program of research on space, his 
heterotopology, guided by the obscure concept of heterotopia? In his program 
Foucault offers us six principles, about seventeen examples and mentions on 
the way four, or in fact six types of heterotopias. However inspiring, this 
proved to be insufficient to build a conclusive and limitative definition of 
heterotopia. After our excursions in heterotopia, to Hippodamus’s third space, 
to the space of mediation and the space of play, the temonos as safe haven, we 
can resolve some of the pending questions.  

Let’s first look at the examples and eliminate some confusing ones: the 
prison is not (anymore if it ever has been) a heterotopia but an extension of the 
political sphere, just like a courthouse or a parliament is not a heterotopia. 
(even if it has, like the British parliament, very strange rituals). The ship is not 
a heterotopia because then airplanes, trains would all be heterotopias. Only the 
ship of fools or the cruise ship could be called heterotopias. But not every ship 
is a heterotopia. It is a means of transportion. A capsule. It is certainly not by 
accident that the city of Rotterdam at some point, has chosen to lodge illegal 
migrant in container barges in the harbour. These ships are closer to prisons 
and even to camps. Even the ship of fools was a moving detention camp, 
although, as a spectacle of freaks, it had its heterotopian overtones. The ship 
of fools opens Foucault’s history of madness. Again, we see how madness 
looses its heterotopian character to become incarcerated in the biopolitical 
disciplinary institutions of modernity, such as the psychiatric hospital, or 
insane asylum. The word asylum is interesting here: it is at the same time a 
safe haven for fools and a ban on them. They become not freaks inspired by 
the gods but sick human animals that have to be isolated.  

Foucault’s six principles still stand, some– his observation on 
heterochronias for example – with wider bearing than he indicated. Our 
central argument was to add a principle ‘zero’ which clarifies the other nature 
of heterotopian space, i.e. other than the oikos, other than the agora. 

Finally, his beginning of a typology – crisis / deviance / / illusion / 
compensation – however, leaves us in doubt. First, we added two typologies 
that we left out in literature as typologies: the heterotopia of eternal time (the 
library and the museum), and the heteotopia of the feast. They went unnoticed, 
mostly due to translation, we believe. So here we added nothing to Foucault, 
but corrected the reception of the text, as the synthesis of these two types in 
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fact supplies the formula to understand the newness of the themepark, as a 
formidable synthesis between the museum and the fair.  

But we also want to substract things from Foucault. We already suggested 
rejecting most heterotopias of deviance, for most of them have become, as we 
just argued, disciplinary institutions. The heterotopias of crisis, perhaps the 
origin of all heterotopias, are a sort of spatialised or specialised space 
corresponding to stages of transition (youth camps for the youth, the 
honeymoon for marriage, the retirement homes for old age). They are and 
remain heterotopian in structure. The heterotopias of illusion are abundant 
these days as we live in a society of spectacle (the keyword of the magazine 
Potlach that contains the seeds of the internationale situationiste and therefore 
of the book la société du spectacle, was: leisure).  

Perhaps most problematic are the heterotopias of compensation, for the 
examples Foucault gives are more effectively classified as utopias than 
heterotopias. Foucault opens his discussion of heterotopias by placing these 
places as ‘really existing’ in opposition to the fictitious character of utopias, a 
rather unconvincing description of the latter. In one simple sentence Foucault 
brushes aside all the utopian experiments, all the fatally flawed attempts at 
realizing an ideal society in spaces more gruesome and real than we can 
fathom. Indeed, the Jesuit colonies are utopian communities, with clear 
heterotopian characteristics as their organization seems to be so clearly 
modelled after the convent or cloister. However, these communities included 
parallel societies complete with houses and public spaces, streets and squares, 
places of worship and repose, the everyday as well as the holiday.  

As said, Foucault introduced the concept of heterotopia in contrast to the 
notion of utopia: the one a real inversion, the other a non existent inversion, 
reflection of society (Foucault 1967). We pointed to heterotopia as a result of 
Foucault’s anti-utopianism. Even the Jesuit colonies in South America, which 
are clearly utopian experiment, or experimental utopian communities, are 
called heterotopias by Foucault. He has a point. They are laid out over society 
based on the blue print of the cloister, just like the society Morus evoked in his 
book Utopia. However, we cannot but acknowledge the utopian dimension of 
the Jesuit colonies. More importantly, these Jesuit colonies show us one 
particular way of conceiving of utopia, namely as the extension of one 
heterotopia over the whole of society, like in Thomas More’s Utopia: when 
carefully read one cannot deny that it is a mixed cloister that encompasses an 
entire society. One could call this this ‘the metastasis of heterotopia’ (as one 
of the forms of utopia, the theocratic one in this case – we will come back on 
this in chapter 5). Utopia is the dream of a better, the best possible, if not 
perfect society, so it is driven by transcendence and idealism. Heterotopia is 
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an immanent space existing escape, deviance, compensation, illusion, etc. So 
it can fullfil our fantasies of a another life than ordinary life, and in doing so 
represents an another world within this one. Heterotopia is a place of 
transgression and imagination and therefore an alternative to utopia. The 
theatre is and remains in that respect a paradigmatic heterotopia.  

We now know more precisely what is a heterotopia and what is not. 
Heterotopia is the third space, a space for otherness, and for mediation 
between public and private, between politics and economics. Moreover, we 
can define the heterotopian element or moment in every place or space: the 
themed mall is an economic space with heterotopian overtones. The themed 
gated community is a private space (even if formerly partly public) with 
heterotopian overtones. So is the themed city quarter, during a Christmas 
market for instance, a public space that has taken on heterotopian overtones. 
All institutions, buildings and places serving as the materialization of holidays 
are heterotopias: the beach, the holiday camp, the museum, the theatre. 
However, a hotel is not: it is a commercial institution for accommodating 
people on the move, it is a stand-in house. Only when it becomes a holiday 
resort we could say it has taken on heterotopian features: swimming pool, 
sauna, hamam, massage, sports fields, animation of all sorts.  

We could venture a new definition of heterotopia: from an anthropological 
(or sociological) point of view, heterotopias are a temporal or permanent 
spatial arrangement for rituals, games and social practices of alterity, 
deviance, leisure, etc. that are set apart from the everyday, i.e. from the 
economic realm and the political realm. From an architectural (or urbanist) 
viewpoint, we can only call heterotopia those spaces that are permanent, 
specialized and consecrated to these practices. 

In urban(ist) theory - our angle on the ongoing debate of the 
transformations of public space - the foucauldian notion of heterotopia has 
often been positioned in the margins, a liminal space, as zone, as unofficial 
space with tactical, subversive overtones close to de Certeau and Lefebvre 
(like gay cruising in parks), almost synonymous or migrating towards Sola 
Morales concept of terrain vague, a fringe space, where ‘otherness’ hides 
and/or flourishes. Some even claim heterotopias are almost invisible to 
outsiders103. We believe that is in itself not ‘wrong’ – there are marginal 
heterotopias, but it is counter the letter of Foucault’s text, think of the main 

 
103 See for this many of the contributions in our book Heterotopia And The City, especially 
Marco Senzatti‘s text tries to read heterotopia from the viewpoint of de Certeau and 
Lefebvre, as tactical, subversive, nomadic space as opposed to the strategic, affirmative, 
sedentary space of the official city.   



328 

examples:  the cemetery, the holiday camp, the cinema and the theatre, the 
library and the museum, are not marginal, let alone invisible. So our plea has 
been to stress the ‘centrality’ of heterotopia, starting from Foucault’s first 
principle of heterotopoloy: every society knows heterotopias. These places of 
otherness are crucial to any society. By engaging in an inquiry into the 
workings of the space of play, we believe we have proved this centrality of 
heterotopias.   

People have criticized our theory of the three spheres as being (ultimately) 
untenable, or at least not fit to analyze this age: what might be true for a 
household economy is not true for now: in a neoliberal, global capitalism, 
everything is economy. Well, we have tried to show from the third chapter 
onwards that the theory of the three spheres still holds for the capitalist society 
and the modern city. We believe that heterotopia names a realm outside the 
economic sphere. Like the holiday is the other of the work week. The feast is 
not an economic activity but rather an anti-economic activity: it is about 
‘killing’ time, free time, about transcendence and meaning (ritual), about 
“uselessness”, about plays, rituals and games,  about spilling and squandering. 
We believe that the monumental work of Paul Veyne on ‘Bread and games’ 
has proved how important the economy of gift was in ancient Greece and 
Rome. (Veyne, 1976). This economy of the Gift plays an important role in 
todays society too, both from the state in the form of subsidies, and from 
private instances in the form of sponsorship. But exactly sponsorship threatens 
to pull heterotopias into an economical logic, like management and marketing 
do.    

One of the most important issues underlying this book is the conviction 
that not everything is politics and not everything is economics, that there is a 
sphere that should be defended against the intrusions of these two predominant 
spheres. Just like the economisation of everything should be countered, in the 
same way we have to fight the re-politisation by militarisation which 
constitutes the ultimate context for the war on terror. One of the first steps to 
do so, is to build theories that make space for another angle than the economic 
or political one, for what is fundamentally outside the economy and outside of 
politics, not only as another economy or another politics, but as the other of 
economy, the other of politics: the space of play. (The task of  subsequent 
chapters is to adapt our all to ‘classical’, archaic, Greek theory to the modern 
and postmodern condition, and to try to make our general theory a bit more 
dialectical. But we first wanted to make a clear cut concept).  

Foucault’s first principle, which states that all cultures have their 
heterotopias, reads more then ever as a program - no culture without 
heterotopia - and his conclusion as a dire warning: ‘In civilizations without 
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ships, dreams dry up, and espionage takes the place of adventure, and the 
police that of the pirates’ (Foucault 1984: 49). Therefore we have to defend 
the spaces of imagination of the cultural sphere against politicisation and 
economisation. Heterotopia can and should be spaces where communities can 
meet, nourish and revive themselves. The power of heterotopias should be 
critically defended. Against the blurring of the spheres. It is worth to struggle 
for. If this were a pamphlet, the slogan to end with could be: Heterotopians of 
all countries, unite! 
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Bij de les blijven

Lieven De Cauter over de economisering van de KULeuven 

(De Standaard, dinsdag 12 april 2005) 

HET allerbelangrijkste bij de komende rectorverkiezingen van de KU 
Leuven is dat de nieuwe rector de economisering van de universiteit een halt 
toeroept. Want de universiteit is geen fabriek. Los van de economische en de 
politieke sfeer heeft ze een eigen taak: opvoeding en onderzoek. De 
universiteit is niet gebaat met een dictatuur van het managementsdenken. De 
cultureel-wetenschappelijke vorming van studenten, de academische vrijheid 
en het kritische denken worden bedreigd door dat soort economisering.  

Heel concreet leidt die economiserende tendens trouwens bij de meeste 
academici tot een kolossale werkdruk, tot en met een acuut verlies aan tijd 
voor de corebusiness: onderzoek. Omdat het allemaal meer en beter en vooral 
sneller moet. We zijn gegijzeld door een neoliberale logica van zelf geld 
genereren en presteren binnen tijdelijke contracten (die vaak aan nepstatuten 
grenzen). Er is nauwelijks tijd voor diepgang.  

Ook het onderwijs lijdt aan dat tijdgebrek. Het kan haast niet anders. Er 
ontstaat ook een heel eigen pseudo-activiteit: onderzoeksaanvragen 
uitschrijven en rapporten ineenboksen. De middelen voor de departementen 
laten afhangen van het aantal doctoraten is trouwens een miskleun: het kan er 
alleen maar toe leiden dat het doctoraat zijn waarde verliest omdat het 
bandwerk wordt.  

Is het u al opgevallen dat steeds minder academici de taak van intellectueel 
opnemen? Dat wil zeggen: dat ze zich vanuit hun academische autoriteit 
mengen in het publieke debat. Waarom? Hebben ze pleinvrees? Nee hoor. 
Volgens mij komt het vooral omdat ze volledig opgeslorpt worden door de 
universiteit als bedrijf. Door vergaderingen, visitatiecommissies, 
onderzoeksaanvragen, onderzoeksrapporten en natuurlijk het publish or perish 
-syndroom. Je moet publiceren, anders besta je niet. En publiceren betekent: 
bijdragen in tijdschriften die nauwelijks door iemand gelezen worden en waar 
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collega's elkaar druk citeren met het oog op de 'citation index', want ook dat 
levert extra punten op.  

De economisering die de universiteit bedreigt is door en door ideologisch 
aangedreven: privatisering, economisering, kwantificering. De dogma's van de 
dag. Terwijl de culturele sfeer, de diensten (openbaar vervoer, musea, scholen 
en universiteiten) aan een heel andere logica moeten beantwoorden dan de 
economische. De universiteit is geen kweekvijver voor de industrie. Als het zo 
doorgaat, worden alle centers of excellence aan onze universiteiten direct of 
indirect gesponsord en gestuurd vanuit het militair-industrieel complex (zoals 
in Amerika maar al te vaak het geval is). Dat kan toch niet de bedoeling zijn.  

Skolè - waarvan ons woord school is afgeleid - betekent in het Grieks: vrije 
tijd, onproductieve tijd, tijd voor studie, onderzoek en contemplatie. Plato 
richtte zijn Akademia op buiten de muren van Athene, ver weg van de agora 
en nog verder weg van de oikos en het economische leven. Alleen daar kon hij 
zich met zijn studenten ongestoord - en ook onbedreigd door politiek en 
economie - wijden aan de filosofie en de wetenschap. Dat is de kerntaak van 
de universiteit. Het is onze taak, en zeker die van de jonge academici, om voor 
die vrijheid met hand en tand te vechten.  

Ik kan alleen maar hopen dat de nieuwe rector van de KU Leuven resoluut 
kiest voor de eigenheid van de universiteit en dat de vertegenwoordigers ervan 
dát als basiscriterium nemen om hun stem uit te brengen.  

 
Lieven De Cauter (De auteur doceert cultuurfilosofie aan het departement 

architectuur, stedenbouw en ruimtelijke ordening van de KU Leuven.) 
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Het democratisch deficit van de K.U.Leuven 

(De Standaard, maandag 2 maart 2009) 

Het kan niet dat André Oosterlinck ceo voor het leven is en op die manier 
de keuze van de nieuwe KUL-rector mee bepaalt, vindt LIEVEN DE 
CAUTER. De macht van de voormalige rector is te groot, alleen durft 
niemand de kat de bel aan te binden.  

 
'André Oosterlinck heeft te veel macht, maar niemand durft het te zeggen'. 

Die zin heb ik de laatste maanden bijna letterlijk gehoord uit de mond van de 
meest verschillende personen: een professor in de bouwkunde, een dokter die 
het reilen en zeilen van Gasthuisberg van binnenuit kent, en een aantal 
menswetenschappers. Ook in mijn hoofd heb ik die zin vaak gehoord, vreemd 
genoeg.  

Oosterlinck is CEO voor het leven van de associatie Leuven - de 
universiteit en twaalf hogescholen -, het grootste 'onderwijs- en 
onderzoeksconcern' van België. Het gaat niet aan dat er boven de rector een 
ceo voor het leven staat. Het begrip is overigens een contradictio in terminis. 
Als er iets goed is aan ceo's, dan is het wel hun verloop.  

Ook Oosterlinck moet dringend geëvalueerd worden. Door de universitaire 
gemeenschap, niet door zijn vriendjes in de bestuursorganen. Of de twee 
bekende kandidaten voor de rectorverkiezingen, Oosterlinck-boys zullen 
blijken te zijn of breken met zijn beleid moeten we afwachten104. Wat mij 
betreft was het herverkiezen van Marc Vervenne overigens de enige juiste 
manier om de puntjes op de i te zettten. Wij hebben hem verkozen, hij is op 
een onrechtmatige manier teruggefloten, dus wij herverkiezen hem. Maar dat 
heeft niet mogen zijn. Dus is het hopen dat een andere kandidaat in het 
weekend het licht heeft gezien en voor een tegengewicht zorgt. 

 
104 De oorspronkelijke tekst was hier stelliger, als schot voor de boeg ging ik ervan uit dat 
Mark Waer ook een Oosterlinckboy was, maar dat bleek voorbarig. Daarvoor mijn excuses. 
Nu, achteraf bekeken trekt ook hij volop de kaart van de neoliberalisering.   
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Dat is niet evident. Want Oosterlinck intimideert zijn tegenstanders. Bij de 
vorige rectorverkiezingen publiceerde ik in De Standaard een pleidooi voor 
academische vrijheid en tegen de universiteit als bedrijf105. Ik werd 
onmiddellijk op Oosterlincks bureau ontboden en we hadden een zogenaamd 
'openhartig' gesprek, maar toch was hij duidelijk. 'U hoort niet thuis op een 
faculteit toegepaste wetenschappen', zei hij. (Ik geef inderdaad cultuurfilosofie 
en aanverwante vakken aan de architectuurstudenten.) Ik antwoordde: 'Ik mag 
hopen dat dit geen intimidatie is.' 'Natuurlijk niet', zei hij. 'U verdedigt uw 
visie met verve', zei hij en hij liet mij gaan.  

Maar als hij al de tijd maakt om een kleine garnaal aan de universiteit die 
een opiniestukje schrijft hoogst persoonlijk op de vingers te tikken, wat doet 
hij dan als er echt iets op het spel staat? Oosterlinck heeft te veel macht, 
iedereen is bang van Oosterlinck. Iemand moest het toch ooit eens zwart op 
wit en luidop zeggen. Dus ik hoop, en ik niet alleen, dat de universiteit dit 
democratische deficit ongedaan maakt. En niet dat ze bijvoorbeeld de 
'screeningprocedure' voor rectorkandidaten in de volgende legislatuur weer op 
tafel legt. Want dat betekent niets anders dan dat Oosterlinck de kandidaten-
rector zou kunnen preselecteren.  

 
 

 
105 Zie het stuk hierboven, maar ook een langere tekst in de Standaard der letteren, Einde 
van  de vakantie, pleidooi voor academische vrijheid’, intussen openomen in De
Oorsprongen of het boek der verbazing, Lannoo Campus, 2011.  
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Blijf van ons zaad af! 

(Indymedia, 28 april 2009) 

Er is een samenzwering aan de gang tegen de boeren; tegen de vrijheid van 
landbouwers om de zaden te zaaien die zij generaties lang hebben gebruikt. 
Monsanto en andere transnationale bedrijven proberen de voedselproductie 
van de planeet te monopoliseren. Niets minder. Fraai businessplan. De 
weerstand tegen dit plan is letterlijk van levensbelang. Europa laat begaan, 
maar in Duitsland is de poging van Monsanto om maïs te monopoliseren 
onlangs door de overheid verworpen (DS 16.04). 

De Duitse minister van Landbouw heeft een moedige daad gesteld: zij 
heeft beslist om het monopolie op maïs van Monsanto (gepatenteerd als Mon 
810) af te wijzen. Dit monopolie zou betekend hebben dat boeren niet alleen 
hun zaden moeten kopen bij Monsanto, maar dat elk jaar opnieuw moeten 
doen, want Monsanto blijft eigenaar van de genetische code van dat maïs. Dat 
geeft Monsanto recht om zelfs velden te komen controleren en de mogelijk om 
ook de bijhorende pesticiden te slijten (Monsanto was eertijds producent van 
Agent Orange, dus ze zijn daar goed in). Landen als Duitsland kunnen zich 
nog verdedigen tegen reuzen als Monsanto, maar arme of zwakkere landen 
niet. Zwakkere landen zijn een gemakkelijke prooi. Neem Irak. 

De landbouwers in Irak hebben generaties lang, zoals alle boeren ter 
wereld, in een informeel systeem hun zaaigoed verworven. 
Landbouwbedrijven bewaarden zaden en de vrije uitwisseling van 
plantenmateriaal onder landbouwers was zoals overal gebruikelijk. Het is 
sinds mensenheugenis de basis van alle landbouw. De Iraakse grondwet 
belette de eigendom van biologische grondstoffen. Maar dat is nu verleden 
tijd. Op 26 April 2004, ondertekende Paul Bremer the third, toen baas van Irak 
(herinner u de coalition provisional authority) Order 81, die landbouwers het 
opnieuw gebruiken van zaden van nieuwe genetisch gemanipuleerde 
variëteiten die in het kader van de wet worden geregistreerd, verbiedt. Ze 
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mogen geen zaden meer bijhouden en moeten betalen aan de zogenaamde 
zaadeigenaar. Order 81, dat kadert in het USAID-programma voor Irak, 
bevestigt dat de Amerikaanse (zoals de meeste) buitenlandse 
hulpverleningsprogramma's hoofdzakelijk moeten dienen om de bedrijven in 
de V.S. en Europa een handje te helpen. Order 81 kent de bedrijven volledige 
controle over de zaden toe voor maar liefst 20 jaar. De wet maakt niet alleen 
het opnieuw gebruiken van zaden onwettig maar ook „gelijkaardige“ 
zaadaanplanting strafbaar. 

De transnationale bedrijven van de agro-industrie willen datzelfde spel 
overal spelen. Denk aan Duitsland. En wat Monsanto doet met maïs, doet 
Bayer met rijst. De privatisering van het zaaigoed is een misdaad, niet alleen 
tegen landbouwers, maar een misdaad tegen de mensheid en tegen de planeet. 
Zoals water en lucht zijn ook zaden van iedereen. Een mens zou er 
gotverdikke eco-terrorist an worden. Dood aan Monsanto! Blijf van ons zaad 
af! 

 
Lieven De Cauter, cultuurfilosoof, initiatiefnemer van het BRussells 

Tribunal 
 

Dit stuk werd geschreven naar aanleiding van de International Seeds Day van zondag 26 
april, een initiatief van INEAS. Meer info: www.ineas.org/events.htm ; bekijk de video: 
www.youtube.com/watch?v=IB1yU278zk ; zie ook: www.Brusselstribunal.org 
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Pleidooi voor een Nieuwe Linkse Alliantie 

 (9 juni 2009, ongepubliceerd) 

Het goede nieuws van deze verkiezingen was natuurlijk dat de bruine 
vloek van het Vlaams Belang verbroken werd, en daarmee een zware 
donderwolk die al te lang boven Vlaanderen hing enigszins is opgeklaard. Het 
is vanaf heden een stuk minder beschamend om Vlaming te zijn. Maar daar 
staat natuurlijk tegenover dat wanneer je N-VA, LDD en Vlaams Belang 
samen neemt, Vlaanderen wellicht nog nooit zo rechts heeft gestemd en 
vooral, met het succes van de CD&V erbij, behoudsgezind.  

  
Hoe is het mogelijk dat links juist in deze historische constellatie zo slecht 

gescoord heeft? Het is nu voor iedereen die niet ideologisch tiendubbel 
stekeblind is, zonneklaar dat het neoliberalisme gefaald heeft. En niet alleen 
gefaald maar het heeft de mensen open en bloot massaal bedrogen en bestolen.
Niet alleen de arbeiders van weleer, en zoals vanouds, maar ook de 
spiksplinternieuwe deelgenoten van het ‘volkskapitalisme’ zitten op zwart 
zaad, terwijl de bankiers en de ceo’s hun bonussen blijven optellen, zoals de 
buishoedendragende-dikkesigarenrokende kapitalisten op de spotprenten in de 
linkse blaadjes van weleer. Toen was het ongeloofwaardig (geworden), nu 
overtreft de realiteit (weer) de fictie. En toch scoort links niet! Hetzelfde bij 
groen: de planeet begint het warempel warm te krijgen en iedereen weet dat 
optreden nu echt hoogst dringend is, maar groen is niet hot. Niet te begrijpen.  

  
Wij zien maar één oplossing: een nieuwe brede maar echt linkse partij. Een 

werkelijk radicaal ecologische en echt sociale, en dus socialistische partij. Dat 
wordt na deze verkiezingen duidelijker dan ooit. Dat is de enige kans voor 
links in Vlaanderen. Het is de enige kans op rechtvaardigheid tussen de 
mensen en rechtvaardigheid tegenover moeder aarde, de planeet. En het zou 
lonen. Een klein rekensommetje leert dat een coalitie of samensmelting - of 
een kartel voor mijn part, een monsterverbond - tussen SP.A , Groen!, SLP en 
Pvda + van deze nieuwe alliantie meteen de grootste partij in Vlaanderen zou 
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maken. U zegt dat het water tussen die partijen veel te diep is? Ik denk dat 
men zou moeten leren leven met een sterk uitgesproken linker- en 
rechtervleugel binnen eenzelfde, grote populaire volkspartij. Dat is al een 
kleine eeuw lang de sterkte van de CVP/CD&V. Niet haar zwakte.  

Wij denken dat dergelijke boogspanning tussen een linker- en 
rechtervleugel ook ter linkerzijde met meer wederzijds respect en minder 
sektarisme moet geprobeerd worden. Het is de enige mogelijkheid. Erik De 
Bruyn en Peter Mertens en hun aanhang die zorgen voor het echte linkse 
militantisme en slagkracht (waarbij ze zeker op syndicale sympathie zullen 
kunnen rekenen), de groenen die zorgen voor nestwarmte en de broodnodige 
ecologische druk in het midden (want ecologie wordt gemeengoed en moet 
gemeengoed worden) en de Vande Lanottes, de Anciaux, de Janssens, de 
Geert Lamberts die zorgen voor de reaalpolitieke en dus paarse toetsen. 

  
Dus roepen wij de hele, brede linkerzijde op om de wonden te likken en te 

gaan samen zitten om naar de toekomst toe, te werken aan een brede maar echt 
linkse alliantie. De bottomline, de kern van het programma, kunnen wij u 
alvast meegeven: de toekomst zal ecologisch en sociaal zijn, of zal niet zijn.  
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Wat na Kopenhagen? All hands on deck! 

(Indymedia, 20 december 2009) 

De top van Kopenhagen was al mislukt voor hij begon. Cultuurfilosoof 
Lieven De Cauter somt enkele redenen op waarom het wel moest mislukken. 

 
De top van Kopenhagen was al mislukt voor hij begon. Allereerst is er de 

afwezigheid van het thema demografie op de klimaattop, iets waaraan in de 
commentaren weinig of geen aandacht is besteed. In 2000 waren we met 6 
miljard, nu zijn we al met 6,7 tot 6, 9 miljard[i], dat betekent dat we tegen eind 
2010, begin 2011, al met zeven miljard zullen zijn (volgens de US Census is 
dat tegen 2012[ii], ook goed).  

Demografen die beweren dat we tegen 2050 maar met 9,1 miljard zullen 
zijn, dromen (zoals de 47 leden van de UN Commission on Population and 
Development[iii]). Een geloofwaardiger projectie lijkt me 10 miljard tegen 
2035[iv]. Dus wellicht rond de 11 à 12 miljard tegen 2050. Ik durf er niet aan 
denken. Maar ik moet eraan denken, want ik heb kinderen en dus wellicht ook 
kleinkinderen.  

Maar ook een demografische groei tot 9 miljard, is op zichzelf een 
gigantisch probleem omdat het een directe impact heeft op de grenzen van ons 
ecosysteem. 9 à 10 miljard mensen zullen samen veel meer CO2 uitstoten dan 
wij nu en zullen ook meer water en voedsel nodig hebben, etc. Dat begrijpt het 
kleinste kind. Maar het stond niet op de agenda in Kopenhagen. Een radicale 
demografische politiek, geboortebeperking om maar het woord te noemen, zou 
hoog op de agenda moeten staan van elke poging om een ecologische 
catastrofe te vermijden. Maar niemand spreekt daar nog over, het lijkt wel 
taboe.  

Het verschil is nochtans te merken, tegen 2050 zou China, dat al decennia 
aan actieve geboortebeperking doet, ‘slechts’ 1.4 miljard mensen tellen, 
terwijl het Indiase subcontinent (dat is India/Pakistan en Bangladesh) 2,4 
miljard![v] Dat maakt een verschil van dag en nacht. Dus de wereld moet 
dringend ecologie en demografische politiek integreren - taboe of niet. 
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Als tweede aangekondigde mislukking zijn er natuurlijk de tegenstellingen: 
de tegenstelling tussen arm en rijk, tussen de VS en China, tussen de experts 
van de milieubeweging en de onwil van de politieke leiders. Daarover zijn 
intussen al heelder kranten volgeschreven en dat zal in de komende dagen nog 
verder echoën.  

Wat niet zal gezegd worden is dit: dat het Pentagon als organisatie de 
grootste consument van olie ter wereld is en dat die uit elke klimaat-deal, ook 
uit Kyoto, is gehouden. Zelfs volgens de 2006 CIA World Factbook, zijn er 
slechts 35 landen (van de 210) die meer olie per dag consumeren dan het 
Pentagon [vi]. Stel je voor. Save the planet, End the War, is echt geen slogan 
van gesjeesde vredesactivisten die alles dooreenslaan.  

Richard Branson, stichter van Virgin, van zijn kant roept in de 
International Herald Tribune (18.12.09) de wereldleiders op om veel meer te 
investeren in alternatieve technologie. Hij zegt dat de economie gebaseerd op 
fossiele brandstof in 10 tot 20 jaar zou kunnen worden omgeturnd tot een 
groene economie gebaseerd op andere technologieën. Bravo. Maar tegelijk 
zou deze uitvinder van de goedkope vluchten in eigen hart moeten kijken: 
goedkope vluchten zouden moeten worden verboden, en wel nu meteen, ze 
zijn een misdaad tegen de planeet en totaal oneerlijk omdat ze (een beetje 
zoals het Pentagon, maar niet zo flagrant) uit de deal worden gehouden: in de 
prijs van een ticket zit de ecologische kost, de voetafdruk helemaal niet 
verrekend.  

Nu, we zitten allemaal in dezelfde paradox gevangen: de vakbonden 
verdedigen een SUV voor Opel Antwerpen, terwijl SUV’s zouden moeten 
verboden worden. En vele gezinnen in Vlaanderen hebben twee auto’s (ook de 
voormalige directeur van Greenpeace). Ikzelf ook en ik bewoon daarenboven 
een historisch pand dat een kleine ecologische ramp van een tochtgat is. Dus: 
impasses, paradoxen en hypocrisieën opsporen, waarvan ik er hier zomaar 
willekeurig een paar gigantische en minder gigantische heb samen gezet, en 
als gordiaanse knopen ontwarren is de boodschap. 

Een derde aangekondigde mislukking is het tanend besef van urgentie. Er 
verschenen voor Kopenhagen alarmerende studies die aantonen dat zowel in 
de Verenigde Staten als in Europa het besef van de klimaatopwarming sinds 
2007 (het jaar van Al Gore en het vierde IPCC- rapport) sterk is achteruit 
gegaan.  

Wat kunnen we daaruit leren? Dat ook wij, de publieke opinie, 
medeplichtig zijn aan de onwil en onmacht van onze politici. De waarheid is 
dat er geen ‘draagvlak’ is, zoals dat heet, bij de bevolking voor radicale 
maatregelen (zeker niet in Amerika waar de klimaatsceptici, al dan niet 
rechtstreeks betaald door de olie-industrie, nog altijd huis houden).  
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Positief geformuleerd kunnen we eruit leren dat een klimaatplan ook 
voortdurend didactische maatregelen moet bevatten. Ik geef één en slechts één 
voorbeeld dat morgen kan worden geïmplementeerd: autoloze zondagen. 
Autoloze zondagen zouden de CO2-uitstoot en de uitstoot van fijn stof met 
laat ons zeggen 10 à 15 procent doen dalen, dat is al een gigantische winst. En 
ze zouden ‘de mensen’ leren het openbaar vervoer te gebruiken, leren de fiets 
te nemen - ikzelf heb ook ontdekt dat fietsen in Brussel niet zo onmogelijk is 
als eerst gedacht door de jaarlijkse autoloze zondagen. De horeca en de sociale 
cohesie zouden er wel bij varen. En wie kan aantonen verlies te lijden, zou 
heel makkelijk kunnen worden vergoed.  

De oliecrisis was klein bier vergeleken met de klimaatcrisis die eraankomt. 
Echt. Al wie de autoloze zondagen meemaakte, heeft er de beste herinneringen 
aan. En iedereen, jong en oud wist van de oliecrisis, precies door die autoloze 
zondagen. Dus wat autoloze zondagen vooral zouden doen: de bevolking 
bewust maken dat er wel degelijk een uiterst urgent probleem is. Waarom nu 
niet meteen van elke zondag een autoloze zondag maken? Het kon in 1973. 
Omdat het toen voor de economie was en nu niet. Dat is de waarheid. En toch: 
autoloze zondagen nu! Ook en vooral als gigantische didactische operatie.  

Gewoon doen! België zou er als klein land, dat een kruispunt is van 
verkeer en dus een ramp qua CO2-uitstoot, internationaal mee scoren. Het is 
een manier om voorbij Kopenhagen te kijken en tegen Jan en alleman te 
zeggen: All hands on deck! Na de mislukking van de diplomatie, is het tijd 
voor drastische didactiek. 

Lieven De Cauter is cultuurfilosoof. 
 

[i] http://www.ibiblio.org/lunarbin/worldpop 
[ii] https://ask.census.gov/cgi-bin/askcensus.cfg/ 
[iii] http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=13451&Cr=population&Cr1 
[iv] http://www.ibiblio.org/lunarbin/worldpop 
[v] http://manyeyes.alphaworks.ibm.com/manyeyes/visualizations/projected-wor... 
[vi] http://www.workers.org/2009/world/pentagon_1224/ 
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De kern van de ggo-zaak: de aarde is niet te 

koop 

(DeWereldMorgen, 31 mei 2011) 

Het is treurig dat in het hele debat rond de gedeeltelijke vernieling van het 
test-aardappelveld in Wetteren door het Field Liberation Front de kern van de 
zaak nauwelijks aan bod komt, schrijft cultuurfilosoof Lieven De Cauter.  

 
De kern van de zaak is niet dat Bart Staes (of althans zijn moestuin) zowat 

wordt belaagd omdat hij de actie van burgerlijke ongehoorzaamheid 
voorzichtig verdedigde als deel van het democratisch debat. Wouter Van 
Besien, voorzitter van Groen!, vond dat hij snel moest ingrijpen en Groen! 
veroordeelde officieel de actie. Zelfs de milieupartijen durven op dit moment 
milieuactivisme niet meer verdedigen. Triestig. 

Over de criminalisering van activisme heb ik het al vaak gehad, dus dat 
debat laat ik hier even liggen, maar het ‘hooliganisme’ noemen (dat is geweld 
voor de kick), zoals SP.A-senator en gelauwerd wetenschapster Marleen 
Temmerman doet in De Standaard (31 mei), is tekenend. 

Sorry, er is geen geweld gepleegd. Vernieling van goederen is, ook in 
juridische termen, nog iets anders dan geweld. Maar daar wou ik het dus niet 
over hebben. De kern van de zaak is voor mij verder niet het gevaar en de 
gevolgen op lange termijn van ggo’s (genetisch gemodificeerde organismen) 
voor mens en natuur, voor de volksgezondheid en de biodiversititeit, hoezeer 
dat ook een zorg moet zijn en voorwerp van debat. De kern van de zaak is 
zelfs niet of we ggo’s nodig hebben om hongersnoden te vermijden. Hoewel 
ook dat een heel belangrijke discussie is. Onderzoek toont aan dat de positieve 
effecten op voedselvoorziening minimaal zijn, maar goed. 

De kern van de zaak is de privatisering van gemeengoed van de mensheid. 
Alle andere thema’s moeten bekeken worden vanuit dat perspectief. Het is 
echt geen goed idee dat Monsanto en een handvol andere multinationals een 
hongersnood moet voorkomen, of verantwoordelijk zijn voor volksgezondheid 
en biodiversiteit, want één ding is zeker: Monsanto is alleen geïnteresseerd in 
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winst en dus de korte termijn. Maar juist over voedsel, gezondheid en 
biodiversiteit moeten we denken op de lange, heel lange termijn. 

In alle bladzijden die De Standaard wijdt aan de actie in Wetteren, komt 
deze problematiek van de privatisering alleen zijdelings aan bod. In een artikel 
‘van de wetenschapsredactie’ (onder de titel ‘To G or not to G’) is het 
welgeteld één woord: ‘commercialisering’. Ook in het opiniestuk van Open 
VLD-politica Patricia Ceysens is het geen thema. Nu ja, zij gelooft wellicht in 
het neoliberale dogma dat de wereld beter wordt door de privatisering van 
alles. Marleen Temmerman doet in haar opiniestuk een stuk beter. Over het 
verstoren van een debat met ggo-expert Marc van Montagu door 
milieuactivisten schrijft ze: “Ook zijn pleidooi voor onafhankelijk onderzoek 
en strenge controles om te vermijden dat de zaaigoedmultinationals zoals 
Monsanto het terrein zouden domineren, werd niet gehoord.” Maar even 
verderop lezen we deze merkwaardige zin: “Terwijl de discussie onmogelijk 
blijft, wordt het terrein stilaan ingepalmd door multinationals en wordt 
onafhankelijk onderzoek moeilijker en moeilijker.” Alsof het de schuld is van 
de fanatieke milieuactivisten dat de multinationals alles inpikken. Come on, 
zeg!  

De enige die dat thema echt centraal stelt, is de zwaar belaagde Bart Staes 
(niet in De Standaard, maar op de website van DeWereldMorgen.be – 
tekenend?): “Nu reeds hebben 10 bedrijven wereldwijd twee derde van de 
zaadmarkt in handen. Tien bedrijven hebben wereldwijd 84 procent van de 
agrochemicaliën in handen en 10 supermarktketens (waaronder Wall-Mart, 
Carrefour en Tesco) hebben 25 procent van de wereldmarkt in handen. De 
GGO-technologie zit in de handen van deze grote multinationale 
ondernemingen. En ieder wetenschappelijk onderzoek, al dan niet 
onafhankelijk opgestart, komt uiteindelijk onder druk van het grote geld in 
handen van die voedselgiganten. Het gaat om duur en hoogtechnologisch 
onderzoek waarbij ontzettend veel overheidsgeld en steun voor het 
biotechnologisch onderzoek direct of indirect naar dit soort bedrijven gaat. Er 
bestaat een sterke verwevenheid tussen overheid, universiteiten en industrie. 
En de industrie beslist al te vaak mee over de aard en de inhoud van de te 
financieren programma's. Er is het veel voorkomend fenomeen dat adviseurs 
van voedselveiligheidsagentschappen na verloop van tijd overstappen naar de 
voedselgiganten. Recentelijk werden meerdere mistoestanden blootgelegd in 
de Europese VoedselVeiligheidsAutoriteit EFSA.” 

Dàt is de kern van de discussie over de actie op het testveld in Wetteren. 
We moeten ophouden met de perverse logica van socialisering van de kosten 
en privatisering van de winsten: de belastingbetaler betaalt het dure onderzoek 
en de multinationals gaan met de winsten lopen. Die privatisering is in 
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economische termen een vorm van ideologisch vermomde diefstal, of toch 
minstens ontvreemding van goederen en rijkdom. Denk aan Electrabel: wij 
hebben de kerncentrales gebouwd en afbetaald, zij gaan lopen met 
gigawinsten (die wij natuurlijk ook nog eens betalen). 

Deze privatiseringswoede getuigt van een blindheid die ook 
‘fundamentalistisch’ te noemen is: na zoveel bewijzen van de falikante 
gevolgen ervan, van crisis naar crisis, gaat men er onverminderd mee door.  

Het lijkt de enige remedie: Griekenland zit in het slop, wel, dan gaan we de 
Griekse stranden privatiseren. Terwijl het strand toch wezenlijk van iedereen 
is. Zo was er een economische journalist (ook in De Standaard) die een paar 
jaar terug vaststelde dat de pollutie in de oceanen zorgwekkend was. Zijn 
oplossing: de oceanen privatiseren. Dat is toch ziek. 

De eenentwintigste eeuw zal beheerst worden door een strijd voor het 
ecologisch evenwicht op de planeet (juist vandaag waarschuwt het 
International Energieagentschap dat we er niet zullen in slagen om de CO2-
uitstoot te beperken en dat de temperatuur op aarde wellicht met meer dan 
twee graden zal stijgen tegen 2100, misschien zelfs met vier graden). 

We moeten juist veel meer dingen als gemeengoed beschouwen. Niet 
alleen de lucht (die we voorlopig nog niet hebben geprivatiseerd, hoewel 
emissierechten in die logica zitten) en water (dat we volop aan het privatiseren 
zijn), maar het hele milieu. Het hele ecosysteem is gemeengoed, men zou 
kunnen zeggen het hoogste goed. 

Landbouw is cruciaal voor het overleven van de mens en dus is zaaigoed 
gemeengoed. Dat Monsanto en nog een paar van die agro-giganten naar eigen 
zeggen door zowat alles te patenteren een quasimonopolie willen op de 
voedselproductie op wereldschaal is crimineel. 

Ook hier legt Bart Staes de vinger op de wond: “De grote ggo-giganten 
zorgen voor een koppelverkoop van zaden en herbicides met een contractueel 
verbod op het gebruik van zaaizaad. 

Boeren moeten dus elk jaar weer de kassa's van de voedselgiganten 
passeren. In opkomende landen als Argentinië, Paraguay of India worden 
boeren eerst gelokt met goedkoop zaad maar naar verloop van tijd moeten ze 
hoge royalties betalen, tot 20 dollar per ton. Kleine boeren gaan overkop en 
hun grond wordt opgekocht door grootgrondbezitters. 

Daarbij vergeleken zijn de vernielingen van het veld in Wetteren klein bier. 
Ja toch. Dat die boodschap maar niet doordringt in het debat en in de hoofden 
van de mensen (en de bedremmelde wetenschappers), is niet alleen intriest 
maar stilaan hemeltergend en misschien zelfs levensbedreigend. 

Dat genetische codes van aardappelen, zaden en zelfs dieren (zoals de 
fameuze varkens van Monsanto) privé-eigendom worden, is ethisch 
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verwerpelijk en uiterst gevaarlijk. Juist op het moment dat we de aarde moeten 
zien als gemeengoed, wordt alles geprivatiseerd, dat wil zeggen ondergeschikt 
gemaakt aan winst en speculatie. Ziek, zeg ik, pervers en misdadig. 

Daarom is er dringend nood aan een radicaal ander landbouwmodel, ook 
daarin sta ik pal achter Bart Staes, die pleit voor 'een agro-ecologie als een 
model waarbij er voldoende, veilig en gezond voedsel geproduceerd kan 
worden door landbouwers, hier en in de derde wereld, en dit in volle 
autonomie en met zicht op een voldoende hoog inkomen'. 

Ja, er is duidelijk werk aan de winkel. Daarom verdienen de ecoclowns van 
het Field Liberation Front onze sympathie. Al zouden ze zeker moeten 
werken aan hun communicatie. De boodschap is nochtans doodsimpel en 
zonneklaar (met dank aan Greenpeace): ‘The Earth is Not for Sale!’ 

(‘You Fuckers!’ - wil de hooligan in mij er bij schreeuwen. Of zelfs: ‘Dood 
aan Monsanto!’ Maar ik zal mij maar beheersen en het gewoon houden op 
nadrukkelijke kapitalen: DE AARDE... IS NIET... TE KOOP!)   
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Activisme is geen geweld (en activisme 

verdedigen al helemaal niet) 

(DeWereldMorgen, 6 juni 2011) 

Activisme criminaliseren - zoals nu gebeurt bij de actie tegen het GGO-
aardappelveld - is slecht voor de democratie. Het gaat bij activisme om daden 
die niet anders kunnen dan de grenzen aftasten van wat wettelijk kan en 
maatschappelijk aanvaardbaar is. Activisme is meer dan alleen maar vrije 
meningsuiting, in de zin van spreken en schrijven, het is meer dan discours. 
Een actie is een handeling, een politieke daad. Zonder die daad beweegt er 
niets. Het is niet met een opiniestuk dat we de wereld gaan veranderen. Nu is 
het debat in alle hevigheid losgebarsten. 

Waarom? Door een daad, door directe actie. Juist doordat het over de 
schreef gaat, zet activisme iets in beweging. Dat criminaliseren is slecht voor 
de democratie. Het gaat bij activisme om daden die niet anders kunnen dan de 
grenzen aftasten van wat wettelijk kan en maatschappelijk aanvaardbaar is. 

Greenpeace bijvoorbeeld hindert daadwerkelijk de walvisvangst, loopt 
zomaar binnen op een (high security) Europese klimaattop en gaat echt 
spandoeken ophangen aan koeltorens van kerncentrales. Moet Greenpeace 
daarom vervolgd worden voor bendevorming? Neen. 

‘Bendevorming’ is door de wetgever uitdrukkelijk bedoeld voor criminele 
en clandestiene organisaties. Greenpeace is geen criminele en clandestiene 
organisatie, ergo: wie, zoals Electrabel, een klacht tegen die organisatie 
neerlegt wegens bendevorming, zou zelf moeten worden gepenaliseerd 
wegens misbruik van de wet (en als het even kan ook afgestraft door de 
consument). 

Hetzelfde geldt voor het Field Liberation Front: het zijn idealisten die niet 
de minste misdadige bedoelingen hebben en hun actie maanden op voorhand 
open en bloot hadden aangekondigd. Wie hier het etiket bendevorming op wil 
plakken, misbruikt de wet. Wat natuurlijk en helaas typisch is voor het klimaat 
van criminalisering van activisme dat sinds 9/11 ook in België heerst. 
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Zo mogelijk nog ergerlijker is het woord geweld in deze. Dat woord 
toepassen op dit soort activisme is totaal onterecht en zelfs pervers. Ten eerste 
was de actie notoir geweldloos: de enigen die men op alle mogelijke 
filmbeelden geweld ziet gebruiken, was de politie. 

De activisten hebben hekkens omver getrokken, wat rondgelopen op het 
aardappelveld en af en toe een plant uitgetrokken, maar meestal waren ze 
bezig met een kat- en muisspel met de politie. 

En passant nog even signaleren dat er slechts 20 tot 30 procent van het veld 
zou vernield zijn, dus het blijft een relatief symbolische actie. 

Ten tweede is het ook juridische nonsens: de wetgever maakt bijvoorbeeld 
een onderscheid tussen inbraak en inbraak met geweld. Een kind kan dat 
begrijpen. Logisch: een inbraak is geen geweld. Geweld is fysieke agressie 
tegen mensen, slagen en verwondingen en zo. Of de oorlog in Irak. Dat is 
geweld. 

Nu, hoe die dertien agenten aan hun verwondingen komen, is mij een 
raadsel als ik de beelden bekijk. Hoe komt het overigens dat we daar zo 
weinig over horen? Waar zijn die gekwetste agenten? Wat waren hun 
verwondingen en hoe zijn ze eraan gekomen? Door over hekkens te kruipen? 
Door achter activisten aan te zitten? 

Kan best zijn. Het kat- en muisspel was bij momenten komisch, maar 
natuurlijk wel een beetje ruig. Maar geweld, nee. En als er al eens een activist 
zijn geduld is verloren omdat bijvoorbeeld zijn compaan hard werd aangepakt 
(buiten beeld?), dan is dat wat mij betreft deel van de actie. Want de agenten 
gingen er bij momenten hard tegenaan. 

Activisme is altijd een beetje ruig en kan niet anders zijn, hoe geweldloos 
ook. Anders moet je gewoon babbelen en beweegt er niets. En dat brengt mij 
bij het derde punt: door activisme als geweld te omschrijven, ontdoet men het 
van zijn politiek karakter, en wordt het gewoon een al dan niet criminele daad. 

Dat is zoals bij de bendevorming van daarnet: een afleidingsmanoeuvre, 
meestal een afleidingsmanoeuvre van betrokken partijen (meestal ook met 
macht, een batterij juridische adviseurs en veel geld - denk aan Electrabel) die 
het politieke karakter van de actie willen miskennen. 

Een idealistische onderzoekster, Barbara Van Dyck, zelf bio-ingenieur, 
wordt nu ontslagen omdat ze dit zogenaamde geweld goedkeurt. Maar, 
nogmaals, het was geen geweld. Het was een nogal feestelijke, activistische 
manifestatie, die al alleen al daarom lovenswaard is omdat ze het 
maatschappelijk debat ongelofelijk heeft aangezwengeld.  

Dat is wat activisme doet, meer dan tientallen opiniestukken en beschaafde 
debatten: het debat onvermijdelijk maken. Nu is het debat onvermijdelijk. En 
het woedt in alle hevigheid: over ggo’s, over cisgene aardappelen, over 
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bijenkorven, over de gevolgen voor het milieu, over het principe van 
voorzichtigheid, over de onafhankelijkheid van de wetenschap, over de 
onteigening van het gemeengoed en de privatisering van de winsten, over 
academische vrijheid en vrije meningsuiting, over geweld, en over... het recht 
op activisme. 

En het is nog niet gedaan. Het zal maar ophouden als de Leuvense 
universiteit haar vergissing inziet en het ontslag intrekt. Want wat onze 
collega Barbara Van Dyck deed, is moedig gebruik maken van haar recht op 
vrije meningsuiting: zij stond en staat achter deze actie en dat is haar goed 
recht als burger en als wetenschapster. Niets meer, niets minder. 

Zij heeft naar eigen zeggen (en ik geloof haar) geen enkele laakbare 
handeling gesteld. Haar mening kan juist of verkeerd zijn, maar het is haar 
mening en dus valt ze onder vrijheid van meningsuiting. 

Van de forumdiscussie op DeWereldMorgen rond het bericht over de 
petitie tegen het ontslag van Barbara, onthou ik alvast dit commentaar van ene 
Leo Broers: “Zij die de klappen ontvangen worden beschuldigd van 
geweldgebruik. Zij die verder denken dan hun vakgebied worden uit de 
universiteit gezet. Zij die solidair zijn met de kleine boer worden vervolgd 
voor bendevorming. En zij die twee meter hoge hekkens plaatsen rond een 
aardappelveld worden geprezen omdat ze de honger uit de wereld helpen.” 

Pijnlijk is het. Tragikomisch bijna. Maar deze omgekeerde wereld kan en 
mag het laatste woord niet krijgen. Het is aan ons om deze zaak recht te zetten. 
Nu blijken er in elk geval al meer dan duizend mensen te protesteren tegen 
haar ontslag, ook tientallen professoren en collega’s. 

Of het alleen met opiniestukken, petities en verontwaardigde brieven uit 
binnen- en buitenland zal lukken, is zeer de vraag. Maar het is een begin. 

 
ps: Als deze actie verdedigen tot ontslag leidt, geachte heer Rector, dan zult u misschien 
wel tientallen personeelsleden moeten ontslaan. Te beginnen met schrijvers dezes. 



 

351 

Neen aan het ontslag van Barbara Van Dyck 

Honderden wetenschappers op de barricaden 

(De Standaard, vrijdag 10 juni 2011) 

Ruim tweeduizend onderzoekers vragen de Leuvense universiteit het 
ontslag van Barbara Van Dyck in te trekken. Niets minder dan de 
academische vrijheid en het recht op kritiek staan op het spel, betogen ze. 

 
Op vrijdag 3 juni vernamen we dat onderzoekster Barbara Van Dyck werd 

ontslagen wegens haar solidariteitsbetuigingen met de activisten van het Field
Liberation Movement, na hun actie tegen een proefveld met ggo's in Wetteren 
op zondag 29 mei. Wij zijn geschokt door die maatregel, die we als 
disproportioneel beschouwen en die een ware aanfluiting is van het 
arbeidsrecht en de principes van academische vrijheid en vrijheid van 
meningsuiting. 

Barbara Van Dyck nam in haar privé-tijd deel aan de actie in Wetteren (op 
een zondag), niet tijdens haar werkuren. Bovendien wordt ze niet ontslagen 
wegens feiten die ze heeft gepleegd, maar wel wegens haar solidariteit met de 
actievoerders en haar publieke steun aan de acties. We stellen ons vragen over 
de grond die de universitaire overheid aangrijpt om tot dit ontslag over te 
gaan. 

Met deze disproportionele maatregel, die neerkomt op berufsverbot, 
schendt de universitaire overheid een van de kernwaarden die centraal staat in 
haar handvesten, met name die van de academische vrijheid. 

We herinneren graag aan het feit dat academische vrijheid niet louter slaat 
op de mogelijkheid om zelfstandig onderzoek te doen, maar ook de 
individuele vrijheid van de academicus behelst om een 'kritische houding aan 
te nemen tegenover bepaalde maatschappelijke tendensen of geledingen. Die 
individuele intellectuele vrijheid is nog altijd een hoeksteen van onze 
universitaire eigenheid.' Dit citaat komt uit de toespraak van de toenmalige 
rector André Oosterlinck, bij de opening van het academiejaar 2003-2004. 

Een soortgelijke redenering vinden we terug in internationale handvesten, 
zoals de Unesco-aanbeveling van 1997: 'Alle onderwijzend personeel van 
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instellingen hoger onderwijs moeten genieten van gedachte- en 
gewetensvrijheid (...). Ze mogen niet gehinderd worden in de uitoefening van 
hun rechten als burgers, inclusief het recht om bij te dragen tot sociale 
verandering door het vrijelijk uiten van hun gedachten (...) Zij mogen niet 
bestraft worden voor de uitoefening van deze rechten.' 

Bovendien schendt de universitaire overheid een democratisch basisrecht 
dat als hoeksteen fungeert van onze samenleving, de vrijheid van 
meningsuiting. Door een medewerker te ontslaan wegens haar 
sympathiebetuiging met een actie, schrijft de KU Leuven zich in in een nieuw 
klimaat van criminalisering van activisme, en zelfs van criminalisering van 
sympathie voor activisme. Wat de onderzoekster wordt aangewreven zijn haar 
open sympathieën en solidariteit met de Field Liberation Activisten, en niet 
haar daden. 

Men moet het doelwit en de tactiek van de actie niet goed te keuren om de 
bredere maatschappelijke inzet van de actie te onderkennen: wat is een sociaal 
rechtvaardige en ecologisch duurzame landbouw? Welke rol spelen ggo's 
hierin en hoe verdelen we onderzoeksmiddelen op een billijke manier? De 
actie tegen het proefveld verengen tot een daad van geweld (tegen 
aardappelen?) leidt de aandacht af van het noodzakelijke maatschappelijk 
debat. 

De aanwezigheid van wetenschappers in beide kampen toont aan dat er 
ook in de wetenschappelijke wereld geen eensgezindheid leeft over de 
maatschappelijke noodzaak en meerwaarde van ggo's. 

We roepen de universitaire overheid op haar vertrouwen te behouden in de 
kritische reflectie en maatschappelijke betrokkenheid van haar onderzoekers. 
Wij vragen haar dit ontslag in te trekken. Wij roepen het personeel van de KU 
Leuven en de bredere academische gemeenschap op tegen dit ontslag te 
protesteren. 

Deze zaak overstijgt het individueel geval van Barbara Van Dyck. Het gaat 
over de toekomst van de wetenschap (en haar verwevenheid met de industrie) 
en over de principes van academische vrijheid en vrijheid van meningsuiting. 

 
De namen van de voornaamste ondertekenaars vindt u op: 
http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=L93B6A98&s=1 
en de volledige lijst ôp http://threerottenpotatoes.wordpress.com 
10/06/11  
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Kleine theologie van het activisme 

(DeWereldMorgen, 20 juni 2011) 

Onderzoekster Barbara Van Dyck werd door de KU Leuven ontslagen 
vanwege haar engagement bij directe acties van de Field Liberation 
Movement. Wat betekent de zaak-Barbara van Dyck in het licht van de 
eeuwigheid? Waarom moeten mensen van goede wil, en vooral ook 
christenen, Barbara van Dyck, de ontslagen onderzoekster van de KU Leuven, 
verdedigen? In het kader van de aan de gang zijnde discussie over de K van 
KU Leuven, wil ik toch ook daar even op ingaan. Ook voor de moraalridders 
en de Verlichte zedenprekers. 

Eerst even voor de christenen. Er is, vooreerst, de Bergrede, deze 
onvoorstelbare tekst bevat een aantal onsterfelijke uitspraken; woorden die 
wat mij betreft - al ben ik natuurlijk voorstander van het droppen van die K, 
dat spreekt voor zich – zowat boven alle woorden verheven zijn, of toch in 
mijn persoonlijke top tien aller tijden staan, en ik ken toch wel een paar 
citaten. 

Hier komen ze: “Zalig zij die hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want 
zij zullen verzadigd worden”. Tja, ik moet het toegeven: magere troost voor 
Barbara die nu gebroodroofd is. Ze kan niet eens gaan doppen. Verzadigd zal 
zij voorlopig niet worden. 

Maar goed. Op naar het vervolg: “Zalig zij die omwille van de 
gerechtigheid vervolgd worden” – dat klinkt al beter. Yes, Barbara, volhouden 
en de moed niet verliezen – ... “want hen behoort het rijk der hemelen”. 

Tedju, hum, ja, ... ik denk dat de schrijver even niet goed wist hoe hij met 
het tweede deel van zijn zin kon wegkomen. "Zalig zij die omwille van de 
gerechtigheid vervolgd worden, want"... vul dat maar eens aan. Zonder 
ontslagen te worden. Er is volgens het evangelie een verlangen naar 
rechtvaardigheid dat hoger staat dan de wet, kennelijk. En dat is men in deze 
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tijd helemaal vergeten. Nochtans is de Bergrede, toch een van de belangrijkste 
teksten uit de hele christelijke traditie, daar heel duidelijk over. 

Even verder spreekt de Nazareër deze fantastische, maar enigszins 
raadselachtige zin (hier in een parafrase van Paulus): “Ik ben niet gekomen om 
de wet op te heffen, maar om hem te vervolledigen.” Aha. Interessant. Zou het 
dat niet zijn? Dat is wat activisten doen: de wet een klein beetje opheffen, om 
hem te vervolledigen. 

Nu, ik ga hier geen erudiete discussie beginnen over antiwettelijkheid en 
heilsverwachting, over antinomisme en messianisme in het judeo-
christianisme, omdat ik al de helft van mijn lezers kwijt zou zijn voor het 
einde van mijn zin. Ik heb dat elders gedaan (ja, lezers onderweg verliezen 
ook). 

Maar het is simpel. Het is de liefde voor de gerechtigheid (voor de 
mensheid en voor de planeet) die soms de wet doet overtreden om hem 
uiteindelijk te verbeteren. Burgerlijke ongehoorzaamheid is daar een vorm 
van. 

En of onze ‘aardappeloorlog’ (moet je die beelden zien, het is meer een 
rugbymatch) nu een vorm van burgerlijke ongehoorzaamheid was of niet, laat 
ik aan specialisten over, maar het was een vorm van geweldloze directe actie, 
in de lijn van het stakingsrecht, dat de laatste tijd overigens ook gejuridiseerd 
en gecriminaliseerd wordt, en van Greenpeace, dat ook totaal ten onrechte 
vervolgd is voor bendevorming. 

Dezelfde evangelische basisgedachte vindt men overigens ook terug in de 
magnifieke spreuk over de sabbat: “De sabbat is gemaakt voor de mens, de 
mens niet voor de sabbat”. Of toegepast: de wet is gemaakt voor de mens, de 
mens niet voor de wet. Het gaat om de geest van de wet, niet om de letter van 
de wet. 

Je moet de dingen in context en in perspectief plaatsen. En je moet 
vergevingsgezind zijn, juist omdat de wet gemaakt is voor de mens en de 
mens niet voor de wet. Waar blijven al die goedmenende christenen van onze 
Alma Mater? 

En dan is er nog de scène in de tempel. Miljaar, wat heb ik daar als kind 
van genoten. Die Christus gaat daar nogal te keer: hij ranselt de handelaars uit 
de tempel, hij schopt ze gewoon de deur uit. “Niet in het huis van mijn 
vader!”. 

Een activist die kerel; en nog behoorlijk gewelddadig ook. Of toch niet 
echt geweldloos. Bijna. Maar wat een activist! Mensen die de handelaars uit 
de tempel van de wetenschap verdrijven  - dat is wat we nu nodig hebben. 
“Niet in het huis van Moeder aarde!”. Te gevaarlijk voorlopig.  We hebben 
wel tienduizend jezussen nodig om dat te doen. 
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Maar dat is het: het zijn jezussen! Die activisten van de Field Liberation 

Movement hebben iets van jezussen. Wat? Met dat lange haar, die wat hippe 
kleren en die prille baardjes? Sprekend. Bekijk de beelden nog maar eens goed 
op YouTube. Die gaan we toch niet criminaliseren? Laat die gasten toch 
lopen. Ze komen op voor de planeet en voor de mensheid. Kan je je nu een 
betere zaak indenken? 

Was heel de jeugd maar zo geëngageerd (en dat zeg ik als iemand die er al 
jaren met enthousiasme tussen staat en niet als Louis Tobback). 

De universiteit zou, in alle stilte natuurlijk, trots moeten zijn op mensen als 
Barbara van Dyck. Uiteraard moet de universiteit dit openlijk afkeuren. 
Natuurlijk. Dat zie je van hier. Ik zou het ook doen als rector. Misschien zelfs 
in de strengste bewoordingen. En als het gaat over de principes van de 
Verlichting, kan ik wel een donderpreek of twee afsteken. Maar ontslag? Geen 
haar op mijn hoofd dat er zou aan denken. En in stilte zou ik trots zijn op onze 
Barbara Van Dyck. 

En dan is er nog mijn vader. Dat is natuurlijk de hoogste theologie. Zelfs 
de heidenste heidenen zullen dit begrijpen. Hij heeft mij minstens drie dingen 
geleerd: om op te komen tegen onrecht, de zwakken te verdedigen door dik en 
door dun en voor niets of niemand te zwijgen of te buigen, als je in eer en 
geweten overtuigd bent van je gelijk in een zaak van algemeen belang. 

Niet voor de leraar, niet voor de directeur, niet voor de sergeant, niet voor 
generaal. Niet voor de koning. Zijn woorden. Bij de koning, kreeg hij het altijd 
even lastig. Ik ook. Zijn fout. Awel, zo iemand nu is Barbara Van Dyck. Zij 
neemt haar engagement niet terug. Het siert haar. Ik zou haar misschien 
blameren. Maar ontslaan? In Godsnaam! 

Ben ik dan,  net als die gasten van de Field Liberation Movement, een 
fundamentalist, die tegen elk menselijk ingrijpen in de schepping Gods, tegen 
al het gemorrel aan de natuurlijke orde is (zoals die goede Johan Braeckman 
suggereert in zijn stuk tegen ecofundementalisten)? Neen. Ik weet dat de mens 
ingrijpt op de natuurlijke orde. Voor mij als filosoof is dat een oergegeven: de 
mens is een cultuurwezen. Het feit dat hij spreekt, is al onnatuurlijk en kunst, 
kunde, techniek en technologie zijn al helemaal onnatuurlijk. 

Allemaal omdat we spreken. Ik wil maar zeggen: ik weet het, collega 
Braeckman: de mens is onnatuurlijk. En het is door de rede en alleen door de 
rede dat de mensheid zal overleven. Dus laat ons redelijk zijn. 

Dat betekent: de actie zien in haar context. Een aan de gang zijnde 
patentering en privatisering van gentechnologie, en allerlei mogelijke effecten 
op de biosfeer en de volksgezondheid, waar ook onder wetenschappers heel 
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wat discussie over bestaat, is een actie waard. Dus is activisme begrijpelijk en, 
in deze, zelfs aangewezen. 

Save our Science? Ja, dat moeten we doen. De universiteit moet dringend 
bevrijd van haar neoliberale carcan. We moeten de handelaars de tempel uit 
jagen! 

Kortom, Barbara verdient nu al een standbeeld, omdat ze zoveel debatten 
tegelijk heeft aangezwengeld: het debat over genetisch gemodificeerde 
organismen en de privatisering van zaaigoed, het debat over de 
onafhankelijkheid van de wetenschap en de neoliberalisering van de 
universiteit106 en natuurlijk ook het debat over het recht op vrije meningsuiting 
en de criminalisering van activisme. 

Een standbeeld op het Ladeuzeplein voor Van Dyck, niet de schilder maar 
de bio-ingenieur. Ik zie het al staan. Met als opschrift: ‘Ik ben niet naar het 
aardappelveld gegaan om de wet op te heffen, maar om hem te vervolledigen’. 

 
[Noot:]  Rector KU Leuven maakt opening, mars tegen ontslag Van Dyck 
uitgesteld 

(DeWereldMorgen, zondag 26 juni 2011, door Christophe Callewaert) 
De mars van de boze toga's tegen het ontslag van onderzoekster Barbara 

Van Dyck wordt uitgesteld. “Rector Marc Waer van de KU Leuven heeft in 
een kranteninterview een mogelijke reïntegratie in het vooruitzicht gesteld. 
Om deze opening alle kansen te geven heeft het actiecomité  beslist om de 
protestmars uit te stellen”, klinkt het in een persbericht.  

Meer dan 4000 mensen tekenden de petitie tegen het ontslag van Barbara 
Van Dyck, die na de ggo-actie in Wetteren aan de deur werd gezet. Daaronder 
zijn er een pak nationale en internationale academici. Met een manifestatie 
wou het actiecomité de handtekeningen afgeven aan rector Marc Waer van de 
KU Leuven. 

Maar de zaak kreeg dit weekend een andere wending toen Waer in De
Standaard liet optekenen: “Als ze berouw toont, willen we het ontslag van de 
ggo-activiste herbekijken.” 

“We zijn blij vast te stellen dat de massale mobilisatie de rector niet 
ongevoelig laat en hij overweegt zijn eerdere beslissing te herzien.  Om deze 
opening alle kansen te geven heeft het actiecomité daarom beslist de 
protestmars 'Geen Berufsverbot voor Barbara' van 28 juni (in de pers bekend 
geraakt als 'de optocht van de boze toga's) uit te stellen”, reageert filosoof 
Lieven De Cauter namens het actiecomité. 

 
106 Zie daarover ook het voorontwerp voor een slow science manifesto in de bijlagen.  
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“Wij hopen dat dit ontslag snel ongedaan zal worden gemaakt en Barbara 
Van Dyck spoedig opnieuw aan de slag zal kunnen. Hierbij vergeten we niet 
dat dit ontslag ook de verderzetting van lopend wetenschappelijk onderzoek 
onmogelijk maakt, iets wat de promotoren van Barbara Van Dyck ook 
duidelijk hebben gesteld. In afwachting hiervan zullen we de campagne 
voortzetten”, aldus het actiecomité. 

De zaak leidde tot een lawine aan reacties en opiniestukken. Het ging al 
snel niet meer over pro of contra ggo's, maar wel ruimer over de vrijheid en de 
onafhankelijkheid van onderzoek. 

“De kous is dus hiermee niet af. De zaak heeft een ongenoegen aan het 
licht gebracht dat al langer leeft over de toenemende verwevenheid van het 
universitair onderzoek en industriële belangen en over de marktlogica die in 
de universiteit binnensluipt. Deze zaak overstijgt het individueel geval van 
Barbara Van Dyck, maar gaat over de toekomst van de wetenschap, over 
ecologie, over de privatisering van gemeengoed, over de principes van 
academische vrijheid en vrijheid van meningsuiting, en over de precaire 
situatie waarin vele jonge onderzoekers verkeren", schrijft het actiecomité.
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[Interludium�7]��
A�quarrel�on�heterotopia.�An�

evening�with�Agamben�

(July 14th 2007, unpublished) 

Some gorgeous days in June 2007, I was in Venice for a symposium on a 
book by my friend Alessandro Petti. It was a marvellous stay, and it would be 
worth to sketch the setting, the events and the atmosphere… Not only good 
discussions and pleasant walks, but also a tour with private boats through the 
small canals and on the Laguna with a swim ending with an enchanting 
evening meal on an island; not only the charm of the decaying mirage city but 
also the atmosphere of counterglobalist resistance, as my host, a guy 
Alessandro knows, Marco, was deep into the movement; and of course visits 
to and debates on the eternal Venice Biennale (it was visuals arts that year)…    

One night we met the by now famous philosopher Giorgio Agamben, who 
was involved in the ph.d of Alessandro and in the symposium. It was years 
ago I had seen him. We had lost contact after my ph.d. on Benjamin when I 
turned to him for advice, with meetings in Amsterdam, Rome, Paris, and 
Venice. After an aperitif with the best proseco in town, on one of Venice’s 
most charming, yet not too touristic squares and a light dinner, we had a 
cocktail somewhere along the water. The conversation came on heterotopia. 
As I was finishing a book on this, I was eager to discuss our theory with him. 
But, unfortunately or maybe to bring things into broad daylight, it came to a 
heavy discussion, almost a quarrel.    

I started off more or less in this manner: ‘we conceived of heterotopia as a 
space outside the economical and the political. We call it ‘The space of play, 
or the sphere of Aesthesis’, as opposed to the public sphere as the space of 
action, politics, and the sphere of work and labour, economics. Studying the 
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ancient Greek polis, we have concluded that the holy days (the hieromenia, 
the holidays) and the scholè, the free time, constitute a sphere of their own. 
Our research on heterotopia as the other space of politics and economy, 
convinced us that Hannah Arendt had forgotten to give the cultural sphere its 
place as third sphere in the Human condition’. He answered: ‘I don’t want to 
defend Arendt, but it seems to me that she takes that more into account than 
you suggest.’ But he was very firm on the following: ‘There is no aesthetic 
sphere, or  aesthetic dimension in ancient Greece.’ I said: ‘Well, I read 
Vernant and…’ He, severely: ‘Read the classics, in Greek’. I remember this, 
for already it was clear that he was irritated. His point was this: ‘As an 
aesthetic sphere, art becomes meaningless’.  

 
I objected: ‘Shall we burn all the tragedies and all the novels?’ Here I had 

clearly hurt his feelings and was tempting his patience by making this obvious 
objection near to things dear to his heart. He looked to the ground and looked 
up: “You know that I think poetry very important and devoted a big part of my 
work on literature.” I consented. I thought: we are getting out of the danger 
zone. ‘But’, he continued almost in a sad voice, ‘today art is spectacle.’ Here 
he became agitated: ’the biennale: spectacle. I don’t want to go there.  The 
biennale is shit, the biennale - down the toilet.’ And here he made a gesture 
across the ramp that was separating us from the canal as if he would throw the 
biennale in the canal.  

Alessandro and I both smiled and were impressed by the everlasting 
radicalism of Agamben. I agreed with him in my heart, but could not let him 
take all of heterotopia. It is not because some heterotopias have become 
spectacle and theme parks that all heterotopias, as other spaces of often 
underground culture or even cultural resistance, should be discarded as 
nonsense.      

I tried academia, if art wouldn’t do. But he was if possible even more 
severe on this one. ‘Academia is not a heterotopia, it is not outside of the 
economy. Your are a worker, you are paid a salary, university is work….’  
Here he sighed, as in despair and he spoke to me frankly and fatherly: ‘You 
have no lucidity on your own position. We’re all dead. You are a corpse, I am 
a corpse.’ Well, here again we laughed, or did something that faintly 
resembles it. But in fact, I felt reprimanded, almost humiliated. I think, that if 
he had not been Agamben I would have invited him to repeat it or else I would 
proved how alive I was by throwing him in the water. He too would surely 
have felt alive then.   

But he went on: ‘You reinvent the bourgeois divisions. Today it is only 
from the twilight zone between private and public that a viable politics can 
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come.’ Indeed, this is a central point in his recent writings. ‘Yes’, I said, ‘but 
the threshold of the house, the oikos still stands  today and it should be 
defended at all costs. When the SS, the KGB, the FBI, the CIA enter a home it 
is an intrusion, we need to defend that. The state security eavesdrops on me 
and listens to my phone calls, because I defend in public a guy (wrongly) 
convicted for terrorism. That should not be. And it is only the law that can 
defend us”. Here, I realized we got into a vital clash. He firmly said (quoting 
himself): “The law is nothing. Yes, you must defend the law in some 
situations, but the law is nothing.’ Of course, I realized (maybe afterwards) 
this ‘in some situations’ is a basic flaw in anti-statist anarchic thought, like in 
Negri & Hardt’s Empire: the days of the state are over, you have to fight 
empire, but you have to defend the welfare state. I am sorry, but you cannot 
have a cookie and eat it: you cannot be squarely against the state and defend 
the welfare state. Similarly you cannot sometimes defend law and the at other 
times totally dismiss it as nil and void. So, I stuck to my point. “I could not 
live with the idea of a state of exception, beyond the law, without law.” 

He was short and firm: “you should not think about the alternative, but be 
lucid about your own situation. We are privileged, but we are dead.” He 
emphasized that this whole idea of different spheres and law implied the idea 
of citizenship, and that a large part of humanity was denied this citizenship. So 
he launched a frontal attack on citizenship: “There is only one political act that 
I would value: that is when thousands of people would rip their identity papers 
apart. That would be a significant political gesture.” 

I tried to defend our theory of heterotopia, I tried Homo Ludens; scholè as 
free time for contemplation outside the political sphere of action and outside 
the economical sphere of work and labour. I cited the hieromenia, The 
holidays as holy days, the interruption of political and economical activities 
for rituals, theatre plays, games and feasts. I don’t remember all the details. In 
any case, he remained totally unconvinced: “The space of the holidays? 
Sundays, I hate Sundays. The are even more sad than the other days. They 
make one feel that we are completely superfluous.”  

Giorgio concluded that I was a social democrat and a defender of 
citzenschip, and told me that the man of Tikkun, who would join us in a 
minute, would finish me off. And indeed, when the young man of the Parisian 
radical magazine Tikkun (who was shortly after arrested for sabotaging a 
highspeed train in France) arrived (together with his girlfriend and a radical 
Italian otherglobalist who was tacit, timid and looked somewhat dubious), he 
told him that here we had a democrat and a defender of citizenship. And 
indeed, the guy sat down to kill me. I said that I had tried to defend 
heterotopia as a space outside the political and the economical. That was a 
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piece of cake: he first said the concept of heterotopia was not serious, but 
quickly left that line as I knew the dossier well, to state that of course in our 
postfordist economies there was absolutely no space left outside the 
economical, all sorts of micro economies within the global economies had 
absorbed all outside spaces within the system. He said that even the resistance 
of feminist radicals in academic seminars was part of the economy.  

I protested and said that here the term economy was highly symbolical, 
they don’t do it for profit, out of economical reasons, that a symbolical 
economy is not really economy (for it is not based on gain, or profit). He 
claimed that all economies were economies by now. (Even the economy of the 
psyche? Don’t remember if I objected that).  

I thought the best defense is the attack. I had overheard the short exchanges 
before they sat down about the black block in Rostock, which was the talk of 
the town amongst the otherglobalists I was staying with. And quite rightly. 
The protests in Rostock, at the G8 summit of may 2007, made the 
otherglobalist movement visible again. I said that if there is nothing outside 
the economy, then the black block was part of the economy too, symbolical or 
not. He was taken aback for a minute, but then had quickly the solution. They 
are masked and therefore anonymous so they substract themselves to all 
economy. Only anonymity could substract itself from economy. That is the 
only form of resistance. I was impressed. Indeed we could use this in our 
theory of heterotopia as hidden appearance, but at that time I didn’t think of it 
to bring it up. Nor would it have helped me, I suspect. We were in a fight not 
in an exchange of ideas. 

I said: “But then the Hooligans are a magnificent form of resistance too”. I 
knew it, leaned back, whispered in myself: check mate. And he said (for we 
had of course shifted to French): “t’a pas gagné”. The we were interrupted, by 
Agamben I think, or by the waiter, and other exchanges. But Mister Tikkun 
came back to me and said: “I just wanted to show that there are spaces outside 
the economical.” I said (soothingly) that I accepted that. Only realising some 
mimutes later, that that was exactly what I had try to prove.      

Alessandro was all thrilled by both conversations and said in the first round 
Agamben had won, but in the second I had definitely beaten the Tikkun guy. 
He thought the one with Agamben was a most important conversation. In any 
case, it gave us some pleasure to repeat some of the phrases he said: “you’re a 
corpse, I am a corpse”, and mostly - especially as we were visiting the 
biennale. ‘The biennale… down the toiltet’, became a standing expressions 
during the next days.   
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“The affirmation of the political is 

the affirmation of the state of nature.” 

 

Leo Strauss
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[introduction] The Return of the State of Nature  

Lieven De Cauter  (in collaboration with Rudi Laermans) 

(‘the London Program’, Goldschmitt’s college, february 2009, unpublished 
seminar handout) 

The state of nature is back. In many ways it can be considered as a 
(re)emerging reality. Katrina, Somalia and its pirates, Eastern Congo, …but 
also reality TV, neoconservative politics, ecological disasters, etc.  

Beside these dire realities, there is also a certain mesmerising effect: the 
fascination for the state of nature runs deep in the libidinal economy of our 
time. Reality TV games (like expedition Robinson) are playing the return to 
nature as/in liminal, heterotopian space, but also as a war of all against all. 
These ‘psychotic games’ are symptoms of our time: no limit between inside 
and outside, deregulating rules, no fair play. The fascination with these games 
is symptomatic of neoliberal capitalism as rule of universal competition and 
maybe even a premonition of coming constellations. So we believe the old 
‘fictitious’ idea of the state of nature should be brought to the fore as an 
alternative approach to the ongoing debates, especially to Agamben's very 
influential paradigm of the state of exception.  

Indeed, we believe it could be a true contemporary paradigm: the 
agambenian state of exception (and the concentration camp as its 
embodiment) is a top down excess of sovereignty (the suspension of the law in 
favour of martial law), whilst the state of nature is a bottom up absence of 
sovereignty (the absence of law as implosion of the society into anarchy or 
chaos). So we hope to be able to complement Agamben’s paradigm with 
another one. The war on terror is (or was?) certainly a planetary state of 
exception: Patriot act, the military commissions act, presidential signing 
orders, torture, extraordinary rendition. It even had concentration camps: 
Guantanamo and many other ‘secret prisons’. But this state of exception 
cannot be the all encompassing paradigm to understand the political landscape 
of the 21st century (as the age of permanent war, dualization and polarisation, 
and most probably, permanent catastrophe). State of exception and state of 
nature are not opposites however. The notion of 'bare life' links the two. In 
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both paradigms of dissolution or emergency people loose the protection of 
citizenship (bios) and bare life (zoé) is exposed. Both the suspension and the 
implosion of the ‘body politic’ expose the ‘body natural’.  

One of the political targets of this research on the state of nature is 
neoconservatism in general, and its master mind, Leo Strauss, in particular. 
Strauss is a political thinker worth focussing on, as - overtly and latently, 
consciously or unconsciously - neoconservatism is today one of the most 
compelling and ambitious visions of politics. In the West, in a sense, there is 
no real other ideological paradigm; certainly not in international politics. The 
motto of our research could be this phrase from Leo Strauss as a comment on 
Schmitt's definition of politics as residing in the distinction between friend and 
enemy and nothing else: "The affirmation of the political is the affirmation of 
the state of nature." If politics knows no other criterion than the distinction 
between friend and foe, then politics is the art of war with other means. Right 
must then be the right of the strongest, and politics a permanent war. This is 
not the state of exception as a top down suspension of the law as the essence 
and excess of sovereignty, but a bottom up suspension of legality as absence 
of (international) sovereignty. In international relations every state is a rogue 
state. In this conception all politics is essentially – Schmitt and Strauss are 
almost graphically clear on this - thanato-politics: politics of death.   

Local re-emerging states of nature are part and parcel of the emerging New 
Spatial (Dis)Order. We can see an emerging political landscape polarised 
between state terrorism and non-state terrorism, between hyper-states 
(US/EU/China/Russia) and infra-states (failed states), with in between the 
respective satellite states. In the Pentagon’s New Map which make a 
distinction between the “integrating core” and “the non-integrated gap”, the 
state of exception could be the ultimate paradigm of ‘the core’ and the state of 
nature that of ‘the non integrated gap’ (with Africa a gravitation centre, as 
black hole). 

It is important to note, that the theme of the state of nature, is vital for 
architects and urban planners to understand the new spatial order on ‘the 
planet of slums’. Slums are much easier to theorize as a state of nature (bottom 
up absence of sovereignty) than as state of exception (top down excess of 
sovereignty). The naked city is not a (concentration) camp.  

What we have called elsewhere the implosion of the polis, is part of all the 
emergencies the planet is facing and which are closer to a return to the nature 
state than to the state of exception. People living in grave yards, like thousands 
of people do in the megacities of the global south, in Cairo, in Kinshasa, in 
Karachi, in Manila, are the allegory of this implosion of the polis, and this ever 
since Pericles invited at the beginning of the Peloponnesian wars the people 
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from the Athenian coalition to come and live in Athens, which lead to a 
tremendous overcrowding with subsequent epidemics, announcing the 
downfall of the mother of all cities, the Athenian ‘metropolis’. One could call 
it the ‘Mad Max-phase of globalisation’. ‘The return of the state of nature’ as a 
project is really about conceptualizing the emerging emergencies, due to 
overpopulation, global warming and neoliberal/neo-imperial globalisation. 
The local relapses into the state of nature constitute the outer rim of what we 
have called ‘the capsular civilization’.  

To enter the field we made a provisional distinction between three states of 
nature: the speechless body that is always underneath the speaking, socialized 
human, the ineffability of the body as bare life, we called the first state of 
nature; the second state of nature is the myth of a society before a society, 
before and after polity, corresponding to the possibility of a real (temporary) 
implosion of the polis, the political anarchy before and after the state; the 
ecological disaster, the human species hitting the limits of the ecosystem, 
generic mankind having for the first time itself, its own ecological footprint, as 
enemy, constitutes the third state of nature. This third state of nature is the 
horizon of all politics today.  

As opposed to the (straussian) glorification of the nature state as the 
definition itself of politics, we depart from the opposite: politics is the 
(incessant) annihilation of the state of nature. The essence of politics is not 
war but words, the transformation of war in a discursive order, debate and 
deliberation, in laws and policies, in checks and balances. Schmittian 
straussianism is ‘paleopolitics’ (it regresses to a archaic conception of politics, 
before the split of powers - between legal, executive and legislative powers in 
the Rechtsstat; before modern governance�). True politics today should be, 
with a word of Latour, ‘cosmopolitics’, both in the kantian and cosmic sense: 
a WorldState/Völkerbund with checks and balances that aspires to a just and 
legal order between humans and a sustainable peace with nature. 

If thanato-politics emanated from the archaic sovereign and biopolitics 
emanated from the modern state, the pressing question of today is: will 
humanity find an instance to organize and carry out cosmopolitics? The 

 
� Such conception of politics reduces all politics to executive power and reduces 
sovereignty to the state of exception (‘sovereign is he who decide on the exception…’ as 
the first words of Schmitt’s Political theology go). But politics only begins with the 
separation of powers, the rest is tyranny, dictatorship or anarchy, either state of exception or 
state of nature. Tyranny and anarchy, the state of emergency and the state of nature are the 
extremes of politics, not its poles: they are outside politics. They mean the end of politics. 
Politics should try and exclude or prevent these extremes: it is the task, if not the definition 
itself of politics (as the art of the polis, the art of constitutions). 
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prospects look dire and time is running out. Thanato-politics are rampant 
(because of the return of archaic sovereignty: Iraq, Afghanistan, Gaza; or 
because of regression to the nature state: Sudan, Eastern Congo, Somalia), the 
biopolitics of the welfare state on the other hand are unable to cope with the 
combination of overpopulation, migration, global warming and economic 
crisis. Integration, socialisation and multiculturalism give way to 
disintegration, de-socialisation and segregation. Maybe the Mad Max-phase of 
globalisation has already begun, that means: the return of the nature state is 
not ahead of us, but it is what is happening before our very own eyes.       
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The Mad Max Phase of Globalization 

(second version of the Rome lecture 05.02.08�) 

The behavior mode of the system is that of overshoot and collapse. 
(Limits to Growth. Report to the Club of Rome project on the 

Predicament of Mankind, 1972) 
Back to futurology 

Is it possible the future of our world looks like some version of Mad Max, 
a trashy sci-fi movie in which oil scarcity has turned the planet into a low tech, 
chaotic, neo-medieval society run by gangs? Is this implosion of the polis, this 
disintegration of society, not just probable, but maybe even inevitable? That is 
the question. More philosophically: is it possible that we are falling out of 
history and have entered posthistory? Not the posthistory Fukuyama was 
dreaming of, not the capitalist liberal democracy as final state of the world, but 
a entropic, chaotic world order, that rather looks like a return of the Middle 
Ages in a high-tech society; the sort of world described in cyberpunk 
novels107.  

To start and tackle this question, it is imperative to discuss the results of 
the two major authoritative reports on climate change. The first one is the 4th 
assessment report of October 2007, issued by the Intergovernmental Panel on 
Climate Change, known as the IPCC, the UN organisation of some 1000 
climatologists worldwide, which has the task to make assessments to guide 
humanity to tackle the problem of global warming. The second is the equally 
famous Stern Review also from 2007, made under the direction of Sir Nicholas 
Stern and ordered by the British government. Its focus was economy: the 

 
� This text was first published in Urban Climate change at the Crorssoads, and in an 
extended version in Tickle Your Catastrophe; this is the (provisional director’s cut).   
107 For instance: Neuromancer by William Gibson (HarperCollinsPublishers, London, 1995 
(1984)  and The diamond Age by Neal Stephenson (Penguin Books, London/New York, 
1995).  
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mission was to approach climate change from an economic angle, assessing 
both the threats and the opportunities. Ever since, no major reports have been 
published, at least not official reports, based on a consensus amongst a large 
academic community. Even if recently, in the build-up to the Copenhagen 
summit of November 2009, some minor mistakes in the IPCC report were 
blown up to discredit it, the overall results still stand. Some papers by 
climatologists have even claimed on the contrary that the report was too 
optimistic.  

Whatever the case, the projections of the Fourth Assessment Report (AR4) 
of the Intergovernmental Panel on Climate Change are dire enough. On 
ecosystems the IPPC rapport states (with statistical probability indications, 
such as medium confidence or very high confidence, in italics between 
brackets in the text108):  

 
The resilience of many ecosystems is likely to be exceeded this 

century by an unprecedented combination of climate change, 
associated disturbances (e.g. flooding, drought, wildfire, insects, 
ocean acidification), and other global change drivers (e.g. land-use 
change, pollution, fragmentation of natural systems, over-exploitation 
of resources). Over the course of this century, net carbon uptake by 
terrestrial ecosystems is likely to peak before mid-century and then 
weaken or even reverse, thus amplifying climate change. 
Approximately 20-30% of plant and animal species assessed so far are 
likely to be at increased risk of extinction if increases in global 
average temperature exceed 1.5-2.5°C (medium confidence). For 
increases in global average temperature exceeding 1.5-2.5°C and in 
concomitant atmospheric CO2 concentrations, there are projected to 
be major changes in ecosystem structure and function, species’ 
ecological interactions, and shifts in species’ geographical ranges, 
with predominantly negative consequences for biodiversity and 
ecosystem goods and services, e.g. water and food supply.109 

 
108 The introduction of AR4 explains: “Where uncertainty is assessed more quantitatively 
using expert judgement of the correctness of underlying data, models or analyses, then the 
following scale of confidence levels is used to express the assessed chance of a finding 
being correct: very high confidence at least 9 out of 10; high confidence about 8 out of 10; 
medium confidence about 5 out of 10; low confidence about 2 out of 10; and very low 
confidence less than 1 out of 10.” Intergovernmental Panel on Climate Change, Fourth 
Assessment Report / Climate Change 2007: a synthesis report. Available online: 
http://www.ipcc.ch/ipccreports/ar4-syr.htm - accessed 12 April 2010. 
109 Intergovernmental Panel on climate change, Fourth assessment report / Climate change 
2007: a synthesis report. Topic 3, p.7. Available online: http://www.ipcc.ch/ipccreports/ar4-
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The report goes on: “Coasts are projected to be exposed to increasing risks, 

including coastal erosion, due to climate change and sea level rise. The effect 
will be exacerbated by increasing human-induced pressures on coastal areas 
(very high confidence). By the 2080s, many millions more people than today 
are projected to experience floods every year due to sea level rise. The 
numbers affected will be largest in the densely-populated and low-lying 
megadeltas of Asia and Africa while small islands are especially vulnerable 
(very high confidence). The most vulnerable industries, settlements and 
societies are generally those in coastal and river flood plains, those whose 
economies are closely linked with climate-sensitive resources, and those in 
areas prone to extreme weather events, especially where rapid urbanisation is 
occurring.  Poor communities can be especially vulnerable, in particular those 
concentrated in high-risk areas. (…) The health status of millions of people is 
projected to be affected through, for example, increases in malnutrition; 
increased deaths, diseases and injury due to extreme weather events; increased 
burden of diarrhoeal diseases; increased frequency of cardio-respiratory 
diseases due to higher concentrations of ground-level ozone in urban areas 
related to climate change; and the altered spatial distribution of some 
infectious diseases. (….)” 

A very sensitive issue is of course water: “Climate change is expected to 
exacerbate current stresses on water resources from population growth and 
economic and land-use change, including urbanisation. (…). Widespread mass 
losses from glaciers and reductions in snow cover over recent decades are 
projected to accelerate throughout the 21st century, reducing water 
availability, hydropower potential, and changing seasonality of flows in 
regions supplied by meltwater from major mountain ranges (e.g. Hindu-Kush, 
Himalaya, Andes), where more than one-sixth of the world population 
currently lives”110.  

 
syr.htm - accessed 1 January 2008.  On Food the IPPC report says: “Crop productivity is 
projected to increase slightly at mid- to high latitudes for local mean temperature increases 
of up to 1-3°C depending on the crop, and then decrease beyond that in some regions 
(medium confidence). At lower latitudes, especially in seasonally dry and tropical regions, 
crop productivity is projected to decrease for even small local temperature increases (1-
2°C), which would increase the risk of hunger (medium confidence). Globally, the potential 
for food production is projected to increase with increases in local average temperature over 
a range of 1-3°C, but above this it is projected to decrease (medium confidence).” (Ibid.) 
110 Intergovernmental Panel on climate change, Fourth assessment report / Climate change 
2007: a synthesis report. Topic 3 p.7 available online: http://www.ipcc.ch/ipccreports/ar4-
syr.htm - accessed 1 January 2008.   
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The conclusions - they call it ‘robust findings’ – forecast dangerous 
increases in temperatures: “With current climate change mitigation policies 
and related sustainable development practices, global GHG [Green House 
Gas] emissions will continue to grow over the next few decades. For the next 
two decades a warming of about 0.2°C per decade is projected for a range of 
SRES [Special Report on Emission Scenarios] emission scenarios. Continued 
GHG emissions at or above current rates would cause further warming and 
induce many changes in the global climate system during the 21st century that 
would very likely be larger than those observed during the 20th century.”  
They stress the perverse effect of global warming: “Warming tends to reduce 
terrestrial ecosystem and ocean uptake of atmospheric CO2, increasing the 
fraction of anthropogenic emissions that remains in the atmosphere.” The 
IPCC Report furthermore warns for the delay in the process: “Anthropogenic 
warming and sea level rise would continue for centuries even if GHG 
emissions were to be reduced sufficiently for GHG concentrations to stabilise, 
due to the timescales associated with climate processes and feedbacks.” The 
report is very much aware of the tiny margin before the climate change 
triggers off: “Equilibrium climate sensitivity is very unlikely to be less than 
1.5°C.” Part of their robust findings, which in the meantime almost have 
become common knowledge, is the uneven division of the burden: “Some 
systems, sectors and regions are likely to be especially affected by climate 
change. (…) The regions are the Arctic, Africa, small islands and Asian and 
African megadeltas.” But, nobody will be spared: “Within other regions, even 
those with high incomes, some people, areas and activities can be particularly 
at risk. Impacts are very likely to increase due to increased frequencies and 
intensities of some extreme weather events. Recent events have demonstrated 
the vulnerability of some sectors and regions, including in developed 
countries, to heat waves and tropical cyclones, flood and drought, (…).” That 
is the face of climate change. On the positive side the IPCC report sees many 
“mitigation potentials” and pleads for urgent action - that is a traditional 
mantra by now. But they have very few positive realizations to report so far. 

The Stern Review, though trying to believe that economic growth and 
fighting global warming can go together, is at times also really dark and 
pessimistic: “Climate change will affect the basic elements of life for people 
around the world – access to water, food production, health, and the 
environment. Hundreds of millions of people could suffer hunger, water 
shortages and coastal flooding as the world warms.”  The report furthermore 
states: “If we don’t act, the overall costs and risks of climate change will be 
equivalent to losing at least 5% of global GDP [Gross Domestic Product] each 
year, now and forever. If a wider range of risks and impacts is taken into 
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account, the estimates of damage could rise to 20% of GDP or more.”111 So 
the risk of implosion is real. Implosion of our economies and our societies, is, 
given the string of disasters ahead that could be termed ‘the permanent 
catastrophe’112, really a plausible scenario for the future113.  

 
111 Stern report, summary of conclusions; online available at:  http://www.hm- 
treasury.gov.uk/independent_reviews/stern_review_economics_climate_change/stern_revie
w_report.cfm – accessed 18 January 2008.  ‘In contrast’, the report states, ‘the costs of 
action – reducing greenhouse gas emissions to avoid the worst impacts of climate change – 
can be limited to around 1% of global GDP each year.’ But we will not act. We will act too 
slow; too little too late. Why that is so, is one of the things this paper tries to explain.     
112  Lieven De Cauter, ‘The permanent catastrophe’, in: id, The Capsular civilization, On 
the city in the age of fear, NAI, Rotterdam, 2004. 
113 The IPCC-report works with four emission scenario’s, which are described as follows. 
“SRES refers to the scenarios described in the IPCC Special Report on Emission Scenarios 
(IPCC, 2000). The SRES scenarios are grouped into four scenario families (A1, A2, B1, 
and B2) that explore alternative development pathways, covering a wide range of 
demographic, economic, and technological driving forces and resulting GHG emissions. 
The SRES scenarios do not include additional climate policy above current ones. (…) The 
A1 storyline assumes a world of very rapid economic growth, a global population that 
peaks in mid-century and rapid introduction of new and more efficient technologies. A1 is 
divided into three groups that describe alternative directions of technological change: fossil 
intensive (A1FI), non-fossil energy resources (A1T), and a balance across all sources 
(A1B). B1 describes a convergent world, with the same global population as A1, but with 
more rapid changes in economic structures toward a service and information economy. B2 
describes a world with intermediate population and economic growth, emphasising local 
solutions to economic, social, and environmental sustainability. A2 describes a very 
heterogeneous world with high population growth, slow economic development and slow 
technological change. No likelihood has been attached to any of the SRES scenarios.” 
Intergovernmental Panel on climate change, Fourth assessment report / Climate change 
2007: a synthesis report. (see: (Topic 3 p.7) available online: 
http://www.ipcc.ch/ipccreports/ar4-syr.htm - accessed 1 January 2008.) More info on the 
SRES scenarios: “The SRES scenarios are grouped into four scenario families (A1, A2, B1, 
and B2) that explore alternative development pathways, covering a wide range of 
demographic, economic, and technological driving forces and resulting GHG emissions. 
The SRES scenarios do not include additional climate policy above current ones. The 
emission projections are widely used in the assessments of future climate change, and their 
underlying assumptions with respect to socioeconomic, demographic and technological 
change serve as inputs to many recent climate change vulnerability and impact 
assessments.”A1FI is the worst scenario, for by end of the century temperature would have 
risen up to 7 degrees in some regions (especially the northern hemisphere). A1B is only 
barely bearable, A1T also. B1 we could call a high tech ecotopia, and B2 a low tech 
ecotopia. A2 (“a very heterogeneous world with high population growth, slow economic 
development and slow technological change”) is closest to what we termed the mad max 
scenario. But the only difference is that our real mad max scenario will be high tech. A2 is 
less likely than the A1FI or B scenarios, ultimately.  
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The inertia of acceleration 
The uncanny thing is that we know all this since almost 40 years. In the 

famous ‘Report to the club of Rome’, Limits to Growth, of 1972, this 
implosion was called “the collapse of the world system”. The most basic 
predictions of this very first global report on climate change and its risks still 
hold: the exponential growth of the population, of production and pollution, 
the rise of temperature, melting of ice caps, the rise of sea level, etc. It was all 
there. The authors of the report concluded (in a famous quote, or one that at 
least should be famous): “If the present growth trends in world population, 
industrialization, pollution, food production, and resource depletion continue 
unchanged, the limits to growth on this planet will be reached sometime 
within the next one hundred years. The most probable result will be a rather 
sudden and uncontrollable decline in both population and industrial 
capacity.”114  

This implosion scenario so dryly announced in the first report to the club 
of Rome, is and remains the most probable scenario, for the simple reason that 
mankind is too slow in responding. All optimistic scenarios tend to forget that 
the peaks of population and Greenhouse Gas emissions is not behind us, but 
ahead of us, and that we are speeding up in consumption, not slowing down. 
The only thing we can hope for is the slowing down of the speeding up. 
However, in many parts of the world, think of India and China, the growth and 
acceleration have just begun. We all know it, because we all live it. Our world 
is more than ever caught in the logic of growth and mobility, in the - as 
Sloterdijk has put it - the hyperkinetic frenzy of total mobilization115. This is to 
be taken very literally. Of the 16 most air polluted cities in the world, 12 lie in 
China, but … only 2% of the Chinese population owns a car as yet. The 
Chinese are quickly giving up their bicycles for cars, just as we are 
increasingly taking planes. One could say that air travel as an everyday means 
of transport has just taken off. Cheap flight companies are a relatively recent 
phenomenon. And, they are booming. Whilst everybody knows air travel is 
increasing the individual ecological footprint in an exponential way, the 
economical rate of flying is less and less in proportion to its true social and 
ecological cost. By now, after so many warnings, one could expect that this 

 
114  Dennis Meadows, Donnella Meadows, Jorgen Randers & William Behrens, Limits to 
growth. A report to the club of Rome project on the Predicament of Mankind,  Universe 
Books, New York, 1972 ( a summary is available online : 
www.clubofrome.org/docs/limits.rtf - )  
115 Peter Sloterdijk, Eurotaoismus. Zur Kritik der Politischen Kinetik, Suhrkamp Verlag, 
Frankfurt am Main, 1989 (Nederlandse vertaling; Uitgeverij De Arbeiderspers, 1991), 
passim 
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should be considered as irresponsible, if not criminal, behaviour of both the 
companies and the consumers. But then, at cheap or expensive rates, all of us, 
be it businessman, well to do tourists, students and migrants, have good 
reasons for, on average, several flights a year. Several of my students from 
Africa admitted to some 20 flights a year. Nobody seems to be able to escape 
the logic of increasing mobility, of globalization, growth, acceleration, in short 
the hyperkinetic frenzy of total mobilisation.  

With the advantage of 38 years since the first report to the Club of Rome, a 
term of two generations, emissions have only grown,  the demographic 
explosion is continuing, consumption in developing countries just started and 
the ecosystem has consequently come much more under pressure. And we 
have done nothing in the span of these two generations to alter the 
predicament of mankind and of the planet. One of the ‘robust findings’ of the 
2007 IPCC report is particularly painful in that respect: “Global total annual 
anthropogenic GHG [Greenhouse Gas] emissions, weighted by their 100-year 
GWPs [Global Warming Potential], have grown by 70% between 1970 and 
2004.” This goes to show what happened in these two generations since Limits
to growth was published: instead of altering our bad behaviour, we embraced 
it.  

The time scale is mind blowing, for the report goes on: “As a result of 
anthropogenic emissions, atmospheric concentrations of N2O [Nitrous Oxide] 
now far exceed pre-industrial values spanning many thousands of years, and 
CH4 [Methane] and CO2 [carbon dioxide] now far exceed the natural range 
over the last 650,000 years.” [our italics] This is what we should think about, 
before we try to be optimistic: in the thirty-eight years we lost for positive 
action, we have in fact on the contrary broken a balance of hundreds of 
thousands of years. This is what falling out of history means, this staggering 
break of all balance is indeed maybe the ultimate face of posthistory. And: we 
are still speeding up, we are still growing, production and consumption keep 
expanding, and so of course does pollution. That is why the implosion 
scenario is the most probable one, as was foretold in the report to the club of 
Rome: “The behavior mode of the system is that of overshoot and collapse.”116 

 
We are caught by inertia; not the inertia of being too passive, but the law of 

inertia in physics: being caught in an acceleration that will not stop if there is 
no other body, friction or force to stop it: the inertia of acceleration.117  In that 

 
116 Limits to growth, o. c. 
117 Capitalism, Wallerstein said, is characterized by the commodification of everything. 
(Immanuel Wallerstein, Historical Capitalism, Verso, London/New York, 1993 (1983), p. 
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respect, when both reports (the IPCC report & the Stern review) try to be 
positive or optimistic, they are not very convincing. The Stern review 
concludes for instance with the message that “there is still time to avoid the 
worst impacts of climate change if strong collective action starts now”. But 
how can this sound convincing after 3 decades during which nothing or next to 
nothing happened, and instead things got worse, much, much worse?     

 
The rise of disaster capitalism  

There are deeper reasons than the ‘inertia of acceleration’ why nothing will 
be done. Naomi Klein has given it a name: the rise of Disaster Capitalism. 
Her book, The Shock Doctrine, based on well documented fieldtrips and a vast 
amount of literature, shows that the shock doctrine has taken over. Mostly 
designed by economist Milton Friedman and the so-called Chicago school, 
this model was first applied in Chile, in 1973 and developed till it reached it 
apogee in Iraq.  Klein saw it at work in New Orleans after Katrina and in Sri 
Lanka after the Tsunami. She distinguishes three phases: first comes a 
disaster, be it a coup d’état, a natural disaster, or a terrorist attack (like 9/11). 
This shock and the paralyzing effects are used to impose economic shock 
therapy, basically privatization and deregulation (like the erasing of public 
housing and public schools in the aftermath of Katrina, or the privatisation of 
security and war after 9/11). Finally, this results in a situation of torture (often 
electro shocks) for those who oppose it, from Pinochet to Abu Graib. This 
shock doctrine she documents in a painstaking manner, shedding light on the 
last thirty years. Halliburton, Bechtel, Parsons, Blackwaters and the like she 
calls the successors of the military-industrial complex: the disaster capitalism 
complex. We always thought peace and stability were good for capitalism. But 
we were wrong. Naomi Klein has unravelled the puzzle: war and disaster are 
good for the new disaster capitalism, or at least for the disaster capitalism 
complex. She has put together what most of us always see as being apart. On 
the one hand the war on terror as state of exception and on the other the 
neoliberal logic of growth and short term profits118.  

 
7-13) That was and remains bad news, but the acceleration of everything is, seen from the 
viewpoint of ecology, much worse.  
118 Framed differently, one could call it one of the riddles of neoconservatism. On the one 
hand, the neoconservative movement from Leo Strauss unto his contemporary followers 
(like Wolfowitz), who introduced contempt for legality in political theory and on the other 
Milton Friedman and his followers who introduced ruthless privatization in economic 
theory,. These two should be thought together and the fact that both originated in the 
Chicago University is maybe a clue to start with.    
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Klein’s analysis of the transformation of the Israeli economy from 
information technology to security business is particularly convincing. The 
rise of disaster capitalism and security business explains why the Tel Aviv 
stock exchange was not plummeting but peaking, when Israel attacked 
Lebanon in 2006. Halliburton, Bechtel and Blackwaters are iconic names for 
disaster capitalism in Iraq and elsewhere, but the syndrome is much vaster and 
expanding. The same companies that made a mess of the Iraqi reconstruction 
got no bid contracts for ‘rebuilding’ New Orleans. Privatisation with tax 
payer’s money. The tsunami of  December, 26th 2004 has been an occasion to 
get fisherman communities off the beaches and have the high-end tourism 
industry taking over in Sri Lanka and elsewhere. A recurrent theme is the idea 
that the plans were ready, that elites were waiting for disaster to act.  Or as 
Milton Friedman has stated: “Only crisis - real or perceived – produces real 
change. When that crisis occurs, the actions that are taken depend on the ideas 
that are lying around. That, I believe, is our basic function: develop 
alternatives to existing policies, to keep them alive and available until 
politically impossible become politically inevitable.”119   

A case in point, strangely absent from Klein’s book, is ‘The Project for the 
American Century’, a neoconservative think tank, whose members and signers 
are almost all linked to the military industrial complex, with names like Rand 
corporation and Lockheed Martin popping up in several CV’s. The list of co-
signers of the mission statement contains beside Lewis I libby, Podhoretz, 
Perle, etc, also Rumsfeld, Cheney and Wolfowitz. In the report of September 
2000, Rebuilding America’s defences, issued a year before 9/11, they write 
that the transformation of the American military and the huge increase in 
defence budget required, are unlikely “absent some catalyzing, catastrophic 
event, like a new Pearl Harbor”120 It is still on their website.     

Since 9/11 war and disaster have become big business. The disaster 
industry is an industry that caters for everything: planning, destruction, 
security, reconstruction, medical care, interrogators, prisons, recruiting and 
training of recruits, food, entertainment, transport, building of bases, energy 
supply, everything. The rise of this new form of capitalism is – and this is my 
point here - of course extremely bad news in the light of climate change and 
the permanent catastrophe it will entail. The argument that capitalism will be 

 
119 Milton Friedman, quoted in Naomi Klein, The Shock Doctrine, the Rise of Disaster 
capitalism,  Pinguin , 2007, p. 6 
120 http://www.newamericancentury.org/RebuildingAmericasDefenses.pdf - accessed 31 
January, see also my ‘Welcome to the New Imperial World order’, in ‘The capsular 
civilization’, o.c.. 



378 

forced by ‘the invisible hand’ of the market to find the tools to mitigate 
climate change and find ways of adaptation where mitigation is too late, is 
refuted by Klein’s concept of disaster capitalism. Turning security and disaster 
into a market is a way to ‘adapt’. Mitigation is not necessary and even bad for 
business. For disaster is the business.      

 
The New Spatial Disorder: a Cyberpunk Landscape 

As we keep consuming dirty non-renewable resources, a series of 
emergencies are ahead: natural disasters, wars for the control of scarce 
resources and terrorist blowbacks - one could call it the feedback loop of 
disaster capitalism. This new capitalism has replaced the “informational 
capitalism” of Manuel Castells’s network society. Klein sketches the mental 
and real landscape it produces: “If the dream of the open, borderless, ‘small 
planet’ was the ticket to profits in the nineties, the nightmare of the menacing, 
fortressed Western continents, under siege from jihadists and illegal migrants, 
plays the same role in the new millennium”121.  A most important all-over 
consequence of this rise of disaster capitalism is that the Mad Max phase of 
globalization will therefore not be the collapse of capitalism but the implosion 
of society. One of the most developed implosion scripts entitled The Long 
Emergency, is written by James Howard Kunstler in 2005. It is almost literally 
a Mad Max scenario. His reasoning is clear and simple:  

The term "global oil-production peak" means that a turning point 
will come when the world produces the most oil it will ever produce 
in a given year and, after that, yearly production will inexorably 
decline. (…) Now we are faced with the global oil-production peak. 
The best estimates of when this will actually happen have been 
somewhere between now and 2010. (…) This is going to be a 
permanent energy crisis, and these energy problems will synergize 
with the disruptions of climate change, epidemic disease and 
population overshoot to produce higher orders of trouble. (Kunstler 
2005)122 

After disqualifying all alternatives to the soon scarce oil, like hydrogen, 
biomass, or renewables like solar energy, etc, he writes: “The upshot of all this 
is that we are entering a historical period of potentially great instability, 

 
121 Klein, o.c. 427  
122 James Howard Kunstler The Long Emergency, 2005, Grove/Atlantic, Inc. (an adapted 
summary is online available at  
http://www.rollingstone.com/news/story/7203633/the_long_emergency -, accessed 21 
January 2008)
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turbulence and hardship. Obviously, geopolitical manoeuvring around the 
world's richest energy regions has already led to war and promises more 
international military conflict.” Besides permanent war he sees strong social 
tensions and a neo-feudal social order. This is Mad Max according to the 
book: “These masses of disentitled people may enter into quasi-feudal social 
relations with those who own land in exchange for food and physical 
security.” (Kunstler 2005)  

Somewhat less convincing is Kunstler’s vision of future America as a low-
tech society disintegrated into small towns living of farming. I think he really 
underestimates technology and the power of dualization, the split within 
society between haves and have-nots.. The future will probably not only be a 
sort of regression to a former stage of history, it will also be science fiction. 
Not so much a sort of Amish society but more a cyberpunk landscape - like in
Neuromancer by William Gibson or Diamand age by Neil Stephenson, or of 
course, the set of Blade runner (based on a novel by Gibson). The landscape of 
the future is probably more like this: high-tech gated communities, condos and 
skyscrapers, surrounded by a sea of slums. We have to agree however with 
Kunstler’s conclusion that “the Long Emergency is going to be a tremendous 
trauma for the human race.”  (2005) 

However, the implosion of the polis, the disintegration of the city (of Man), 
is not ahead of us, but in fact already materializing in the new spatial disorder. 
We have called this evolving process the rise of ‘a capsular civilization’123. In 
terms of Klein’s book one could say:  disaster industry is making movable 
green zones in the expanding red zones of the world. Speaking about Katrina 
Klein writes:  

At first I thought that the Green Zone phenomenon was unique to 
the war in Iraq; Now, after years spent in disaster zones, I realize that 
the Green Zone emerges everywhere where the disaster capitalism 
complex descends, with the same stark partitions between the 
included and the excluded, the protected and the damned  

(Klein 2007:414) 
 
Every city haunted by disaster can become Halliburton city (as the Green 

Zone is sometimes termed).    
Another aspect of this mad max landscape is the disintegration of public 

infrastructure: public infrastructure around the world is facing unprecedented 
stress from extreme weather events like hurricanes, floods, forest fires, heat 

 
123 Lieven De Cauter, The Capsular civilization, On the city in the age of fear, NAI, 
Rotterdam, 2004.  
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waves, also in the US. According to the American Society of Civil Engineers 
trillions are needed to get roads, bridges, dams, schools back up to standard. 
“It is easy to imagine a future in which growing numbers of cities have their 
frail and long neglected infrastructure knocked out by disasters and then are 
left to rot […].The well off, meanwhile, will withdraw into gated 
communities, their needs met by privatized providers.”124  

Within this new emerging spatial order, one can locate several hotspots 
where the seams of the seemingly seamless network society are painfully 
visible: these new iron curtains are the fences and security walls all over the 
world in Ceuta, Tijuana, Palestine, ... They divide the world between the north 
and the global south. The architect and activist Teddy Cruz has called this 
global demarcation line ‘the political equator’.125 But, it would be 
oversimplified to conceive of a world split between north and south. The new 
spatial disorder is a collection of capsular entities, green zones, that are 
plugged in surrounded by unplugged red zones, a layered archipelago, islands 
inside bigger islands, a sort of Russian doll archipelago.  To keep these worlds 
apart, detention centres for illegal migrants, labour camps for grey labour 
forces, secret prisons for terrorism suspects, or outright concentration camp 
like Guantànamo, make a global archipelago of their own right. All these are 
spaces of exception, some of them not only extraterritorial, but also extra 
legal, outside the law, outlaw spaces that keep the split in place, break 
resistance and spread fear. One could conceive of these camps as a sort of 
spatial translation of the third element of Klein’s shock doctrine, besides the 
collective shock of a disaster, natural or unnatural, and the economic shock 
therapy: torture126.    

We live in this dualized world already: on the one hand, the hyper-reality 
of the world of consumption, tourism, media, spectacle, in short the world as 
theme park and on the other, the infra-reality: that is the unknown, repressed, 
invisible, ugly reality outside this Matrix. Razor wire, being the marker of the 
division line between the hyper- and infra-reality, will most probably be one 
of the most important features of the architecture and urbanism of the twenty 
first century. This is the sort of cyberpunk landscape that will only get more 
visible, more extreme.  And of course ecology is crucial in the shaping of this 

 
124 ibid, 415 
125 http://www.politicalequator.org/index.html  
126 See my book The Capsular Civilisation, more particularly ‘Welcome to the new 
Imperial World Order’ and ‘The Bloody Mystifications of the New World Order. On Homo 
Sacer by Giorgio Agamben’, where I develop the notion of the war on terror as a planetary 
state of exception and the role of the camp in it.   
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new dualized spatial order.  Air-conditioned biosphere-like capsular entities 
are no doubt ahead while the planet is heating up.     

The mad max phase has begun. One concrete recent example from the 
International Herald Tribune is encapsulating the perverse logic. To avoid 
overfishing in European fishing grounds, a grey, often illegal fleet (Chinese, 
Russian and other) has completely over fished the West- African fishing 
grounds. Consequently, the fishermen of Ivory Coast and around, having no 
means of subsistence, take their boats and try to make it to the Canary Islands, 
that is the promised land called fortress Europe. An estimated 6000 people 
have died trying to cross in 2007.127 But this is just the beginning: according to 
the IPCC 4th assessment report, Africa will be amongst the most hit regions by 
climate change and the least equipped to adapt, and (not mentioned in the 
report) moreover the region with the sharpest demographic growth. This will 
have the disastrous results of mass migration from Africa to the north, which 
will cause frictions, capsularisation, gating, dualization and finally, one could 
fear, the collapse of the welfare state in Europe. Unless Europe really becomes 
more and more a fortress ( with leaking fences.) Fortress Europe will become 
a Russian doll Archipelago consisting of smaller island inside bigger ones, 
from the scale of the continent, to the scale of gated communities and high 
security condominiums.  

If we want to make a graphic map of the New Spatial Order we could 
sketch it as two global archipelagos that are mirroring each other: an 
archipelago of protected often heterotopian/corporate/networked islands and 
the archipelago of camps, in between them the background, the sea we call the 
ubiquitous periphery, either slum, megacity in the global South or suburban 
sprawl in the North. That is a very concrete face of the mad max phase of 
globalization as neo-medieval, cyberpunk, post-historical science fiction 
landscape that is taking shape before our very own eyes. 

Postscript on the difference between waking up and getting up  
I do not see any solution to turn these diverse challenges (overpopulation, 

slums, global warming, permanent war and disaster capitalism, etc.) into 
positive outcomes. But then, I am a philosopher, and philosophers have no 
solutions; only problems. I hope the specialists have solutions (and less 
problems would be nice too). But I fear (as a philosopher) that most of those 
who think they have solutions are part of the problem. To quote the report to 

 
127 “The fish gone, Migrants take to sea”, International Herald Tribune, January 12-13th 
2008,  “World Pays a price for love of seafood”, International Herald Tribune, January 15th 
2008. 
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the club of Rome once more: “The hopes of the technological optimists centre 
on the ability of technology to remove or extend the limits to growth of 
population and capital. We have shown that in the world model the application 
of technology to apparent problems of resource depletion or pollution or food 
shortage has no impact on the essential problem, which is exponential growth 
in a finite and complex system. …. (…) short-term concerns will generate the 
exponential growth that drives the world system toward the limits of the earth 
and ultimate collapse.”.128  

The report to the club of Rome sold twelve million copies in 37 languages. 
It did not make one iota difference. No warning will stop us. Only major 
disasters might. But both the recent IPCC assessment and the Report to the 
Club of Rome agree on this: once catastrophes have begun it is too late to act: 
“We cannot say with certainty how much longer mankind can postpone 
initiating deliberate control of its growth before it will have lost the chance for 
control. We suspect on the basis of present knowledge of the physical 
constraints of the planet that the growth phase cannot continue for another one 
hundred years. Again, because of the delays in the system, if the global society 
waits until those constraints are unmistakably apparent, it will have waited too 
long.”129 The physical constraints of the planet are becoming unmistakably 
apparent, so, we know: we have waited too long. And, we are still dodging.  

But in a more optimistic vain, one has to admit: Humanity has taken 
consciousness of this impending global disaster, in a very short span, it 
happened somewhere between 2005 and 2007. Just some years ago speaking 
about global warming as a impendent permanent catastrophe, was considered 
fear mongering, and doom prophesy, if not just another conspiracy theory. But 
that is over, that was before Al Gore, No need to go into the debate pro and 
contra gore, but friend and foe would have to admit that he really contributed 
in a major way to spread the awareness globally, of both the recognition that 
there is such a thing as global warming, that is is man made, and that it is 
really urgent to do something about. The touring of his film ‘an inconvenient 
truth’, coincided with many reports and newspaper articles coming out with 
the melting of glaciers, ice sheets, etc. So suddenly the constellation was right. 
The Nobel Prize given in 2007 to both Al Gore and the International Panel on 
Climate Change was the consecration of this awareness. So, it is possible that 
humanity wakes up. That is terrific news. It really is a sign of hope130. But. 

 
128 www.clubofrome.org/docs/limits.rtf - accessed January 21sth 2008  
129 www.clubofrome.org/docs/limits.rtf - accessed January 21sth 2008 
130 There is such a thing as a global public opinion, and maybe one day we can speak about 
a global civil society. This is more and more the case in the internet activism. The biggest 
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There is a huge gap between waking up and actually getting up. In a sense we 
could say that this lapse between waking up and getting up will determine the 
future. But, in the run up to the Copenhagen summit of autumn 2009, reports 
in newspapers told us that public awareness of the problem of global warming 
has considerably gone down since 2007, both in Europe and America. So, 
instead of getting up, humanity seems to fall asleep again. The second report 
to the club of Rome, Mankind at a turning point, of 1974, called it: deadly 
delay131. 

The inertia of our habits sabotaging the clarity of our awareness and our 
moral consciousness will, most likely, be fatal. It will have been fatal. In 
posthistory everything plays in the future perfect, a past future tense, an 
anticipated déjà vue. The inertia of acceleration: we are like speeding up in 
slow motion, fatally hitting the limits of the planet, caught in the hyperkinetic 
frenzy of globalization and the increasing mobility, framed by an ever 
accelerating technological development. It has been called ‘exponential 
growth in a finite and complex system’: the coming disasters are, in a sense, 
two generations after the first report to the Club of Rome, déjà vu. As Nature 
hits back with a vengeance, History seems to escape us.  

 
 
 

 
manifestation on earth and in world history brought over 30 million people to the streets on 
February 15th 2003 to protest against the impending invasion of Iraq. So all the lies and 
media spin, could not fool this planetarian public opinion, from London to Tokyo, from 
Brussels to New York, from Sao Paolo to Rome, from Madrid to Istanbul, from Moscow to 
Jerusalem. So humanity is more awake at times than we tend to think. 
131 Mihailo Mesarovic, Eduard Pestel, Mankind at the turning point, 1974 (Nederlandse 
vertaling: De mensheid op een kruispunt. Tweede rapport aan de Club van Rome, p. 72 en 
volgende).  
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The archipelago and the ubiquitous Periphery - 

the New Spatial World (Dis)Order  

Lieven De Cauter & Michiel Dehaene 

 

“Nowadays there can be no hesitation in admitting that the urban 
phenomenon is the weakest point in the industrial system. 

 The metropolis, once the traditional “birth place of progress” is today,  
in fact, the most backward and confused sector of Capital” 

(Archizoom, No-stop city, 1971)  

Snapshots of Disaster City 
The city seems doomed. Since the beginning: Nineveh, Babylon, Sodom 

and Gomorra, Troy, Carthago. This archaic, mythical doom over the city 
seems striking again these days. It hits you in the face: Sarajevo, New York 
9/11, Bagdad and Fallujah, New Orleans, Beirut. In all these very different, 
but iconic cases, the city is the heart and very target of destruction. The 
peaceful slumber of the Welfare state decades, with its well ordered cities and 
soporific suburbs, is over. The awakening is hard and scary.  

The continuing demographic explosion, the logic of growth and 
technological acceleration requires the roothless exploitation of non renewable 
resources. Pollution, mostly from fossil based fuels and carbon dioxide 
emissions, now results in global warming, with all that comes with it: the 
melting of icecaps and glaciers, deforestation and desertification, the 
accelerated loss of biodiversity, humanitarian disasters such as the shortages 
of drinking water, droughts, storms, floods, landslides, hurricanes all over the 
globe132. 

 
132 See the socalled fouth IPPC report of octobre 2007: Intergovermental Panel on Climate 
Change, Fourth assessment report / Climate change 2007: a synthesis report.) available 
online: http://www.ipcc.ch/ipccreports/ar4-syr.htm - accessed 1 January 2008.  
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Then there is the dualization of society under the pressure of neo-liberal 
globalization, the growth of extreme poverty, the so called Fourth World133, 
the emergence of the criminal economy, the uncontrollable expansion of 
megacities in the poorest regions of the world. Today, for the first time in 
history, more than half the world’s population livess in an urban 
environment.134 All these phenomena, and their interrelation, lead to one 
conclusion: planet Earth has entered a phase of permanent catastrophe135.  

One of the results is unstoppable mass migration from the South, causing 
increasing frictions, with waves of xenophobia, crime, feelings of insecurity, 
fear and alienation, riots and unrest. Then there is the rise of fundamentalisms 
(Muslim, Christian and Jewish) rapidly turning into a clash of and within 
civilisations. Add to this the War on Terror as a planetary state of exception136 
– and you begin to get the picture of Disaster City: not only the city of 
disaster, but also the city as disaster. 

But the real catastrophe that befalls upon the city might be subliminal, 
strangely undramatic. The city seems to loose what kept it together; we call it 
‘urbanity’ now, almost as if it were posthumous, with ‘urban theory’ as its 
theology: musings on the soul of the city while the body is dying. City and 
citizenship, society and state, all seem to evaporate. We live increasingly in a 
postcivil society137. What we witness might indeed be a far reaching 
disintegration: an implosion of the polis138.   

The Archipelago and the Ubiquitous Periphery  
One of the city’s raisons d’être throughout history has been centrality and 

accumulation: the city was a powerbase, a node in the exchange of goods, a 
 

133 Manuel Castells, End of Millenium, The information Age: Economy, Society and 
Culture, Volume III, Blackwell publishers, Oxford, 1998,  p 70-161 (Chapter 2: The Rise of 
the Fourth World: Informational Capitalism, Poverty and Social Exclusion),.  
134  Mike Davis, Planet of Slums, verso, London & New York, 2006, p 1. 
135 Lieven De Cauter, The capsular Civilisation. On the City in the Age of Fear, NAI-
publishers, Rotterdam 2004.  
136 See on this Lieven De Cauter, ‘For a justice to come. Interview with Jacques Derrida’, 
Lasse Thomassen (ed.), The Derrida-Habermas Reader, Edinburgh: Edinburgh University 
Press, 2006 (and on numerous websites, also in French); see also Lieven De Cauter, ‘The 
tyrant as messiah. Messianism and antinomianism in the neoconservative ideology’. online 
available at www.brusselstribunal.org.. The thesis on the emergence of the state of 
exception stems originally from Giorgio Agamben in his homo Sacer –cycle, particularly : 
Giogio Agammben, état d’exception, Homo Sacer, II, 1, editions du  Seuil,Paris, 2003.     
137 Frederic Jameson, Michael Speaks, ‘Envelopes and Enclaves: The Space of Post-Civil 
Society – An architectural Conversation’ in: Assemblage, 17, Apr., 1992), pp. 30-37.  
138 Lieven De Cauter & Michiel Dehaene, ‘Hippodamus’s Third space. Towards a general 
theory of heterotopia’, in id (ed); Heterotopia & the City. Public space in a postcivil 
society, Routledge, 2007.    
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concentration of the means of production, a creative milieu, a centre of 
excellence and excess. It was linked to the hinterland in a process of constant, 
be it unequal, exchange. At the dawn of the new millennium, however, there 
are good reasons to question this common wisdom. Global capital increasingly 
privileges spatial constellations that do not per se resemble what we used to 
call the city. The link to the hinterland, the interdependence between country 
and town, is replaced by a logic of disconnection or bypassing. The city of the 
21st century is not the global city of high finance, the control and command 
centre of a world economy that perpetuates the principle of accumulation 
through centrality. The centrality of control is replaced by the network and 
relocated in cyberspace, even if a few ‘global cities’ remain. The 
megalopolises of the global south (Lagos, São Paulo, Karachi, Dhaka, 
Mumbai) are part of an emerging global ubiquitous periphery caught in a logic 
of asymmetry that produces a geographical footprint of brutal clarity: ever 
fewer centres of accumulation, ever growing peripheries of extraction. Even in 
China’s booming economy, there is massive poverty and systematic child 
labour from the countryside to big distant cities. The work is hard, workdays 
long and wages so low, that the trip back home costs a year of work.139 

The new megacities of the South are no longer the glorious social elevators 
that bring the legendary newcomer from the bottom to the top of the social 
ladder. Rather, the impoverished masses end up in the city because they have 
nowhere else to go. The city provides the best chance of survival, offering 
networks of reciprocity that support a subsistence economy, with little hope 
for change or personal emancipation. For millions of people of the Global 
South fleeing the countryside for economical, ecological or security reasons, 
the city has become a survival/subsistence machine, instead of an 
accumulation machine. The only thing it still accumulates is people - and 
problems. These megacities (more than 8 million) or even hypercities (more 
than 20 million140), adding up to a ‘planet of slums’, are set as ecological and 
humanitarian time bombs.  

The North, in contrast, is characterized by, on the one hand, the proverbial 
‘Global cities’, hubs in the global network, and, on the other hand, the 
sprawling ex-urban zones of consumption, in the grip of the network and its 
space of flows, the hyperkinetic frenzy of capital, commodity and people. In 
the era of city marketing, the post-industrial city is trying hard to project and 

 
139 See on this: David Barboza, ‘Dire poverty fuels Labor scandal. China’s young head to 
distant factories,  International Herald Tribune, May 10-11 2008. (p 1 -2)  
140 Mike Davis uses this distinction between megacities and hypercities, most probably 
taking it from the UN report on ‘the ‘challenge of Slums’ (’Mike Davis, Planet of Slums, 
Verso, London & New York, 2006, p 5.) 
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image of spectacle and entertainment. This tourist festival-city keeps pace 
with the dualization of both global and local society. As opposed to the planet 
of slums, there is a universe of entertainment, of media, (cyber)games, and 
theme parks: the simulation that comes before the reality, ‘hyper-reality’141. 
The reality of poverty, war and chaos is not represented, it does not appear in 
the images on our screens as it is ‘unimaginable’. It is an infra-reality. The 
extremes are linked: the more infra-reality rises, the more we retreat into 
hyper-reality142.  

 
The new Iron curtain 

“Barbed wire is for cattle, razor wire for humans”  
(South-African artist Kendell Geers, 2006) 

Not everything in the ‘smooth space of flows’ has become virtual however: 
the New Iron Curtain dividing North and South is the obscene, material 
marker of the split between the two realities. The fence in Ceuta and Mellila 
embodies the rampart of ‘Fortress Europe’ and the fence on the Texas-
Mexican border as the great divide between North and South America, a new 
‘Political Equator’143. The fences of Ceuta and Mellila - ‘monuments’ of 
respectively 7.8 and 10.5 km - are not really present in the European collective 
consciousness, after more than ten years of being in function and after 
hundreds of people trying to climb the wall (with a climax in the mass 
storming of October 2005 in Ceuta), and after several thousands of people 
having drowned trying to cross the Mediterranean. This proves that it is infra-
real, an invisible side of the global landscape.  

This brutal logic of razor wire is extended and replicated in the detention 
centres for asylum seekers and illegal migrants, but it is also entering our 
everyday surroundings in many different ways. People withdraw into capsular, 
self-sufficient entities: fortified houses, condominiums, gated communities, 
enclosed malls, campuses, inward looking office blocks, atrium hotels, and 
all-in heterotopias144, often with hyper-real overtones. ‘Going out’ means 
entering all sorts of enclaves: theme parks, themed city quarters, festival 
markets, holiday villages, etc. Underneath the iconography of fun there is an 

 
141 Baudrillard might be forgotten, but his concept is back. It is one of the tools to 
understand our world, not only in high theory but also in popular culture, from The Matrix 
to Žižek. see Slavoy Žižek, Welcome to the Desert of the Real: Five Essays on September 
11 and Related Dates, Verso, London & New York, 2002. 
142 The capsular civilization*** 
143 See on this the work of Teddy Cruz and his studio, and the conferences on this ‘Political 
Equator.’   
144 see glossary 
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ecology of fear. The fearlessness of those who storm the razor wire fences 
mirrors the fear of those on the other side (those on the inside, us). The more 
they become fearless, the more we are in the grip of fear. The craze of the air-
conditioned SUV, the luxurious ‘armed’ jeep that invades our cities, is a clear 
allegory of this ‘capsularization’. The ‘militarisation of city life’ (a term Mike 
Davis coined in the early nineties to describe LA145) has never been so 
apparent. Razor wire, being the marker of the division line between the hyper- 
and infra-reality, will most probably be one of the most important features of 
the architecture and urbanism of the twenty first century146. 

Our world has become an archipelago of connected islands in a ubiquitous 
periphery147. In the archipelago there are, for the time being, rather peaceful 
and ordered islands such as ‘Fortress Europe’. But this does not mean it is not 
part of an archipelago. Moreover, the island itself is disintegrating into an 
archipelago. The spatial order of the archipelago might become a Russian doll: 
archipelagos inside bigger archipelagos.  

‘Security capitalism’ and ‘disaster capitalism’ are two sides of the same 
coin148: the obsession with security, with defensible space for capital flows is 
the flip side of the rogue methods of neo-liberal capitalism (with the IMF and 
the World Bank as its tools). The forced dismantling of the state, forced 
privatisation of natural resources, forced devaluations, etc. open up the 
countries of the South for maximum extraction and exploitation. Disaster 
relief is a profitable branch and a growing ‘market’: the zones of ‘bare life’ 
surviving in a willed (in the case of war) or unplanned (in the case of natural 
disaster) ‘state of emergency’. 

The Other Archipelago  
The network is simultaneously a de-teritorialising and a re-territorialising 

force: deterritorialising because the network tends to remove places from the 
place-logic of concrete localized conditions and reinsert them in the ‘space of 

 
145 Mike Davis, City of Quartz, Pimlico , 1998 (Verso 1990) , p. 223.  
146 The capsular civilization, p.  (There typically I still called it barbed wire instead of razor 
wire. ) 
147 The Archipelago as metaphor for the new spatial order was used in passing in the afore 
mentioned book The Capsular Civilization but much more systematically in Alessandro 
Petti, L’Archipelagi e enclave, Architettura dell’ordinamento spaziale contemporaneo, 
Bruno Mondadori, Milano, 2007.  As we have an ongoing collaboration with this author, 
we cannot say who borrowed from who and do not care about it, as unmasking this logic is 
our common task.    
148  Naomi Klein, ‘The Shock Doctrine. The Rise of Disaster Capitalism’ Pinguin Books, 
London, New York, 2007.  Security capitalism is a term used by Ignacio Ramonet in one of 
his editorial pieces for Le Monde Diplomatique.  
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flows’. Today, however, it is increasingly a territorialising force to the extent 
that the network has become the main device to maintain territorial integrity. 
The network constructs a parallel reality which holds together the archipelago, 
literally abandoning what used to be the ‘integrated territory’ in which the 
topographic reality and the territorial logic of sovereignty still coincided149. 
We seem to live an inversion of the territory, a sort of turning inside out of the 
globe as if it were a glove: the inside global, the outside local150.  

The archipelago has its dark counterpart in the archipelago of camps: the 
Gulag archipelago of detention centres, prisons, ghetto’s, labor camps and 
outright concentration camps such as Guantànamo as opposed to the 
Archipelago of order, wealth and security. The archipelago of camps is 
administered by the archipelago of order. The camp is the biopolitical device 
which makes it possible to operate within the treacherous terrain outside of the 
network of well-connected premium worlds. In other words, it is the missing-
link between the hyper-real foreground of heterotopian enclaves and the infra-
real background of abandonment (abandonment has to be taken literally here: 
à ban donner: ‘giving to the ban’).   

 
The camp is, according to Giorgio Agamben (as is well known by now), a 

space outside the law, outside the nomos, not a space that is an extension of 
the law as is the case of the prison, but a space that is extra-territorial to the 
nomos, a space where the law is suspended, the embodiment of the state of 
exception. This is the space of the ban, the place of the banned151. The camp is 
the space where the city is annihilated and the citizen has lost his citizenship, 
defined as life inside the norms of culture (bios), and is reduced to mere body, 
mere nature, ‘bare life’ (zoè). We encounter the camp before and after the 
polis. Before the polis: the encampment figures as the forerunner of the city 
and indeed of all human settlement as such. After the polis: the camp appears 
where the polis, the city as civic society, is suspended or dissolving, as we 
witness in the concentration camp, the refugee camp, the transit camp for 
asylum seekers or illegal immigrants. While the encampment emerges out of 
the nature state and moves towards the city, and therefore fulfils a proto-

 
149 Israel is the most extreme example of such spatial order. Hence Alessandro Petti, 
considers it as paradigmatic for a possible future spatial order of many places in the world, 
or maybe of the spatial order as such. (Alessandro Petti, archipelagi e enclave***)  
150 Paul Virilio, Ville Panique. Ailleurs commence ici, Editions Galilée, Paris, 2004. ( page, 
?) 
151 Giorgio Agamben, Homo Sacer, le pouvoir souverain et la vie nue, Seuil, Paris, 1997. 
Giorgio Agamben, Homo Sacer. Sovereign Power and Bare life, Stanford University Press, 
Stanford, 1998. 
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political role (the potentiality of slums), the camp announces the relapse into 
the nature state and marks the disintegration of society in the state of 
emergency (the slum as dumping ground for ‘surplus humanity’152).  

Both the archipelago of camps and the ‘state of abandonment’ in which 
these camps are inserted represent states of emergency. The camps (detention 
centres and labour camps) are part of the ‘willed state of exception’153. The 
‘state of abandonment’ is the non-willed state of exception and marks the 
return of the state of nature. At first sight the state of nature does not seem to 
contain anything comparable to this rogue capitalism in which resources and 
cheap labour are the ‘fuel’ for mass production, but on closer look it 
corresponds, in Hobbes’ words to ‘a time, wherein men live without other 
security, then what their own strength, and their own invention shall furnish 
them withall.’154. Indeed, living in the ‘state of abandonment’ comes close to 
living in the state of nature. People living in illegal settlements and slum 
conditions are tolerated, for the time being. As soon as the power logic of the 
archipelago crosses their path (with bulldozers for instance), they do not exist. 
Whoever lives in the nature state ‘barely lives’ and is simply ignored. The 
rising statistics of forced evictions in the cities of the Global South, registered 
by organizations such as the Asian Coalition for Housing Rights155, are the 
only traces left of these ‘evictees’.  

The megacities of the Global South reproduce within their own geography 
the same opposition of archipelagos of capsular heterotopian enclaves and 
camps that colonize the globe. Archipelagos of well-connected, fortress-like 
precincts, held together in a matrix of ‘glocal’ bypasses, in stark contrast to the 
landscape of endless townships of marginalized communities. The rest of the 
city and its citizens are simultaneously exposed to the wild capitalism of 
global extraction and to the Mafioso logic of the informal economies that have 
sprung up in the absence of any formal alternative.  

The current fascination with the resilience of people living in slums, the 
celebration of their capacity for self-organization and informal modes of 
organization – however true-  plays in the hands of a neo-liberal ideology and 
almost legitimises  the ongoing reduction in welfare programmes.156 

 
152 Mike Davis, Planet of Slums, Verso, London, New York, 2006, p.174. 
153 Giorgio Agamben, Homo Sacer, le pouvoir souverain et la vie nue, p.181. Giorgio 
Agamben, Homo Sacer, sovereign power and bare life, p. 168. 
154 Thomas Hobbes, Leviathan (1651), Penguin Books, Hamonsworth, 1968, p. 186. 
155 see: http://www.achr.net/ 
156 John Turner’s strategy of incremental change and self help, seeing the slum as the 
solution rather than the problem, was from the start an all-too-convenient logic for parties 
that were only looking for an opportunity to cut back on aid. The collaboration of 
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Intellectual exercises which describe the slum out of respect for its inhabitants 
as the utmost expression of creativity when forced to do with minimal 
means,157 stop short of blaming the less creative sections of the Global South 
for a lack of entrepreneurship, for a failure to take advantage of the 
opportunities that a global economy has offered them.  Other-globalists (of the 
Negri-school) and neo-liberals seem united in their aversion towards the state, 
placing their trusts in forms of self-organization. But the absence of the rule of 
law and a level field (equitable relations that cater for fair play and fair trade), 
simply privileges the bullies and the rogues.158 

An almost allegorical black and white image of this double archipelago is 
supplied by the grim labour camps for construction workers in Dubai159 as 
opposed to the luxurious kitsch of the offshore development for the superrich: 
‘The World®’, a heterotopian archipelago representing the continents160. In 
between these two extremes lies in Dubai only the desert, but elsewhere it is 
the ubiquitous periphery, the grey zone of infra-architecture, the urban sprawl, 
the slums, the sea of chaos, poverty and violence. Many places that function as 
centres in the ubiquitous periphery (in Western Europe and North America, 
Japan, China,) are still reasonably safe and dry, we call it ‘normality’, the rule 
of law, the welfare state, the ordered city, etc. But many places might become 
wetlands before they disappear under water, others will rise and join the 
capsular logic of the archipelago. One thing is certain: the sea level is rising 
(literally and metaphorically). Somewhere in the not-too-distant future the 
prophesy of Rem Koolhaas’s Harvard Project on the City might be fulfilled: 
‘Lagos is not catching up with us. Rather, we may be catching up with 
Lagos.’161 

 
 

McNamara and John Turner raised eyebrows from the beginning. Mike Davis, Planet of 
Slums, pp. 71-75. 
157 Alfredo Brillembourg, Kristin Feireiss, Humbert Klumpner, (eds.) Informal City. 
Caracas Case, Prestel, Munich, 2005. 
158 Ariel Armoni, The Dubious Link, Civic Engagement and Democracy, Stanford: Stanford 
University Press, 2004. 
159 The workers, coming from Pakistan and increasingly form china, have often taken their 
passports from them, so they are almost emprisoned and can only leave when sick, as the 
building companies discovered that transporting coffins is considered to expensive (as 
stated in a BBC documentary on Dubai).  
160 Alessandro Petti, ‘Dubai Offshore Urbanism’, in: Lieven De Cauter & Michiel Dehaene 
(eds.), Heterotopia & The City. Public space in a postcival society, Routledge, London, 
forthcoming 2007. 
161 Harvard Project on the City, ‘Lagos’ in: Rem Koolhaas, Stefano Boeri, et.al., Mutations,  
Barcelona: Actar, 2000, p. 653. When asked Rem Koolhaas denied that this oneliner is his. 
But the style and power comes close. 
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Hyper-architecture vs. Infra-architecture: the sanctuary and the camp 
The archipelago of plugged in and secured capsular spaces increasingly 

produces a smooth sort of hyper-architecture: themed, spectacular and 
illusionist. Hyper-architecture is the product of the architect as the experience 
engineer within the experience economy. Architecture as social engineering 
(modernism) has been replaced by architecture as experience engineering or 
‘imagineering’. Koolhaas once said that the problem of our age is that there is 
no background left, there is only foreground, self-consciousness. Hyper-
architecture has only foreground. In our world, architecture tends to be either 
pure logistics or purely décor. Its counterpart, formed by the enclaves of 
containment, comes in the form of infra-architecture: slums, ghetto’s and 
camps. Infra-architecture, architecture reduced to its most minimal function of 
logistics – architecture as survival kit -, corresponds to the ‘infra-reality’ of 
extreme poverty, chaos and war, as opposed to the hyper-architecture of 
glossy magazines, which corresponds to and expresses our hyper-reality. Most 
paradigmatic of all heterotopias today is the theme park, the logic of theming 
is well known by now. The theme park is a dead heterotopia: all otherness has 
been cleaned away. We have called it homotopia. 

If most safe havens in the archipelago could be called ‘homotopias’, which 
take on heterotopian traits, the black holes in the ubiquitous periphery we can 
call ‘camp’. Heterotopia however, is, potentially, the opposite of the camp. A 
heterotopia is a sheltered space, closed off from the political and the 
economical sphere and safe-guarded against their respective intrusion or 
influence. The structure of the space of heterotopia is, we said in the first 
chapter, that of a ‘sanctuary’. It is a refuge, a safe haven, a protected space. 
This structure becomes clear when we realize that heterotopias are spaces of 
the holy, of the holy days, the holidays. From grave yards over temples, 
theatres, cinema’s, libraries, museums, sauna’s, holiday camps, brothels, and 
fancy fairs to our contemporary …theme parks. The ‘holiday’ is a suspension - 
in time - of political and economical activities. Heterotopia, in the proper 
sense, is a time/spatial interruption, a refuge from the political and the 
economical. We adopted this as a more restricted (re)definition of Foucault’s 
vast and encompassing concept.162   

The opposite of heterotopia as sanctuary is the camp. Our simple definition 
of heterotopia as neither economical nor political, neither private nor public, 
helps us to set the camp apart from the heterotopia, as well as understand 
where the two meet. The word camp as such is of course very open and vague: 

 
162 See chapter 1. 
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campus means just field in Latin. But then there are camps and there are 
camps. We could like to start our brief excursion into the world of camps with 
two extreme manifestations: the concentration camp and the refugee camp. 
The concentration camp is the territorialisation or embodiment of the state of 
exception (within it normality and the law are suspended). According to 
Giorgio Agamben, the concentration camp is the territorialization or 
embodiment of the state of exception, the place of the ban, where the law is 
suspended. Its inmates, literally the ban-dits (those who have a ban spoken on 
them), the outlaws, have neither civil rights nor human rights. The camp is 
therefore the place where life (bios) becomes ‘bare life’ (zoë). The 
concentration camp is the place ‘off limits’ in which anything can happen 
(Agamben 1998).  

The refugee camp is (or should be) its exact opposite. It is a refuge from 
the state of exception (mostly war or civil war), a sheltered space in which 
normality is reinstated or maintained. This little exercise brings us to the 
insight that the concept of the camp has its exact opposite in the concept of 
sanctuary (refuge). If we use the concept camp in the technical sense 
(following Agamben’s theorising of it – Agamben 1998) as the space where 
the state of exception reigns, where the law is suspended and inmates have 
neither civil rights nor human rights, and therefore the place where life 
become bare life (the place ‘off limits’ in which anything can happen), then 
indeed the sanctuary is its counterpart. Indeed, the concept of the camp (in the 
Agambenian sense of concentration camp) has its exact opposite in the 
concept of sanctuary (refuge). Both refer to ambiguous mythical territory: the 
camp is the ‘ban’ of the homo sacer, while the sanctuary is the temenos, the 
holy ground and where those who flee from the law, power and violence can 
find asylum (for no human violence is supposed to violate holy ground). 

The camp is also a space that is neither economical nor political, however 
in a very different manner. As the space of the ban it is a space, in which the 
very distinction between the economical and political, between the public and 
the private has been suspended. A safe haven is, therefore, not a fortress, a 
dungeon or a gated community, for it is open exactly to those for which the 
fortress and the city walls are closed. The camp and the sanctuary house the 
same people: those who lost their citizenship, their nation, their rights (the 
refugees, the migrants, the outsiders, the nomads, the persecuted). Today, the 
illegal immigrant is a version of the one who is banned, the bandit, he or she is 
banned from our national territory. It is telling that in Belgium and in France 
several groups of asylum seekers and illegal immigrants recently went on 
hunger strikes, taking refuge in churches and by doing so ‘instinctively’ 
revived this ancient opposition between camp (closed detention centre) and 
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sanctuary. Our point is, in a sense, a plea for the recreation of sanctuaries, safe 
havens, shielded from the logic of ruthless economization and the politics of 
the state of exception.

The difference between sacer and sanctus could be helpfull to clarify the 
academic discussion Agamben is entertaining counter the tradition which 
reads the concept of ‘sacredness’ as linguistically ambiguous (i.e. Freud, 
Caillois, Bataille), an interpretation of which Agamben claims that it is just 
based on a misunderstanding. Sacer (banned, bandit, outlaw), then, is the 
opposite of sanctus (holy, saint, ‘sacred’). However, this linguistic 
clarification does not do away with the fundamentally ambiguous character of 
the spatial figure of the camp and its association to the homo sacer. In the 
same way we can oppose the camp (the ‘sacred space’- the place of the homo 
sacer) to the sanctuary (the refuge of the homo sacer), we can oppose the 
ghetto to the fortress or the gated community: the ghetto is a closed off 
neighbourhood that is a form of containment, and can be turned readily into a 
camp-like situation, the gated community is closed of entity that is a form of 
exclusion and exclusivity against the pesumed state of nature or emergency 
outside of it. Camp and Heterotopia are stricktly speaking opposite figures, 
however, are spatially ‘symmetrical’. 

The sanctuary, is one of the eminent forms of heterotopia, the absolute 
discontinuity of normality, of the nomos, for those who flee the nomos: the 
homines sacri, the bandits. It is a safe haven against the violence of society, 
legal or illegal. The sanctuary-like character of heterotopian space is, in other 
words, a direct consequence of the very definition of heterotopia as ‘neither 
political nor economical’. Heterotopian spaces provide a shelter from the 
strongholds of oikos and agora, and interrupt the conventional order of public 
and private space. 

Like heterotopia, the camp is a space that is ‘neither economical nor 
political’, however in a very different manner. It is the space in which the very 
distinction between the economical and political, between the public and the 
private has been suspended. The camp is the space in which the very 
distinction between the three spheres is abolished. Because of this condition of 
total de-differentiation, the camp is very difficult to qualify. Heterotopian 
space as space of mediation entertains very precise relations to the other 
spheres. In heterotopia the crucial distinctions between private and public, 
between bios and zoe on which every society since ancient Greece and all 
normality is based, is not suspended but ‘diagonalized’, sublated, as in a 
catharsis: a healing suspension of normality. The camp, in contrast, is the 
abject space of total rejection, a space devoid of mediation, unrelated in the 
sense of residing outside all relations. If the heterotopia is the place for 
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otherness, for ‘alterity’, then the camp is the space where the other, all 
otherness, is abolished, annihilated (sometimes very literally). 

 
The implosion of the Polis  

Our planet is beginning to look like a dual system, a sharp division of what 
military analyst Thomas Barnett has called ‘the Pentagon’s New Map’ with on 
the one hand ‘the Integrated Core’ and ‘the Non Integrating Gap’. He uses this 
metaphor without irony. The ‘Non integrating Gap’ simply labels the black 
hole of poverty, failed states and terrorism163. It should be contained at all 
costs: with immigration control, anti-terror intelligence, international policing, 
invasions and permanent (low or high intensity) war.  

 
(source: departement of defense :  
http://www.oft.osd.mil/library/library_files/trends_169_transformation_trends_16_decembe
r_issue.pdf) 

 
Looking at this map, one could say (in our terminology): the periphery has 

become the centre. The so called integrated core, or just The Core is the 
periphery of a huge Central Gap on the world map. That is a concrete image of 

 
163 Thomas P M Barnet, The Pentagon’s New Map: War and Peace in the twenty first 
century, Putman’s sons, New York, 2004. See also J.P; Riveong ‘In the midst of the 
Swarm: reconceptualising the (mislabelled) war on Terror.online available at : 
http://www.djpr.us/Reconceptualizing-the-Global-War-on-Terror-(GWOT).html. Both 
sources are interesting as they look from within the Imperial logic of American Empire.  
For a image of the actual map see a document of the Departement of Defense: 
http://www.oft.osd.mil/library/library_files/trends_169_transformation_trends_16_decembe
r_issue.pdf 
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‘the ubiquitous periphery’ (even if it obscures the fact that the periphery is 
everywhere, in the back streets of our cities, in the detention centres, in the 
trucks loaded with illegal migrants, etc). Centre and periphery (or Core and 
Non Integrating Gap) are related in a logic of disconnection. Increasing 
mobility of capital, increasing control of migration (or military control or 
intervention vs terrorism). At specific points on the ground, in the ‘seams of 
the world’, the divided globe is held together by razor wire. The fences, 
barriers and walls on these places are monuments to the strategy of 
containment. 

There is a new configuration of the state of emergency: the grave yard. 
Like the camp is in its most abstract definition a anihilation of the difference 
between public and private, the grave yard should mediate the difference 
between the living and the dead. The grave yard, one of Foucault’s cherished 
examples of heterotopia, is indeed a interesting configuration, for it is a holy 
ground beyond any dispute (vandalising graves is equally repugnant to 
believers and non believers).164  

But in more and more places on earth grave yards are inhabited, in 
Karachi, in Cairo, in Kinshasa.  It shows that the megacities of the south are 
cities in an emergency phase. The oldest testimony of inhabitation of 
cemeteries comes from Athens. During the peloponesian wars Pericles invited 
the people from the Athenian hinterland and the Athenian allies to come and 
protect themselves inside the Athenian walls. This gave rise to overpopulation 
and people had to live in the necropolis and in the temples. This overcrowding 
causes epidemics and proved to be a major disaster in a series that led to the 
fall of Athens. The conclusion is clear: if the fact that people are forced to live 
on the necropolis, is a symptom of utter crisis of the polis, and if we realize 
that in more and more cities this is the case, then it is clear that we live 
trhough a major crisis, indeed a catastrophe. The fact that thousands or people 
around the globe are dwelling in grave yards, is the allegory for the implosion 
of the polis. When Heterotopia is not any longer a sacred ground or safe 
haven, but becomes a sort of ‘oikos’, then this blurring means a permanent 
state of emergency or the return to the nature state of mere survival. 

The more the masses at the gates of ‘Fortress Europe’ are repatriated form 
the zones of quarantine in our ports and airports, the more entire cities, even 
entire continents, are placed into a global state of quarantine. But at some 
point the question becomes: who is in quarantine? When the fortresses of the 
archipelago begin to look like the penal colonies for a minority condemned to 

 
164 Furthermore  the grave yard as, during the nineteenth century also the birth place of 
public parks. See on this: . 
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live in the confines of privilege, privatisation returns to its etymological roots: 
‘the voluntary prisoners of architecture’ are in the end deprived of the good 
life within the public space and common ground of the polis or even deprived 
of the polis as such. Yair, one of the characters in the David Grossman novel 
Be my knife, asks quite openly whether Israel has not become a penal colony. 
165 

Both Johannesburg and Israel seem to be models and laboratories of the 
extreme dualization of the territory, they seem already paradigmatic of the 
spatial order of the 21st century166.  In its own way, Paris during the 2005 riots 
had become an example of what this might look like when applied to the old 
metropolis of the North: the centre encircled and, at the time, besieged by its 
periphery, the ‘banlieus’ that run amok and become again what the word 
originally meant: the place of the ban [lieu du ban]167, the place of those who 
are banned and who, in the process, become outlaws and ‘bandits’[ban dits, 
literally meaning: those on who the ban was pronounced].    

To insist on the city today, presupposes that we don’t pretend that we know 
what the city is. We can only try and invent search terms for the city at the 
moment of its disappearance. ‘Urbanity’ (like ‘Urban theory’) is a term which 
for the last ten years accompanied the difficult farewell to the metropolis. 
Raising the question of the city today means: thinking about the future of the 
‘Non integrating Gap’, of the endless peripheries, from the dying villages in la 
France profonde over the endless slums of megacities in the global south to 
the encampments of boat people at the gates of Fortress Europe. 

 
Heterotopia after the polis?  

What is the place of heterotopia beyond the network society, in the 
disorderly informal mega-settlements that are the megacities of the south? 
Karachi, Mumbai, Kinshasa, Lagos are societies in which the collapse of the 
public sector has already taken place. The post state condition, the crypto-
anarchists of have been dreaming of, takes place before our eyes. We seem to 
be witnessing the reintroduction of the space of play, both in ritualistic sacred 
form as well as in the secular spaces of games and sports. Karachi has very 
few representatives spaces, all spaces have been encroached by informal 
development. A visit to google earth will show you the ‘magic circles’ of the 

 
165 David Grossman, Be my knife, Farrar, Strauss & Giroux, New York, 1998.  
166 See on this Alessandro Petti, L’Archipelagi e enclave, Architettura dell’ordinamento 
spaziale contemporaneo, Bruno Mondadori, Milano, 2007. 
167 Ignatio Ramonet, ‘Une révolte française’, in : Manières de Voir, 89, Monde
diplomatique, octobre-novembre 2006, p. 4. 
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Cricket fields – perfect circles cut out from the informal fabric. In a society 
where half of the development is ‘illegal’ or flat out encroached upon public 
land, the grounds of cemeteries, mosques and cricket fields appear to be the 
spaces that best resist the pressures of illegal land grabbing and heavy handed 
speculation.  

Maybe this image of the cricket fields of Karachi can give an indication of 
what heterotopia could mean beyond the network society, in the posthistorical 
emergency of the postcivil and often ‘poststate’ megacities of today. We can 
do little more than  draw a few possible flightlines. We have described the 
sanctuary as the ultimate heterotopia, in opposition to the camp. The camp 
was a space outside the law, the localization of the state of exception. The 
sanctuary too, defines a permanent state of exception, however, at the same 
time it is the camp’s opposite: above all emergencies, another space than the 
space of politics and economic, holy/ sacred space. The camp is the 
true/original (de)sacred space, which is neither public/political nor 
private/economical nor religious, and therefore is outside and beyond (before 
and after) the city.  

The camp is “unmediated” space: it is “the twilight zone between public 
and private”, a formulation Agamben repeats again and again to qualify the 
camp-situation. Agamben gave us a new vision of the blurring of public and 
private.. Reading Moyens sans Fins gives us a better understanding of these 
concepts. In a lucid but depressing concluding essay Dans cet Exil. Journal 
italien 1992-1994, Agamben opens with the observation that people in the 
camps exist in absolute privacy (they merge with their biological identity), 
and, at the same time, they have absolutely no private domain. He goes on to 
describe the way in which the merging of private domain and public domain – 
and thus the disappearance of the private domain – is becoming a daily reality: 
“The phenomena of corruption, for example – are these public or private 
occurrences? I admit I do not know. And if terrorism was truly a real moment 
of our recent political history, why is it that it affects our consciousness only 
through the inner history of a few individuals, in the form of remorse, a sense 
of guilt, reform? Responding to this slither of public into private is the 
spectacular publicity of the private: the breast cancer of the celebrity or the 
death of Ayrton Senna: are these private or public histories? And how can one 
touch the body of the porn star, every centimetre of which is public? 
Nowadays, however, it is this zone of indifference, in which the actions of 
human experience are on sale, that must be our point of departure. And if we 
call this impenetrable zone of the indistinguishable ‘camp’, then the camp 
must always be our point of departure.” (Agamben, 1995)  
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Agambens ‘hope’ that any good can come from this twilight zone is, we 
believe vain. It is the same or similar bet that Virno makes on the possibilities 
of postfordism. If, in Jewish messianic terms (if you allow us a jump out of 
our very Greek thinking) the camp is the place of ultimate fall, the sanctuary is 
the space of redemption. Yet in other words (more Christian terms): the camp 
is the space of hell (on earth), the sanctuary is heaven on earth. Could this 
space/time, the sphere of the sanctuary, be what Agamben, following 
Benjamin, called “the true state of emergency”? Although we sympathize with 
the messianic expectation at work in Agambens anarcho-communist dream of 
a ‘coming community’, of post statist, postcivil individuals forming a 
community of ‘whatever singularities’ (singularités quelcxonques), we are 
convinced that heterotopia in its immament, foucaultian/deleuzian insistence 
on the here and now, on the Diesseits, its  nietzschean refusal of hinterwelten, 
of transcendence and utopian expectations, can play a more concrete role than 
the vague but risky, if not dangerous expectation, which bets on the worst, the 
blurring of the spheres, the twilight zone between private and public, between 
formed life and bare life. Ultimately this post statist radicality could  be toying 
with the relapse in the anarchy of the state of nature (in the form of even civil 
war).    

As the bios (civil existence, civil rights, humanity, etc) of camp 
inhabitants, outlaws, and homines sacri is taken from them, the camp is not a 
twilight zone between zoé and bios, private and pubic, but the dark night of 
absolute “deprivation”. The camp is a chance, only when there is a Messiah 
waiting to enter, but the Messiah is the last and most deceiving avatara of the 
sovereign (King david returned, or Christ God himself, the supreme 
sovereign). Only the most stubborn messanists can bet on the nature state, as a 
chance for a true state of exception, a return of the Messiah. But this 
transcendent sovereign will not come, and should not come. Solutions to the 
war, violence, emergency will be immanent, negotiated compromises, like all 
things real (from relationships to society or global multitude). What else?  
Heterotopia proves to be, like the Phoenix project in Deheihesh camp proves, 
a space of mediation, pride, but also of battle. Heterotopia can play a crucial 
role in extreme circumstances.      

From the cave dwellers to the niche man, dialogue and compromise was, 
is, and will be the only way out. The only viable ‘utopia’, is a democracy to 
come, a world welfare state. Within this heterotopia is the place of dissensus, 
of creative dissidence. Radical messianic anarchists like 
Agamben/Negri/Virno want to get rid of the state and its autonomous spheres 
to enter in a universalized twilight zone, which then could turn into the 
messianic/revolutionary ‘true state of exception’.  
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The state – nobody speaks about the state these days – is the only instance 
so far we have to stand for the common interest. Hegel was right in this. But 
Kant was more even more right, as usual: supernatinal entities, and 
supermational governance like the European community or the UN should be 
reinforced, reformed, for, faced with the problems of globalization and the 
globalization of problems, it is the only hope for humanity to escape the 
spreading of states of emergency and a relapse in the state of nature 
(permament war, civil war, the rule of clans, gangs and organized crime).   

The tasks at hand are huge: saving humanity and the planet, the one 
without the other is both impossible and immoral. This is the messianicity 
without messianism that Derrida defended at the end of his life, he located it in 
the other globalist movement. A democracy to come, a justice to come. Or in 
the terms of stengers and Latour: the politics of the future is and can only but 
be cosmopolitics: both cosmopolitan in the the kantian sense of a just legal 
order and cosmic in the sense of a peace between the human race and the 
ecosystem. Cosmopolitics would mark the end of the anthropocene, the end of 
the anthropocentric era.   

It is a disenchanting experience that the counter- or otherglobalist 
movement seems to have withered away since 9/11. It makes the prospect of a 
human future bleak. In this planet of slums, more and more people are reduced 
to mere survival. This survival is one of the faces of posthistory: the return of 
the state of nature (failed states, mere survival, civil war, bottom absence of 
sovereignty,). Like the slum is a return to the state nature, the camp is the 
extreme figure of the reduction to zoé via its spatial embodiment of the state of 
emergency. That is why, against the proliferation of homotopias in the 
‘integrated core’ and the proliferation of chaos in the ‘non integrated gab’, we 
bet on heterotopia.  

 
Post script: a plea for Para-architecture  

There is nothing to be found for architecture in the camp (certainly not in 
the concentration camp and maybe even not in the refugee camp), besides a 
gruesome confrontation with its abject underside. Even if we are fully aware 
that there is no way to make the camp, properly speaking, the object of 
architecture or urbanism, one of the challenges of the twenty-first century 
might nevertheless be to think how architecture and urbanism can respond to 
the rise of camp-like situations, detention centers, refugee camps, transit 
camps, etc. If we find the camp both before and after the polis, architecture 
should always try to go beyond the camp.   

The slum, the gated community, the ghetto - are al attempts to restore 
normality within the condition of implosion of normality (trying to be safe, 
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trying to survive...), at the same time they are all self defeating. We are 
looking for a type of script that deactivates these consuming oppositions. 
Besides hyper- and infra-architecture there might be an excluded third: let’s 
call it para-architecture. Para-architecture is architecture that plays in a 
parallel world. In an age dominated by the extremes of hyper-architecture and 
infra-architecture, para-architecture might be a way to make architecture 
again. Let’s try and evoke three forms of para-architecture.  

The first example is the most famous form of this sort of parallel 
architecture: the megastructure, the “visionary” paper architecture of the fifties 
and sixties. Paper-architecture proposed a synthesis between the concrete and 
the abstract, between image and thought, between utopia and dystopia - from 
Yona Friedman’s mobile architecture (1959) to the sublime immobility of 
Exodus (1972). Before it retired into the glossy magazines and museum 
collections this form of para-architecture constructed imagined heterotopias 
from where it could take the existing order under fire. Much of the visionary 
architecture of the sixties is a critique of modernist utopia, like the continuous 
monument of Superstudio or No stop city of Archizoom.  

In Exodus, the project that marked the foundation of OMA, this is 
particularly visible. This manifesto for architecture transforms the Berlin Wall 
into an artificial paradise, a pleasure garden, a hidden city. It is iconic because 
it encapsulates the extremes: it is both a heterotopia and a camp; heterotopia: 
the baths, the park of aggression, the allotments; camp: the entrance is taken 
from scenes of a prison and the park of biological transactions, which is 
undeniably sinister with its conveyor belt from hospital to crematorium. It is 
and remains an extreme, ‘aporetic’ project: camp as heterotopia, heterotopia as 
camp168.  

Today the very act of spending ones time making paper-architecture is in 
itself an act of resistance by locating itself in a parallel world (on paper and in 
models), in the safe haven of scholè, free time, the time-space of obstinate 
dedication. If it chooses its objects carefully, paper architecture can 
‘diagonalizes’ the architectural wasteland between hyper-architecture and 
infra-architecture, by defining as it where, ‘short circuits’. We believe it is 
important to critically revive this tradition. What is at stake is to give paper-
architecture its political charge/relevance again.169 

 
168 See Lieven De Cauter & Hilde Heynen, ‘The Exodusmachine’, in: Martin van Schaik & 
Otakar Má�el (ed.), Exit Utopia. Architectural provocations 1956-76 , Prestel Verlag, 
Munich, Berlin, London, New York, 2005.   
169 An example of that sort of architecture could be the bridge-city to Africa, an idea that 
yet has to be turned into architectural forms. The bridge to Africa shows how para-
architecture can point to the aporias of our contemporary world order. See on this Lieven 
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A Second strategy could be called Détournement, the old situationist trick 
to use existing strategies, or materials against themselves or at least against the 
grain. It might be one of the very few viable strategies to operate against infra-
architecture and hyper-architecture. We see examples in the work of Luc 
Deleu & T.O.P. Office and in the projects of Joep van Lieshout & AVL, his 
heterotopian/utopian self sustaining farm and, more recently, ‘Slave City’. 
One could also think of Breughel’s View, the gated art community of Geert De 
Mot170. Particularly grabbing is the work of the artist Kendell Geers, like his 
Acropolis Redux (the directors cut): a temple made from razor wire. It is a 
shock, a short circuit: temple as camp, camp as temple. 

It is not coincidental that these examples are mostly from the art world, or 
end up being hosted there. Experiments that move in the direction of the point 
at which heterotopia and camp coincide, are best done in a controlled 
environment: the sanctuary of the museum, the free space of the exhibition. If 
this strategy of détournement can at all be applied outside of this safe haven, 
in the real word, is not obvious. But it can supply provocative and inspiring 
counter-images, images that point at the heart of the aporia of our world.  

Also in the fringe of the art world are more activist practices like Stalker 
and Decolonizing architecture. Stalker, a Italian group having acquired some 
cult status in alternative architectural milieus, is a nomadic in its approach and 
uses heterotopian events in difficult situations. The third strategy we have in 
mind is not really para-architecture, but rather para-urbanism. It consists of 
making safe havens as opposed to camps or camp-like situations. The Italian 
group Stalker and DAAR (Decolonizing architecture Art Residency) are 
clearly involved in such para-urbanism171. But the example we want to 
develop briefly develop here, is the low cost housing strategy ‘Kudha ki 
Basti’. A grassroots strategy developed in 1995 in Hyderabad, Pakistan but 
since duplicated on the edges of Karachi. Its main purpose is to be self 
financing, thereby canceling out both the effects of the local market, but also 
the grip of external donor money, and the relations of dependence and long 
term financial obligations this comes with. To face this challenge the scheme 

 
De Cauter & Dieter Lesage, ‘Re: the Myth of the Bridge. Connecting Ceuta and Gibraltar. 
An e-mail correspondence’, in: Hunch, The Berlage report, nr 5.   
170 see: http://www.mydailywood.com/Geert/home.htm 
171 For stalker see the book Art and Activism in the Age of Globalization (NAi publishers, 
2011). For DAAR see their website www.decolonizing.ps. (especially the free 
downloadable pdf of the visitorsguide we made with them for their exhibition at Bozar in 
2007: Decolonizing Architecture. Scenario’s for the transformation of Israeli settlements). 
[I am happy this exhibition, of which I was curator, is somehow included in this 
compendium]   
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has copied and inverted the basic mechanism used by the land grabbing mafia 
which has ‘successfully’ provided housing for half of Karachi’s population. 
The land grabbing mafia brings people to unsecured land, provides the 
minimal means to have these people build houses, and leaves the problem of 
building infrastructure to an insecure future.  

The Kudha ki Basti scheme follows the same logic of the land grabbers, 
except for the fact that it settles people, on land that has been secured by the 
organization. People signing up for the scheme, pay a minimal down-payment 
for their plot and have to immediately settle on their land. If they don’t, they 
loose their plot (to avoid they sell it on). The new settlers build their house 
themselves. The organization provides basic technical assistance. The new 
occupants start with building a boundary wall and a toilet. It is the zero degree 
of architecture: two devices structuring the relationship between the public 
and the private; and between zoè and bios, between ‘deep shit’ and ‘a room of 
ones own’, between the brutal fact of excrements and the cosy refinement of 
‘interior life’. Kudha ki Basti is a sort of ‘Benevolent Camp’, an encampment 
with a script that preserves the possibility to keep control over one’s own life, 
preserves the hope that one day these places will no longer be mere campsites 
but will house something which resembles a city. The strategy works and is 
spreading out. The critique could be that even if it tries to be a parallel 
urbanism, Kudha ki Basti remains infra-urbanism (or dirty realism): it 
ultimately accepts the unacceptable.  

In any case, we believe that para-architecture is a way to give architecture 
back its visionary power. As Venturi noted in Learning from Las Vegas, 
modernism and its afterbirths tried to save the world: “total design conceives a 
messianic role for the architect as the corrector of the mess of urban 
sprawl”172. Para-architecture in contrast is only the small door through which 
the Messiah could enter (but mostly doesn’t). Even if this sounds like 
messianic double Dutch, it cannot be denied that within para-architecture 
(both the classical and the more recent forms) there is a deep rooted strategy 
of deactivation, non-participation. Well, interruption, suspension, revocation, 
discontinuity, standstill, reversal, are all the attributes of the messianic.  

An image of this redeeming gesture could be the Border-Oasis, a project of 
Office for a border crossing at the Texas-Mexican border: the grim reality of 
the walled border and biopolitical control is redeemed by giving it the form of 
the heterotopian garden par excellence: the oasis. But, because of the beauty 
of this gesture, it will never be built. But it could be built (the architects 

 
172 Robert Venturi, Denise Scott Brown, & S. Izenour, 1972, Learning from Las Vegas, The 
MIT Press, Cambridge, MA, 1972. 
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insist), and in a sense it should be built. But it won’t, because to transform the 
camp-like situation into a heterotopia would require utopian authorities. In 
other words: para-architecture is a long shot. But in the face of infra-
architecture and hyper-architecture, what do we have to loose?  

 
(A first version of this text was published in French as Lieven De Cauter & Michiel 
Dehaene, ‘L’Archipel et le lieux du ban. Tableau de la ville désastre’, in Airs de Paris 
(catalogue), Centre Pompidou, éditions du Centre Pompidou, Paris, 2007, p.144-148. The 
paragraph on hyperarchitecture vs. infra-archticture, heterotopia vs camp and The post 
script on para-architecture, are taken from the Biennale of Rotterdam text, ‘Meditations on 
razor wire. A plea for para-architecture’, ïn Visionary Power, Nai publishers, 2007,  to go 
with our contribution to the exhibition of the same name. Our contributions was called 
‘Hidden Cities’). 
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De verWARring van Pentheus. Over de 

fascinatie van de natuurtoestand173

Rudi Laermans & Lieven De Cauter 

 

(Oxumoron) 

De aantrekking van het afgrijzen 
De fascinatie voor de natuurtoestand zit diep verankerd in de lusteconomie 

van onze tijd. Er heerst een alomtegenwoordige obsessie voor het meer-dan-
reële, voor het buitennormale en het ontregelde, voor grenzen en hun 
mogelijke overschrijdingen. Je ziet het in films en televisie-formats. De 
populariteit van reality television getuigt ervan, net als het zoeken naar harde 
kicks in het uitgaansleven en de vrijetijdssfeer. Zowel passief (bij ‘de kijker’) 
als actief (bij ‘de deelnemer’) regeert de fascinatie voor collectieve situaties 
die als opwindend worden beleefd omdat ze een direct contact lijken te maken 
met een absoluut soort ‘buiten’ – met de wildheid, het naakte leven, een 
natuurtoestand voor of voorbij cultuur en samenleving. Dat is natuurlijk niet 
nieuw.  

Zullen we bij de Grieken beginnen? Er bestaat een directe affiniteit tussen 
‘De Bacchanten’ en ‘Big Brother’ of ‘Expeditie Robinson’. In ‘De 
Bacchanten’ van Euripides heeft Dionysos naar eigen zeggen de vrouwen ‘met 
prikkels gedreven, hun huizen uitgejaagd’ om Thebe te dwingen zijn eredienst 
te erkennen; en zij vertoeven nu, van hun zinnen beroofd, in het gebergte. En 
het vrouwenkoor is helemaal in de ban, ze zingen: ”…weldra zal heel de aarde 
dansen, als de brullende god zijn feestschaar leidt, naar de berg, naar de berg, 
waar een vrouwenmenigte wacht, weggedreven van hun weefgetouwen en 

 
173 Rudi Laermans & Lieven De Cauter, The BeWILDerment of Pentheus. On the attraction 
of the Nature state and the Nature state as spectacle’, Kendell Geers Irrespectiv (catalogue), 
SMAK Gent, ACTAR, Barcelona, 2007 (ook in het Frans), ISBN 978-84-934879-5-9  
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schietspoelen door Dionysos’ prikkels”’. Pentheus, de koning, wil weten wat 
de vrouwen, onder leiding van zijn moeder, in de bossen zoal uitvoeren tijdens 
het Bacchusritueel. Pentheus belichaamt de (mannelijke) rationaliteit, maar 
wordt verleid door de (vrouwelijke) mogelijkheid tot extase en zelfverlies: ook 
die wil hij kennen, begrijpen, controleren. De vreemdeling die de riten 
introduceert – niemand minder dan Dionysos himself die een menselijke 
gedaante heeft aangenomen – wordt gevangen genomen en voorgeleid. Hij 
probeert de koning van het idee af te brengen dat hij de bacchanten te zwaard 
te lijf te gaan (want tegen de door een god geleide maenaden is geen zwaard of 
schild opgewassen). Maar Pentheus is meteen verleid als de vreemdeling hem 
suggereert om ze te bespieden, hoewel hij benadrukt dat het voor niet-
geïnitieerden verboden is de riten bij te wonen. Als Pentheus insisteert, 
vermomt Dionysos hem als vrouw, zodat hij als een voyeur naar de extatische 
vrouwen kan gaan kijken. De vrouwen voelen echter dat ze worden bespied 
en, denkend dat het een bergleeuw is (iedereen hallucineert in het stuk), 
verscheuren de indringer. Wanneer ze opnieuw bij zinnen komen, worden ze 
vervuld van afgrijzen.  

 Aristoteles duidt juist dat moment van de tragische horror als het 
wezenlijke van de tragedie: het afgrijzen brengt de carthasis op gang. De 
horror werkt als reiniging, als loutering, doordat het afgrijzen overslaat op de 
toeschouwer en omslaat in medelijden. Wat men ook moge denken over de 
Aristotelische hypothese van de catharsis, de tragedie – minstens deze tragedie 
- is een rit naar de afgrond, een rite de passage doorheen de opwinding en het 
afgrijzen over de natuurtoestand, de wildheid, het ongeregelde of anomische. 
Want achter, onder en tussen elke beschaafdheid of alle cultuur  – die nooit 
iets anders kan en zal zijn dan een laagje vernis of misschien een harnas, een 
cocon rond het biologische lichaam - zit dat abjecte ‘andere’ van de 
natuurtoestand. Het lichaam zelf is die natuurtoestand in ons midden: zoë, het 
naakte leven.  

Is het Bacchantendrama een verre voorloper van ‘Big Brother’? Pentheus 
overtrad een verbod en werd gestraft; de televisiekijker gaat daarentegen in op 
een wijd verbreide uitnodiging om toe te geven aan een voyeuristische 
kijklust, een fascinatie voor de pornografie van het (bewust) ontregelde 
samenleven. De bacchanten vierden een ritueel, gewijd aan een god en met 
vaste spelregels, terwijl de deelnemers aan ‘Big Brother’ of ‘Temptation 
Island’, of de nachtraven die eindeloos doordansen op een cocktail van harde 
beats en pepdrugs, veeleer eenzame atomen zijn die hun echte, natuurlijke zelf 
hopen te ontmoeten in momenten van volkomen zelfverlies. En toch loopt er 
wel degelijk een lijn van ‘De Bacchanten’ naar de formats van de reality tv. 
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Wat het allemaal bij elkaar houdt is onze fascinatie voor de buiten- of 
onderkanten van onze antropologische conditie. 

De mens van het humanisme is een beschaafd en talig wezen, zijn lichaam 
is op een zodanige manier gestempeld door sociaal-culturele levensvormen dat 
de realiteit van het naakte leven eruit lijkt weggewist. Iedere mens blijft echter 
altijd ook een voortalig kind, een louter biologisch lichaam of, Freudiaans 
gesproken, een onbewust reservoir van libidinale impulsen (een ‘Es’) dat nooit 
volledig gehoorzaamt aan het realiteitsprincipe (het ‘Ego’) en de verinnerlijkte 
eisen van de samenleving (het ‘Super-Ego’). De mens was daarom altijd al een 
oxymoron: zowel menselijk als onmenselijk, zowel natuurlijk als onnatuurlijk 
– zowel bios (gevormd leven, levenswijze) als zoé  (louter leven, naakt leven). 
Vandaar de beroemde metafysische bepaling van Aristoteles van de mens als 
‘het levende wezen dat taal heeft’. Zijn simpele in leven zijn deelt de mens 
met alle anderen levende wezens, zijn taligheid maakt van hem daarentegen 
een zoön politikon, een lid van de polis dat is begiftigd met het vermogen om 
te onderscheiden tussen goed en kwaad, rechtvaardig en onrechtvaardig. Het 
humanisme was daarom altijd veeleer moraal dan menswetenschap: een 
oproep om volkomen mens te worden. Deze oproep moet gedurig herhaald 
worden, tégen ‘de feiten’ in: we zijn gebiologeerd door het biologische. Want 
zijn onmenselijkheid of natuurconditie blijft de mens fascineren. Ze spiegelt 
de mogelijkheid voor van een authentiek en soeverein leven, van een 
verzoening met ‘das ganz Andere’ (Adorno). Dat is het àndere humanisme, dat 
van ‘De Bacchanten’ of  – hedendaagser – van ‘Big Brother’: niet een 
scheiding maar een transparante verhouding tussen een cultuur en haar 
excrement, datgene wat ze verdringt en daarom aandringt op (h)erkenning. 
Een goed deel van de avant-garde wilde dit onmenselijke verkennen en 
blootleggen. In een glazen huis te wonen was volgens Walter Benjamin een 
moreel exhibitionisme, een deugd voor bevrijde mensen.  

 Zowel ‘De Bacchanten’ als ‘Big Brother’ bespelen de scheiding die 
we zijn, via de menselijke, al te menselijke fascinatie voor wat zich voorbij de 
grenzen van het (normale) mens-zijn ophoudt. Omdat we onnatuurlijke (want 
gecultiveerde, maatschappelijke, talige) dieren zijn, is voor ons de wildheid 
het tegendeel van onszelf, van onze cultuur en onze maatschappij, en dus 
spannend - ondanks alle afgrijzen. Het beslissende verschil tussen ‘De 
Bacchanten’ en ‘Big Brother’ is dat de confrontatie met het naakte leven als 
massaspektakel wordt geënsceneerd: als wat het waard is te worden gezien 
door iedereen, en niet alleen door de geïnitieerden en de god voor wie de 
cultus wordt opgevoerd – het  is tekenend dat in de tragedie over de 
bacchanten de berghelling waar de wildheid en later de gruwelijke moord zich 
afspeelt nooit in beeld komt. In ‘Big Brother’ of ‘Expeditie Robinsion’ is het 
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juist omgekeerd. Waar een publiek ‘men’ kijkt naar wat ‘men’ privaat doet, 
ontstaat een anomische anonimiteit die onwillekeurig herinnert aan de situatie 
van de kampbewaker die toekijkt hoe een gevangene zich moeizaam ontkleedt 
– maar nu vrijwillig, gezwind, en met een zonnebankgebruind lichaam. Deze 
veralgemeende fascinatie voor het transgressieve en voor ‘het buiten’ die diep 
verankerd zit in de libidinale economie van onze tijd, wijst wellicht op een 
voorgevoel: de mogelijkheid van een komende natuurtoestand. We zijn, net 
als Pentheus, allemaal een beetje ramptoeristen tegen wil en dank. We noemen 
deze fascinatie daarom de verwarring van Pentheus. Hij verwart het obscene 
van het zien met de echte extase van de uitzinnige bacchanten. Zijn 
bewilderment is ook een verwildering. Hij wil zich inleven in de cultus van de 
roes maar hij is al verloren op het moment dat hij zich vermomt en dus zijn 
rationaliteit aflegt om deel te worden van een initiatie, van riten die niet voor 
hem bedoeld zijn – van overgangsriten van cultuur naar wildheid en terug. 
‘Expeditie Robinson’ is zo’n uittocht, maar dan zonder rituele structuur. En de 
geest van het spel is: de oorlog van allen tegen allen. Laat dat nu juist de 
geijkte formule zijn van de natuurtoestand. Back to Nature, retour à Hobbes.  

 
Het taalloze, naakte leven als eerste natuurtoestand 

De mens is een disjunctieve synthese, een mysterium coniunctionis, een 
ongemakkelijk samengaan van cultuur en natuur dat van oudsher wordt 
begrepen als een vreemde verbinding van ziel en lichaam, van menselijkheid 
en dierlijkheid, van taligheid en dingmatigheid. Maar: ‘wat is de mens, 
wanneer hij altijd de plaats – en tegelijk het resultaat – van voortdurende 
delingen en cesuren is?’ (Agamben). De mens kent zichzelf bepaalde ‘typisch 
menselijke’ kenmerken toe, en vervolgens stelt hij keer op keer vast dat hij 
ook nog ‘iets anders’ is, niet volledig samenvalt met de zelfbeschrijving in 
termen van taligheid, redelijkheid, moraliteit… Misschien komt het er daarom 
inderdaad vooral op aan, zoals ook Giorgio Agamben suggereert (in The
Open: Man and Animal), om niet de koppeling of geheimzinnige synthese van 
deze kenmerken en hun tegendelen te denken maar veeleer hun radicale 
ontkoppeling, dus hun disjunctie. Ziehier, de mens: een denkfiguur of topos, 
met als essentie een leeg voegwoord – ‘cultuur en natuur’, ‘menselijk en 
onmenselijk’. Waarom dan nog spreken over natuur en natuurtoestand of, met 
Agamben, over de uitzonderingstoestand van het naakte leven? 

We zijn in de ban van de maatschappij en haar taal, die het tegendeel van 
het sociaal en cultureel gevormde leven (de bios), en ook van de redelijkheid 
en het rationeel begrijpelijke, als ongevormd  leven (zoé) laat verschijnen; en 
vooral niet laat verschijnen, het bedekt met kleren, woorden, omgangsvormen, 
rituelen, het verbergt in taboes en verdringt naar ‘het private’ (‘het privaat’ is 
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in het Vlaams een oud woord voor wc). De ongevormdheid van het loutere 
leven is een taaleffect: wat niet kan worden gesymboliseerd, verschijnt binnen 
de symbolische orde als een opake brij. Dit ‘Reële’ (Lacan) of ‘Buiten’ 
(Blanchot, Foucault…) noemen we de eerste natuurtoestand, waarin ‘natuur’ 
synoniem is met de voortalige werkelijkheid. Het is de toestand van de baby 
die brabbelt en polymorf geniet, een toestand waarmee we contact maken in 
het moment van ‘de kleine dood’ dat volgens Bataille voor heel even ‘de 
continuïteit van zijn’ herstelt, het onderscheid tussen menselijk leven en louter 
leven kortstondig opschort.  

Deze eerste natuurtoestand is, uiteraard, een grensbegrip, een reële fictie, 
een fictieve realiteit. Fictief, want er bestaat geen ‘buiten de taal’: de mens kan 
hooguit stotteren, niet de bril van de taal afzetten om even het Reële te 
inspecteren. Kant wist het al: ‘Das Ding an sich ist ein Unkekanntes’. We 
kunnen niet voorbij de grenzen van taal of samenleving kijken, wat niet 
betekent dat het Reële nooit de symbolische orde momentaan doorboort. Ieder 
écht contact met het Reële, zoals in een situatie van plots doodsgevaar, is 
echter traumatisch en resulteert in een shock, in een afasie of sprakeloosheid, 
in een niet-kunnen-zeggen of symboliseren. Maar de eerste natuurtoestand is 
ook reëel, en wel juist binnen de taal: iedere taal sluit haar ‘buiten’ in door de 
woorden een referentiële kracht te geven. Het onuitsprekelijke bestaat in de 
taal via het woord ‘onuitsprekelijk’. ‘Het lichaam’, ‘het heelal’… en dus ook 
‘de natuur’ zijn allemaal aanduidingen voor wat eeuwig buiten de taal valt 
omdat de taal het als ‘buiten’ binnensluit. Dit is het geval minstens tot de tijd 
dat het hele universum in een computernetwerk is veranderd. Zelfs in de meest 
transhumanistische techno-utopie ligt de natuurtoestand vervat. 

Meermaals doet Agamben het voorkomen dat het naakte leven, dus de zoé, 
het loutere biologische leven is. Maar de uitdrukking heeft pas zin door ze, 
zoals ook Agamben in vele andere passages doet, te betrekken op het 
oxymoron dat de mens is. De notie verwijst dan naar een ‘zone van 
ononderscheidenheid waarin zich – zoals een missing link, die altijd ontbreekt, 
omdat hij virtueel al daar is – de verbinding tussen het humane en het animale, 
tussen mens en niet-mens, sprekende en levende moet plaatsvinden’. Deze 
zone wordt gerepresenteerd in het voegwoord ‘en’, dat de tegengestelde 
termen die de mens belichaamt tegelijk koppelt en ontkoppelt. In deze 
disjunctieve conjunctie verschijnt ‘noch een dierlijk, noch een menselijk 
leven, maar enkel een van zichzelf afgezonderd en uitgesloten leven – enkel 
een naakt leven’. Binnen dit naakte leven kan niet langer het onderscheid 
worden gemaakt tussen menselijk en onmenselijk, cultuur en natuur. Het is het 
leven van de kampbewoner, en ook, zij het minder extreem, dat van de illegale 
nederzettingen, de slums van de grote steden. De horror van dit leven maakt 
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sprakeloos. Het naakte leven is niet uitspreekbaar, dus niet getuigbaar, wat het 
verbindt met onze eerste natuurtoestand van de taalloosheid. 

Het naakte leven is ook de inzet van een biopolitiek die in de moderniteit 
een veelvormig en, vooral, niet louter negatief karakter bezit. Via de 
mensenrechten is het naakte leven opgenomen in de juridische orde, en via een 
niet aflatende medicalisering wordt het bewaakt en genormeerd (ook letterlijk: 
medici definiëren de onder- en bovengrenzen van het menselijke leven). En 
via de eis van een ongeremde levenscreativiteit eigent de post-fordistische 
economie het zich toe als productiekracht. Dat laatste mag verwonderen, 
maar: het naakte leven is als lege hybride ook pure potentialiteit, louter 
vermogen dat zich niet realiseert of vastlegt binnen een welbepaalde uitspraak, 
een specifieke reeks handelingen of, algemener, een particuliere levensvorm. 
Precies daarom valt binnen het naakte leven niet te onderscheiden tussen 
cultuur en natuur, menselijkheid en dierlijkheid, privé en publiek bestaan… 
De biopolitiek claimt dit naakte soortleven van pure potentialiteit, zowel via 
de extreem gewelddadige uitzonderingstoestand van het kamp als in de vorm 
van een economisch bruikbare productiefactor. Volgens Agamben is ze het 
geheime vluchtpunt is van àlle politiek totnogtoe. Volgens Antonio Negri & 
Michael Hardt krijgt de biopolitiek vooral gestalte binnen de nieuwe 
productieverhoudingen van het post-fordisme, waarin werk en leven, 
productiviteit en generische vermogens (tot spreken, samenwerken, 
verbeelden…), een onontwarbare knoop vormen. 

 
De natuurtoestand als dystopie: Hobbes

Waar taal is, is samenleving: een ander toespreken is een sociale relatie 
daadwerkelijk maken. Talige communicatie vormt de brandstof van ieder 
samenleven, en dat blijft ook zo in de digitale netwerkmaatschappij. Alle 
communicatie, dus ieder samenleven, is altijd ook doortrokken van 
machtsongelijkheid en, daarom, de mogelijkheid van conflicten. Dat is ‘het 
politieke’: de co-existentie van sociabiliteit en macht, die in de regel ook een 
politiek verband, dus ‘de politiek’ genereert. De politiek – traditioneel 
gesproken: de Soeverein (de Koning, het Volk…) – ordent het politieke en 
zorgt zo voor een algemene pacificatie. Dat gebeurt via algemeen bindende 
beslissingen die meestal de vorm van wetten of juridische verordeningen 
hebben. Zo komen we bij wat we de tweede natuurtoestand zouden kunnen 
noemen.  

Deze tweede natuurtoestand is die waarin mensen met elkaar te maken 
hebben zonder politieke metaregulering: er is Wet noch Soeverein (iedereen is 
soeverein). Er heerst letterlijk an-archie (beginsel-loosheid, normloosheid, 
wetteloosheid). Opnieuw gaat het om een grensbegrip: de tweede 
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natuurtoestand is de reële fictie van een leven voor of na de politiek 
georganiseerde maatschappij. Fictief, omdat niemand ‘voor’ het samengaan 
van politiek en samenleven kan kijken, zich een leven kan voorstellen dat zich 
niet enkel uitzonderlijk maar permanent buiten de geordende samenleving 
bevindt. Ook Aristoteles noemt de mens in een adem zoön politikon en 
sprekend dier. Het is omdat de mens een sprekend dier is dat hij weet heeft 
van goed en kwaad, en omdat hij weet heeft van goed en kwaad doet hij aan 
politiek. De Penguin-editie van de Politeia voorziet daarom het hoofdstuk uit 
boek 1 waarin deze beroemde passage staat van de titel ‘The State exists by 
Nature’. Volgens Aristoteles ontstaat de polis niet uit oorlog maar uit 
natuurlijke associatie. Er is man en vrouw, en meester en slaaf: deze tweee 
asymmetrische koppels maken samen het huishouden uit van de economie van 
de oikos. De verschillende oikia vormen via familiebanden een clan en algauw 
een dorp, en verschillende dorpen vormen niet zoveel later een associatie, een 
polis. Deze associatie is, toegegeven, asymmetrisch. De slaven zijn geen 
burgers, en de Atheners waren bepaald niet zachtzinnig met Melos in 
Thucydides: toen de Melianen weigerden zich aan te sluiten bij het Atheense 
bondgenootschap, werden alle volwassen mannen van de stad gedood en de 
vrouwen als slaven verkocht. Maar toch, gezien de als doelgericht begrepen 
evolutie van dit aaneenklitten of deze ‘associatie’ is de polis of stadstaat iets 
dat groeit (vanuit de schoot van de oikos) en dus volgens Aristoteles natuurlijk 
is. Toch is de tweede, politieke natuurtoestand ook reëel, want hij is als 
mogelijkheid altijd aanwezig binnen de maatschappij. Deze virtuele realiteit is 
het onderwerp van talloze filmscenario’s, maar het volstaat te denken aan de 
ontwrichtende gevolgen van een grote elektriciteitspanne, zoals de blackout 
van New York in 1977 (met massale plunderingen en brandstichtingen) om 
het realiteitsgehalte van de tweede natuurtoestand te vatten: plotse implosie 
van alle maatschappelijke structuren, het wegvallen van het 
geweldsmonopolie, uitvallen van alle controle en repressie, explosie van 
geweld, van roven en brandstichten, een destructieve orgie, de totale anarchie 
in haar meest negatieve vorm. 

In het moderne politieke denken is de figuur van de natuurtoestand 
onlosmakelijk verbonden met de namen van Thomas Hobbes (1588-1679) en 
Jean-Jacques Rousseau (1712-1758). De eerste wijdt er een kort hoofdstuk aan 
– het dertiende – in zijn Leviatian (1651) onder de titel ‘Over de natuurlijke 
toestand van de mens, wat zijn geluk en ongeluk betreft’. Rousseau is bepaald 
breedvoeriger: het hele eerste deel van zijn Vertoog over de ongelijkheid 
(1755) handelt over ‘de natuurstaat’, het tweede luik over de transformatie van 
deze tegelijk idyllische en harde realiteit eerst in een maatschappelijk, 
vervolgens in een politiek verband. Rousseau kende het werk van Hobbes en 
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verwijst er ook regelmatig naar. Maar zijn scherpste pijlen vuurt hij af zonder 
de naam van het geviseerde doelwit te noemen: Rousseau polemiseert vooral 
onderhuids met Hobbes. Het contrast tussen Rousseau’s en Hobbes’ 
natuurlijke natuurstaat is dan ook hemelsbreed. Voor Hobbes is de 
natuurtoestand een hel, voor Rousseau belichaamt hij daarentegen een quasi-
paradijselijke levensvorm, en dat ondanks alle mogelijke tekortkomingen in 
het licht van de latere ontwikkelingen in de mensheidsgeschiedenis. Hobbes 
en Rousseau penselen volstrekt verschillende portretten van de natuurtoestand 
omdat ze deze denkfiguur hanteren ter legitimatie van tegengestelde politieke 
denkbeelden. Hobbes is het te doen om de noodzaak van een absolute 
Soeverein, terwijl Rousseau precies daartegen argumenteert. Rousseau werd 
daarom een held van de Franse revolutionairen en, later, van hippies en 
welzijnskabouters; wie thans Hobbes leest, hoort integendeel een koor van 
conservatieve stemmen, van Carl Schmitt over Leo Strauss tot de 
neoconservatieve denktanks die wegen op de politiek van de regering Bush. 

‘De natuur heeft alle mensen in gelijke mate met lichamelijke en 
geestelijke vermogens bedeeld’, zo begint Hobbes. In de natuurtoestand kan 
iedereen dan ook de gelijke hoop koesteren om persoonlijke doeleinden te 
verwezenlijken. Dat klinkt mooi, maar het is buiten de drie natuurlijke 
hartstochten gerekend: zij zorgen voor een blijvende onderlinge onenigheid, 
een continue dreiging van een strijd op leven en dood. Vooreerst is er de 
wedijver om schaarse maar begeerde goederen, die aanzet tot geweld om zich 
meester te maken van andermans gronden, vrouwen of vee. De natuurmens 
van Hobbes is reflexief, hij weet dat anderen hem zullen aandoen wat hij hen 
aandoet. Het wakkert een tweede natuurlijke hartstocht aan, die van het 
wederzijdse wantrouwen. Het gevolg is dat, hedendaags geformuleerd, het 
mechanisme van de ‘preemptive strike’ in werking treedt: in de anticipatie van 
mogelijke agressie zelf als eerste agressief optreden om zoveel mogelijk 
potentiële agressors preventief buiten spel te zetten. Tenslotte kent de mens 
van nature uit ook nog de hartstocht van de trots. Iedere uiting van minachting, 
hoe gering ook, wordt daarom vergeld met geweld. Hobbes besluit dat 
mensen, gedurende de tijd dat zij niet onder een gemeenschappelijke macht 
leven die allen ontzag afdwingt, in een toestand verkeren die we oorlog 
noemen, en wel een oorlog van allen tegen allen. In het origineel luidt de 
beroemde tekst met de geijkte formule als volgt: ‘Hereby it is manifest, that 
during the time men live without a Power to keep them all in awe, they are in 
that condition which is called Warre; and such a warre, as is of every man 
against every man’. 

Het woord ‘Warre’ - Hobbes schrijft het na de beroemde formule zelfs in 
kapitalen: WARRE - spreekt hier tot de verbeelding, omdat het verwijst (in het 
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Nederlands althans) naar de warrigheid, de algehele verwarring die bij de 
natuurtoestand hoort. En inderdaad, de Online Etymology Dictionary noemt de 
volgende reeks: wyrre, werre, van het Frankische werra, ook als  werso of
werran, in het Duits verwijst het naar, en zo zijn we er verwirren, "to confuse, 
perplex. Cognates [dat zijn mensen die het weten kunnen] suggest the original 
sense was "to bring into confusion." Ergo: Oorlog is verWARring; een 
toestand die perplex doet staan, die ‘verwildert’ en met verstomming slaat. 
Deze waanzin van de verwildering wordt zichtbaar in de bacchanten als 
moorddadige amazones en ook in de legendarische wilde krijgers, de 
Bezerkers die amok lopen (vandaar de uitdrukking ‘going bezerk’) en die, net 
als in hun spoor Rambo, de geweldsroes van de oorlog belichamen.  

De beruchte oorlog van allen tegen allen is geen gedurige feitelijke 
oorlogstoestand gaat Hobbes verder, maar bestaat primair in de vorm van een 
blijvende en veralgemeende oorlogsdreiging, ‘een verloop van tijd waarin de 
bereidheid om tot wapengeweld over te gaan genoegzaam bekend is’. Deze 
bestaansconditie is, uiteraard, weinig bevorderlijk voor doelgerichte arbeid en 
onderlinge ruilhandel, en al helemaal niet voor de ontwikkeling van de 
wetenschappen of de kunsten. Meer zelfs, de natuurtoestand kent ‘geen 
maatschappelijk leven’ (al suggereert Hobbes wel dat er gezinnen bestaan). 
Maar het ergste, aldus Hobbes, is ‘een voortdurende angst voor, en dreiging 
van een gewelddadige dood; het menselijk leven is er eenzaam, armoedig, 
afstotelijk, beestachtig en kort’. 

Het is zinloos om ‘de ellendige toestand waar de mens zuiver door de 
natuur in verkeert’ moreel aan te klagen. Er is immers geen Soeverein, en dus 
ook geen Wet – ‘en waar geen wet is, bestaat geen onrecht’. Goed en kwaad, 
of ‘mijn en dijn’, zijn dus evenmin van toepassing: ‘In oorlogstijd zijn kracht 
en list de twee kardinale deugden’. De natuurmensen worden pas morele 
wezens nà de gelijktijdige en gemeenschappelijke overdracht van hun 
vermogen tot machtsuitoefening aan één man of vergadering, die daardoor 
verandert in een Soeverein. Deze machtsoverdracht berust dan ook niet op 
morele overwegingen maar, alweer, op zekere hartstochten en redelijk inzicht 
(Hobbes’ Leviathan stoelt in hoge mate op een mechanistische psychologie). 
‘De hartstochten die de mensen aanzetten tot vrede’, aldus Hobbes, ‘zijn de 
angst voor de dood, het verlangen naar dingen die het leven veraangenamen, 
en de hoop deze door arbeid en ijver te verwerven. En de rede wijst passende 
vredesbepalingen [of natuurwetten] aan, op grond waarvan de mensen tot 
elkaar gebracht kunnen worden’. De natuurtoestand mag dan al wel een hel 
zijn, de mens bezit blijkbaar ook van nature uit over de noodzakelijke 
vermogens om eruit weg te raken. Maar waarom zou hij dan niet meteen een 
eind stellen aan ‘de natuurlijke toestand’? Waarom door de hel gaan indien 



414 

men al van meet af aan over zowel de nodige hartstochten als de redelijkheid 
beschikt om die te beëindigen? Deze vraag laat Hobbes onbeantwoord, en dit 
stilzwijgen haalt de hele constructie direct onderuit als een fictie, een politiek-
filosofische fabel. Of toch niet? 

Wie twijfels heeft bij de onmaatschappelijke natuur van de mensen moet 
bedenken dat zijn handelen gewoonlijk van weinig vertrouwen in de anderen 
getuigt – ‘dat hij zich bewapent als hij op reis gaat, en betrouwbaar gezelschap 
uitzoekt; dat hij zijn deuren vergrendelt als hij gaat slapen, en zelfs als hij 
thuis is zijn kasten op slot doet, en dit terwijl hij weet dat er wetten zijn en 
gewapende gerechtsdienaren, om alle kwaad dat hem wordt aangedaan te 
wreken’. Dat het onderlinge wantrouwen in een politieke gepacificeerde 
maatschappij verschilt van ‘een oorlog van allen tegen allen’, beseft Hobbes 
natuurlijk ook wel. Daarom voert hij nog een paar andere argumenten pro het 
bestaan van een natuurtoestand aan, die zijn betoog evenwel niet meteen veel 
solider maken. Vooreerst is de veralgemeende oorlog niet ook een universele 
conditie en oorsprong van de georganiseerde politieke maatschappij. ‘Ik 
geloof dat het nooit overal, op de hele wereld, zo geweest is; maar er zijn ook 
tegenwoordig heel wat plaatsen waar men zo leeft’, aldus Hobbes, die de 
laatste bewering verder staaft met een verwijzing naar het leven van ‘de 
wilden in allerlei streken van Amerika’. Los van dit beroep op zowel 
letterlijke als figuurlijke indianenverhalen doet het bijzonder vreemd aan om 
te gewagen van een natuurtoestand en tegelijkertijd toe te geven dat het 
misschien niet om een universele conditie gaat die noodzakelijk voorafgaat 
aan de instelling van een soeverein gezag of een staat. Deze universaliteit en 
noodzakelijkheid veronderstelt Hobbes in de rest van zijn betoog in Leviathan, 
dat door de zelf geuite twijfel niet bepaald overtuigender wordt. Hobbes pakt 
tenslotte ook nog uit met een argument ex negativo: ‘Hoe het leven zou zijn 
als er geen gemeenschappelijk macht te vrezen was, kan men bovendien 
opmaken uit het soort van bestaan waartoe mensen die vroeger onder een 
vreedzaam bestel hebben geleefd vervallen in een burgeroorlog’. Het is, 
alweer, een manke redenering, een weinig steekhoudende vergelijking. Wat 
zegt de desintegratie van een politiek georganiseerde maatschappij over het 
leven in de natuurtoestand die aan iedere vorm van politieke ordening 
voorafgaat? 

 
‘Uz-liuga’: de oorlog als uitzonderingstoestand  

Is de oorlog, als tweede natuurtoestand, de oorsprong (en het einde) van 
alle geschiedenis? Misschien wel – de Bijbel suggereert alvast het eerste: de 
verdrijving uit het Paradijs is het begin van de geschiedenis. Daarvoor leefden 
Adam en Eva buiten de geschiedenis, in een eeuwige nu-tijd die geen arbeid 
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kende en dus ook geen cultuur of economie, geen techniek of politiek. Dat was 
juist zo paradijselijk, maar ook zo onhistorisch. De geschiedenis begint met de 
zonen van Adam, die het Paradijs enkel van horen zeggen kennen. Kaïn en 
Abel zijn, zo men wil, de eerste echte mensen. Zoals bekend raakten ze 
onderling slaags, de geschiedenis begint met een broedermoord.  Hobbes’ 
oorsprongsmythe ligt in verlengde van het verhaal van Kaïn en Abel. Zijn 
pessimistische mensbeeld vatte hij in De Cive samen in de formule die hij van 
Plautus had: homo homini Lupus; de mens is een wolf voor de andere mensen 
(en daarom is er een soeverein nodig die ons temt). Kant parafraseerde deze 
gedachte: ‘De mens is een dier dat in zijn relatie tot zijn medemensen een 
meester nodig heeft’. Herder, in de lijn van Rousseau, antwoordde gevat: ‘De 
mens die in zijn relatie tot de medemens een meester nodig heeft, is een dier’.  

De natuurtoestand is voor Hobbes de roofdiertoestand, de veralgemeende 
burgeroorlog. Om deze geweldsspiraal af te breken, sluiten de mensen een 
pakt waarin ze hun macht gezamenlijk overdragen aan één enkele Soeverein 
die hun veiligheid zal garanderen. Zo begint de maatschappij, in strikte zin: 
het politiek geordende samenleven. Rousseau zal tegen Hobbes inbrengen dat 
pas met de veralgemening van het privé-eigendom en het daaruit 
voortvloeiende verschil tussen armen en rijken de tweede natuurtoestand (die 
er volgens Rousseau geen is) ontstaat, evenals de noodzaak van een politieke 
ordening. We komen zodadelijk op Rousseau terug maar laten we eerst even 
in de voetsporen van Carl Schmitt treden om de natuurstand à la Hobbes beter 
te begrijpen. 

Volgens de bekende openingszin van Schmitts Politische Theologie is de 
Soeverein ‘hij die beslist over de uitzondering’. De uitzonderingstoestand is 
een paradox: de Soeverein bepaalt bij wet dat de wetten niet langer gelden, 
bijvoorbeeld omwille van een nood- of oorlogstoestand. Hij heft de wet op, 
wat technisch-juridisch neerkomt op een scheiding tussen de ‘kracht van wet’ 
en de wet. De uitzonderingstoestand, aldus Agamben in State of Exception, 
‘definieert een “staat van de wet” waarin, enerzijds, de norm in voege is maar 
niet langer wordt toegepast (hij heeft geen “kracht”) en, anderzijds, 
handelingen die niet de waarde van wet hebben haar “kracht” verwerven’. In 
de uitzonderingstoestand gelden kortom de reguliere wetten niet langer, maar 
leger en politie kunnen met rechtskracht daden stellen die in normale tijden 
illegaal zijn.  

Oorlog en uitzonderingstoestand impliceren elkaar. Beide karakteriseren de 
beslissingsbevoegdheid van een Soeverein, en beide gaan meestal samen: een 
oorlog – of dreigend oorlogsgevaar, of het nu van buiten of binnen 
(volksopstand, burgeroorlog) komt – legitimeert de uitzonderingstoestand, in 
toto of partieel. In dat laatste geval zijn er uitzonderingswetten die, 
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bijvoorbeeld, volmachten geven aan de uitvoerende macht of grondwettelijk 
verankerde rechten en vrijheden geheel of gedeeltelijk buitenspel zetten. De 
uitzonderingstoestand komt neer op het tijdelijk opheffen van grondrechten, 
zoals het recht op vrije meningsuiting en vrijheid van vereniging. Vaak gaat 
het gepaard met een samenscholingsverbod, het instellen van de avondklok en 
meestal met ook een inperking van de privacy, zoals de mogelijkheid tot 
huiszoekingen zonder huiszoekingsbevel, verbreken van het briefgeheim en 
afluisterpraktijken. De uitzonderingstoestand vat Derrida samen als het 
opheffen van de wettelijke orde om de wettelijke orde te verdedigen, of nog: 
de democratie opheffen om de democratie te verdedigen. Hij noemt het (in 
Voyous) ‘de auto-immunitieit van de democratie’ – het immuniteitssysteem 
dat zichzelf aanvalt.  

In het kielzog van eerst het in naam extreemlinkse, vervolgens het 
eveneens in naam islamitische terrorisme zijn vanaf de jaren zeventig in 
meerdere Westerse democratieën uitzonderingswetten ingevoerd (het regeren 
bij volmacht werd daarnaast veelvuldig ingezet onder beroep op een 
verslechterende economische situatie). De recente acceleratie na 9/11 van – op 
zijn zachtst gezegd – discutabele maatregelen, in het bijzonder in de V.S. en 
de U.K., past in een meer algemene herprofilering van de neoliberale staat. Zij 
streeft niet meer primair naar een rechtvaardiger herverdeling van de 
maatschappelijke rijkdom, maar opereert in de eerste plaats als een 
veiligheidsstaat. Daarmee zijn we terug bij af – bij de Leviathan van Hobbes, 
die in hoofdstuk 17 de Soeverein definieert als: ‘Eén enkele persoon, zodanig 
dat een grote menigte mensen zich ieder afzonderlijk, door onderlinge 
verdragen met elkaar, tot auteur van zijn handelingen heeft gemaakt, teneinde 
hem in staat te stellen de kracht en de middelen van hen allen te gebruiken op 
de wijze die hij het meest bevorderlijk acht voor hun vrede en gezamenlijke 
veiligheid’. De hedendaagse veiligheidsstaat opereert als Hobbes’ Leviathian. 
Deze staat bedient zich niet van de fictie van een nakende natuurtoestand of 
‘oorlog van allen tegen allen’. Ze volstaat met het Schmittiaanse schema van 
‘vriend’ en ‘vijand’, ‘wij’ en ‘zij’, meestal in een gemoraliseerde vorm (genre 
‘de As van het Kwaad’). De War on Terror is een planetaire 
uitzonderingstoestand.  

‘In den beginne was het Woord’, zo zegt de Bijbel, die zo meteen ook 
stelling neemt, en wel op een kosmologisch niveau, tegen wat wij eerder de 
eerste natuurtoestand noemden. In het begin was de polis, want de mensen 
spraken met elkaar, zo zegt Aristoteles; deze bewering weerlegt de bijbelse 
nadruk op de performativiteit van de goddelijke taal niet, maar completeert ze 
met de mensenmaatschappij. Hoe dan de oorlog te denken indien hij niet aan 
de oorsprong van de politiek staat? Als een soevereine, dus politieke 
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beslissing die ontbindt: het punt van maatschappelijke desintegratie is geen 
natuurgegeven, zelfs geen sociaal maar een politiek feit. 

Volgens Van Dale’s etymologisch woordenboek komt het woord ‘oorlog’ 
vanaf omstreeks 1200 in onze taal voor. Het Middelnederlands kent het woord 
‘orloch’, het oude Hoogduits de uitdrukking ‘uzliuga’. Het laatste woord is 
een samenstelling van het voervoegsel ‘uz’ uit het Germaans en het gotische 
‘liuga’; ‘uz’ betekent zoveel als het thans gangbare Nederlandse voorvoegsel 
‘ont-‘, terwijl ‘liuga’ staat voor huwelijk of, algemener, verbintenis. 
Samengenomen levert dat dus de grondbetekenis ‘ontbinding van een 
overeenkomst’ op. Daarnaast is er ook het Oudsaksische ‘orlag’, het oud 
Hoogduitse ‘urlag’, en het oude Engelse ‘orloeg’; deze woorden zijn verwant 
aan het oud Hoogduitse woord ‘irlegen’, dat neerleggen betekent. Van Dale 
concludeert hieruit dat het gaat om een ‘noodlot als wat voor de mens is 
neergelegd’ (sic). Dat maakt het natuurlijk wel dubbelzinnig: het woord 
‘oorlog’ heeft blijkbaar een tweevoudige semantische oorsprong. Enerzijds is 
een oorlog een voor de mensen neergelegd – weggelegd – noodlot, anderzijds 
ook ‘uz-liuga’ of ont-binding. Etymologieën mogen dan misschien altijd wel 
enigszins onbetrouwbaar zijn, ze wijzen ook de weg naar een diepgelegen 
verstaan van de wereld dat in de taal, als een gigantisch archief, ligt 
opgeslagen.  

De oorspronkelijke betekenis van het woord ‘oorlog’ biedt de misschien 
wel beste definitie van het verschijnsel: het is een menselijk noodlot, een 
noodlottige, opgelegde ontbinding van de normale orde – van de maatschappij 
en haar politieke ordening ten voordele van de uitzonderingstoestand. De 
oorlog is inderdaad de ontbinding van de normale maatschappelijke orde en 
haar politiek-juridische verankering, dus van de nomos (de Norm, de Wet). In 
de normale toestand mag men niet doden, dat recht bezit enkel de Soeverein: 
het geweldsmonopolie is, samen met het belastingmonopolie, de grondslag 
van iedere politieke ordening van het samenleven. In de oorlog moet men 
daarentegen doden (wie dat weigert, is deserteur en wordt meestal 
gefusilleerd) in naam van de Soeverein.. Hij is ook de ontbinder: de Soeverein 
is de enige die kan doden zonder te moorden en dit recht door de 
oorlogsverklaring selectief generaliseert. De Soeverein – de president, de 
volksvergadering… – is kortom de oorsprong van de oorlog, van het ‘noodlot 
als wat voor de mens is neergelegd’. In den beginne was de binding, maar zij 
wordt van binnenuit bedreigd door de instantie die zowel verbindt als 
ontbindt: in de figuur van de Soeverein komen orde en wanorde, nomos en 
anomie samen. In het geding, is, alweer, een oxymoron, een disjunctieve 
conjunctie. De opgelegde, bindende ontbinding van de banden - dat is de kern 
van de verWARring, van de  beWILDerment eigen aan de oorlog, the WARRE.  
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De natuurtoestand als utopie: Rousseau 

Back to Nature, retour à… Rousseau – en dan kantelt het beeld van de 
natuurtoestand in vergelijking met de schets van Hobbes zozeer dat we van 
een paradigmashift kunnen spreken: ‘Laten we het beeld voor ogen nemen van 
de wilde mens, die door de bossen zwerft, geen arbeid verricht, geen taal en 
geen woning heeft, geen oorlog voert, geen bindingen heeft, die zijn 
soortgenoten niet nodig heeft en er evenmin op uit is hen schade te 
berokkenen, die er misschien nooit een afzonderlijk herkent; en laten we 
vaststellen dat de wilde mens, aan weinig hartstochten onderhevig, zichzelf 
genoeg, slechts die gevoelens koesterde en inzichten had, die hem in die staat 
van nut waren, dat hij slechts zijn werkelijke behoeften voelde, dat hij slechts 
oog had voor hetgeen voor hem nut had, dat zijn begripsvermogen even 
weinig toenam als zijn ijdelheid’. 

De wilde mens, zoveel is meteen duidelijk, was volgens Rousseau een 
primitief wezen. Hij had weinig verlangens en daarom ook een nauwelijks 
ontwikkeld denkvermogen. Ons verstand, aldus Rousseau, cultiveren we 
slechts wanneer we middelen moeten bedenken om in onze behoeften te 
voorzien of onze hartstochten te bevredigen. Een ijdeltuit – eigenliefde is 
volgens Rousseau dé maatschappelijke kwaal bij uitstek – bedenkt gedurig 
strategieën om anderen te imponeren, de natuurmens was daarentegen solitair 
en vond het weinige dat hij nodig had binnen handbereik. Daarom was hij ook 
weinig vooruitziend: het waargenomen heden volstond. Eigendom kende hij 
niet, huis of kroost evenmin, en van een regelmatig op hol slaande verbeelding 
had hij geen last. Fysieke begeerte, te onderscheiden van liefde, was de wilde 
mens natuurlijk niet vreemd . Ze werd gewoonweg tussendoor bevredigd, 
waarna ieder opnieuw zijn of haar eenzame weg vervolgde. Woorden waren 
overbodig, en het eventueel verwekte kind werd na de geboorte door de 
moeder gezoogd en achtergelaten eens het zelfstandig voedsel kon zoeken. 

 In de hypothetische natuurstaat van Rousseau vallen de eerste en 
tweede natuurtoestand volledig samen. De natuurmens was volkomen 
asociaal, hij leefde een eenzelvig leven en knoopte geen betrekkingen aan met 
de mensen die hij in zijn nomadische omzwervingen toevallig tegenkwam. 
Rousseau neemt de tweede natuurtoestand kortom letterlijk: hij is niet enkel 
voor- maar ‘on-maatschappelijk’. Daarom bevonden de eerste mensen zich 
tevens in wat wij eerder de eerste natuurtoestand noemden. Ze waren taalloos, 
ze slaakten hooguit instinctieve kreten. Ook daarom bleven hun verstandelijke 
vermogens onontwikkeld, want het vormen van enigszins abstracte ideeën is 
onmogelijk zonder de corresponderende woorden.  
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 De van taal en sociaal verkeer verstoken wilde mens kende god noch 
gebod, de natuurtoestand was moraalvrij. Maar wat deed de natuurmens 
wanneer hij bij toeval op een soortgenoot stootte die, bijvoorbeeld, net een 
grote vis had gevangen? Hem aanvallen en beroven of in een wijde boog om 
hem heenlopen? ‘Laten we toch vooral niet mét Hobbes tot de slotsom komen 
dat de mens, omdat hij geen weet heeft van wat goed is, van nature slecht is’, 
aldus Rousseau. Dat Hobbes’ natuurtoestand geen vrede kent, komt doordat de 
auteur van Leviathan er hartstochten als wedijver, wantrouwen en trots in 
projecteert, die enkel binnen een maatschappelijk verband tot ontwikkeling 
kunnen komen. Rousseau is het met Hobbes wel eens dat de wilde mens naar 
zelfbehoud streefde, maar merkt op dat er ‘nog een andere fundamentele 
eigenschap [is] die Hobbes ontgaan is’. Dat is het medelijden en de ermee 
samenhangende afkeer om bezielde wezens te zien lijden of omkomen. Dit 
natuurlijke gevoel verving in de natuurtoestand de werking van wetten, zeden 
of deugden. Het zorgde ervoor dat iedereen daarbinnen handelde volgens de 
stelregel ‘doe wat goed is voor u, maar berokken de ander daarbij zo min 
mogelijk kwaad’. De natuurtoestand was dan ook helemaal geen oorlog van 
allen tegen allen. Er waren conflicten, bijvoorbeeld rond voedsel, maar ze 
bleven beperkt en escaleerden niet in een algemeen bloedvergieten omdat het 
samenspel van zelfbehoud en medelijden de eerste mensen weerhield van 
wraak en ander nutteloos geweld. Het klinkt idyllisch, paradijselijk haast, 
maar uiteraard maakt Rousseau precies dezelfde denkbeweging als degene die 
hij Hobbes verwijt. Want hoe zou zoiets als medelijden, zelfs indien het om 
een aangeboren sentiment gaat, zich buiten ieder maatschappelijk verband om 
kunnen ontwikkelen? Rousseau’s portret van het natuurlijke medelijden wijst 
op een fijngevoeligheid en tact die enkel een hoogbeschaafde mens bezit. 
Diens sociale gemoedsgesteldheid projecteert Rousseau in de natuurtoestand, 
daarmee de fout van alle vorige schrijvers over de natuurtoestand herhalend. 
Het gaat echter niet om een fout, maar om een onmogelijkheid. We zeiden het 
al: we kunnen ons de oorspronkelijke eerste en tweede natuurtoestand 
gewoonweg niet voorstellen, tenzij juist in de vorm van een teruglezing vanuit 
de bestaande maatschappelijke verhoudingen. 

Rousseau trekt een muur op tussen natuurtoestand en maatschappij. De 
eerste is het antibeeld van de tweede, wat nogmaals het projectiekarakter 
ervan belicht. De natuurtoestand, dat is de mens minus alle eigenschappen die 
van hem een sociaal wezen maken: geen sociale betrekkingen, geen taal, geen 
moraal, en uiteraard ook geen georganiseerde economie of politiek. Het 
resulteert in een antinomie: of natuurtoestand, of maatschappij, waardoor 
Rousseau een beroep moet doen op een deus ex machina. Dat gebeurt in de 
briljante openingszin van het tweede deel van zijn Vertoog over de 
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ongelijkheid: ‘De ware grondlegger van de burgerlijke maatschappij: dat was 
hij die als eerste een stuk grond omheinde, zich verstoutte te zeggen “Dit is 
van mij”, en onnozelaars trof die hem geloofden’. Anders dan bij Hobbes 
sprong de mens dus niet van de natuurtoestand naar de georganiseerde 
politieke ruimte van het soevereine staatsverband. Dat laatste werd volgens 
Rousseau voorafgegaan door ‘de burgerlijke maatschappij’ of de instelling van 
eigendomsverhoudingen, die Hobbes in zijn korte schets van de 
natuurtoestand al veronderstelt. Hobbes’ natuurtoestand, zo herhaalt 
Rousseau, is er daarom géén: Hobbes’ wilde mens is een trotse en wedijverige 
bezitter, een alom wantrouwige bourgeois die zonder omhaal zijn eigen eer en 
voordeel nastreeft  – kortom: een wilde kapitalist. Dat zou paleo-
antropologisch kunnen kloppen: oorlogsvoering heeft te maken met de 
opkomst van sedentaire landbouwers, de nomadische jagers konden bij 
schermutselingen uitwijken, maar de landbouwers hadden een vast territorium 
dat moest verdedigd worden (tegen de nomaden bijvoorbeeld die de in 
bezitname van jachtvelden niet pikten).  

Voor Rousseau is de eigendom de bron van alle kwaad. Het privé-bezit 
vernietigde de natuurlijke gelijkheid, creëerde rijken en armen, en bracht zo 
een blijvende onenigheid in de eerste mensenmaatschappij. Dat ging uiteraard 
niet in één stap. In eerste instantie ontstonden er afzonderlijke gezinnen, in een 
tweede fase kwam er een blijvend nabuurschap, zodat de gezinnen 
aaneenklitten tot dorpen. Men kwam bijeen, vond plezier in zang en dans, en 
begon zichzelf met anderen te vergelijken. Daarmee ontstond zowel het eerste 
morele besef als dé ondeugd bij uitstek: de mensen werden ijdel en gingen 
aanzien nastreven. Net als in Leviathan geeft de dialectiek van achting en 
minachting aanleiding tot wraakacties en wreedheden. ‘Het is nu net deze 
stand van zaken, die we aantreffen bij het merendeel van de wilde stammen 
die we kennen’, aldus Rousseau. Nogal wat schrijvers – Hobbes wordt niet bij 
naam genoemd – verwarren hem met de natuurtoestand en besluiten ‘dat de 
mens van nature wreed is, en dat over hem gezag moet worden uitgeoefend 
om hem in toom te houden. Maar niets of niemand is zo zachtmoedig als de 
mens in de oorspronkelijke staat’. Het natuurlijke mededogen bleef in de 
tweede ontwikkelingsfase van de mensheid trouwens doorspelen, wat de 
eigenliefde beteugelde. Dat veranderde pas met de ontdekking van de 
eigenschappen van het ijzer en de veralgemening van de landbouw. Er kwam 
een eerste vorm van arbeidsdeling en ruilhandel, en vooral: eigendom werd 
normaal. Men bewerkte het eigen land en genoot van de opbrengsten, en men 
kon zich eigenaar noemen van de zelfgemaakte voorwerpen. 

Met de inburgering van de eigendom kregen de natuurlijke verschillen in 
talenten een nieuwe betekenis: ‘De sterkste verzette meer werk, de handigste 
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trok van zijn werk meer profijt, de slimste vond uit hoe hij in korte tijd zijn 
werk kon verrichten. De boer had meer ijzer nodig, of de smid meer graan. 
Terwijl ze evenveel werkten, maakte de één winst en kon de ander nauwelijks 
in leven blijven. Zo komt de natuurlijke ongelijkheid op met de 
samengesteldheid’. Al het overige laat zich raden, zo merkt Rousseau op, en 
zijn beknopte mensheidsgeschiedenis neemt inderdaad een voorspelbare draai. 
De rijken wilden rijker worden, niet uit behoefte maar simpelweg uit 
eigenwaan. Ze trokken ten strijde tegen hun naburen, knechtten de armen en 
zwakkeren, en installeerden de slavernij. Sommige onteigenden verzetten zich 
en werden bandieten die de rijken het leven zuur maakten. ‘Tussen het recht 
van de sterkste en het recht van de eerste bezitters ontbrandde een eeuwige 
strijd, die slechts kon worden beslecht met gevechten en moordpartijen. De 
prille maatschappij maakte plaats voor de vreselijke staat van oorlog’. De 
verwijzing is duidelijk, ook zonder naamsvermelding. Hobbes’ vermeende 
natuurtoestand is volgens Rousseau gewoonweg de uitkomst van de 
ongebreidelde winsthonger - die zelf voortvloeide uit het samenspel tussen 
privé-bezit en zelfverheffing - en de nooddruft van de armen. Deze 
karakterisering valt deels ook bij Hobbes te vinden, alleen zwijgt die – en dat 
mag misschien toch wel veelzeggend heten – over de premisse ervan: mensen 
zijn privé-bezitters. Wie Leviathan via het Vertoog over de ongelijkheid leest, 
ontdekt meteen deze blinde vlek in het primair psychologische betoog van de 
Engelse filosoof. Precies omdat Rousseau wel oog heeft voor de 
ontwrichtende rol van de eigendom en vooral van de ongelijke verdeling 
ervan, spreekt hij ook niet van een ‘oorlog van allen tegen allen’. In de tot 
oorlog vervallen burgerlijke maatschappij stonden de rijken tegenover de 
armen, enkelen tegenover velen. 

De apotheose komt enkele paragrafen nadat Rousseau de oorzaken van de 
‘vreselijke staat van oorlog’ heeft beschreven. Deze rampzalige toestand zette 
volgens hem vooral de rijken aan het denken. Zij gingen beseffen dat hun 
usurpaties nauwelijks te verrechtvaardigen waren en de staat van voortdurende 
oorlog hen zeer slecht uitkwam – ‘want iedereen riskeerde dan wel zijn leven, 
maar alleen zij hun goed’. Om het tij te keren ontwikkelde de rijke ‘het meest 
geslepen plan dat ooit in het menselijk brein is opgekomen’. Dat plan was niet 
meer en niet minder dan Hobbes’ idee van een sociaal contract, waarin 
iedereen vanuit lijfsbehoud zijn macht zou overdragen aan een Soeverein die 
behalve de veiligheid ook… de eigendomsrechten zou waarborgen. Zonder 
hem alweer bij naam te noemen, verandert Rousseau de auteur van Leviathan 
in een buikspreker van de rijke bezitter: ‘Met het oog hierop [bedoeld is de 
machtsoverdracht] schilderde hij zijn naburen eerst de gruwelen van een 
toestand waarin allen gewapend tegenover elkaar zouden staan, waarin ze 
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evenzeer gebukt zouden gaan onder hun bezit als onder hun nooddruft, waarin 
niemand – rijk of arm – zich veilig zou kunnen weten, en ontwikkelde hij 
moeiteloos de schoonklinkende argumenten om hen naar zijn hand te zetten. 
“Laten we ons verenigen”, zei hij tegen hen, “om de zwakken te beschermen 
tegen onderdrukking, om de eerzuchtigen in te tomen, en iedereen het bezit 
van wat hem toebehoort te verzekeren. (…) Kortom, laat ons in plaats van 
onze krachten tegen onszelf te keren, deze bundelen in één opperste macht, die 
ons regeert naar wijze wetten, die alle leden van het verbond beschermt en 
verdedigt, die de gemeenschappelijke vijanden afweert, en eeuwige eendracht 
tussen ons handhaaft”’. Het klinkt als een perfecte oefening in 
ideologiekritiek: Hobbes’ constructie stelt het private belang van de bezittende 
klasse voor als het algemene belang. 

 
Psychotische spelen: Homo homini lupus meets Homo ludens  

Waarom Hobbes of Rousseau herlezen? Om het meest banale heden te 
begrijpen. Er is een hele nieuwe wereld van spelletjes ontstaan die de tweede 
natuurtoestand als een bevrijdende oorlog voorstellen, een synthese van 
Rousseau en Hobbes . Er is de rage van een bepaald soort realiteitstelevisie die 
een specifieke spelstructuur heeft: ‘De Mol’, ‘Big Brother’ , ‘Expeditie 
Robinson’, ‘Temptation Island’, ‘Peking Express’, ‘Paradise Hotel’…  Deze 
spelstructuur duikt ook op in allerlei films, zoals ‘eXistenZ’, ‘The Game’, of 
‘Das Experiment’, ‘Battle Royale’ en recentelijk ‘El Metodo’. Het nieuwe spel 
doet zich ook voor als ‘echt’ spel op het internet - de voorbeelden zijn legio. 
Al deze spelen hebben, ondanks de verschillen in format of medium, éénzelfde 
basisstructuur.  

Nemen we de film ‘The Game’, waarin de hoofdrolspeler, een rijke 
zakenman, van zijn broer een ervaringsspel cadeau krijgt. Hij wordt van zijn 
werk, zijn rijkdom en tenslotte ook van zijn identiteit beroofd: hij beleeft één 
lange nachtmerrie die hem uiteindelijk tot zelfmoord drijft. Achteraf blijkt dat 
alles werd geënsceneerd door een agentschap dat ervaringsspelen voor rijke 
mensen organiseert. Of nemen we de ontelbare computer- en videogames, de 
vele virtuele spelletjes waarin mensen niet alleen andere identiteiten aannemen 
maar die voor de duur van het spel ook voluit geloven. Hebben we hier niet te 
maken met een nieuw paradigma dat zich in allerlei contexten en configuraties 
voordoet? Om de contouren daarvan te vatten, moeten we de nieuwe spelen 
vergelijken met de basisstructuur van het traditionele spel. Dat bestaat uit een 
speelveld (het voetbal- of tennisterrein, het schaak- of ganzenbord) en een set 
regels waaraan alle spelers zich dienen te houden. Het traditionele spel omvat 
dus drie elementen. Eén: de regels maken het spel, zonder regels geen spel. 
Twee: het spel is een fair play, want zonder de tegenpartij geen spel. Drie: er 
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zijn dankzij de spelregels duidelijke grenzen, lijnen die een verschil markeren 
tussen binnen en buiten. Zonder lijnen geen spel, en wie buiten de lijnen 
kleurt, staat letterlijk of figuurlijk buitenspel. Het speelveld of het bord, de 
ring of de tatami, is daarom het universum waarbinnen het spel zich afspeelt. 
Daarbuiten heerst ‘de realiteit’, die zo scherp is afgelijnd tegenover de fictie 
van het spel dat we van twee werelden kunnen spreken: de wereld van het spel 
en de wereld daarbuiten. 

Het traditionele spel creëert een gereguleerde wereld in de wereld, een 
fictionele uitzonderingstoestand. Ook afgeleide spelen, zoals quizzen of 
televisieshows met spelelementen, vallen binnen dit traditionele model. Zelfs 
het theater is in principe een traditioneel spel: het speelvlak is scherp afgelijnd 
van de rest van de wereld en de zaal (de ‘vierde wand’). Het privé-leven van 
de acteur is daarom duidelijk onderscheiden van zijn rol. Het toneelspel is een 
mimesis, een artistieke nabootsing van het echte leven, een naspelen (of 
voorspelen), een opvoeren van situaties. Voor dit commentaar op 
levenssituaties doen de psychologische achtergrond en levenservaring van de 
acteur er natuurlijk toe, maar zijn métier – zijn acteren – verschilt van zijn 
privé-leven. Meer zelfs, de spelstructuur maakt zoiets als een ‘zichzelf zijn’ of 
authenticiteit in het theater onmogelijk. Alles wat op een scène gebeurt, is 
gespeeld en dus fictief. Dat blijft ook zo wanneer het theaterspel voorwendt 
écht te zijn. Realistisch theater is een gespeelde representatie van de realiteit, 
een ‘re-entry’ van de echte wereld in de fictieve. Op een scène sterft iemand 
alleen dankzij ‘the suspsension of disbelief’,  

De nieuwe spelen zijn de exacte inversie van de oude spelen. Eén: de 
grenzen van het spel zijn vaag en rekbaar, het onderscheid tussen fictie en 
realiteit is zoveel mogelijk weggewist. Neem ‘Big Brother’: mensen wonen en 
slapen in het speelvlak, worden verliefd, wenen, lachen, bedrijven de liefde, 
masturberen... Er is geen ’buiten’, enkel een door camera’s bewaakt gesloten 
universum. Wie de speelruimte toch wil verlaten, verliest, op een manier die 
niet valt te vergelijken met het traditionele verlaten van het speelveld in 
voetbal, tennis of boxen. Twee: de regels zijn deregulerend. Er zijn weinig 
regels, het gaat om uithouding omdat het spel een afvallingskoers is. Net zoals 
eertijds in het Colosseum beslist het publiek vaak over het lot van de spelers in 
de ring. Tussentijds worden er meer dan eens nieuwe regels ingevoerd, om het 
deregulerende van het spel in stand te houden bij een nieuwe reeks. Zo kregen 
de afvallers in een latere reeks van ‘Expeditie Robinson’ een tweede kans op 
een ander eiland, ze konden terug in het spel komen door de onwetende 
spelers willens nillens, louter met het oog op hun overlevingskansen, te 
belagen en bijvoorbeeld hun voedselrantsoen te stelen. Dat brengt ons bij drie: 
er is geen fair play. Iedereen is elkaars tegenstander, ook al zijn mensen 
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teamgenoten. De spelregels maken dat iedere speler elke andere deelnemer 
voortdurend moet wantrouwen en verraden, wat vaak tot dramatische scènes 
aanleiding geeft. Het resulteert in een paradoxale gemeenschappelijkheid: 
iedere vriend is een potentiële vijand, elke vorm van intimiteit is een mogelijk 
wapen, in eigen handen of dat van anderen. Samenwerken doet men daarom 
enkel vanuit de overtuiging dat men er zelf beter van wordt. 

Het vervagen van ‘binnen’ en ‘buiten’, privé en publiek, tegenstander en 
medespeler, spel en ernst, opdracht en verraad, vals spelen en fair play, fictie 
en realiteit, maakt deze spelen in een letterlijke zin hallucinant. Zowel de 
psychopathologie als de alledaagse taal heeft het over een hallucinatie 
wanneer het onderscheid tussen droom en werkelijkheid vervalt. De 
hallucinatie is het symptoom bij uitstek van de psychose: alle hallucinaties, 
ook die onder invloed van hasj, heroïne en andere drugs, zijn psychotisch 
gestructureerd. Volgens Freud berust de psychose op het wegvallen van de 
regulerende functie van het Ik of Ego. De taak van het Ik bestaat er in om het 
lustprincipe, dat het onbewuste of het Es structureert, te onderdrukken ten 
voordele van het realiteitsprincipe. Dat heet verdringing: het Ego onderdrukt 
de onbewuste libidinale driften om zich te conformeren aan de eisen van de 
realiteit. In de neurose, die als het ware het tegendeel is van de psychose, keert 
het verdrongene terug als tic, als nervositeit, als lapsus, als misser of 
Felhleistung, als dwangmatige handeling. De neurotische symptomen zijn een 
compromis tussen verdringing en terugkeer van het verdrongene, terwijl in de 
psychose de verdringing ongedaan wordt gemaakt omdat de scheidsrechter 
(het Ik) zwak of afwezig is. Het gevolg is een samenvallen van (wens)droom 
en realiteit dat meestal ontaardt in een nachtmerrie: men zit in een soort van 
onontkoombare film zonder exit. Deze Freudiaanse structuur vinden we, 
vertaald naar een spelsituatie en dus in een geregisseerde vorm, in de nieuwe 
spelen terug. Niet toevallig kennen ze geen scheidsrechter, in traditionele zin. 
De tussenkomsten van bijvoorbeeld programmamakers of publiek dringen 
juist aan op meer ontregeling, meer hallucinante toestanden. De spelers raken 
zo door de structuur zelf van het spel verstrikt in een schemerzone tussen 
realiteit en fictie, tussen privé en publiek, tussen binnen en buiten, tussen spel 
en ernst. We spreken daarom van psychotische spelen. Ze maken ‘wild’, ze 
dringen door hun structuur aan op een regressie naar toestanden waarin het 
realiteitsprincipe (‘Ego’) en de normale regels van het samenleven 
(verinnerlijkt door het ‘Super-Ego’ of geweten) niet langer gelden. Deze 
structuur gelijkt op de natuurtoestand à la Hobbes: ‘sauve qui peut’, ook al 
gaat dat ten koste van alle anderen. Tegelijkertijd wordt de gecreëerde 
uitzonderingtoestand in de lijn van Rousseau’s moraal van authenticiteit als 
een bevrijding voorgesteld: ‘dit is echt’, ‘ziehier het ware leven’ – het naakte 
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leven. Het beleven van het spel, zowel door de toeschouwer als de deelnemer, 
als een vorm van authenticiteit is psychotisch. Voor de deelnemer is de 
psychose hyperreëel, voor de toeschouwer een fantasma dat hij geniet vanuit 
de inleving of identificatie met de momentane overwinnaar in de strijd van 
allen tegen allen. 

 
Variaties op een thema: ritueel, liminaliteit, heteropie  

Misschien kunnen we vanuit het besef dat elke cultuur nood heeft aan 
‘ventielzeden’ de psychotische spelen plaatsen op de overgang in een 
bemiddelingsruimte (het stadion, de televisiestudio, de set, het theater, het 
onbewoonde eiland) tussen natuur en cultuur? Het tijdelijk ‘uit de cultuur 
stappen’ is als overlevingspel alvast zo oud als de cultuur zelf. Iedere toegang 
tot de gemeenschappelijkheid van de polis is voor het mensenkind bemiddeld 
door een overgangsfase waarin de stap van kind naar volwassenheid wordt 
gezet. In het oude Griekenland bijvoorbeeld werden de mannelijke kinderen, 
als knapen of efebes, op overlevingstochten uitgestuurd. Ze moesten wild 
worden, op wilde dieren jagen, voedsel zoeken, en met de wapens leren 
omgaan, voor ze volwassen werden (dat wil zeggen burger in tijden van vrede 
en soldaat in tijden van oorlog). Bij ons zijn er nog de jeugdbewegingen: ‘op 
kamp gaan’ is een gespeelde uittocht uit de beschaving waarbij kinderen en 
jongeren zich uitleven in overlevingsspelen (ook uitdrukkelijk geschoeid op de 
militaire opleiding). Misschien zijn de psychotische spelen dus een nieuwe, 
door de media uitvergrote gestalte van het eeuwige zoeken naar een evenwicht 
tussen natuur en cultuur, tussen wildheid en civilisatie, tussen natuurtoestand 
en wet, tussen het reële en het symbolische? 

De structuur van het psychotische spel verschilt alvast van die van het 
traditionele overgangsritueel. Volgens Arnold van Gennep is er in ieder 
overgangsritueel een georganiseerd moment van wildheid, van wegtrekken uit 
de maatschappij, van tijdelijke terugkeer naar de natuurtoestand. Het 
traditionele overgangsritueel kent daarom drie duidelijk onderscheiden fasen: 
stabiele, vaste toestand 1, een onstabiele (men zou kunnen zeggen vloeibare of 
gasvormige) tussentoestand en tenslotte een nieuwe aggregatietoestand 2 die 
vast en stabiel is. In ons voorbeeld: een stabiele toestand van kind zijn, een 
intermediaire en instabiele toestand van anarchie of ‘betwixt and between’ 
(met krachtproeven waarin men zichzelf moet bewijzen, een initiatie, een 
water of vuurdoop, een leerproces), en de bekrachtiging van de nieuwe status 
van volwassenheid. Victor Turner, die verder heeft gedacht op van Gennep, 
noemt de middenfase liminaal. Wie er zich in bevindt, staat op een drempel of 
grens (letterlijk: ‘limen’) tussen twee sociale posities, zoals die van kind en 
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volwassene. De liminale fase wordt gekenmerkt door het tussen haakjes zetten 
van de gangbare conventies en regels. Ze is daarom volgens Turner 
antistructuur, een ritueel gecodeerde reeks van handelingen en situaties die in 
de richting van de natuurtoestand wijzen als tegendeel van het geregelde 
leven. Meerdere instabiele toestanden in de maatschappij berusten op zo’n 
vervaging tussen structuur en antistructuur, norm en anomie: jeugdige 
overgangsrituelen, seksuele schemerzones,… en ook psychotische spelen. De 
nieuwe spelen zijn echter juist psychotisch omdat ze het verschil tussen 
structuur en antistructuur volkomen laten imploderen. Er zijn geen regels, 
tenzij de regel dat de regels voortdurend kunnen worden bijgesteld; er zijn 
geen verwachtingen, tenzij de verwachting dat medespelers of publiek op 
ieder ogenblik het eigen kunnen als een niet-kunnen zullen wegstemmen. In 
psychotische spelen kent de antistructuur niet langer een rituele omkadering 
maar is er enkel regelloosheid.  

Turner spreekt van een liminale fase die in de moderniteit in de sfeer van 
de vrije tijd is afgezwakt tot ‘liminoïde’ momenten waarin de sociale structuur 
even, niet radicaal wordt onderbroken. Een popconcert is weliswaar wild, 
maar is geen echt overgangsritueel dat een antropologische transitie markeert 
van bijvoorbeeld kindsheid naar volwassenheid, het meer het eeuwige uitstel 
ervan dat men even een zaterdagavond lang speelt. Meestal loopt dat uit op 
een bacchanale maar meestal ook uiteindelijk banale drink- en danspartij. Het 
popconcert is een spel met antistructuur, het speelt met de mogelijkheid van 
een totale omkering zonder die ook te realiseren (en als het wel gebeurt, is er 
afgrijzen over het plots uitbarstende échte geweld). Zowel liminale als 
liminoïde momenten zijn echter per definitie temporeel: het gaat om 
uitstulpingen in de normale tijd. Iedere samenleving kent daarnaast ook 
plaatsen waarin het antistructurele is verzelfstandigd tot een georganiseerde 
ruimte, een sociaal (h)erkende plek waarin het liminale/linimoïde kan 
gebeuren. Zo’n wereld in de wereld is de scène van het theater, de sauna, het 
bordeel, het vakantiedorp… Foucault noemt dit soort ruimten, deze ‘andere 
plaatsen’ heterotopieën. 

Sommige heterotopieën zijn liminale ruimtes tussen wildheid en cultuur. 
Neem nu de tuin. De heterotopie van de oosterse tuin is een miniatuur van de 
wereld, met de vier streken en in het midden een bassin, een bekken als navel 
van de wereld, zo zegt Foucault in de tekst ‘Des espaces autres’. De 
natuurtoestand kan binnen de orde van de tuin enkel worden gerepresenteerd 
als zinspeling op het wanordelijke van de wilde natuur die aan het tuinieren 
voorafgaat, die elders of ‘buiten’ is. Als Foucault gelijk heeft dat het tapijt een 
miniatuur is van een tuin, dan zou men kunnen zeggen dat de natuurtoestand 
altijd onder de mat wordt geveegd (en moet worden geveegd). De tuin, en 
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daarom is het een heterotopie, sluit net als de taal zijn ‘buiten’ echter niet 
alleen uit maar vooral ook in. De tuin is een catharsis, een weldoende, zij het 
altijd artificiële synthese tussen natuur en cultuur: een ingesloten uitsluiting. 
Hetzelfde kan men zeggen van het nudistenkamp of de hutten van Djerba waar 
Foucault meesmuilend over spreekt. Men kan er voor een paar (arm)zalige 
weken per jaar terugkeren naar de primitieve naaktheid, naar de vermeende 
oorsprong van de mensengeschiedenis. De heterotopie geeft daarom een soort 
van ‘immediate kennis’, een loutere lichaamskennis die als reëel en authentiek 
wordt ervaren.  

In de ‘heterotopologie’ van Foucault neemt het nudistenkamp een 
bijzondere plaats in: het is namelijk een synthese tussen twee soorten 
heterotopieën die beide in het teken staan van de tijd (wat hij heterochronieën 
noemt): ‘de heterotopieën van de eeuwigheid’, zoals het museum en de 
bibliotheek en de tijdelijke, chronische heterotopie van de foor, de kermis, de 
jaarmarkt, ‘de heterotopieën van het feest’. In het nudistenkamp (en bij 
uitbreiding het vakantiedorp), deze heterotopieën van het eeuwige feest, deze 
gestolde kermissen, zou men kunnen vermoeden dat Foucault het silhouet 
tekent van wat intussen de meest paradigmatische heterotopie  van onze 
cultuur is geworden : het themapark. Laten we Foucault zelf aan het woord : 
« Tout récemment aussi, on a inventé une nouvelle hétérotopie chronique, ce 
sont les villages de vacances; ces villages polynésiens qui offrent trois petites 
semaines d'une nudité primitive et éternelle aux habitants des villes; et vous 
voyez d'ailleurs que, par les deux formes d'hétérotopies, se rejoignent celle de 
la fête et celle de l'éternité du temps qui s'accumule, les paillotes de Djerba 
sont en un sens parentes des bibliothèques et des musées, car, en retrouvant la 
vie polynésienne, on abolit le temps, mais c'est tout aussi bien le temps qui se 
retrouve, c'est toute l'histoire de l'humanité qui remonte jusqu'à sa source 
comme dans une sorte de grand savoir immédiat. » 

Het verlangen van onze tijd is een verlangen naar deze vorm van 
‘immediate kennis’. Daarom veranderde onze consumptie-economie in een 
belevenisecomonie. ‘Waren-tekens’ (van warenhuisketens) volstaan niet 
langer, de consument verlangt zachte ervaringen en harde kicks. Deze 
‘immediate kennis’ is wat de beleveniseconomie voorspiegelt en 
realiteitsspelen mediatiseren. ‘Big Brother’ of ‘Expeditie Robinson’ is, net als 
het nudistenkamp, de gespeelde natuurtoestand – maar dan mét een publiek. 
Het zijn echter ook reële spelen, formats die de antistructuur tot structuur 
maken. Ze simuleren niet alleen de oorlog van allen tegen allen maar 
bevredigen tevens de obscene honger naar echtheid in het vluchtpunt van alle 
realiteitstelevisie: de obligate tranen van de deelnemers. Niet seks ‘in real 
time’ maar tranen zijn het echte supplement van de diverse vormen van 
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realiteitstelevisie, zowel van realiteitsspelletjes als van docu-soaps (genre ‘De 
kinderkankerkliniek’ en andere afleveringen van ‘het leven zoals het is’).  

Het ‘reële’ verschijnt in de tranen, zij zijn de realiteitsindicator van de 
echtheid van pijn, vreugde of verdriet en daarom vergelijkbaar met de 
zaadlozing in de hard core porno (want de ejaculatie kan, anders dan het 
vrouwelijke orgasme, niet gespeeld worden en is dus ‘echt’). De 
lichaamssappen gelden altijd als absoluut echt, als ‘immediate kennis’, hoe 
gemedieerd of gemediatiseerd ook. Het publiekelijk tonen van het wenende 
gezicht is op zich al een gezichtsverlies, een transgressie van een morele en 
culturele schroom tegenover de breekbaarheid van de mens, die de kern van 
zijn intimiteit uitmaakt. Alle realiteitstelevisie is het binnenste buiten keer van 
de intimiteit, haar perverse inversie tot anonimiteit. In termen van Debords 
Sociéte du spectacle: reality tv is de gemediatiseerde, ‘spectaculaire’ vorm van 
de ‘het concrete leven’. Het is de valse onmiddellijkheid ten top: nadat het 
onmiddellijke geleefde leven in en achter het spektakel is verdwenen, keert het 
terug als directe confrontatie met het reële (bijvoorbeeld de lichaamssappen). 
De televisiekijker is Pentheus, die de wildheid én de breekbaarheid vanuit een 
veilige zetel bespiedt; die vanuit de banale, rationele normaliteit een glimp wil 
opvangen van de opwindende, irrationale abnormaliteit; die op afstand geniet 
van het doorbroken taboe, van het geheim, van het intieme: van de obsceniteit 
van het reële, het biologische dat ons biologeert. 

Het tegendeel van de heterotopie, de speelruimte van bemiddeling, is het 
kamp. De film ‘Das experiment’, die een dramatisering is van een 
waargebeurd experiment, waarbij een groep proefpersonen ingedeeld worden 
in bewakers en gevangenen, toont hoe snel dat kan ontaarden in kampsituaties 
(met de obligate wreedheden en zelfs dodelijke slachtoffers). ‘Big Brother’ of 
‘Expeditie Robinson’ maken geen kampen in de Agambiaanse zin, maar 
ensceneren wel een anomische uitzonderingstoestand. Het zijn 
overlevingsspelen op de grens tussen natuur- en uitzonderingstoestand. In 
analogie met de blootstelling van het naakte leven in het kamp, mikken de 
psychotische spelen mikken op de ononderscheidbaarheid van cultuur en 
natuur, menselijkheid en onmenselijkheid, privé en publiek. Ze produceren het 
naakte leven als massaspektakel en attractie: de tranen in een 
realiteitstelevisieprogramma zijn zowel moreel als emotioneel, zowel 
psychologisch als biologisch. Met de realiteitstelevisie werden de massamedia 
definitief een onderdeel van de moderne biopolitieke machine. Vergelijkbaar 
met de pornografie, maar tegelijk heel anders, poogt de realiteitstelevisie het 
naakte leven als zodanig te tonen, het af te zonderen van zowel het louter 
biologische substraat van het menselijk lichaam als de sociale en culturele 
vormen waarmee het is vergroeid (en die het verhullen en beschermen). De 



 

429 

psychotische spelen, met realiteitstelevisie als publiek paradigma, 
transformeren de hedendaagse massamedia in een biopolitiek dispositief dat 
gedurig de uitzonderingstoestand van het naakte leven tracht te ensceneren en 
zo de fascinatie ervoor reproduceert.  

De ‘El metodo’ is in dat opzicht interessant. Het gaat om een film waarin 
sollicitanten voor kaderfuncties worden getest door ze in een typische 
psychotische spelsituatie te brengen: er wordt een oorlog van allen tegen allen 
gesimuleerd waarin enkel de sterkste overleeft. Het toont hoezeer de 
neoliberale economie is gefascineerd door de natuurtoestand. Het 
ondernemende individu is een monadische soeverein in de oorlog van allen 
tegen allen die concurrentie heet.  

De cellulaire natuurtoestand: transgressie als verstomming 
Tranen spreken, maar dan taalloos. Het is het waarmerk van iedere 

‘immediate kennis’. Deze ‘kennis’ is letterlijk stom, loutere lichaamskennis 
zonder mediëring – kortom: eerste natuurtoestand. Nog meer dan in de 
heterotopie of het psychotische spel slaat de taalloosheid, de verstomming toe 
in de transgressie. De natuurtoestand is volgens Bataille, ongetwijfeld dé 
denker van de transgressie, ‘de continuiteit van het zijn’. Erotiek is het 
verlangen naar deze ‘continuïteit van het zijn’. Het leven zou al op eenvoudig 
celniveau zichzelf willen te buiten gaan en tenderen naar een fusie met wat het 
niet is. Daarom wordt ‘de continuïteit van zijn’, in laatste instantie enkel 
verwerkelijkt met de dood; zoals ook al Freud in Jenseits des Lustprinzips 
stelde. Het organische zegt Freud is eerder uit op prikkelafweer dan op 
prikkeling of opwinding en tendeert uiteindelijk naar de absolute rust van het 
anorganische, de dode materie. In de menselijke cultuur wordt de Bataillaanse 
‘continuïteit van het zijn’ geproduceerd in het offer, in het opensnijden van het 
offerdier, in de naaktheid, in het geweld van de penetratie, in de seksualiteit 
als transgressie. De transgressie is echter niet alleen een verlangen naar de 
stomme natuur(toestand). In zijn uiterste, en voor Bataille ook in zijn zuiverste 
vorm, is Eros Thanatos.  

Het basistaboe van de menselijke conditie is en blijft volgens Bataille de 
naaktheid. De transgressie is een blootstelling van het naakte leven, een 
fascinatie voor de lichaamsopeningen, de schaamdelen. In meer 
neomarxistische termen zou men kunnen zeggen: het orgasme is binnen de 
liefde een apotheose, buiten de liefde is het een ‘verdinglijking’: een naakt 
lichaam in staat van opwinding is obsceen of pornografisch. De transgressie is 
‘immediate kennis’ van het taboe op het naakte leven. In De Bacchanten is het 
uitzinnige gedrag van de vrouwen ritueel gecodeerd en beschermd door de 
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godheid: het speelt het zich af in een heilige ruimte (de bergflank als 
heterotopie). De echte grensoverschrijder is Pentheus, die als een echte voyeur 
dit voor hem verboden domein betreedt en daardoor, net zoals de supporter die 
het voetbalveld oploopt, spelbreker is. Maar de spelbreker geniet ook: hij 
ondergaat een heel eigen soort van genot – een mengeling van machtsgevoel 
(het doorbreken van de regel door het overschrijden van de grens) en de 
specifieke opwinding van de angst (de adrenalinestoot). Uiteindelijk is zijn 
grootste genot misschien wel het bewijzen dat het oversteken van de krijtlijnen 
niets is en de sacrosancte ruimte van het spel een fictie. 

Ook het liefdesspel verdraagt geen supporters die het veld betreden. De 
ongemakkelijkheid is dan ook het kenmerk van de seksuele transgressie. Bij 
wie zo’n transgressie ondergaat of er getuige van is, dus bij het object van de 
transgressie, kan dat gaan van lichte gêne tot openlijke schaamte of nauwelijks 
te onderdrukken walging. Bij het grensoverschrijdende subject, de overtreder 
van het taboe of verbod, is er de onmiskenbare nervositeit, een angst dat de 
ander zal boos worden, afhaken, weggaan, weigeren, of zelfs alarm zal slaan, 
tegengeweld zal gebruiken of de overtreder aan de schandpaal zal nagelen. 
Het exhibitionistisch-voyeuristische dispositief is daarom niet toevallig in de 
regel bemiddeld door de camera. Zelfs de pornografie getuigt dus nog van een 
pudeur voor het verschil tussen ‘binnen’ en ‘buiten’. Ze produceert een 
paradox: gemedieerde ‘immediate kennis’. De acting out van het fantasma 
zonder bemiddeling in de realiteit zou men de pornografische situatie kunnen 
noemen. Het is de echte seksuele transgressie, die van de exhibitionist die in 
een park de spreekwoordelijke regenjas openslaat. Zijn plezier is de spanning 
van de drempeloverschrijding; zijn misstap is de asymmetrie die hij installeert 
tegenover zijn object: hij verandert virtueel een menselijke blik in een doodse 
camerablik. De ander moet zijn scenario ondergaan en wordt slachtoffer, 
minstens van een objectivering of verdinglijking. In het exhibitionisme wordt 
de ander tot spiegel gereduceerd. 

Het uitleven in fantasie of realiteit van transgressieve scenario’s kan als 
een catharsis werken, als een helend soort van ventielzede: het kan de normale 
erotiek impulsen van buitenaf geven, een nieuwe adem. Dat was ook de hoop 
van de seksuele revolutie van de jaren zestig. Haar deelnemers wisten dat de 
transgressie slechts waarlijk libertijns en heterotopisch kan heten als ze 
symmetrisch is en gedeeld wordt (de commune). Daarom staat er in iedere 
transgressie altijd ook iets anders op het spel: de onwaarschijnlijke 
mogelijkheid van de grensoverschrijding als reële bevrijding, de zonde als 
verlossing (die motieven vindt men alvast in het werk van Bataille en ook, 
bemiddeld door het oeuvre van Benjamin, in de geschriften van Agamben). 
Misschien verwijst de pornografische situatie dus naar een meer algemene 
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utopie waarin de transgressie niet langer een reële of symbolische 
gewelddadigheid bezit maar letterlijk gelukkig spel is. Wat de situationisten 
een ‘situation construite’ noemden, was het droombeeld van zo’n gelukkige, 
symmetrische libidinale situaties. Ze hernemen het polymorf-perverse spel van 
het kind. De ‘situation construite’ is ‘liminoid space/time’, maar ook ‘time 
out’, onderbreking van het alledaagse bestaan.  

Het is het onuitroeibare fantasme van een anonieme intimiteit - dat kan 
natuurlijk weer niet anders dan in de figuur van het oxymoron, de quasi 
mystieke coincidentia oppositorum. Maar dit waanbeeld van het verlangen is 
een vicieuze cirkel. Deze cirkel werd op onnavolgbare wijze vertolkt in het 
befaamde, studieuze palindroom van de profeet van het situationisme, Guy 
Debord: in girum imus nocte et consumimur igni. In een cirkel lopen wij des 
nachts en worden verteerd door vuur. En dat je dat in het Latijn ook 
omgekeerd kan lezen, maakt dat de cirkel zich telkens op een 
duizelingwekkende manier sluit. De situation construite als gelukkige 
transgressie, is een aporie.   

Het situationisme stond niet alleen. De kernvraag van het freudo-
marxisme, van Reich tot de vroege Lyotard, van het surrealisme tot een zeker 
‘deleuzianisme’, luidt: is er een bevrijdende verdinglijking van de seksualiteit 
denkbaar? In deze optiek wordt het transgressieve verlangen naar ‘de 
contuïteit van het zijn’ opgenomen in een messianistische beweging. Object 
worden, object maken is dan een kabbalistische alchemie: ‘Israël vroeg: 
“wanneer zult Gij ons verlossen?”. En de allerhoogste antwoordde: “Pas als 
gij tot de onderste trede zijt gezonken, pas dan zal ik u verlossen”’. Maar 
object worden, object maken: dat is ook gewoonweg de genotvolle mimesis 
van het spelende kind, dat zich identificeert met de dingen. De transgressie is 
daarom enkel tolereerbaar als ze plaatsvindt in een gecontroleerde, 
symmetrische spelsituatie, dus in een heteropie, zoals de homosauna of de 
SM-club.  

Zowel in de seksuele revolutie als de traditie van het freudo-marxisme is 
de transgressie synoniem met een herontdekte natuurtoestand. Deze droom 
van een ‘Rousseau-istische’ gelukkige seksualiteit is volgens Foucault, 
helemaal in de lijn van Bataille die het wezen van de seksualiteit lokaliseert in 
het gewelddadige nemen, louter schijn. Foucault is zeer duidelijk in de tekst 
‘Préface à la transgression’, zijn hommage aan Bataille. Hoewel de moderne 
seksualiteit een nieuwe natuurlijkheid claimt en ‘une verité de nature’ lijkt te 
hebben hervonden, is ze verre van natuurlijk. De schijnbare natuurlijkheid van 
de moderne seksualiteit houdt geen terugkeer in naar de natuurtoestand, 
alleszins geen vredige terugkeer: ‘Ce  n’est donc pas par elle que nous 
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communiqouns avec le monde ordonné et heureusement profane 
des animaux’.  

Wat valt hieruit te besluiten? In de pornografie verschijnt de verstomming 
van de natuur, de eerste natuurtoestand. In het ontbloten van het lichaam en 
het afbeelden van het geslacht in opwinding of van het orgasme, breekt de 
onnatuurlijke natuurlijkheid, het taboe van de mens door: het publieke geheim 
dat we geen geheim hebben. Deze verdinglijking slaat met verstomming. 
Foucault ziet in zijn ‘voorwoord tot de transgressie’ de taalloosheid van de 
verdinglijking in de transgressie aan het werk in de moderne schriftuur: als 
verdinglijking van de taal. De woorden verliezen hun innerlijkheid en worden 
een buiten, een vreemdheid. De taal verbrokkelt. De woorden worden dingen: 
zie de geciseleerde schriftuur van Blanchot of Bataille, hoor het gestamel in 
‘Big Brother’. De ontbinding van de taal, de verWARring van de woorden. 
De derde natuurtoestand, of de Mad Max-fase van de globalisering  

De terugkeer naar Hobbes en Rousseau, dé bronnen van het moderne 
politiek-filosofische denken, leert dat de natuurtoestand als reële fictie geen 
eenduidig maar een ambivalent gegeven is. Er is de slechte wilde, en er is de 
goede wilde: er is de natuurtoestand als hel van wreedaardigheid (als horror: 
als afschrikkingsmiddel) en als paradijs van vreedzaamheid (als hemel: als 
attractor). Zowel de verhalen van de ontdekkingsreizigers als de verslagen van 
de eerste generaties van antropologische veldwerkers wankelen tussen beide 
mogelijkheden. Lévi-Strauss promoveerde Rousseau tot stamvader van de 
academische antropologie, maar zijn canoniserende geste – die Margaret 
Mead voordien al populariseerde met haar selectieve verhalen over de 
seksualiteitsbeleving op de Samoa-eilanden – bleef niet onweersproken. Thans 
helt de balans in de andere richting over: ‘niet Rousseau maar Hobbes had 
gelijk’. De huidige populariteit van de darwinistische evolutiepsychologie 
onder sociale wetenschappers is daar één symptoom van, maar 
maatschappelijk belangrijker is het snelle succes van het ondertussen 
hegemoniale neoliberale wereldbeeld. De drie hartstochten die Hobbes de 
natuurmens toedichtte – concurrentie, wederzijds wantrouwen en trots – zijn 
inderdaad het alfa en omega van het planetaire kapitalisme en haar ideologie 
(en ook van de psychotische spelen). Maar tegelijkertijd blijft Rousseau 
springlevend, als de heraut van het wijdverbreide geloof dat de mens in 
wezen, van nature uit, goed is. Dat geloof wordt niet in de sfeer van arbeid en 
economie maar die van ontspanning en vrije tijd beleden. Daarmee spoort in 
het domein van het overheidsoptreden een markante split tussen de premissen 
van een hard economisch discours en een zacht welzijnsdiscours. 
Veralgemeende oorlog en een gegeneraliseerd mededogen, Hobbes en 
Rousseau: de postmoderniteit is een oxymoron, een disjunctieve conjunctie 
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zonder mogelijkheid van verzoening. We praten niet één maar twee politieke 
talen. Het resultaat staat bekend onder de noemer politieke correctheid en de 
uitgesloten derde heet, uiteraard, Karl Marx (‘het communisme’). Een 
intellectueel tijdsgesternte dat niet de mogelijkheid overweegt van een 
samenleving die zichzelf ordent zonder Soeverein zal blijvend wankelen tussen 
Hobbes en Rousseau: het is in de ban van een dubbele natuurtoestand. Aan 
deze ban ontspringt de fascinatie voor het naakte leven als pure potentialiteit, 
haar alomtegenwoordigheid zonder de positieve politieke vertaling in termen 
van een per definitie sociaal gedeeld gelukkig leven. 

De fascinatie voor de natuurtoestand is een symptoom van onze 
maatschappij. Ze spiegelt het neoliberalisme als vermeende natuurtoestand 
van concurrentie, en misschien ook de ‘War on Terror’ als geopolitieke 
uitzonderingstoestand. Maar ze getuigt ook van het voorgevoel van een 
komende noodtoestand – van de permanente catastrofe van de opwarming van 
de aarde. De ‘War on Terror’ is als gewilde uitzonderingstoestand slechts een 
deel van de geopolitieke situatie, daartegenover staat de desintegratie van de 
staat (bijvoorbeeld in Afrika) en de desintegratie van de stad (in de 
megasteden van het Zuiden). ‘Natuurtoestand’ is ook de hele informele 
economie in de illegale steden, de slums.  Natuurtoestand is tenslotte de 
onherbergzaamheid van het buiten, van het uitgeslotene in de duale 
samenleving en  de capsulaire beschaving. Onze wereld is in de ban van 
uitzonderingstoestanden. De slaapverwekkende normaliteit van de 
welvaarstaat lijkt voorbij. Het einde van de Koude Oorlog is het einde 
gebleken van ons vredige uitzicht op de geschiedenis. Maar ontwaakt uit de 
droomslaap van het kapitalisme zijn we nog lang niet.  

De moderniteit of, in de beroemde woorden van Adorno & Horkheimer, 
‘de dialectiek van de Verlichting’, is synoniem met een almaar toenemende 
natuurbeheersing, met de tendens tot incorporatie en vermaatschappelijking 
van alles wat zich in eerste instantie aan een directe politieke, economische of 
sociale controle onttrok. Het moderne project van insluiting was veelkantig en 
omvatte zowel de kolonisering van verre gebieden als de disciplinering van de 
levende arbeid, zowel de beschaving van de uitheemse Andere (‘de wilde’) als 
het in cultuur brengen van de inheemse Andere (‘het onbewuste’, ‘de driften’). 
De dialectiek van de Verlichting was ondenkbaar zonder de moderne 
wetenschap en de daarop gestoelde techniek. Max Weber wist het al: het 
technisch-wetenschappelijke bestel is de basis voor de moderne 
doelrationaliteit, dus voor vooruitzien en berekening, een systematische 
administratie en een planmatige productie. Adorno & Horkheimer vertrekken 
van dit inzicht maar blijven voldoende marxist om in de moderniteit het 
samengaan te ontwaren van berekende controle en kapitalisme. Op het 
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behekste kruispunt van beide bevindt zich de koopwaar: doelrationeel want 
efficiënt geproduceerd, en doelrationeel gedistribueerd met het oog op een zo 
breed mogelijke afzet. Meer doelrationaliteit (Weber) betekent daarom ook 
meer commodificatie (Marx): het kapitalisme koloniseert zowel de vroegere 
zones van autonome gebruikswaardenproductie (eten, kleren maken, 
vrijetijdsbesteding…) als de voorheen vrije praktijken van denken, 
verbeelden, fantasmeren, lustbeleving… In dit proces van kapitalistische 
‘vooruitgang’ wordt alles wat traditioneel tot de natuur wordt gerekend ofwel 
genadeloos vermalen, ofwel getransformeerd tot een doelrationeel bewerkt 
artefact met een prijskaartje. Het heden, dat is de destructie én de 
beleveniseconomie, natuurvernietiging én ‘de commodificatie van alles’ 
(Wallerstein): het natuurpark, waarvoor een entreeticket moet worden 
gekocht, vervangt de natuur. 

Met het huidige planetaire, transcendentale techno-kapitalisme bereikt het 
project van een alomvattende natuurbeheersing haar voorlopige hoogtepunt. 
‘Postmodernisme is dat wat je krijgt als het moderniseringsproces voltooid is 
en natuur voorgoed weg is’, aldus Jameson. De natuur lijkt in de 
postmoderniteit inderdaad verder weg dan ooit. De kunstmatigheid regeert, 
van consumptiekitsch over virtuele werelden en plastische chirurgie tot de 
hybriditeit van het lichaam als cyborg. De levensstijl heeft de levensvorm 
verdrongen, de stomme visuele taal van de koopwaar de in een traditie 
verzonken gebarentaal. Dat mag mee de terugkeer verklaren van de tweede 
natuurtoestand als spelscenario, als de berekende en daarom verwachtbare 
uitkomst van een reeks artificiële regels en situaties. De indruk dat in 
‘Temptation Island’ zowat alles kan (gebeuren), verbergt een uitgekiende 
regie: het naakte leven wordt gepland en geadministreerd, de reële fictie van 
een natuurtoestand wordt hyperreëel. 

Maar: is de natuur wel voorgoed wég? Op het ogenblik dat er geen 
natuurlijk ‘buiten’ meer is omdat alles en iedereen opgenomen lijkt in 
maatschappelijke verbanden (de wereldmarkt, Empire…), keert het natuurlijke 
terug in de vorm van de dreigende ecologische catastrofe. De wereld is 
gekoloniseerd, in bezit genomen en vermarkt, maar de onvoorziene effecten 
van het moderne project veranderden de atmosferische omgeving van de 
aardbol in een broeikas. De zich aandienende realiteit van een komende 
natuurtoestand valt daarom vandaag de dag samen met die van een vechtende 
menigte die soevereinloos om adem hapt of om een waterbron concurreert: de
Mad Max-fase van de globalisering. In de komende natuurtoestand is niet de 
veiligheid van have en goed maar het loutere overleven, niet enkel de via 
eigendom bemiddelde relatie met anderen maar vooral ook de toegang tot 
schaarse natuurlijke bronnen, de inzet van een veralgemeende burgeroorlog. 
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Dat is de derde natuurtoestand, en hij is letterlijk komende: hij is bezig 
realiteit te worden. Het komende naakte leven is niet biopolitiek maar 
simpelweg soortbiologisch. Net als in het kamp vallen leven en overleven niet 
van elkaar te onderscheiden, alleen gaat het nu niet om een biopolitiek product 
maar om een ecologisch afgedwongen overleven.  

Het ‘voorgevoel’ van dit alles of de verwarring’ die het met zich brengt, 
wordt in de gemediatiseerde fascinatie voor de natuurtoestand van 
psychotische spelen en realiteitstelevisie uitgespeeld. Het is de verwarring van 
Pentheus: een exibitionistisch-voyeuristisch dispositief waarin het naakte 
leven te kijk wordt gezet en de natuurtoestand spektakel wordt. Het is onze 
verwarring, de verWARring van deze tijd. De ‘oorlog van allen tegen allen’ is 
het kainsteken op het voorhoofd van de eenentwintigste eeuw: de 
‘posthistoire’ als een terugval in de prehistorie. Het is de doemgedachte van 
Benjamin: wanneer de uitzonderingstoestand de regel wordt, is het misschien 
al te laat om in te zien dat het naderbij brengen van de ‘ware 
uitzonderingstoestand’ de politieke taak van het heden is. Het is de 
nachtmerrie van Adorno en de profetie van Beckett: Nachgeschichte als 
Rückfall in Naturgeschichte. Daarom zit de fascinatie voor de natuurtoestand 
diep verankerd in de libidinale economie van onze tijd. We zijn gebiologeerd 
door het dubbele gezicht van de postmoderniteit als posthistoire, de 
geschiedenis voorbij de dialectiek van de Verlichting, voorbij het einde van de 
geschiedenis, de conditie van de laatste mens (van Nietzsche over Kojève tot 
Fukuyama): het transcendentale, alles absorberende kapitalisme tegenover de 
permanente catastrofe (de ecologische catastrofe als terugval in de 
natuurtoestand, en de ‘War on Terror’ als uitzonderingstoestand). De 
samenhang doorgronden van de posthistorie als voltooide 
spektakelmaatschappij met de posthistorie als noodtoestand en 
uitzonderingstoestand, is de opgave van het denken (en van de kunst) van deze 
tijd.  
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Pour une phenomenologie de la guerre civile. 

Hobbes rencontre Benjamin à Beyrouth�

«Beyrouth, c’est une ville qui s’autodétruit…  
Jamais elle n’a trouvé sa stabilité, son équilibre.  

C’est une ville sans boussole…»  
 «Cette ville, ça va péter…»  

«Elle est en guerre cette ville, elle est en guerre! » 
(Marie-Claude Soueid) 

�

INTRODUCTIONS

De la liberté à Beyrouth  
�������������������

Lors d’un colloque qui s’est tenu à Beyrouth du 5 au 7 novembre 2009 sur 
« Beyrouth pionnière des libertés en Orient », le sociologue Libanais Ahmed 
Beydoun, un des intellectuels le plus respecté du pays, a donné une conférence 
qui défendait la thèse qu’à Beyrouth il n’existe pas un pluriel de libertés, mais 
une seule: que la liberté de créer et la liberté de tuer ne font qu’un et qu’il n’y 
a donc pas de quoi se vanter de la liberté dont la ville serait pionnière en 
Orient.  

Dans un entretien qu’il nous a accordé, Ahmed Beydoun disait qu’au 
Liban, l’état de droit n’existe pas, non pas parce qu’il n’y a pas de lois, mais 
parce qu’il manque de souveraineté. Il y règne une anomie au sens littéral : a-
nomos, absence de légalité. La liberté sociologique existe dans un équilibre 
instable entre groupes et confessions. Mais comme il n’y a pas de 
« hégémon », pas de souverain, la possibilité d’appliquer la loi peut faire 
retrait à tout moment. Quand la crise survient, quand les fractions sont mises à 
nu, les libertés sont annihilées. Alors des intellectuels et des politiciens sont 
tués. Ces meurtres sont une forme extrême de la censure : on censure par le 
meurtre, plus que par les formes conventionnelles de la censure.  

 
� A Shortened English version of this text was published in the International Journal of 
Urban and Regional Research. vol 35, # 2 March 2011. The full French version was never 
published so far.  
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Nous lui demandions si cette absence de souveraineté pouvait être 
comprise comme une rechute dans l’état de nature. Il dit que ce n’était pas un 
retour à la nature, qu’il n’y avait rien de naturel, mais que tout devenait au 
contraire, très artificiel. Il se référait plus à Rousseau qu’à Hobbes je crois, 
mais la remarque était révélatrice. « Hezbollah », disait-il,  « fait un effort de 
pédagogie gigantesque, les communautarismes et les confessionnalismes sont 
profondément artificiels ».  

Il parlait d’une ville, d’une nation déchirée non seulement par la guerre 
civile passée, mais aussi par le présent de la guerre civile latente. Il était très 
clair à ce sujet : « cette guerre peut éclater à tout moment ». D’ailleurs, 
l’histoire récente le prouve, on parle de la « grande guerre civile » (1975-
1990) et de la « petite guerre civile » de trois jours en 2008.  La question se 
pose : Comment penser état de nature et état d’artificialité totale? Comment 
penser la cité dans la double perspective de la pesanteur du passé et la 
conscience alerte d’une guerre civile latente? Comment décrire cette aliénation 
extrême qu’emmène l’implosion de la société par l’irruption de la violence?  
Bref : Quel est l’impact de la guerre civile sur la ville et sur ses habitants? 
Avant de chercher des réponses à ces questions chez des intellectuels 
beyrouthins que nous avons interviewés lors d’un fieldtrip à Beyrouth pour 
préparer un projet culturel sur la ville���,  il nous faut un retour à Hobbes.  

 Dans le chapitre du Leviathan sur l’état de nature, « De la condition 
naturelle des hommes en ce qui concerne leur félicité et leur misère���. », le 
plus connu de l’opus magnum de Hobbes, il écrit cette définition fameuse:  

�

« Par là, il est manifeste que pendant le temps où les hommes 
vivent sans un pouvoir commun qui les maintienne tous dans la 
crainte, ils sont dans cette condition qu'on appelle guerre, et cette 

 
174 Lors d’une semaine de travail à Beyrouth en novembre 2009 pour préparer un projet 
culturel sur cette ville à Bruxelles, nous avons rencontré divers témoins: un romancier, un 
sociologue, un poète, une curatrice et plusieurs architectes et urbanistes. Notre équipe était 
composée de Fabienne Verstraeten, directrice des Halles, centre d’art à Bruxelles, et qui 
menait notre mission; Nedjma Hadj, architecte de formation qui travaille aujourd’hui aux 
Halles, et qui filmait les entretiens ; Iwan Strauven, architecte et responsable de Bozar 
architecture (Palais des Beaux Arts), Jean Didier Bergilez, lui aussi architecte, curateur et 
enseignant à la Cambre Architecture à Bruxelles. Et moi-même évidemment. Ce texte est 
en quelque sorte un compte rendu de cettte semaine. Julie Hallinger, jeune artiste française 
‘libanophile’, m’a fort aidé dans la rédaction. 
175  Thomas Hobbes, Leviathan, ed. by C.B Macpherson, Penguin Books,1981( first 
published in 1651) chap. XIII, On the NATURALL CONDITION of Mankind, as concerning their 
felicity, and Misery. 
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guerre est telle qu'elle est celle de tout homme contre tout 
homme. »���
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 « Car la GUERRE ne consiste pas seulement dans la bataille, ou 
dans l'acte de se battre, mais dans un espace de temps où la volonté de 
combattre est suffisamment connue; et c'est pourquoi, pour la nature 
de la guerre, il faut prendre en considération la notion de temps, 
comme on le fait pour le temps qu'il fait. Car, tout comme la nature du 
mauvais temps ne réside pas dans une ou deux averses, mais dans une 
tendance au mauvais temps durant de nombreux jours, la nature de la 
guerre ne consiste pas en un combat effectif, mais en une disposition 
connue au combat, pendant tout le temps où il n'y a aucune assurance 
du contraire. »��� 

�

Donc l’état de guerre est à la fois manifeste et latent. Après avoir exposé 
son hypothèse de l’état de nature comme guerre de tous contre tous, comme 

 
176 http://classiques.uqac.ca/classiques/hobbes_thomas/leviathan/leviathan.html   
Here the English original: “Hereby it is manifest that during the time men live without a 
common power to keep them all in awe, they are in that condition which is called warre; 
and such a warre is of every man against every man.” Thomas Hobbes, Leviathan (1651), 
Pinguinbooks, Hammersworth, New York, 1981, p185 ; (online: 
http://oregonstate.edu/instruct/phl302/texts/hobbes/leviathan-c.html#CHAPTERXIII ). 
Nous avons dû changer la traduction : le mot awe n’est pas très bien rendu par “peur” 
qu’emploie la version française. Awe c’est aussi la révérence, la soumission, le frisson et 
l’émerveillement. Comme dans l’expression « la crainte de Dieu », nous avons traduit par 
« crainte ». 
177 http://classiques.uqac.ca/classiques/hobbes_thomas/leviathan/leviathan.html English 
original: “For WARRE consisteth not in battle only, or the act of fighting, but in a tract of 
time, wherein the will to contend by battle is sufficiently known: and therefore the notion of 
time is to be considered in the nature of war, as it is in the nature of weather. For as the 
nature of foul weather lieth not in a shower or two of rain, but in an inclination thereto of 
many days together: so the nature of war consisteth not in actual fighting, but in the known 
disposition thereto during all the time there is no assurance to the contrary.” (ibid.186) 
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état primordial de l’homme avant toute souveraineté, où chacun est souverain 
pour ainsi dire, il écrit : 

�

 « Peut-être peut-on penser qu'il n'y a jamais eu une telle période, 
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dépend de la concupiscence naturelle, n'ont pas du tout de 
gouvernement et vivent à ce jour d'une manière animale, comme je 
l'ai dit plus haut. Quoi qu'il en soit, on ���������������!���������!��
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Ce paragraphe, qui est sans doute commenté à plusieurs reprises par des 
spécialistes ou qui le mérite en tout cas, est étrange. D’une part Hobbes dit que 
cet état de nature n’a probablement jamais existé partout comme condition 
généralisée et d’autre part, qu’il y a beaucoup d’endroit au monde où les gens 
vivent dans ces conditions. Pour sortir de cette contradiction, il mise sur 
l’évidence de la guerre civile: la guerre civile est une preuve, peut-être 
l’instance la plus nette de l’état de nature, puisque la guerre civile est bien une 
guerre de tous contre tous et se définit comme l’absence d’état de droit, 
absence de souverain. C’est comme si, dans une sorte de parabole à la fois 
biblique et anthropologique, une réécriture du livre de la Genèse, Hobbes avait 
seulement donné un autre nom à la guerre civile : état de nature, la guerre de 
tous contre tous.  

 
178 http://classiques.uqac.ca/classiques/hobbes_thomas/leviathan/leviathan.html  
(English original:  “It may peradventure be thought there was never such a time nor 
condition of war as this; and I believe it was never generally so, over all the world: but 
there are many places where they live so now. For the savage people in many places of 
America, except the government of small families, the concord whereof dependeth on 
natural lust, have no government at all, and live at this day in that brutish manner, as I said 
before. Howsoever, it may be perceived what manner of life there would be, where there 
were no common power to fear, by the manner of life which men that have formerly lived 
under a peaceful government use to degenerate into, in  a civill warre.” -ibid, p187. / online:  
http://oregonstate.edu/instruct/phl302/texts/hobbes/leviathan-c.html#CHAPTERXIII )   
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           Hobbes évoque très bien l’anomie, cette absence de loi, dont parlait 
Ahmed Beydoun:  

 
 « De cette guerre de tout homme contre tout homme résulte aussi 

que rien ne peut être injuste. Les notions de bien et de mal, justice et 
injustice, n'ont pas leur place ici. Là où n'existe aucun pouvoir 
commun, il n'y a pas de loi. Là où n'existe pas de loi, il n'y a aucune 
injustice. »��5

�
Il évoque aussi fort bien cette unique et terrible liberté dont parlait le 

sociologue Beyrouthin:  
�

 « Et parce que la condition de l'homme (…) est d'être dans un état 
de guerre de chacun contre chacun, situation où chacun est gouverné 
par sa propre raison, et qu'il n'y a rien dont il ne puisse faire usage 
dans ce qui peut l'aider à préserver sa vie contre ses ennemis, il 
s'ensuit que, dans un tel état, tout homme a un droit sur toute chose, 
même sur le corps d'un autre homme. »��46 

�

Le chapitre du Leviathan sur l’état de nature, est l’un des plus courts : à 
peine 6 pages, pourtant il est le chapitre crucial de toute cette œuvre de plus de 
700 pages. Tout au long du livre, Hobbes fait appel à l’état de nature, il s’y 
réfère pour défendre et expliquer la nécessité de l’abdication de la 
souveraineté naturelle de chaque individu pour la transférer au souverain : le 
Leviathan, le géant qui incorpore les souverainetés de la multitude en une 
seule, qui retient le monopole de la violence, cela pour instaurer le contrat 
social, la constitution de la cité comme entité politique, comme état, afin de 
protéger la vie de ses sujets.  

�

 
179 http://classiques.uqac.ca/classiques/hobbes_thomas/leviathan/leviathan.html  
(English original “To this war of every man against every man, this also is consequent; that 
nothing can be unjust. The notions of right and wrong, justice and injustice, have there no 
place. Where there is no common power, there is no law; where no law, no injustice.” - 
ibid). 
180 http://classiques.uqac.ca/classiques/hobbes_thomas/leviathan/leviathan.html  (English 
original “And because the condition of man (…) is a condition of warre of every one 
against every one, in which case every one is governed by his own reason, and there is 
nothing he can make use of that may not be a help unto him in preserving his life against 
his enemies; it followeth that in such a condition every man has a right to every thing, even 
to one another's body.” - ibid, 189 - chapter XIV). 
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Comment expliquer que ce chapitre crucial soit le plus court et plein de 
doutes? On peut poser cette question d’une autre manière: toute introduction 
au Leviathan nous explique que tout le livre a été écrit contre la guerre civile 
en Angleterre. Pourtant il n’y a pas de chapitre sur la guerre civile en tant que 
telle dans le Leviathan, alors que le livre couvre tout le champ du 
connaissable: depuis la perception et l’anthropologie (première partie: de 
l’Homme), jusqu’à une polémique contre la théocratie de l’église de Rome (Le
Royaume des Ténèbres). L’hypothèse pourrait être que Hobbes, étant à la fois 
témoin et victime de la guerre civile, aurait été incapable d’en parler, 
incapable de la penser jusqu’au bout.  

Cette hypothèse n’est pas seulement psychologique ou psycho-analytique 
(même si on sait combien la guerre civile est traumatisante), mais aussi de 
nature sociologue, politique et même philosophique : la guerre civile est 
impensable. Le mot « guerre », Warre comme l’écrit Hobbes, explique tout: 
Warre réfère au mot Allemand wirre, verwirring - confusion, chaos�4�. La 
guerre c’est la confusion. L’expression « The fog of war » - le brouillard de la 
guerre - est un pléonasme.  Or, la guerre civile est la plus confuse, la plus 
chaotique et complexe de toutes les guerres. On ne peut pas penser ni décrire 
la confusion totale. Elle nous rend perplexe. Pourtant, Hobbes avait raison et 
malheureusement jusqu’à présent : même si l’état de nature, comme guerre de 
tous contre tous n’a jamais été généralisée, partout dans le monde, « il y a 
beaucoup de lieux où les gens vivent comme ça aujourd’hui ».   

Beyrouth est un de ces lieux. C’est l’une des villes les plus emblématiques 
de cette rechute dans l’état de nature. Peut-être Beyrouth peut nous aider à 
mieux comprendre l’idée de l’état de nature en tant que dégénération vers cet 
état de guerre de tous contre tous. Les intellectuels, artistes et architectes 
Beyrouthins nous ont donné des témoignages éclairants. Comme pour 
expliquer Hobbes à lui-même. En écoutant leurs propos on peut mieux 
comprendre Beyrouth à travers la guerre civile et mieux comprendre le 
concept de guerre civile à travers Beyrouth.  

Puisque nous donnons ici un compte-rendu de visions sur Beyrouth 
communiquées oralement, le texte adopte un ton « parlé ». Mais, en 
rassemblant les témoignages, « les histoires orales » de notre field trip, nous 
espérons aussi apporter quelques éléments rudimentaires d’une 

 
181 Online etymological dictionary:  
http://www.etymonline.com/index.php?search=war&searchmode=none 
Pour un commentaire voir : Rudi Laermans & Lieven De Cauter, The BeWILDerment of 
Pentheus. On the attraction of the Nature state and the Nature state as spectacle’, Kendell
Geers Irrespectiv (catalogue), SMAK Gent, ACTAR, Barcelona, 2007 (le catalogue existe 
aussi en français)… 
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phénoménologie de la guerre civile : quelle type de ville elle crée et quelle 
société, comment elle influence l’espace et le temps, la culture  le corps, le 
psychisme, le subjectivité, la conscience individuelle et l’inconscient collectif, 
quelle expérience donne-t-elle à vivre ? Ce que nous proposons en recueillant 
des propos d’intellectuels beyrouthins est donc une phénoménologie au sens 
littéral : une description de l’expérience.  

Beyrouth, ville refuge? (Ou Beyrouth « libanisée »)  
Avant d’entamer ces questions et de nous pencher sur cette 

phénoménologie, nous voudrions introduire Beyrouth en partageant avec le 
lecteur quelques aperçus de la ville, quelques repères historiques sur son 
origine et celle de la guerre civile. « Parler de Beyrouth, c’est parler du Liban 
», nous assure le Nestor de nos interlocuteurs, l’architecte renommé  Assem 
Salem. Pour lui c’est évident : « Le Liban est une création européenne, il s’est 
fait pour préserver l’élément chrétien. En effet le pays a été mis sous contrôle 
politique des chrétiens maronites. Parce qu’ils se réfèrent aux Phéniciens, ils 
refusent l’idée d’un pays arabe. La Ligue Arabe s’est constituée en 1943, mais 
eux ne voulaient pas être arabes. Donc le pays avait un profil arabe, mais pas 
une identité arabe ». Assem Salem nous donna une magnifique et exhaustive 
leçon d’histoire que nous ne pourrions pas transcrire ni synthétiser ici, mais 
nous en retenons la leçon morale: « Ce n’est pas nous qui avons fait tous les 
massacres, le colonialisme européen tient une responsabilité incroyable. 
Auparavant il y avait une tolérance arabe très forte, ça existait. Y a-t-il une 
décadence arabe ? Décadence, oui, mais qui est responsable du fait qu’on ait 
raté l’industrialisation ? Et plus récemment, la global economy ? »  

 Concernant la ville, il nous dit que « dans l’histoire, Beyrouth n’était pas 
très importante, il y avait autour d’elle des villes beaucoup plus importantes: 
Saïda, Tripoli, Alep, Damas, Jaffa… Beyrouth n’est devenue importante que 
très récemment, lors de la fermeture de Haïfa�47 pour le monde arabe. » De 
même, le romancier Elias Khoury nous explique que Beyrouth est une ville 
récente qui s’est formée à partir des catastrophes autour d’elle. « Cette ville, 
au milieu du 19ème siècle,  était un petit village de 5.000 habitants, elle a 
commencé à grossir et à changer avec les catastrophes de son environnement. 
D’abord en 1830, lors de l’invasion égyptienne, le gouverneur égyptien 
Ibrahim Pacha décida que Beyrouth devait devenir le port de la région. 
Beyrouth a donc commencé à grandir. Entre 1840 et 1860, il y eut des guerres 

 
182 Cette fermeture doit être comprise dans le contexte du nettoyage ethnique de la Palestine 
en 1948 appelé Nakba (la catastrophe) qui a mené, au terme de la guerre de 1947-1949, à la 
création de l’Etat d’Israël 
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et des massacres - la guerre civile dans le Mont-Liban et le massacre de 
Damas - et les gens qui ont quitté le Mont-Liban se sont réfugiés à Beyrouth. 
Ce fut la première étape de la transformation de cette ville. Plus tard, au début 
du 20ème siècle, il y eut le massacre arménien. Un grand nombre 
d’Arméniens sont venus de Turquie au Liban, par la Syrie. Ce fut la deuxième 
vague de réfugiés. Dans les années 25, il y eut une vague de réfugiés Syriens, 
venus du Mont Houran, avec ce qu’on appelle  « la grande révolte syrienne » 
contre les Français, mais que les habitants chrétiens de cette région ont payé 
cher. Il y eut donc une nouvelle vague de réfugiés à Beyrouth. En 1948, il y 
eut la catastrophe palestinienne. Les réfugiés palestiniens, tous les intellectuels 
palestiniens et surtout les technocrates et les banquiers, sont venus à Beyrouth. 
La même année, Beyrouth est devenu le port de la région, parce que Haïfa 
n’était plus…… Et dans les années 50, il y eut la nationalisation en Egypte et 
en Syrie. Avec ça, les émigrés ‘Shammis’ sont rentrés, avec les Egyptiens et 
les Syriens blancs, au Liban et à Beyrouth (Car les immigrés Libano-Syriens 
en Egypte avaient émigrés au 19ème siècle) -  et j’ai encore oublié les réfugiés 
du Sud-Liban,  les paysans qui ont commencé à immigrer dans les années 50-
60 ; une immigration qui est devenue très intense après 67, surtout après le 
début des attaques israéliennes. Beyrouth est donc une ville qui s’est faite sur 
les catastrophes de son environnement.»  

Beyrouth est donc selon lui une ville de réfugiés, mais pleine de tensions. 
« C’est pour cela peut-être que les Beyrouthins ont toujours eu le sentiment de 
vivre sur un volcan. Même en temps de paix, même si les choses sont 
normales, on a ce sentiment à Beyrouth parce que l’archéologie des habitants 
de cette ville nous ramène toujours aux réfugiés. Dans cette archéologie, il y a 
aussi la rivalité des immigrés. Beyrouth est une ville d’immigrés avec toute 
l’insistance des immigrés de faire quelque chose, de créer quelque chose, 
d’établir des racines et chaque fois que les Beyrouthins trouvent des racines à 
Beyrouth, celles-ci sont coupées par les guerres civiles… »  

Rasha Salti, artiste-curatrice et essayiste que nous avons rencontrée deux 
fois sur une terrasse de la corniche, pose un regard clair-obscur sur le pays :
« Le Liban est un état faible et pour cela il y a eu ouverture et renouvellement. 
Autour il y a des régimes forts, ce qui a donné lieu à la décadence et à la 
fermeture. » Mais le vrai problème selon elle, ce sont les interférences de 
l’extérieur : «  (…) Le problème avec Beyrouth, ou avec le Liban, c’est que 
trop de pouvoirs extérieurs s’en mêlent. Il y a évidemment l’Iran qui soutient 
le Hezbollah, l’Arabie Saoudite qui soutient les sunnites, plus spécialement les 
Hariri. Mais il y a des liens partout, par exemple vous venez de Belgique, les 
diamantaires d’Anvers soutiennent aussi le Hezbollah. Et puis il y a toute une 
filière libanaise en Afrique qui a un peu repris le commerce post-colonial / 
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néo-colonial. » Elle insiste  sur le fait que cette influence internationale est très 
visible au Liban, aussi à Beyrouth.  

Selon le romancier, la guerre civile a changé Beyrouth : « Beyrouth n’a pas 
pu échapper au destin de destruction de la guerre civile.  C’est pourquoi, je 
pense que la guerre civile a « libanisé » Beyrouth, alors que Beyrouth a 
toujours été une ville à double identité de capitale du Liban et ville refuge de 
toute la région… La guerre civile a commencé à imposer les termes 
confessionnels libanais sur une ville qui était libre, ouverte, libérale ; une ville 
de journaux, de maisons d’édition, d’intellectuels laïques… » . La crise du 
Liban est la crise de la modernité pour Elias Khoury, et en particulier, de 
l’état-nation. Il se réfère ici à la Yougoslavie, qui s’est « balkanisée » suite à 
l’irruption des identités nationales, ethniques et religieuses. La grande 
question pour lui c’est inventer une alternative à l’état-nation. 

Pour donner une vue d’ensemble de la situation, l’architecte Mona Hallak  
cite un beau mot en anglais: « Lebanon is not a country, but a country club », 
ce qui signifie que l’idée de l’intérêt public n’existe pas, mais que tout monde 
se sert s’il peut, comme dans un club où l’on se gâte. « Le Liban, et surtout 
Beyrouth, est sous l’emprise du rogue capitalism, du capitalisme voyou, avec 
la corruption qui pénètre tout. » 

 L’architecte Tony Chakar a une vision quelque peu similaire, qui met le 
capitalisme sauvage - et donc générique, universel - dans sa dialectique avec 
l’état-nation, l’identité, le particularisme identitaire : « Le Liban a connu une 
modernisation incomplète, » dit-il,  « elle ne s’est jamais détachée de 
l’identité. Chacun reste lié à sa confession. » Cette logique identitaire se 
reflète dans les styles des bâtiments, par exemple l’école des beaux-arts 
ALBA, qui est construite dans le style « grec orthodoxe ». C’est bien une 
modernisation incomplète, parce que l’on tient toujours à la tradition 
confessionnelle. Il faut surtout se distinguer, il faut rayonner, représenter 
l’esprit chrétien orientaliste. À l’ALBA ou dans ces milieux, il existe un code 
vestimentaire pudique, au moins théoriquement, dont le but est plus la 
distinction que la morale. Il nous explique que même dans le monde 
séculariste ou intellectuel il existe des courants quelque peu identitaires. 
« Toute perspective interprétative de la ville de chacun de vos interlocuteurs 
est liée à cette identité ». (Que le lecteur soit averti). Ce que Tony Chakar dit 
ensuite est toujours vrai, mais peut-être un peu plus pour Beyrouth : « On peut 
dire qu’il n’existe pas de vision neutre, impartiale, sans dogme. Toute vision 
impartiale essaye de regarder la ville de tous côtés et donc avec ses 
inconsistances, ses contradictions, sa part d’inexplicable. » Mais sa conclusion 
parle de Beyrouth elle seule : « D’autre part, pour un intellectuel, mais aussi 
pour un citoyen quelconque, c’est une bataille journalière de tenter de se 
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distinguer de sa confession, du communautarisme. Chacun est estampillé 
avant même d’ouvrir la bouche, même s’il essaye de garder ses distances par 
rapport à cette logique confessionnelle communautariste. » Selon lui la 
logique de laïcité a perdu la bataille : « L’avenir de la gauche s’est fermé après 
la guerre civile, on pourrait même dire que la gauche a disparu. La tolérance, 
les Lumières, ça ne marche pas ici. Auparavant, ça existait. Peut-être pas les 
Lumières mais au moins une tolérance inconsciente. Il y avait une 
cohabitation spontanée. Maintenant on a une vie collective forcée. Ou mieux, 
puisqu’elle est forcée, il n’y a pas vraiment de vie collective. » C’est cette 
désintégration de la vie collective de la ville et ses conséquences qui nous 
intéressent ici.  

�

I. L’effritement de l’espace urbain  

Disparition de l’espace public  
Ahmed Beydoun remarquait que l’espace public est profondément resserré 

et rare à Beyrouth. Pour toute fonction publique, l’emplacement est très 
important : un journal, une radio, une télévision, doivent se trouver dans des 
lieux précis, sinon ils seraient exposés à des pressions, voire des attaques.  
« Tout le territoire est divisé par appartenance: la vallée du Chouf c’est le 
territoire de Walid Joumblatt, le Hezbollah ne peut pas tenir un discours dans 
un quartier sunnite, etc. »�48  Mona Fawaz, architecte et enseignante à 
l’université Américaine, souligne elle aussi que l’espace public à Beyrouth est 
rare. Presque tous nos interlocuteurs nous répètent la même chose, c’est 
presque un cliché. De même, ils nous disent  tous dit que le seul véritable 
espace public à Beyrouth, c’est la promenade de la corniche. Seul endroit 
peut-être,  où tous les Beyrouthins, quelles que soient leurs appartenances 
confessionnelles et politiques, peuvent réellement se promener. 

 Au moment de notre entretien, Mona Fawaz menait une étude avec 
ses étudiants sur les systèmes de sécurité dans la ville�4�. Elle explique que 
depuis 2005, il règne une véritable obsession sécuritaire. Des caméras et des 

 
183 La voix de Nasrallah. Sa phrase n’est pas encore finie, quand, par la fenêtre ouverte 
nous entendons une voiture qui tournait dans le quartier avec un message audio: la voix de 
Nasrallah. Moment allégorique. Le sociologue sourit, mais d’un sourire fatigué, pénible : 
«C’est ça, l’intimidation politique ». 
184 Régime sécuritaire. Dans cette étude, Mona Fawaz a demandé à chacun de ses étudiants 
de réaliser des plans précis indiquant tous les contrôles et les routines de sécurité qu’ils 
effectuent pendant leurs trajets journaliers. En les rassemblant, il est apparu que tout le 
monde est soumis à un régime sécuritaire considérable. Les étudiants ont investigué à 
propos des appareils, de la technologie, de l’outillage architectural de ce régime. 



446 

grilles s’installent, des rues entières sont fermées et ainsi de petites gated 
communities – des communautés clôturées, gardées en général dans une 
ambiance suburbaine et de ville jardin - se forment dans le centre de la ville. 
Les gens se soumettent consciemment et inconsciemment à des routines 
sécuritaires spécifiques. Dans le centre ville (down town), le quartier Solidere, 
la firme foncière de Hariri, chaque promeneur doit passer par des barrages de 
contrôle de l’armée ; à Achrafieh c’est plutôt le mall ABC sécurisé qui 
représente l’esprit du néolibéralisme musclé; les nouveaux développements du 
front de mer sont destinés au tourisme arabe, style Dubaï. Selon elle, la classe 
politique mène une sorte « de guerre contre la ville ».  

Rasha Salti évoque la disneyisation comme guerre: « Disney c’est très fort 
chez nous. Même Raphaël Moneo a fait le nouveau souk du centre ville dans 
cet esprit. C’est un vrai high security mall. Et c’est bien Hariri qui a fait sauter 
l’ancien souk, qui après la guerre, était toujours là. Le master plan de ce 
quartier a été réalisé par l’Union internationale des architectes sur concours . 
On peut donc dire que les architectes sont complices de ce nouveau parc à 
thème, cette ville morte sécuritaire qu’est le nouveau centre-ville, qui a balayé 
et remplacé la vieille ville ». Elias Khoury est du même avis : la destruction de 
Beyrouth a continué après la guerre civile, surtout avec le projet de Solidere: 
« …ils ont tout détruit avec des bulldozers, ce n’est pas la guerre, ce n’est pas 
vrai.  On aurait pu réparer tout le centre-ville après la guerre comme on a 
réparé la place de l’Etoile et ses alentours. Solidere, c’est le projet qui a détruit 
Beyrouth. Ils ont détruit tout le Beyrouth ottoman pour créer ce genre de ville 
internationale, sur le modèle des capitales saoudiennes … Donc, si vous allez 
au souk maintenant, cela n’a rien à voir avec un souk, c’est comme un grand 
mall à l’Américaine comme à Dubaï, toute cette laideur à l’infini… Le projet 
de la reconstruction de Beyrouth visait à chasser la classe moyenne et la classe 
pauvre du centre-ville ». Ces deux points de vue illustrent très bien pourquoi 
Mona Fawaz voit dans Solidere un projet contre la ville. À notre question de 
savoir si la technologie sécuritaire qui s’installe à Beyrouth ne viendraient pas 
de firmes Israéliennes, elle s’étonne et répond que c’est bien possible. Peut-
être que le Liban devient de plus en plus le miroir d’Israël.  

 
Nasrallah City 

Le problème de l’espace public est aussi un problème de densité de 
population, surtout dans la banlieue sud, où celle-ci est très élevée. Lors de la 
reconstruction de Haret Hreik, après les bombardements des forces armées 
israéliennes (durant l’été 2006), Mona Fawaz et ses collègues ont essayé de 
convaincre le Hezbollah de prévoir quelques espaces publics, mais cela s’est 
avéré impossible. Hassan Nasrallah, premier secrétaire et représentant du 
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« parti de dieu », avait promis dans son fameux Waad, la promesse, de rebâtir 
le quartier « comme il était, mais en mieux ». Il devait reloger tous les anciens 
habitants, environ vingt mille, sur plus ou moins un hectare. Aujourd’hui, il y 
a de nouvelles tours de vingt étages, dont la plupart se trouvent à deux mètres 
l’une de l’autre, ce qui crée de véritables problèmes de lumière et d’humidité. 
Apparemment les femmes se plaignent de la nourriture qui pourrit trop 
rapidement, tant l’environnement est insalubre. Lorsque  l’équipe de Mona 
Fawaz insiste sur l’importance de l’espace public, elle obtient comme 
réponse : « Vous vous croyez en Europe! » 

Selon l’architecte  Assem Salem, la banlieue sud est « une casbah en béton 
armé. Monsieur Ecochard voulait une densification de la ville, voilà une 
densification! Lors des bombardements de 2006, 1200 shiites ont péri. Il fallait 
donc reloger 20 000 personnes en vitesse�4�.  Siniora�4�, qui devait s’occuper 
de ce problème n’a donné que 30 000 $, c’est tout. Donc le Hezbollah est 
intervenu et ça lui a conféré beaucoup de pouvoir. » Georges Arbid, architecte 
lui aussi, est très clair : «  On peut dire que la banlieue sud est une occasion 
ratée, il n’y a plus d’espace public, alors que la reconstruction était une 
occasion de faire plus d’espaces publics. Ils ont fait le plus vite possible pour 
reloger les gens. » Il signale que l’architecte contemporain Rahif Fayad, a 
unifié les sous-sols. Selon lui, c’est une architecture militaire. Les shelters, les 
abris, ça n’a pas de sens car cela reviendrait à faire des buildings des cibles 
militaires. En réalité, c’est la logique de cette densité de béton armé qui fait 
que tout est un bunker en soi et un piège labyrinthique pour toute attaque par 
une armée de terre.

Quant à Mona Fawaz l’urbaniste, elle regarde la banlieue sud surtout 
comme un quartier soumis à une logique sécuritaire. Depuis que le Hezbollah 
est devenu une force importante dans la société libanaise, surtout après 
l’attaque d’Israël en 2006, cette obsession s’est encore accentuée. Car les 
forces armées du Hezbollah sont plus puissantes que l’armée Libanaise, ce qui 
constitue une énorme menace pour la sécurité du territoire. Comme son état 
major se trouve à Haret Hreik, dans la banlieue sud juste à côté de l’aéroport 
national, le Hezbollah pourrait l’occuper en peu de temps. Le « parti de Dieu » 
a donc un pouvoir considérable sur le Liban entier. Dans la banlieue sud c’est 
tout un système de sécurité qui est géré par le Hezbollah. Selon Mona Fawaz, 
on peut parler d’une vraie militarisation de la société.  

 
185 Il précise que, lors de l’attaque israélienne de 2006, il y avait au Liban 500 000 réfugiés 
au total. 
186 Fouad Siniora fut le Président du Conseil des ministres du 19 juillet 2005 au 
9 novembre 2009. 
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Notre visite en voiture de la banlieue sud lors de la première journée a été 
une confrontation et nous a donné envie d’interpeller tous nos interlocuteurs à 
ce sujet. La banlieue sud - « Nasrallah city » - est-elle un bidonville ? Selon 
Marie-Claude, notre guide, « c’est d’une densité énorme, sans service aucun. 
Les égouts vont dans la mer, l’électricité est volée et 800 000 personnes y 
habitent. » Complètement déprimée, Marie-Claude, retourne vers Hamra�4�. 
Avec quelques blagues elle essaye de se remettre. Que faire avec cette 
« Nasrallah city »? Bidonville, c’est trop abstrait. Marie-Claude se demande 
pourquoi ils ne respectent pas les gens. « Au moins ils auraient dû faire des 
abris, des shelters. Il faut bien comprendre que Beyrouth et surtout la banlieue 
sud, c’est une ville de la résistance, mais alors,  qu’on en fasse une ville de la 
résistance. Non, Haret Hreik a été reconstruit comme si de rien n’était. Donc 
prenons-les dans leur discours même…, je suis déprimée, ça m’a cassée, je 
suis mortifiée. » Et puis, elle désespère: « On va partager le pays, c’est 
inévitable…Il y a des armes partout, partout, même ici dans cette rue, peut-
être même dans cet hôtel. On est en train de s’armer. » Voilà qui rend concrète 
la formule plutôt académique de Mona Fawaz : « militarisation de la ville ».   

 
Un évènement prismatique : le sit-in   

Si on parle de l’espace public comme espace politique, deux événements 
extraordinaire méritent d’être relevés. Le premier, en 2005, est dénommé 
« mouvement du 14 Mars » (en réponse au mouvement dit du « 8 mars », 
rassemblement ), et « le sit-in » en 2007.  

Le mouvement du 14 Mars était une réaction à l’assassinat du Premier 
ministre, Rafik Hariri. Puisque la Syrie occupait le pays depuis la fin de la 
guerre civile, et du fait qu’elle était supposée responsable de cet assassinat, la 
colère populaire a débordé et réclamé le retrait total de l’armée syrienne. Le 
mouvement, constitué par des milliers de personnes et surtout des jeunes, a 
réagi en occupant pendant des semaines les multiples espaces vides du centre 
ville ; centre ville en train d’être construit par Solidere, la firme de Hariri. 
Mais selon Mona Fawaz, ce mouvement n’était pas spontané. C’était une mise 
en scène de bureau de publicité internationale Saatchi & Saatchi. D’ailleurs 
beaucoup de jeunes, lorsqu’ils ont appris cela, se sont sentis abusés. Un an 
après, le sit-in des masses populaires shiites de la banlieue sud a été une 
réaction en miroir. Pendant presque une année entière des milliers de 
personnes ont occupé ces mêmes vides du centre jusqu’aux abords de la place 
des Martyrs et du Parlement, qu’on nomme le Grand Sérail, et d’autres 

 
187 Hamra est un quartier de Beyrouth situé à l’ouest de la ville. 
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institutions politiques ou étatiques. C’était un immense campement de tentes. 
Mais cette action n’était pas spontanée non plus C’était un geste calculé, 
discipliné et tout à fait contrôlé par le Hezbollah.  

Quand on lui demande son avis sur la signification du fameux sit-in de 
2007, Mona Fawaz répond qu’il fallait bien comprendre qu’après la guerre 
civile, la population pauvre, d’appartenance shiite, a été déplacée du centre. Le 
centre ville est alors devenu sunnite et l’espace des riches. L’enjeu du sit-in 
était donc selon elle, de réclamer le centre. C’était un geste politique, une 
réponse au « mouvement du 14 Mars ». Georges  Arbid en a une vision 
quelque peu différente et similaire à la fois: «  En 2005, la résolution de 
l’ONU 1559 a stipulé que l’armée syrienne devait quitter le pays. Sur base de 
cette revendication, est né le mouvement du « 14 Mars », qui a alors occupé le 
nouveau centre ville. Dans cette même mouvance il y avait aussi l’exigence  - 
il était même stipulé - que toutes les autres formes de résistances armées 
devraient se désarmer. Un an après, c’est la banlieue sud qui a revendiqué ce 
même centre. Comme s’ils disaient «  vous vous mêlez de nos affaires, alors 
nous on vient chez vous nous mêler de vos affaires  À ce moment-là, le centre 
est devenu un espace contesté, donc un vrai espace public. »  

Pour Rasha Salti  Le sit-in, était « un camp sécuritaire ». Pour les 
participants du sit-in le mot d’ordre était « le Sérail [le parlement] est le 
représentant d’Israël ». Sans choisir un côté dans l’interprétation de ces deux 
événements politiques majeurs de l’histoire récente du Liban, on peut dire que 
le quartier de Hariri qui a remplacé le vieux centre ville avec ses souks et son 
effervescence par un parc à thème vide et froid, se voit  soudainement 
transformé en un espace public contesté, mais politique dans le vrai sens du 
terme, où les oppositions les plus radicales se confrontèrent sans versement de 
sang.  

 
Les lignes de démarcation réelles, virtuelles et mentales  

Au cours de l’entretien que nous avons eu avec Monica Borgmann 
journaliste allemande qui dirige le centre Umam avec son mari Lokman  Slim, 
un shiite de descendance aristocratique, elle nous donne sa vision sur 
Beyrouth en insistant sur les lignes de démarcation�44. « La ville, dit-elle, est 

 
188 Greenline? Pourquoi a-t-on nommé la ligne de démarcation Greenline? Mona Hallak 
nous explique que comme personne ne pouvait la franchir, les arbres, les herbes folles 
poussaient de partout sur la ligne de démarcation. Elle suggérait explicitement selon ma 
mémoire pourquoi la ligne de démarcation a été nommée green line – ligne verte. (Même si 
on ne peut pas nier que la green line israélo-palestinienne n’a pas cette signification, et que 
sa dénomination est antérieure à celle de Beyrouth). Ou est-ce une explication populaire ? 
Ou une coïncidence, voire une correspondance?  
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marquée, croisée et  fragmentée par des lignes de démarcation, qui sont à la 
fois réelles et virtuelles. Chaque ligne de démarcation virtuelle peut à chaque 
moment devenir réelle ». Tous nos interlocuteurs nous  disent la même chose : 
à Beyrouth, depuis la guerre civile, les gens ne sortent pas de leurs quartiers 
ou rarement. Il peut arriver qu’un Chrétien de l’est qui se risque un jour dans 
la ville ouest, le quartier de Hamra par exemple, doive demander où se 
trouvent certaines institutions, un hôtel ou un restaurant ou autre, tant sa 
propre ville lui est inconnue. 

Selon Monica chaque territoire a son propre centre, mais on cherche aussi 
à avoir une emprise sur d’autres territoires. Par exemple à Hamra, quartier le 
plus cosmopolite de Beyrouth et qui ressemble le plus à l’image de Beyrouth 
d’avant-guerre, il  y a quatre cafés sans alcool. Selon elle, ce sont des out post, 
des avant postes dans une sorte de  mini-guerre. Les lignes de démarcations 
sont multiples, mais selon elle, la ligne de division majeure se situe 
aujourd’hui entre sunnites et shiites. Alors qu’auparavant, lors de la guerre 
civile, c’était surtout les Chrétiens de droite (Est) qui affrontaient la 
« gauche ». La ligne verte divisait l’espace réel tandis qu’à l’heure actuelle ces 
lignes sont plutôt mentales, comme dans la banlieue sud, contrôlée par 
Hezbollah et non par l’état. Il y a une sorte d’évidence que ni les Chrétiens, les 
Sunnites, les Druzes, ni les intellectuels athées, ne fréquentent ce côté de la 
ville; tous les non shiites n’ont rien à y chercher. La banlieue sud est devenue 
une no go area et c’est pour cela que le centre Umam insiste pour y organiser 
des activités culturelles pour un public mixte.  

Cette idée de lignes de démarcation mentales est apparemment une 
métaphore réelle pour les Beyrouthins; on l’a entendue chez d’autres 
interlocuteurs également. Après nous avoir expliqué sa lutte pour le 
patrimoine de la ville, Mona  Hallak dit quelque chose de très similaire: « Il y 
a des lignes de démarcation partout, pas seulement dans la ville mais aussi 
dans chaque maison. Maintenant dans chaque maison il y a une ligne de 
démarcation ». Mona  Hallak explique que même avec sa mère, elle ne peut 
discuter de politique sans que cela ne dégénère en bagarre. Mais c’est Monica 
qui en fait le plus le thème de sa vision de la ville. Au cours du premier lunch, 
elle nous dit: « Beyrouth c’est une ville de camps, pleine de passages bloqués.  
La ville visible, ce n’est pas la ville. La ville est invisible. Tout est écran… Il 
n’y a pas de curiosité des habitants à cause des blocages...  Ceux qui 
pratiquent la ville sont les derniers des Beyrouthins. »   

La question qui s’impose ici est de savoir si Beyrouth est toujours cette 
ville accueillante, cette ville-refuge? À qui la poser sinon à Elias Khoury, qui 
insiste sur cette particularité de la ville. Nous lui demandons si ce caractère de 
ville-refuge est en danger. Il répond: « Elle est en danger, et c’est ça le 
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problème. Cela veut dire que c’est le side effect, une conséquence indirecte de 
la guerre civile et du confessionnalisme. Le confessionnalisme, c’est un genre 
de racisme: si je te hais parce que tu es Musulman ou Palestinien, pourquoi 
est-ce que j’aimerais maintenant un Syrien ou un Sri-lankais ? Si l’on voit 
comment les bonnes asiatiques Sri-lankaises, Philippines, etc. sont traitées à 
Beyrouth, c’est incroyable ! Comment les Palestiniens  sont traités à Beyrouth 
et au Liban en général, ce racisme, c’est incroyable ! les manifestations de 
racisme contre les ouvriers Syriens… Parce que l’économie libanaise ne peut 
fonctionner sans les ouvriers syriens… C’est pour cela que j’ai dit que 
Beyrouth était « libanisée », et cela devient une menace, une menace pour la 
structure moderne de cette ville.  Parce que cette ville n’est qu’une ville 
moderne – bien sûr on peut parler de l’âge phénicien et romain, mais ce sont 
des histoires très anciennes. Pendant des siècles, Beyrouth était toute petite, 
pas importante, les grandes villes  du Liban c’était Tripoli dans le Nord et 
Saïda dans le Sud, ce n’était pas Beyrouth. Donc une nouvelle ville créée par 
des réfugiés, qui devient de plus en plus raciste, cela veut dire que c’est la fin 
de cette ville.» 

II. Temps, Mémoire et langage 
 

Fragmentation du temps et perte de la mémoire (le temps en guerre 
civile)  

pour Abbas Beydoun 
Un soir nous avons rencontré le poète Abbas Beydoun qui nous a surtout 

parlé du temps et de la mémoire. « Beyrouth est une ville récente, toutes les 
villes libanaises sont récentes, mais ça ne me dit rien. ». Pour lui ce n’était pas 
seulement une donnée historique mais une clé du mystère de Beyrouth, perçue 
comme ville sans mémoire, sans repères. « À Beyrouth il n’y a pas de noms de 
rue, ou presque pas et même si elles ont des noms on ne les emploie pas. Les 
choses sont repérées par des « trucs » récents, une enseigne sur un immeuble, 
un rond-point, un lieu connu dans un quartier…L’histoire pèse et elle est 
oubliée à la fois. » 

Selon le poète, les guerres - les guerres civiles - ont interrompu la 
continuité de l’histoire. « Après la guerre civile, Fairuz, la Fairuz, qui était la 
voix du Liban, soudainement nous parût un mensonge…»�45 . Ses chansons 

 
189 Le refrain de Fairuz. On pourrait prendre ce refrain: « B’habbak ya Loubnan…ya 
watani – je t’aime oh Liban…oh ma patrie ».  Julie Hallinger, qui m’assiste, chante tandis 
qu’elle tape ce que je dicte en déchiffrant mes notes de Beyrouth: « B’habbak ya 
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sonnaient faux après la guerre, nous explique-il: « Pendant et après la guerre 
civile, un vrai nettoyage ethnique a eu lieu….La colline n’est plus pastorale ». 
Plusieurs interlocuteurs on fait référence à Fairuz, qui semble être à la fois la 
voix d’un Liban immuable, et le symbole que tout cela est devenu illusoire.  

Le poète insiste sur la nature du temps et de la mémoire dans la guerre. 
« La guerre civile est un commencement, un commencement interrompu, un 
commencement sans mémoire. Un présent abominable, immobile et pesant. 
C’est un peu fatigant en fait, le futur même n’existe pas. Le droit à l’oubli 
devient un oubli obligatoire. Les choses du passé deviennent médiocres, par 
exemple l’Indépendance… Le passé récent devient lointain. »  

Il dit tout cela avec une certaine légèreté, une certaine résignation qui 
ressemble  à une mélancolie qui se moque un peu d’elle-même, pour être 
supportable peut-être. Dans son discours presque métaphysique s’intercale une 
ironie magnifique, je lui demande alors : « Et l’humour ? », il nous regarde, et 
en hochant légèrement la tête, il répondit avec un sourire en coin: « Les 
libanais ne sont pas très marrants … Les beyrouthins sont des acteurs ratés, ils 
sont un peu prétentieux, très habiles mais pas très profonds. Un peu snob. 
Mais on sait bouger, on peut changer. » Voilà un portrait peu flatteur, mais 
dont l’humour cache beaucoup de sympathie. Sa conclusion est pourtant très 
claire: « La guerre a atomisé, dispersé la société. On cherche un refuge dans la 
famille, dans la communauté. Il n’y a plus d’état comme intermédiaire entre 
les communautés. Il n’y a pas de société civile. » 

Le plus étouffant des témoignages sur la mémoire et le temps, c’est sans 
doute celui de Rasha Salti. À la fin d’un lunch au bord de la mer sur la 
corniche, avec son sourire triste et un peu fatigué, elle nous dit: « Les vieux 
ont un rapport avec le temps et l’espace qui a quelque chose de très beau. 
Puisqu’ils perdent le contact avec le présent et comme leur mémoire se fane, 
ils se croient parmi les olives en Galilée. J’attends la sénilité, ça va être un 
moment de liberté ». Rasha Salti parle en Palestino-Syrienne. Sa confidence 
révèle la perte de mémoire comme désir, libératrice pour celui qui a trop de 
souvenirs troublants. C’est la perte de mémoire par l’autodéfense d’un 
psychisme collectif traumatisé. Et à Beyrouth, la perte de mémoire ressemble 
à un deuil pour l’impossibilité du deuil. Parce que ça dure, parce que l’état de 
guerre civile reste latent. Tant que cette guerre n’est pas finie, il y a 

 
Loubnan…ya watani – je t’aime oh Liban…oh ma patrie » - Elle m’explique qu’en arabe 
parlé, le « ya » indique souvent, dans la poésie ou dans la chanson, l’appel (interjection, 
appellatif, utilisé pour s’adresser aux personnes) donc ça devient une sorte d’incantation et 
« ya watani » est plus que le pays, c’est le pays au sens de la patrie (al watan) donc : 
« B’habbak ya Loubnan…ya watani. » 
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impossibilité de vraie mémoire, il n’y a pas de mémoire sans commémoration 
et réconciliation.  Donc: oublions !?    

La destruction de Beyrouth pourrait être considérée comme la 
« réalisation » de cette perte de mémoire. L’architecte Mona  Hallak, en nous 
racontant son combat pour le patrimoine architectural à Beyrouth, évoque les 
phases de la destruction de celui-ci : en 1992, le patrimoine du centre-ville a 
été détruit. En 1995, le Ministère de la culture et la Fondation du patrimoine 
ont fait une liste de 1020 bâtiments, mais par crainte que ceux-ci soient classés 
beaucoup de propriétaires ont décidé de faire vite, donc d’accélérer la 
destruction. En 1997, il ne restait que 520 bâtiments de la même liste. Ne 
voulant pas risquer de perdre le profit d’un tour ou d’un investissement 
quelconque, les propriétaires ont fait de la destruction « préventive ». Dans le 
deuxième bilan, l’idée de classer par ensemble a été abandonnée puisqu’il ne 
restait que des bâtiments épars. Dans une troisième étude plus récente, il ne 
resterait plus que 220 bâtiments considérés de valeur historique . Ce processus 
de destruction - près de 800 bâtiments historiques en quelques années- est 
symptomatique, une allégorie de la perte de mémoire (à la fois psychique et 
collective), comme si Beyrouth commettait un  «auto-mémoricide ». En tout, 
cas c’est une perte de mémoire pour la ville des plus matérielles et définitives. 
Beyrouth est en effet en voie de devenir une ville sans histoire.�56 Mona  
Hallak nous rappelait aussi qu’il n’y a pas de livres d’école sur l’histoire 
récente et que les enfants parlent comme des politiciens, sans mémoire. 

 
La perte du langage : guerre civile et réification  

pour Tony Chakar 
Pour Elias Khoury la crise de Beyrouth est une crise de la modernité. Selon 

lui, il faut un art  à la hauteur de cette crise. Il faut des œuvres d’art en crise. Il 
faut écrire le présent, et non raconter une histoire. Puisque le présent est muet, 
on ne peut l’évoquer avec le langage d' hier. Et en effet, à plusieurs reprise 
dans nos interviews, nos interlocuteurs nous parlent comment la guerre civile 
a transformé l’art et le langage. C’est d’abord le poète Abbas Beydoun qui 
nous parle de la littérature et de la poésie. « La guerre a engendré la nouvelle 
littérature. Auparavant, il y avait un côté mythique, onirique, idyllique dans 
l’art. Pendant la guerre et après la guerre l’art s’est rétréci sur le concret, le 
trop concret, le robinet qui ne fonctionne pas, par exemple ». Il insiste sur le 
fait que la littérature semblait obsédée par les choses, par la « choséité » des 

 
190 Beyrouth ville sans histoire ? était le titre d’un colloque tenu aux Halles, Bruxelles le 6 
décembre 2009. 
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choses. Il nous parle du concrétisme comme un certain mutisme de l’art, un 
langage sans empathie, autiste, atomisé. 

Pendant qu’il parlait, nous nous rendons compte que la littérature témoigne 
d’une sorte de réification des choses par la conscience alerte et traumatisée du 
psychisme humain pendant la guerre civile. Le poète évoque très bien cette 
fixation de la conscience traumatisée qui s’accroche aux choses concrètes et 
banales, comme un robinet qui ne fonctionne pas, pour ne pas perdre la tête. 
Pour lui, cette réification s’empare aussi du temps. Dans une tournure très 
Benjaminienne il dit : « le temps du danger est un temps de minutes et de 
secondes ». L’angoisse fait coaguler le temps. Ce qu’on pourrait nommer le  
« concrétisme traumatisé » a avalé tout langage poétique, tout le paysage 
poétique, toute la sensibilité panthéiste, et même la sensualité. L’érotisme 
caché, ou en sourdine du romantisme, tout cela a disparu. 

Tony Chakar fait a peu près le même diagnostic: «Le langage a été détruit 
pendant la guerre civile. Maintenant il ne nous reste qu’un débris de langage, 
toute la communication entre les gens est codifiée et tout dialogue est une 
enquête ». Pour lui la perte du dialogue, le mutisme et le concrétisme de la 
littérature forment apparemment une continuité.  « En rencontrant quelqu’un 
tu essayes de savoir le nom de son père, pour pouvoir l’identifier ;  la région 
d’où il vient, où il habite. Il n’y a pas de dialogue, les gens ne disent jamais ce 
qu’ils pensent ». Comment comprendre cela ? On pourrait dire que toute 
communication est profondément politisée, que les gens ne font que mettre 
des étiquettes sur les autres, et que personne ne peut sortir de cette logique 
d’étiquetage. Bien que « classer » les autres soit une habitude dans toutes les 
sociétés humaines, elle devient apparemment obsessionnelle quand la vie 
quotidienne est politisée profondément.  

Lui aussi se réfère à Fairuz: « Fairuz, avec son drame idyllique est devenue 
une romance imaginaire, dans une chanson d’amour où tout le paysage est 
ensorcelé, magique. Dans une autre chanson d’amour de Ziad Rahbani, « il 
n’y a plus de gaz dans la lampe » ». Autrement dit, l’amour n’est plus une 
romance, il est devenu prosaïque, pas forcément banal, mais sobre, concret, 
sans plus.  

Puis il nous dit cette phrase inoubliable : « les mots tombent avant 
d’arriver à toi ». Comme Abbas Beydoun, il tente, dans cette métaphore, 
d’attraper ce « concrétisme traumatisé », cette réification totale du langage. Il 
donnait  également l’exemple d’un film où dans une scène, deux adolescentes 
se promènent dans les ruines. Un homme plaît à l’une des deux, mais en 
réalisant qu’il n’existe pas de langage d’amour, elle répète les citations d’un 
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film égyptien. Pour Tony Chakar, c’est une analogie non-sensible�5� pour 
parler de la guerre sans parler de la guerre. Comment exprimer l’affreux ? On 
ne peut pas…Il y a une brisure de langage, on ne raconte pas l’histoire sauf 
dans le débris. Chaque catastrophe détruit le langage un peu plus. Il faut alors 
en parler sans en parler. Il prend ensuite l’exemple d’un de roman Hassan 
Daoud, L’année de solitude, où le temps devient espace: quelqu’un est isolé 
dans un village en décomposition, et petit à petit le mur de son abri a pris la 
forme de son corps. Pour lui  c’est là aussi une allégorie de la guerre : une 
force qui pétrifie les humains. « Tous les comportements changent, tu 
commences à rationner l’eau, même si ce n’est pas nécessaire. Et ces 
comportements de la guerre reviennent du moment qu’il y a une crise, par 
exemple en 2006. Même en temps normal les Mercedes blanches te font peur 
parce qu’elles utilisées pour commettre les attentats. Même les parkings, on 
les ressent comme des espaces dangereux. On pourrait dire, dans un sens 
Benjaminien, que tout devient allégorie. » Apparemment le comportement en 
temps de guerre ressemble à un trouble obsessionnel compulsif, voire 
paranoïaque : tout devient signe.  

Enfin, pour Tony Chakar, il y a trois sortes d’espace-temps: l’espace 
idyllique, celui du village du père par exemple; le présent, qui est l’espace-
temps de la catastrophe; et le futur projeté, qui est un espace sans angoisse. 
 Dans la conscience alerte du traumatisme, « on fait des plans, mais on n’en 
est pas convaincu, ils deviennent provisoires, fictions. Il faudrait tout rappeler 
et tout oublier à la fois. »  

Dans le roman d’Elias Khoury, Un Parfum de Paradis, le personnage 
principal, un vieux monsieur respectable, a perdu son fils pendant la guerre 
civile. Suite à cet événement, il devient bizarre et après avoir collectionné les 
affiches de son fils martyr, il commence à effacer toutes les affiches et les 
murs de la ville. Lui-même est tué un jour, et le roman bourdonne de 
conversations « concrétistes » au sujet de choses banales.   

Il nous semble important de souligner le fait qu’il y a une certaine 
dialectique: c’est bien cette réification, ce « concrétisme traumatisé », qui a 
donné l’essor au modernisme libanais d’après-guerre - modernisme tardif 

 
191 Mimétismes. Il se réfère subtilement, comme dans tout son discours, à Benjamin, cette 
fois au concept de la unsinnliche Aehnlichkeit, -une similitude non sensitive, non 
perceptuelle. Le langage, selon Benjamin est un rerservoir de mimétismes. Dans son petit 
texte ‘Lehre vom Aenlichen’ il dit que de tous les animaux, les humains sont les plus 
mimétiques et que le langage est un réservoir de similitudes non perceptuelles. C’était 
l’explication des fameuses correspondances baudelairiennes, qui pour lui, évoquaient une 
vie antérieure. En effet, Beyrouth est pleine de correspondances, aussi pleine de vies 
antérieures.    
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puisqu’on parle de la guerre civile 1975-1990 -, puisque le style du nouveau 
roman, ou de Beckett, le style de ce nihilisme absurde d’un langage effrité, 
fragmenté (du modernisme d’après-guerre européen), se prête à relater cette 
expérience ineffable et sourde de la guerre civile. C’est bien pour cela que les 
yeux qui brillent de mille étoiles dans une nuit d’amour ont perdu leur éclat : il 
n’y a plus de gaz dans la lampe. (Mais le fait que dans une nuit d’amour, il n’y 
ait plus de gaz dans la lampe, cela ouvre aussi des possibilités. Pour continuer 
dans une veine benjaminienne, on pourrait dire que la perte de l’aura de la 
romance est toujours aussi une libération.) 

Le concrétisme et le style dépouillé ont toujours été le signe de la 
modernité, sinon sa caractéristique principale. On pourrait dire que le style 
dépouillé de Descartes par exemple, anticipe la réification. C’est ça la 
modernité de ses textes. Le processus de « chosification », de retour à la 
« choséité » physique, objective et donc réifiée est bien la découverte de la 
modernité, tout comme la profanation, le désenchantement, l’exposition, la 
dénudation des phénomènes. Pas de modernité sans objectivité: naissance de 
la physique, mort de la métaphysique. Il n’y a pas de modernité sans 
réification. Inversement, on pourrait dire que la réification extrême du langage 
se prête très bien à rendre le « concrétisme traumatisé » de la situation critique 
de danger qu’est la guerre civile. L’art à Beyrouth a vécu le choc du 
modernisme comme un modernisme du choc.  

Tony Chakar fait aussi référence, dans un autre entretien, à Adorno qui dit 
dans une phrase célèbre qu’on ne peut plus écrire de poèmes après 
Auschwitz�57. Cela reviendrait à dire que l’après-guerre civile à Beyrouth 
correspondrait à l’après Auschwitz d’Adorno. Dans l’état d’âme collectif, 
qu’on pourrait nommer un syndrome de stress post traumatique, la culture, 
l’art, la littérature, la poésie, ne peuvent que donner naissance à un art 
traumatisé. Un art qui cherche souvent dans la défaillance du langage à être à 
la hauteur du traumatisme, de la catastrophe. Mais toute modernité est 
traumatisante. C’est bien cela que Benjamin, dans son étude sur Baudelaire, 
cherche à rendre dans le concept de « Chockerlebnis » -  la modernité comme 
choc, la ville, le trafic, la sur-stimulation, qui submergent et brisent les seuils, 
les digues de la perception�58. Les chocs qui sont incorporés, la masse de 
stimulations perceptives que le système psychique et sensoriel doit digérer, 
donnent selon Benjamin, cet état de « conscience alerte » qui bloque la 
possibilité de vraie expérience, la transmission d’expérience au sens 

 
192 Entretien de Julie Hallinger avec Tony Chakar, le  30 janvier 2009. 
193 Walter Benjamin, ‚Über einige Motive bei Baudelaire’, Gesammelte Schriften, I, 2, 
Suhrkamp Verlag,  Frankfurt am Main, p.614-632. 



 

457 

archaïque, anthropologique et traditionnel. Mais c’est aussi (et toujours) une 
chance. Dans le danger seulement, on peut comprendre les choses: « Wo aber 
9�'
�� ist, :;!���� �
�� <�������� 
�!� » - Où  grandit le danger, 
grandissent aussi les forces salvatrices -. Cette citation de Hölderlin est une 
prière philosophique pour Benjamin et les Benjaminiens : l’histoire ne peut se 
concevoir que comme constellation de dangers qui contient toujours l’étincelle 
de la rédemption. 

Beyrouth nous explique Adorno et Benjamin, en nous réexpliquant notre 
modernité: la modernité comme catastrophe. La dissolution, la désintégration 
de la société, des liens, du langage. Cette « libération » de tout ce qui nous lie 
– tradition, famille, langage, formalité, politesse, rites, habitudes –  est une 
figure de la modernité. Ce qui est devenu en Occident une phraséologie de la 
théorie critique néo-marxiste sur la réification, devient palpable à Beyrouth, 
re-devient réelle, concrète.  

�

III. Le corps, la prothèse et les fantomes
 

Le corps à corps avec la ville  
Marie Claude Soueid, notre hôtesse, nous confie un jour : « On est épuisé, 

c’est une ville épuisante... ». Un jeune architecte, lors d’un repas chez elle, 
nous dit que Beyrouth le travaille; que depuis son retour d’Amérique, il doit 
prendre des tranquillisants; qu’il sent l’intensité, la tension de cette ville dans 
son corps.   

Tony Chakar lui aussi parle de cette corporalité problématique, de ce corps 
à corps avec la ville. Selon lui l’expérience de l’espace même est dérangée : au 
feu rouge on veut avancer, au vert on ne veut plus. Comme si le corps lui-
même était déréglé par la fragmentation du temps et de l’espace. Quand on lui 
demande pourquoi les gens sont si gentils comme à Zokhat el Blat, où tout le 
monde nous parle, nous présente à ses camarades, il nous répond qu’il faut 
voir cela comme une sorte de tête de Janus : d’un côté la violence, de l’autre la 
gentillesse. À Beyrouth, la politesse est souvent le déguisement d’une menace. 
Le Hezbollah par exemple est très poli. Mais la réelle politesse a par contre 
disparu, surtout entre les corps dans l’espace : «Dans l’espace public les gens 
prennent le maximum d’espace, ils se heurtent sans se voir, sans excuse. Les 
gens ne voient qu’eux-mêmes. Ouvrir la porte pour autrui, on ne le fait plus. » 

Même si ce dernier trait est aussi présent dans nos villes, à Beyrouth cette 
aliénation de l’espace physique, corporel, reflète un gouffre entre les gens, une 
méfiance existentielle. Avec son style entre ironie et sarcasme, Racha Salti 
nous dit : « C’est un peu comme si on se disait: « La guerre civile est passée, 
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on ne va pas s’entretuer. Il y a eu des victimes… Mais les bourreaux étaient 
des extraterrestres. »  Et pourtant… Comme le dit Tony Chakar: lorsqu’on sert 
la main à quelqu’un, on ne sait jamais si cette personne n’est pas celle qui a 
tué ton père, ton frère, ton ami. Le corps à corps avec la ville, expérience de la 
modernité depuis Baudelaire, comme expérience du choc, s’avère être à 
Beyrouth un choc moral, un pêle-mêle éthico-politique : la ville comme 
promiscuité de victimes et de bourreaux (non seulement des victimes du passé 
et des ex-bourreaux, mais sans doute aussi des futures victimes et des 
bourreaux potentiels).  

Comment faire le lien entre corps physique et corpus politique? Le concept 
du body politic pourrait nous aider. Ce concept apparaît dans l’avant-propos 
du Leviathan de Hobbes. Il compare la société  au corps physique (Body 
Naturall)  et parle de la société comme d’un corps politique (Body Politic), un 
animal artificiel (artificial animal) ; il se donne la tâche de décrire cet homme 
artificiel (artificial man). L’expression de body politic qui est ensuite devenue 
un concept, un lieu commun dans le monde anglophone, n’a pas vraiment 
d’équivalent dans d’autres langues. Chez Hobbes, elle est vraiment à prendre 
au sens littéral : comme une métaphore baroque. De même que Descartes 
compare le corps physique à une machine pour expliquer ces fonctions 
(comme il compare la perception et la possibilité de réagir à des machineries 
d’eau dans les jardins baroques qui réagissent aux mouvements du visiteur), 
Hobbes compare la société à un corps. Le souverain, le Léviathan, en tant que 
tête du corps du body politic, « incorpore » l’unité de cet animal artificiel qui 
forme la société comme entité politique. À l’exemple de cette métaphore de 
Hobbes, on pourrait dire que Beyrouth, ou que le Liban, est un corps politique 
démembré. Ce que nos interlocuteurs nous ont révélé, revient à une sorte 
d’anatomie de ce démembrement. Et ce démembrement de la cité comme body 
politic a des répercussions sur les corps physiques de ses habitants.  

Dans l’absence de société, d’état, de légalité, quand une lawlessness, une 
anomie généralisée s’installe, chacun est exposé dans sa corporalité d’une 
façon littérale. Si le citoyen n’est pas habillé de sa citoyenneté et de ses droits, 
de libertés personnelles, il devient « vie nue »�5�, il devient vogelfrei, banni, 
privé de la protection par la légalité et l’état. C’est cela l’état de nature: 

 
194 Je fais ici référence à la distinction que fait Giorgio Agamben, en se référant à Arendt, 
entre zoé et bios, entre vie civile, culturelle, civique, et vie de nature, vie naturelle, vie nue 
dans son livre Homo Sacer, le souverain et la vie nue. (Seuil, Paris, 1997). L’auteur  met 
l’accent sur la production de vie nue par le souverain dans l’état d’exception, notamment 
dans le camp concentrationnaire, mais on pourrait aussi dire que le manque de souveraineté 
dans l’état de nature produit le même effet: dans la guerre civile, la vie nue n’est plus 
protégée par la légalité, par la citoyenneté.    
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l’implosion de la polis (la cité) expose la vie nue et  atomize les individus. Le 
retrait dans le clan et le confessionalisme, la régression tribale, n’est pas 
salvatrice. L’aliénation d’autrui est doublé par une aliénation de soi-même par 
l’identité confessionnelle collée, griffée sur le front des individus qui les 
portent comme des signes de Caïn. Cette double aliénation explique d’une 
certaine manière pourquoi Ahmed Beydoun désignait cette anomie de 
Beyrouth non pas comme de l’ordre de l’état de nature (dans le sens 
rousseauiste de « naturelle »), mais comme artificielle. Dans l’anomie et 
l’aliénation profonde d’autrui, la société, le social même risquent de devenir 
artificiels. 

�
� L’architecte-guerrier : comment penser la prothèse ? 

pour Bernard Khoury 
L’architecte qui a pris cette artificialité à la lettre est sans aucun doute 

Bernard Khoury. Pour introduire l’entretien avec ce personnage remarquable, 
il faut peut-être ajouter un peu de couleur locale. Son bureau est un grand 
espace industriel dans un quartier en déshérence. Dès qu’on entre, on voit une 
sorte de soucoupe volante attachée au plafond, des accrochages qui pendent, 
comme l'harnachement d’un parachute. Plus loin, deux motos, tout au fond, 
une voiture de sport; ici et là dans l’espace, quelques bureaux et des tables de 
maquettes. Puis au milieu, dans un grand vide, est posée une sorte de sculpture 
qui ressemble à un stealth drone, sans ailes, plus ou moins en forme de corps 
humain, entre une tortue et un avion (très sinistre et assez repoussant.). 
L’artiste lui-même entre en scène, vêtu de noir, avec un châle et des bottes de 
motos, sangles ouvertes. On dirait, un astronaute, un personnage sorti de la 
science-fiction, à la fois dandy et homme machine – un vrai cyborg.  

Une fois la caméra installée, inévitablement, on pose la question du « B.O 
18 », la boîte de nuit qui est littéralement un trou dans la terre, un gigantesque 
cercueil dont le plafond peut s’ouvrir. Au commencement, les meubles étaient 
de vrais cercueils. C’est le lieu le plus fameux pour sortir de tout Beyrouth�5�. 

 
195 Un samedi soir à Gemmeysé.  On nous avait dit de ne pas rater un samedi soir à 
Gemmeysé, les trois hommes de notre groupe ont fait leur devoir et entrent dans un café de 
la rue principale. L’ambiance n’est pas terrible mais il y a un petit groupe qui fête un 
anniversaire, l’un de nous s’immisce dans le groupe et fait connaissance. On est ensuite 
invité à changer d’endroit avec eux. À notre grande surprise on se retrouve devant le 
fameux BO 18. Le jeune homme nous expliquait qu’il tenait à inviter les étrangers non pas 
seulement parce qu’il se sentait honoré qu’ils visitent sa ville, mais aussi pour leur montrer 
son côté animé et convivial.  Bernard Khoury a quelque part raison lorsqu’il dit que les 
gens ne peuvent pas continuellement vivre dans une ville de spectres mais qu’ils ont le droit 
de s’éclater, droit à la normalité, le droit à la convivialité. 
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Mais le B.O 18 se trouve sur le site de la « Qarantina » où s’est déroulé un 
massacre. Nombre de personnes comprennent le bâtiment comme un geste 
cynique : on y danse dans une sorte de fosse commune, parmi des cercueils sur 
un lieu d’hécatombe. Fabienne Verstraeten, la directrice des Halles, qui mène 
notre mission, lui demande donc pourquoi il a construit de tels projets à des 
endroits qui font mal. Il s’oppose avec véhémence. Pour lui tout ça n’est qu’ 
interprétation. Le projet était situé dans un espace tout a fait vide qu’il ne 
souhaitait pas remplir. «  De plus ce devait être une intervention temporaire, 
donc pour rester dans le budget, et laisser ce vide et ne pas y construire un 
bâtiment, qui aurait été petit et ridicule, je l’ai creusé ». C’est par conséquent 
un bâtiment négatif, au sens géométrique. Pour lui, le B.O18 a assurément une 
sorte d’esthétique militaire, mais c’est surtout un dispositif. C’est une sorte de 
machinerie. La beauté, c’est ce plafond qui s’ouvre et le spectacle du ciel à 
portée de main. Et c’est vrai : on y danse sous les étoiles, dans le corps à corps 
et l’impact physique du son techno. Pour lui, cette boîte de nuit n’a rien de 
métaphorique. 

Selon Bernard Khoury, l’architecte n’est pas autonome, - ce qui n’est pour 
lui qu’ un fantasme occidental- il faut donc faire de l’architecture dans 
l’économie même : par exemple le divertissement, l’architecture commerciale. 
« Au Liban l’état ne commande pas de projets de construction, on ne fait pas 
de logements sociaux, ni de musées, d’institutions publiques, de bibliothèques 
etc. Le privé est donc le petit coin où l’architecte peut jouer son rôle, avec très 
peu de prestige ».  Il nous raconte qu’il a été nommé « électricien du 
divertissement » et « expert du futile ». Il porte ces descriptifs dénigrants 
comme des titres d’honneur. Il veut être à la hauteur de son temps, il dit non à 
l’exotisme et entend aussi surpasser la modernité des années 60. Il évoque son 
père, qui était un de ces architectes modernistes; mais le projet moderniste a 
échoué, « on est devenus des arabes ». Tout l’art au Liban se fonde sur la 
guerre, et il en a marre. Il déteste cette (auto)flagellation interminable.  

 Khoury a fait du temporaire son champ de travail et appris à faire de 
l’architecture limitée dans le temps. Il donne l’exemple de la Centrale de 
Gemmayzé �5�, qui était un projet prévu sur cinq ans et quatre mois. Comme 
dans le cas du BO 18, le bail était limité, mais par la suite les deux projets ont 
si bien fonctionné qu’ils ont été maintenus. Le bâtiment de la Centrale qui 
était empli de squatteurs, abrite maintenant un sushi-bar haut de gamme. Si les 
gens trouvent cela choquant, Bernard Khoury lui, parle de « site en 
convalescence ». Ce bâtiment était en ruine, il était donc entouré d’un 

 
196 Voire son site web: http://www.bernardkhoury.com 
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échafaudage qui tenait la construction debout. « Cela m’a inspiré pour créer un 
bâtiment  prosthétique. L’architecture devient prothèse. » 

À son tour il critique ses collègues artistes : « Le milieu artistique est un 
cocon, un circuit qui n’a pas de lien réel avec l’économie réelle. Ils jouent. » 
Malgré cela, l’art contemporain l’intéresse, il a réalisé une sculpture sur 
l’espace d’incarcération pour un curateur italien à Venise. L’idée directrice du 
projet a été dès le commencement « l’inversion de l’ordre de la vitesse » (the 
reversal of the order of speed). Cette sculpture est le résultat d’un processus, 
d’un scénario basé sur un lexique de l’armée, des documents sur le POW 
(prisonners of war), et inspiré des échanges de prisonniers, où par exemple un 
israélien a été échangé pour cent palestiniens. In abstracto il faut faire la 
distinction entre X et Y, entre la prison et la maison du prisonnier. Dans le 
scénario qu’il a créé, le prisonnier est enseveli dans une sorte de drone. Il doit 
naviguer mais devient « machine » de reconnaissance… Pour lui, l’enjeu du 
projet était de s’extraire de l’a priori de l’Occident en vers les artistes arabes. 
L’échappatoire était le technologique, le stealth. Comme le BO 18, cette 
sculpture est un dispositif, non pas une métaphore.  

De tout cet entretien, le mot qui m’a le plus frappé c’est le mot 
« prothèse ». Soudainement je me suis rappelé que le poète Abbas Beydoun a 
relevé qu’on ne voit pas d’handicapés à Beyrouth. Pour lui c’était le signe 
d’une certaine fierté de la ville mais aussi d’un refoulement ; et en effet on ne 
voit guère d’estropiés à Beyrouth. Et pourtant il doit y en avoir des dizaines de 
milliers. Dans cette lumière, une pensée froide, une architecture guerrière, 
combative, pourrait prendre un sens allégorique. Même si l’architecture de 
Bernard Khoury peut paraître frivole ou cynique, les gens de Beyrouth ont 
besoin de prothèses. Et peut-être que la rage de la chirurgie plastique des 
femmes Beyrouthines en est aussi un symptôme�5�. En tout cas, il est très clair 
que le travail de Bernard Khoury, même s’il le nie, nous parle de la guerre 
civile, mais d’une façon indirecte. On peut laisser ouverte l’interprétation 
quant à savoir si son œuvre est du côté du symptomatique voire du 
pathologique, ou une démarche thérapeutique, une tentative de convalescence. 
Un diagnostic possible serait de dire que ce sont les deux. Est-ce que 
l’architecte guerrier veut être guérisseur ? Khoury nous propose une guérison 
dans et par le divertissement, par le prosthétique : devenir cyborg, devenir 

 
197 l’obsession des femmes beyrouthines pour la chirurgie plastique. Quand je parlais de 
Bernard Khoury et de la prothèse lors d’une réunion au sujet du colloque sur « Beyrouth 
comme paradigme », Jihane Sfeir, professeur de culture arabe à l’ Université Libre de 
Bruxelles, a immédiatement associé le prosthétique à l’obsession des femmes beyrouthines 
pour la chirurgie plastique - obsession qui selon elle est liée quelque part à l’expérience de 
la guerre civile. On décida de suite d’aborder ce thème au cours  du colloque.   
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corps-machine. Le dandy et le militaire, l’homme et la machine, produisent 
une synthèse irrésistible, harmonieuse, entre élégance (design / esthétique) et 
efficacité (fonction / technologique). Le dandy et le guerrier ont en réalité une 
chose en commun: leur habilité qui les rend intouchables. On pourrait dire que 
Bernard Khoury en a marre d’être touché. Et dans une ville comme Beyrouth, 
il n’est probablement pas le seul. 

 
Une ville fantôme  

pour Lina et Rabih 
Beyrouth, cette ville que tout le monde dit laide - et c’est vrai, il faut 

l’avouer - est profondément émouvante. La tristesse qui parle à travers les 
propos des artistes, des romanciers, des intellectuels et des architectes que 
nous avons rencontrés peut émouvoir, parce qu’elle a trouvé des mots, comme 
si le traumatisme prenait la parole. Presque chaque témoignage devient le 
faire-part d’un deuil permanent. Dans chaque récit, dans chaque anecdote 
transparaît une tristesse. Même quand ils rient, et ils rient beaucoup, les gens 
de Beyrouth sont tristes à mourir. Ils semblent avoir perdu leurs larmes. Après 
quinze ans de guerre civile (1975-1990), après 200 000 morts, on a trop 
pleuré. Et puis la guerre civile est toujours là, pas seulement comme fantôme 
du passé, mais comme présent, comme guerre civile froide, latente, qui peut 
éclater à tout moment. C’est un deuil inachevable, mêlé d’angoisse. Dans cette 
intensité, cette peur, ce traumatisme constant, cette conscience alerte, on ne 
peut plus pleurer.  C’est sans doute pour cela que les Beyrouthins ironisent le 
pathos du chagrin. 

Selon le romancier Elias Khoury, Beyrouth est un miroir brisé�54. Son 
image de ville refuge pour les intellectuels et de brassage culturel, comme 
pionnière des libertés en Orient, centre artistique et commercial, a été détruite 
par la guerre civile et ses suites. Pourtant, Beyrouth est citée dans les « 44 
lieux à visiter en 2009 » par le New York Times. Elle est même nommée parmi 
les dix villes les plus animées du monde (the ten liveliest cities in the world) 
par Lonely�Planet en 2009�55.  Comment comprendre ce paradoxe ?  

La cité danse comme peu d’autres villes, mais c’est une danse au bord du 
cratère: le volcan de la guerre civile peut entrer en éruption à tout moment (à 
l’exemple de la « petite guerre civile » en 2008). La danse de Beyrouth 
ressemble à une danse macabre. Tony Chakar citait un film dont il avait oublié 
le titre où, après une catastrophe, on retrouve une ville déserte puis dans la 

 
198 Elias Khoury, « Miroir brisé », dans Beyrouth: la brûlure des rêves, (collection 
autrement), dirigée par Jade Tabet., Paris, 2001.   
199  Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Beirut 
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forêt, on découvre les habitants dansant comme des fous avec les morts. Pour 
lui, les nuits où l’on s’éclate à Gemmeyzé où ailleurs est une allégresse folle, 
une échappatoire à la tristesse.  

Lors de notre dernière rencontre dans un café de la corniche au coucher du 
soleil, Rasha nous raconte l’histoire de trois cimetières de Beyrouth. D’abord, 
le cimetière juif qui se trouve rue de Damas, aux abords de l’ancienne ligne 
verte. Les tombes sont très bien entretenues, et même si la communauté juive 
a quitté la ville elle continue à honorer la mémoire de ses ancêtres. « Un jour 
quand je l’ai visité, j’ai vu la cabane du concierge où il y avait un portrait de 
Nasrallah, et par la fenêtre on voyait des étoiles de David, c’était une 
photographie ». On lui a demandé si elle l’avait prise, elle répondit: « Non 
évidemment pas. Ce n’est pas une chose à photographier mais à raconter ». Le 
deuxième cimetière dont elle nous parla est la fosse commune de Sabra et 
Chatila. Lors du massacre en 1984, 3000 cadavres y ont été ensevelis, mais 
plus tard, la fosse est devenue un terrain de football, un dépotoir (car l’espace 
manque). Une fois par an seulement, lors de la commémoration des morts, on 
nettoyait et on venait y prier. Lors du 20ème anniversaire du massacre, le 
Théâtre de Beyrouth -dont Elias Khoury était le directeur- a proposé d’acheter 
le terrain qui appartenait à différents propriétaires, mais la municipalité refusa. 
C’est finalement après de nombreux débats dans la presse qu’on a déclaré 
officiellement que le terrain était un cimetière. Ainsi personne ne pourra plus 
le vendre. Ce terrain est devenu un vide pour honorer la mémoire des victimes 
du massacre. Le troisième cimetière, c’est la mosquée qui date de ce qu’on 
appelle la  « guerre des camps ». En 1982, alors qu’il y avait un véritable état 
de siège, les jeunes ont pris la défense du camp. Il était impossible d’enterrer 
les morts à l’extérieur, et c’est comme ça qu’on a creusé les fosses à l’intérieur 
de la mosquée, on a enseveli les cadavres dans un socle de béton. La mosquée 
se trouve maintenant à l’étage.  

Vers la fin de notre entretien, comme en guise de conclusion, Rasha Salti 
nous dit : « we came into a world undone ». Nous sommes nés dans un monde 
défait. Et puis elle ajoute : « je suis née dans un monde triste ; je n’ai pas eu le 
temps de perdre mes illusions. » Une enfance sans illusions, voilà un dernier 
trait du traumatisme, de la pathologie collective et individuelle de la guerre 
civile. Beyrouth ville sans illusions ? Ou ville d’illusions pour une population 
désillusionnée?  

Dans son film "I had a dream, Mum", Linah Saneh filme sa mère en gros 
plan, couchée sur un lit. Hors champ, elle lui raconte un rêve où quelqu’un l’a 
emmenée dans une ville déserte. Tous les habitants sont morts et seuls des 
touristes s’y promènent. La ville est intacte, comme si les habitants avaient 
disparu d’un coup. À la tombée de la nuit, dans une galerie d’art, elle découvre 
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une peinture qui se met à bouger, elle se retourne et une dame lui parle 
gentiment. Elle se rappelle qu’au crépuscule les spectres reviennent hanter la 
ville et que les touristes étaient censés être déjà partis Sa mère est fascinée et 
lui pose des questions répétitives sur tous les détails de son rêve. À plusieurs 
reprises elle lui demande "tu as eu peur ?"... Elle ne parvient pas à saisir qu’il 
s’agit d’un rêve ; elle suggère que sa fille devrait en faire un film, sans se 
rendre compte que le film se tourne à cet instant et qu’elle y joue le rôle 
principal. Plusieurs fois, la mère insiste : mais comment s'appelle la ville ? 
Pour quiconque a visité Beyrouth, ne fut-ce que quelques jours, la réponse est 
évidente.  

Est-ce bien un rêve ? Et comment le comprendre ? La mère a peut-être 
raison de l’interpréter comme une histoire vraie. Freud pourrait sans doute 
nous aider. Dans son fameux essais Au-delà du principe de plaisir, il compare 
le cerveau à l’unicellulaire: comme la membrane doit défendre cet organisme 
primitif contre le milieu, de même le néo-cortex –membrane du cerveau 
humain- doit parer les stimuli de son environnement. Freud tire la conclusion 
générale que pour tout organisme vivant, se défendre contre des stimuli est 
plus important que d’absorber de l’information sensorielle ou des stimulants 
sensitifs. Si les stimuli deviennent trop forts et si l’angoisse qui anticipe ces 
chocs ne trouve pas le temps de les anticiper, un trauma psychique se produit. 
Cette faille dans l’angoisse, cette brèche dans la défense doit être restaurée766. 
C’est la fonction du cauchemar: la situation angoissante est répétée dans 
l’hallucination du rêve jusqu’au moment où la brèche est remplie. Le sujet est 
alors guéri de son traumatisme. Dans le cauchemar, l’angoisse revient donc 
toujours en tant que fantôme, comme une douleur fantôme. Ainsi, on peut dire 
que les questions répétitives de la mère fonctionnent comme instance de ce 
que Freud appelle le Wiederholungszwang, la compulsion de répétition. Récit 
ou pas, cauchemar ou beau rêve insolite, ce film est une allégorie de Beyrouth. 
D’ailleurs de nombreuses œuvres d’artistes libanais abordent aussi le thème 
des fantômes. Explicitement, dans le film de Ghassan Salhab Beyrouth ville 
Fantôme, dans l’œuvre de Walid Raad et l’Atlas Group, lui-même spectral et 
produisant des documents fantômes; ou encore dans les travaux de Walid 
Sadek et Rabih Mroué. On pourrait aussi rappeler le BO 18, où tous les 
danseurs font figure de spectre.  

 
200 Qu’est-ce qui doit finalement être restauré ? La réponse de Freud est très simple : la 
paix. La paix ultime pour tout organisme, Freud l’appelle l’état anorganique, soit la mort. 
C’est là qu’il introduit son concept de pulsion de mort : au-delà de toute stimulation que le 
principe de plaisir recherche, il y a peut-être une autre instance pulsionnelle plus profonde 
qui cherche la paix absolue qu’est la mort. 
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Ce thème de rêve et de cauchemar, Elias Khoury l’évoquait aussi lors du 
colloque introductif qui s’est tenu aux Halles (le 6 décembre 2009) : « Ma 
ville réelle et imaginaire est comme un album de photographies où je 
rencontre des morts et des vivants. Les morts avec leurs mots, et les vivants 
avec leurs rêves. Je ne vous invite pas à un cauchemar, même si les 
Beyrouthins peuvent penser que depuis 1975, l’année du début de cette longue 
guerre civile, leurs vies n’est qu’un cauchemar. Même si on peut trouver 
beaucoup d’éléments cauchemardesques dans notre vie quotidienne, celle-ci se 
donne plutôt comme un songe, et cela fait partie d’un long héritage culturel 
arabe où le grand poète abbasside Abou Al Mi’arri a décrit nos nuits comme 
une petite mort »76�. L’observateur spécialisé de la scène artistique 
beyrouthine pourrait compléter exhaustivement la liste de ces références et 
surtout mieux situer que nous leurs interférences. Nous n’en avons ni la 
connaissance ni le temps mais on pourrait faire une vraie iconographie du 
fantomatique à Beyrouth, dans l’art et l’imagination collective. 

Cette allégorie de la ville fantôme a-t-elle encore une autre signification 
possible que celle du difficile deuil de tant de morts ? Un deuil quasiment 
impossible parce que les bourreaux sont toujours dans la ville et la guerre 
civile reste latente. Si la guerre civile revient ou peut revenir à chaque 
moment, le vrai revenant pourrait bien être la guerre civile elle-même. En 
outre, on peut se demander si elle ne crée pas des citoyens fantômes. Quand la 
citoyenneté devient spectrale, il est bien possible que les gens eux-mêmes 
deviennent des fantômes. Des fantômes inverses : si les vrais fantômes n’ont 
que leur apparence et pas de matière, les faux fantômes n’ont que leur corps, 
leur vie nue (zoé) parce qu’ils ont perdu leur apparence civique (humaine), 
leur forme de vie (bios)767. N’est-ce pas là aussi une couche dans la 
« fantomatologie » de Beyrouth : une citoyenneté fantôme, une civilité 
fantomatique?  

�

 
201 Beyrouth, ville sans histoire ? colloque aux Halles de Schaerbeek, Bruxelles 6 
décembre 2009. Cette citation est tirée des notes du colloque de Julie Hallinger.  
202 Je fais ici encore référence à la distinction que fait Giorgio Agamben (voir note 18).    
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CONCLUSIONS?  
 

Le traumatisme comme condition moderne (ou : la modernité comme 
catastrophe)

pour Rasha Salti   
Qu’est-ce que cette semaine à Beyrouth nous a appris? Elle nous a 

expliqué Hobbes. Jamais il n’est apparu aussi clairement que la véritable 
instance de l’état de nature est la guerre civile, la guerre de tous contre tous. 
L’état de nature se révèle comme une projection dans la préhistoire de 
l’humain de la guerre civile « contemporaine » (contemporaine de Hobbes, 
contemporaine de Beyrouth, contemporaine tout court). L’horreur trop vraie 
de la guerre civile nous explique la fiction philosophique de l’état de nature. 
On comprend mieux la différence entre status naturalis et status civilis (état 
de nature et état civil/civique) : la guerre civile, c’est la condition incivique, 
voire l’état incivique. Mais nos interlocuteurs ont aussi expliqué Hobbes à lui-
même : les entretiens de Beyrouth nous ont donné une sorte de 
phénoménologie de la guerre civile, voire une anthropologie de la guerre 
civile, au moins une « pathographie »: la fragmentation de l’espace, la perte de 
l’espace public (comme lieu ou symbole de l’espace politique et espace de 
politesse, d’urbanité); les lignes de démarcation qui deviennent des lignes 
mentales, presque des clivages psychiques; la perte de la mémoire, de 
l’histoire; le concrétisme, la réification du langage; le corps à corps avec la 
ville, la compensation dans l’artificiel et le divertissement; la volonté de 
devenir corps-machine, le besoin de la prothèse et finalement la ville fantôme, 
les spectres qui hantent les consciences des hommes et l’inconscient de la 
ville.  

La guerre civile s’est avérée un traumatisme collectif et individuel. Nos 
interlocuteurs ont témoigné de ce traumatisme. Dans les descriptions de 
Beyrouth, comme ville commerçante, comme ville-refuge des intellectuels et 
des artistes arabes, comme ville d’avant-garde, comme ville de résistance, 
« comme pionnière des libertés au Moyen Orient », et peut-être surtout comme 
ville de la guerre civile, comme lieu de confrontations géopolitiques 
(croisades, colonialisme, impérialisme, communisme, panarabisme, 
fondamentalisme, etc.) – dans toutes ces descriptions de Beyrouth,  ce trait 
traumatique réapparaît. Au travers de nos entretiens, on peut deviner les bases 
d’une « phénoménologie de la guerre civile » qui serait « une anatomie du 
démembrement du corps social »  

 Cette phénoménologie en tant que « science » de l’expérience, révèle 
l’expérience de la guerre (civile) comme perte de l’expérience. La 
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désintégration de l’expérience dont parlait Benjamin n’est pas seulement 
inspirée d’un certain romantisme, d’une nostalgie pour l’expérience comme 
tradition et transmission, mais c’est aussi et surtout une conséquence de la 
modernité comme catastrophe (Benjamin pense à la Première Guerre 
Mondiale et au fascisme naissant). À Beyrouth ces paroles n’ont rien 
d’hyperbolique ou d’apocalyptique, elles décrivent l’état des choses, l’état de 
l’expérience de la désintégration de la société, du démembrement du body 
politic, comme expérience quasiment physique, gravé dans le corps et le 
psychisme des citoyens. Beyrouth nous montre le raccourci de la modernité 
comme « Chockerlebnis » (expérience choc) : expérience de traumatisme et 
traumatisme de l’expérience.    

Cette semaine à Beyrouth nous a donc appris quelque chose sur la 
modernité, sur notre modernité. La ville  produit un effet de miroir: le langage 
de la poésie et de la littérature, voire de l’art moderniste, est un langage 
traumatisé. La ville nous le rappelle : l’art moderne, le modernisme, est depuis 
toujours un art traumatisé, un art qui exprime l’état de stress post-traumatique. 
Mais ce miroir se retourne aussi sur la ville: le modernisme à Beyrouth risque 
d’être un modernisme postmoderne, un modernisme qui se joue dans la 
posthistoire, qui répète et ne peut que réinventer les gestes de l’avant-garde 
d’après-guerre (la nouvelle vague, Beckett, le nouveau roman, etc…)  

Ces entretiens donnent une nouvelle signification à l’état de stress post-
traumatique, surtout au suffixe « post ». « Traumatique » n’est pas seulement 
l’expérience, mais aussi l’impossibilité de digérer des expériences, 
l’expérience du passé. Le traumatisme continue dans la latence, la potentialité 
d’un nouvel éclatement de la guerre civile. La douleur ne guérit pas parce que 
la guerre civile n’est pas finie, parce qu’elle devient une guerre latente infinie. 
Est-ce vrai seulement à Beyrouth?  La guerre civile est la plus 
« traumatisante » de toutes les guerres, justement parce qu’il n’y a pas 
d’ennemi précis dans une guerre de tous contre tous,  bourreaux et victimes 
étant de tous côtés. La guerre civile est infinie, elle est a priori latente, pas 
seulement à Beyrouth, mais en principe dans chaque body politic, dans chaque 
ville, dans chaque état. Parce que le contrat social, le pacte politique (le 
monopole de la violence de la « police », qui pacifie la polis, la ville), peut 
éclater, peut être abandonné (abandonner, qui veut dire bannir, donner au 
ban). Dans cet abandon, dans ce ban, le retour à l’état de nature ressemble à 
l’état d’exception. On est tous « donnés au ban », abandonnés à la vie nue; 
dans la guerre civile par l’absence bottom up de souveraineté, dans  l’état 
d’exception par l’excès top down de souveraineté. On devient tous Homo 
Sacer, celui qui peut être tué sans que cela ne constitue un meurtre, dans la 
guerre civile ainsi que dans l’état d’exception, les hommes deviennent tous 
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des « bandits », ceux sur qui le ban a été dit; la citoyenneté devient spectrale. 
Voilà encore un traumatisme, peut-être le plus important, le plus fondamental 
au sens politique, sociologique. Il est bien probable que cela ait aussi des 
répercussions profondes sur le psychisme collectif et individuel.  

La perte du langage n’est-elle pas la preuve qu’il s’agit bien d’une 
retombée dans l’état de nature ? Pour Aristote le fait que l’homme soit un 
animal politique provient immédiatement du fait qu’il parle: le langage lui 
donne la capacité de distinguer non seulement le favorable et le nuisible 
comme les animaux, mais aussi le bien et le mal ; et par conséquent, la 
discussion sur la bonne vie dans la cité, le politique. Cela pourrait impliquer 
que, quand il perd sa dimension politique, son urbanité, l’homme perd aussi sa 
faculté de parler. Quand l’ordre politique s’écroule, « l’Ordre Symbolique » 
s’écroule (le langage et l’ordre du lien social, au sens lacanien). Peut-être alors 
« l’imaginaire » éclate en forme de politiques identitaires et le « Réel » surgit: 
la psychose de l’horreur et l’horreur de la psychose. La guerre civile est 
hallucinatoire, hallucinante. Tout semble à la fois réifié et allégorique à 
Beyrouth. La modernité comme catastrophe : « Mit schrecken sieht der 
Schwermütige die Erde in einem Bloßen Naturzustand zurückgefallen » 768: 
Avec horreur le mélancolique voit la terre retombée dans l(e pur) état de 
nature (nu).   

Contre cette mélancolie historique (posthistorique ?), Benjamin mobilisait 
ce qu’il appelait le Geistesgegenwart, la présence d’esprit dans la situation de 
danger. Geistesgegenwart tient du gegenwart, de même que la « présence 
d’esprit » se réfère au « temps présent » : la présence d’esprit était donc pour 
lui la plus éminente forme de contemporanéité76�. Cette présence d’esprit, 
tient elle aussi du traumatique: elle tente d’anticiper les chocs. Prenons 
l’exemple du grand historien, journaliste et écrivain Samir Kassir qui, en 
écrivant vrai, a été assassiné. Plusieurs personnes nous on dit : « Samir Kassir 
a fait preuve de présence d’esprit »76�. Se tenir prêt à être assassiné pour ses 
idées : résistance irrésistible face à la terreur. C’est peut-être cela la vraie 
modernité, la modernité à venir: celle qui, dans des circonstances extrêmes, 
tient le coup par réflexivité vécue, par une conscience aigue, alerte, mais 
sensible aux nuances.  

 
203 Walter Benjamin, „Über einige Motive bei Baudelaire“, o.c. p 643 voir aussi Ursprung  
des deutschen Trauerspiels, Gesammelte Schriften, o.c. p.260; passim 
204 Walter Benjamin, Das Passagen-Werk, Gesammelte Schriften V, Surkamp Verlag, 
Frankfurt am Main, 1980, p. 595-596. 
205 C’est peut-être cette présence d’esprit qui touche à la témérité, grain de folie de tout 
héroïsme que Mazen Kerbaj a voulu éterniser dans sa BD, Une semaine sans la voix de 
Samir, 2005, s.l. (Livre d’artiste) 
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Exprimer la perte du langage, la pauvreté du langage face à l’horreur 
indicible de la guerre de tous contre tous, dans un langage riche et abondant de 
résonances, raconter en histoires la perte de l’histoire, cartographier la 
fragmentation de l’espace et enregistrer le corps à corps avec la ville, cela 
témoigne de présence d’esprit ; c’est cela qui rend, je crois, ces témoignages 
dignes d’être rassemblés. Nos interlocuteurs étaient des « contemporains » au 
sens fort : ils sont à la hauteur du présent. 

Partout Beyrouth 
pour Elias Khoury  

 Hobbes avait raison : la théocratie est the kingdom of darkness, le royaume 
de l’obscurité. Cela reviendrait-il à dire que l’Islam politique, l’islamisme, 
serait l’anti-Islam par excellence? C’est un aspect très important dans « le 
malheur arabe » dont parlait Samir Kassir76�. Mais ce malheur du 
fondamentalisme est en montée partout. Il n’est pas seulement Arabe. Un film 
romantique sur Darwin -une histoire d’amour- n’a pas été distribué en 
Amérique, parce Darwin y est un sujet controversé. Le fondamentalisme en 
Amérique. En Amérique il y a toujours des libertés, mais la possibilité de la 
guerre civile y existe, comme elle existe en Occident, chez nous, - 
aujourd’hui, il y a des émeutes plusieurs fois par an dans les quartiers…. dans 
les banlieues de Paris, à Bruxelles, … les temps sont explosifs.  

Plus le monde deviendra anomique et hybride, plus il y aura politique 
d’identité. Comme l’explique très bien Manuel Castells dans sa trilogie 
dorénavant classique sur la Network Society76� – la société réseau : plus le 
monde se mondialise, plus l’espace s’évapore dans le space of flows – l’espace 
des flux - et plus il y a de gens rejetés dans l’espace de la place, l’espace 
localisé, le local ; plus il y a mélange, mobilité, mobilisation, mixité, 
confusion, plus il y a politique identitaire, la recherche obstinée des racines, 
invention d’une sorte d’essence existentielle collective, un rattachement au 
sol, à la religion, etc. Plus les traditions se désintègrent, plus on réinvente le 
traditionalisme. Plus la signification et le sens (de la vie, de l’histoire, de 
l’univers) s’évaporent dans la mobilité généralisée des marchandises, plus on 
se rattache à la lettre, à la littéralité du « texte sacré »,  plus on se colle à une 
nationalité tribale, religieuse, ethnique, linguistique. Toute identité est toujours 
par essence non seulement un fait, mais surtout chose faite: c’est-à-dire 

 
206 Samir Kassir, Considérations sur le Malheur arabe, Babel, Actes Sud, Paris, 2004.   
207 Manuel Castells, The Information Age, Economy, Science and Culture, volume 1, The
Rise of the Network Society, et volume 2, The Power of Identity, Blackwell Publishers, 
Massachusetts USA, Oxford, 1996/1997. 
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factice, sinon fiction, mythe, au moins hybride, mélangée et donc pas du tout 
identique ou une. L’identité est, en tout cas, fixation du devenir. C’est dans 
cette fixation que l’identité devient exclusive, que l’Autre devient l’opposé, 
l’ennemi. Toute identité a un côté meurtrier764. 

Le « choc des cultures » comme on dit - un cliché de l’anthropologie - qui 
se fait sentir tôt ou tard pour tous ceux qui restent un certain temps dans une 
culture étrangère (cliché mais vrai), est plutôt à Beyrouth un « choc de 
nature ». Ce « nature shock» est une confrontation à cette guerre civile que 
nous portons en nous comme une possibilité: homo homini lupus. Dire que 
l’homme est un loup pour l’homme revient à pointer vers le générique 
meurtrier de l’animal parlant. Les témoignages font allusion au loup garou qui 
est en nous. La guerre de tous contre tous, est toujours là, comme possibilité, 
comme potentialité, comme politique du pire, comme la pire des politiques et 
le pire du politique: on pourrait l’appeler « la guerre civile universelle 
latente ».  

Mais elle est aussi particulière, singulière, individuelle et inconsciente. La 
jungle du monde reflète la jungle de la cour d’école, comme la jungle de 
l’école brise le mythe de la famille; comme le mythe de la famille brisée 
reflète la jungle de notre inconscient (Œdipe, Médée et les autres), où là aussi 
ne règne qu’une seule liberté765. Nous pouvons tous, à chaque instant, tomber, 
glisser dans le thanatos, retourner pour ainsi dire à l’instinct de mort qui est le 
désir de la paix - « l’état anorganique » selon Freud – un état sans tension 
pulsionnelle aucune, c'est-à-dire la mort. Il est en nous, le thanatos (comme 
l’éros). Mais avant cette paix anorganique de la mort, il y a le paroxysme 
orgiastique de la violence brutale, l’explosion/implosion du lien social, au 
moins du contrat social. Alors l’homme devient prédateur de l’autre. Comme 
les snipers sur la ligne verte.   

Homo homini lupus. Un article récent sur l’état de nature fait la distinction 
entre trois états de nature : la vie animale sans parole dans l’être humain 
(générique, au niveau ontogénique), la guerre de tous contre tous (identitaire 
ou pas), et l’humanité face à la catastrophe écologique (générique au niveau de 
l’espèce, de la fylogénétique)7�6. Ce que l’on peut découvrir à Beyrouth, c’est 

 
208 Amin Maalouf, Les identités meurtrières, Grasset, Paris, 1998. 
209 Dans l’inconscient il n’existe pas de principe de bien ou de mal, même pas de principe 
de négation. Dans l’inconscient la liberté de créer des rêves par exemple, est donc 
littéralement la même que celle de tuer…hélas. Cela même en état de paix, sans 
traumatisme politique généralisé, mais uniquement par cette force volcanique, der Trieb, la 
dérive, l’instinct, Eros et Thanatos, le désir de l’amour comme instinct de mort.  
210 Rudi Laermans & Lieven De Cauter, “The BeWILDerment of Pentheus. On the 
attraction of the Nature state and the Nature state as spectacle”, o.c. 
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que le premier état de nature peut facilement rejoindre le deuxième état de 
nature7��. Cet amalgame entre la violence de l’inconscient et la violence 
sociale, c’est ça aussi la guerre civile. 

Quand l’humanité comme espèce entre en collision avec les limites de 
l’écosystème terrestre, on entre dans l’ère du troisième état de nature. C'est-à-
dire, quand la surpopulation (10 milliards en 2050 ?), le 
(néo/hyper/trans)capitalisme par son addiction à la surcroissance économique, 
la logique technologique de l’accélération et la globalisation par sa 
mobilisation planétaire se recoupent, la catastrophe permanente212 se 
déclenche. On pourrait nommer cela « The Mad Max phase of 
globalization7�8 » .  C’est exactement ce scénario qu’il va falloir éviter (le pire 
étant que tout le monde le sait). C’est ça le défi de la planète dans l’ère du 
troisième état de nature : à cette catastrophe permanente s’ajoutent d’autres 
logiques explosives : la collision entre néo-conservatisme américain et 
fondamentalisme islamique, ou entre altermondialisme et « dubaïfication » du 
monde, la scission du territoire entre bidonvilles et paradis artificiels, entre 
slums et off worlds214 … C’est à cause de tout cela que la guerre civile 
généralisée est latente partout. Depuis toujours en réalité, mais aujourd’hui 
peut-être (un peu) plus que jamais.     

Puisque la politique identitaire est en montée partout, que la théocratie (the 
kingdom of darknesse, c'est-à-dire une force satanique selon Hobbes) est 
devenue virulente, tout comme l’explosion démographique, les migrations, le 
réchauffement de la terre et que la guerre contre la terreur font un cocktail 
dangereux et très explosif, il se peut que l’hypothèse de Hobbes sur la 
possibilité d’un état de nature généralisé dans le passé primordial, 
préhistorique de l’humanité, se réalise dans la postmodernité par l’humanité 

 
211 Pour concrétiser: les snipers sont des loups garous, des créatures qui ne parlent pas (1er 
état de nature) mais agissent dans et par la terreur (2ème état de nature). 
212 Voir mon essai « The permanent catastrophe » in Lieven De Cauter, The Capsular 
Civilization. On the City in the Age of Fear Rotterdam, NAI- publishers, 2004, 200 pp.  
213 Mad Max réfère au scénario d’un film science-fiction trash. Suite à l’absence de pétrole 
la société se désintègre en une anarchie dominée par des bandes criminelles. Voir Lieven 
De Cauter, « The Mad Max Phase », in: Richard Plunz & Maria Paola Sutto, Urban
Climate Change Crossroads,  Earth Institute, Columbia University, 2009, p. 111-117 
214 Dans le film de science-fiction Blade Runner les gens qui peuvent se le permettre ont la 
possibilité de s’échapper du chaos de la vie terrestre dans des stations balnéo-spaciales. 
Puisqu’il est plus facile de le réaliser dans l’eau que dans l’air, le fameux urbanisme off-
shore (urbanisme maritime) de Dubaï est un pis-aller. Qu’après la presqu’île artificielle du 
palmier on a décidé de faire un projet encore plus fou, l’archipel qui imite le planisphère est 
logique : le « world » est un « off world », pas dans l’air mais dans l’eau. (On a renversé la 
projection : non pas d’en bas jusqu’à l’espace extraterrestre, mais de l’espace aérien sur 
l’écran lisse de l’océan.) 
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dans son état post-historique. Ainsi, la fiction philosophique d’un état de 
nature primordial, préhistorique pourrait devenir le réel postmoderne7��. 
Beyrouth pourrait bien être un des paradigmes d’un futur possible; comme 
modèle de la cité en guerre civile universelle latente7��. Alors Beyrouth serait 
partout. Partout peut devenir Beyrouth.  

�

EPILOGUES

Petit plaidoyer pour une antipolitique (missive à la jeunesse libanaise)  
pour Marie-Claude, Lana, Bana, Yana et les autres 

Peut-on sortir de l’état de nature ? Pour Hobbes, comme pour Ahmed 
Beydoun, il n’y a qu’une solution à la guerre civile, comme guerre de tous 
contre tous, comme retombée dans « l’état de nature » : l’état de droit, la 
constitution d’une souveraineté. Tous deux envisagent une souveraineté 
immanente, laïque (pour garantir la liberté de religion à tous). Comment est-il 
possible de reconstituer le corps politique - « the body politic » dans une 
société déchirée, dans un état démembré? 

Lorsque nous lui demandions s’il voyait quelque part une lueur d’espoir, le 
sociologue répondait : « on pourrait miser sur le négatif, sur l’échec du 
communautarisme comme celui de la classe politique; que les gens un jour, 
réalisent qu’ils risquent de détruire le pays». Il citait la dette publique, les 
dépenses, la corruption. Selon lui le partage du pouvoir était un partage de 
butin. D’un côté le clientélisme, de l’autre, le communautarisme qui joue sur 
la prolétarisation financée par des forces extérieures : Amal / Hezbollah par 
L’Iran, les sunnites par l’Arabie Saoudite, les chrétiens par la France, etc. Il 
évoquait plus l’impasse que la solution.  

 
215 Corps morcelé. Cela reste une image cauchemaresque: une hallucination horrible de 
fragmentation.  En termes lacaniens, « le corps morcelé » comme un état/image primordial  
de l’absence d’unité du corps du nouveau né, deviendrait un état/image de l’état post-
historique de l’humanité. 
216 La leçon de Lénine. Thomas Berns, philosophe politique de L’ULB, critiquait mon 
propos sur la guerre civile latente universelle, et m’a fait la leçon en me disant que chez 
Hobbes dans le Leviathan, il y a un flou inacceptable entre la guerre, l’anarchie, la guerre 
civile, l’émeute, etc. Il avait sans doute raison.  Mais moi j’en étais moins sûr. Je crois que 
cette continuité existe quelque part, au moins dans l’expérience, mais peut-être dans la 
structure même de l’état de nature comme absence de structure (sociale et politique). En 
lisant le roman historique Radek de Stefan Heym, j’ai trouvé une sorte d’indication de cette 
continuité. Carl Radek, grand révolutionnaire pacifiste visite Lénine en Suisse pendant la 
première guerre mondiale. Lénine lui dit que le pacifisme n’est pas une option: il faut 
transformer la guerre en guerre civile. (Et, sous entendu, la guerre civile en révolution). Et 
c’est bien ce qu’il a fait en 1917.  
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Il voyait peu de chance dans le confédéralisme, car cela présuppose un 
consensus sur la politique de défense nationale, sur la politique extérieure et le 
partage des ressources - consensus qui manque totalement. Au-delà du 
confédéralisme, envisager la division du pays est selon lui impossible car cela 
implique des déplacements considérables de population. Et puis, que faire de 
Beyrouth7�� ? La seule solution, disait-il, c’est d’appliquer les accords de 
Taëf7�4, soit d’aboutir à un vrai partage du pouvoir. Selon lui il faut au Liban 
une déconfessionnalisation, une laïcité modérée, donc une liberté religieuse, et 
l’exclusion, voire la condamnation de tout soutien et financement de partis 
politiques par des pays étrangers, comme dans tout pays normal. 

Comme à l’époque de Hobbes, comme dans l’espace de Beyrouth, seul 
l’état de droit où tous les citoyens seront égaux devant la loi, et où chacun sera 
libre de son opinion et de sa religion, pourra chasser l’ombre de la guerre 
civile. C’est ça, le défi de Beyrouth. La solution de Hobbes était le despotisme 
illuminé du souverain. Ce n’est ni la dictature, ni la démocratie. Mais selon 
Leo Strauss, Hobbes est quand-même l’inventeur du libéralisme ; et en effet, 
la politique chez lui est la défense de la sécurité de la vie des citoyens, donc 
elle doit défendre et respecter leurs droits (à la vie), tandis que pour Carl 
Schmitt et Leo Strauss l’état peut demander la vie (du citoyen en tant que 
soldat par exemple)7�5. Dans une note, Strauss nomme Hobbes « le penseur 
antipolitique par excellence »776. Si la politique est fondée dans l’opposition 
ami/ennemie (selon la définition tranchante de Schmitt), alors toute politique 
pacifique et de droit est en effet antipolitique. C’est bien pour cela que Strauss 
pouvait écrire dans ces annotations/thèses sur le concept de la politique de 
Carl Schmitt : « l’affirmation de la politique, c’est l’affirmation de l’état de 
nature ».  Soyons donc, avec Hobbes et contre Schmitt et surtout Strauss, 
antipolitique.     

 
217 Beaucoup de libanais comparent Beyrouth à Bruxelles : scinder la Belgique est 
impossible à cause de Bruxelles. 
218Accords de Taëf. Le 22 octobre 1989, les députés libanais se sont réunis dans la ville de 
Taëf (Arabie Saoudite), à l'initiative de la Ligue des États arabes et du pays hôte, pour 
signer un pacte d’entente nationale. Ces accords devaient mettre fin à la guerre civile 
(désarmement progressif des milices) et prévoyaient de réformer la constitution de 1943, 
notamment par l’adaptation du système politique libanais - le partage des pouvoirs et la 
suppression à terme, du confessionnalisme politique. Ces accords n’ont jamais été 
appliqués à la lettre et n’ont pas mis immédiatement fin au conflit.  
219 Carl Schmitt, The concept of the political [1932], The university of Chicago Press, 
Chicago, Londre,  2007 (1996). Leo Strauss, ‘Notes on Carl Schmitt, the concept of the 
political’ est repris dans cette publication.        
220 Leo Strauss, ibid., p.108 (footnote 2). 
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La rencontre qui m’a donné le plus d’espoir, c’était dans une rue de 
Zokhak el-Blat, un des quartiers le plus vivant et le plus charmant de 
Beyrouth. Nous marchons à trois dans la rue quand un homme nous salue et 
commençe à nous parler en allemand. Je lui demande très vite s’il est shiite. Il 
acquiesce et exprime ouvertement son gêne, en disant qu’il préfèrerait ne pas 
devoir toujours s’identifier de cette façon. J’entendais ses propos comme s’il 
voulait crier son souhait d’être simplement citoyen, être humain. Pour moi 
c’était comme s’il rejetait, aussi bien que certains intellectuels, l’identité 
confessionnelle collée sur lui, homme de rue, qu’il ressentait comme une 
aliénation plutôt que comme la réalisation de son humanité. Il voulait être un 
citoyen qui puisse saluer des étrangers et des visiteurs sans devoir porter un 
masque, ni s’identifier, sans devoir être marqué – presque tatoué -  
d’appartenance sectaire.     

Lors d’une soirée avec des jeunes gens chez Marie-Claude Soueid, je 
sympathisai avec l’une de ses filles qui avait fait retirer sa confession de sa 
carte d’identité ; action civique qui a un certain succès mais surtout une valeur 
symbolique, puisque la confession se trouve toujours sur tous les autres 
documents. Et il faut toujours aller voter dans le village paternel, c’est-à-dire 
selon des lignes confessionnelles. Mais le geste reste important. C’est un geste 
d’espoir. Que l’action « antipolitique » (au nouveau sens positif que j’ai a 
donné au mot) des jeunes qui se « désinscrivent » soit suivie comme exemple! 
Que le soupir de gêne et de honte en allemand du shiite de Zokhak el Blatt 
résonne dans tous les quartiers de Beyrouth, dans toutes ces rues qui ont perdu 
leur noms. Les appartenances sont respectables (sans plus - on est tous 
humains et citoyens, d’abord, ensuite et finalement) - mais tout à fait privées 
(dans le sens de « privées » de dimension immédiatement politique). Afin de 
donner toutes les libertés bien modérées, de religion d’abord, puis la liberté 
d’expression sans que le meurtre soit son équivalent comme forme extrême de 
censure, il faut espérer qu’un jour une loi soit votée afin d’ôter de tout 
document les appartenances confessionnelles. Ce jour-là serait peut-être la fin 
de la guerre civile au Liban.   

(Il faudrait sans doute commencer, selon les termes d’Elias Khoury, par 
« délibaniser » Beyrouth. Penser cette opération, c’est la tâche de la libre 
intelligentsia Libanaise à venir. Mais elle ne peut probablement venir que si 
Beyrouth se « délibanise »77�.)  

 
221 Catch 22. Peut-être le plus mauvais augure, consiste dans le fait que cette libre 
intelligentsia est en crise elle-même et va mourir  avec la  génération actuelle, dont nous 
avons interviewé quelques personnalités. En ce sens, ce texte est un hommage à cette 
génération. Mais quelque part aussi, surtout dans cet épilogue, c’est un appel à la suivante; 
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Quelques avis pour un projet culturel sur Beyrouth    
pour Fabienne Verstraeten,  

Iwan Strauven, Jean Didier Bergilez et Nedjma Hasj,  
notre équipe, dite  « l’Académie Belge à Beyrouth ».  

Parce qu’elle est unique dans son paradoxe de ville à la fois vibrante et 
accueillante, et de cité démembrée, Beyrouth mérite une visite, un projet 
culturel, une étude approfondie. À tous nos interlocuteurs, nous avons 
demandé leurs avis et conseils pour notre projet culturel sur Beyrouth à 
Bruxelles777.  

Georges  Arbid nous disait: «Dans un projet sur Beyrouth, il faut non 
seulement un Beyrouth, mais aussi « les Beyrouth », donc Beyrouth au pluriel. 
Il faut surtout éviter l’apparence de deux extrêmes: d’un coté la Corniche778 - 
Beyrouth comme spectre de Nice, ou écho de Dubaï - et de l’autre côté le 
misérabilisme77�. Non pas ce qui pourrait plaire, mais ce qu’est Beyrouth. 
Moi, je ne prendrais pas d’artistes parce qu’ils sont libanais. Il faut éviter à 
tout prix une approche qui revient à l’attitude  « c’est pas mal pour un 
Libanais ». Mais il faut aussi éviter de montrer encore une fois les artistes qui 
fonctionnent déjà sur la scène internationale, cela aussi devient une sorte de 
cliché, ou un moule. Moi, je travaillerais avec des jeunes artistes inconnus, ou 

 
même s’il prend la forme d’un cercle vicieux, ce qu’on appelle en anglais un « catch 22 » : 
la libre intelligentsia beyrouthine ne peut que trouver une génération future - qui doit 
délibaniser la ville -  si la ville est délibanisée.  C’est normalement la tâche de l’état : 
instaurer la division des pouvoirs comme assurance des libertés civiles.  Sans quoi il 
faudrait trouver cette alternative à l’état-nation dont rêve Elias Khoury (mentionné dans 
l’introduction). Mais jusqu’aujourd’hui, aucun bon exemple d’une telle alternative ne s’est 
présenté, ni dans le monde contemporain, ni dans l’histoire de l’humanité. Cela aussi, c’est 
sans doute un « catch 22 ».   
222 La spécificité d’une ville, dans notre cas Beyrouth, est intéressante seulement si nous 
pouvons apprendre quelque chose sur « La Ville », si elle nous apprend à voir notre propre 
ville comme apparentée à cette ville-ci. Si elle ne nous apprend rien sur « La Ville », sur 
l’idée de la ville, ce n’est pas une ville. Comme une fleur qui existerait elle seule comme 
tout à fait particulière ne serait pas une fleur, mais plutôt un organisme extra-ordinaire 
(extra-terrestre ?), un X. Il faut dans toute chose spécifique, particulière, quelque chose de 
général, de générique, d’universel pour pouvoir le lire. Un chat qui ne ressemble 
aucunement à aucun autre chat ne serait vraisemblablement pas un chat. Mais Beyrouth est 
bien une ville, elle nous parle de La Ville. Elle nous hurle des choses sur la cité en crise.   
223  Une carte postale mentale de la ville: « Beyrouth c’est un port bâti par des 
montagnards qui n’aiment pas la mer. Donc Beyrouth est une ville qui tourne le dos à la 
mer …. » (Rasha Salti) 
224 Ce texte-ci par exemple? 
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même des gens de la rue, les vrais pratiquants de la ville, des « artistes de la 
vie » comme je les appelle.» 

Tout le monde nous donnait son avis avec plaisir, mais aussi avec 
réticence. Ahmed Beydoun conseillait « d’éviter les clichés, les images 
d’Epinal ». Il y a une croute épaisse et résistante sur le Liban. On ne fait 
jamais le lien entre le positif (« Beyrouth comme pionnière de la liberté en 
Orient ») et le négatif (les atrocités). Et il concluait, très nettement: « Il faut 
montrer ce lien ». (Montrer ce lien est donc la tâche de notre projet, et sans 
doute aussi, d’une phénoménologie de la guerre civile à venir). Après une 
petite pause, il finissait avec ces mots graves: « Il faut beaucoup de courage 
pour dire la vérité sur Beyrouth. »   

Marie-Claude avait une réponse plus optimiste à notre question sur le 
projet, et puisque nous avons commencé avec elle, notre chaleureuse guide et 
hôtesse à Beyrouth, je voudrais clore avec ses mots: « Est-ce une bonne idée 
de faire un projet sur Beyrouth? Mais oui, ce n’est pas ça, c’est même une très 
bonne idée !... Mais…il faut faire cela à la légère ! »77� 

 
225 Quitter Beyrouth. Est-ce qu’on peut prendre l’expérience de la guerre civile à la légère? 
Peut-être. Lors d’une réunion au sujet de notre projet de colloque Beyrouth comme 
paradigme, l’architecte Jade Tabet, grand connaisseur de l’histoire architecturale et urbaine 
de Beyrouth, trouvait mon propos (dans lequel j’évoquais les grandes lignes de ce texte-ci) 
par trop négatif. Il disait que pendant la guerre, le café avait un goût plus intense sur la 
corniche de Beyrouth qu’à Paris. Que le danger donne une intensité aux choses 
quotidiennes. Plus tard, quand on s’est revu pour l’ouverture d’un palazzo Art Déco, il m’a 
pris à part, et m’a raconté que souvent pendant la guerre il conduisait et les bombes 
explosaient à quelques centaines de mètres de sa voiture, et d’autres situations de ce genre. 
« Cela devenait enivrant », disait-il. « Quand j’ai réalisé que je devenais accro au danger, je 
me suis rendu compte qu’il était temps de partir. »  
 (Tout cela me faisait penser à une querelle que j’avais eue avec le philosophe Giorgio 
Agamben sur l’hétérotopie à Venise, sur une terrasse tout près d’un canal: il ne croyait pas 
à une sphère culturelle autonome, ni à l’autonomie de ces lieux (ce que Foucault a baptisé 
les hétérotopies: théâtre, musée, librairie, etc.). Giorgio disait que la Biennale de Venise et 
toute la culture occidentale étaient mortes; qu’on était tous morts. Il s’énervait : «I am a 
corps! You’re a corps!» [moi je suis un cadavre!, toi tu es un cadavre!]. Ses mots ne me 
plaisaient pas. Mais au lieu de le jeter dans le canal pour lui prouver combien j’étais vivant, 
je décidai de garder ses paroles dans mon cœur pour un jour mieux les comprendre. Peut-
être est-ce vrai que dans la paix éternelle de l’occident post-historique nous sommes tous 
devenu les « derniers hommes » dont parlait Nietzsche, et dont ont reparlé Kojève et 
Fukuyama : des consommateurs craintifs. Selon Kojève et Fukuyama, puisque tous les 
conflits  politiques de l’histoire sont résolus sous le capitalisme libéral démocratique, l’art 
et la culture dans la post-histoire deviennent une sorte d’expression purement formaliste, 
comme l’art d’arranger les fleurs au Japon,  l’ikebana*. Mais même si la vie est plus intense 
sous la guerre, la guerre civile ou la révolution, je n’ai aucune affinité avec ce romantisme 
héroïque de la violence. Et sans doute Jade Tabet non plus, c’est pourquoi il a choisi - 
comme nous maintenant - de quitter Beyrouth.)
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Ikebana. C’est peut-être ça la difficulté, voire l’impossibilité de faire un projet culturel sur 
Beyrouth:  le risque qu’il devienne une sorte d’ikebana sauvage, en faire une gerbe, un 
florilège avec les mauvaises herbes de l’horreur (à Beyrouth, la guerre civile); arrangements 
floraux (festivals, biennales, projets culturels) avec les fleurs du mal. Et c’est vrai, chaque 
festival ressemble à un parc à thème. Les variations sur le parc à thème sont une forme 
d’ikebana qui veut sortir de lui-même, comme le tourisme veut sortir de lui-même en 
devant tourisme de désastre ou tourisme politique ; comme la télé veut sortir d’elle-même 
avec la téléréalité, comme nous voulons sortir de nous-mêmes dans les sports extrêmes, 
dans le frisson de l’expérience choc, de même les institutions culturelles se légitiment en 
sortant d’elles-mêmes, en faisant un projet sur Beyrouth. Tout compte fait nous sommes 
dans un premier temps des touristes, et dans un deuxième temps, les organisateurs d’un 
parc à thème culturel.  
Et pourtant, échapper à l’ikebana, échapper au parc à thème est la tâche d’une culture et 
d’un art à venir. C’est peut-être ce que l’art de Beyrouth peut nous démontrer : un art qui 
n’est pas vide, pas formaliste, pas de l’ikebana. Voilà une autre signification de « Beyrouth 
comme paradigme ». Si l’art de Beyrouth fournit ce paradigme, il faut absolument en faire 
un projet culturel. Éventuellement sous forme d’une absence: non pas chercher le réel, mais 
capturer l’imaginaire de Beyrouth dans l’ordre purement symbolique d’un discours.  
C’est peut-être aussi ce qui explique la réticence des intellectuels et des artistes envers notre 
projet. Ils n’ont pas envie de nous fournir « le réel », (le vrai, le vif, mais aussi 
l’hallucination, l’horreur au sens lacanien) ; pas envie d’orner ou de sauver notre ikebana – 
l’ikebana des biennales et des festivals. La résistance comme discours, le lieu difficile 
comme espace de délectation, voire de rédemption ; Beyrouth comme destination du 
cultural disaster tourism -  tourisme culturel du désastre à la recherche du vrai pour à la fois 
sauver notre programmation culturelle, notre culture, et sauver les apparences, en prouvant 
que nous, nous ne faisons pas de l’ikebana. 
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Political Powerdown. Over de blackout als 

terugval in de natuurtoestand 

(ongepubliceerde lezing, UGent, 2010) 

Nadenken over de grootschalige stroompanne, de blackout of de 
powerdown is bij de tijd. Met peak oil (maximum productie en verbruik, 
waarna het naar beneden gaat wegens uitputting van de voorraden) in zicht en 
het alarm over het opgebruiken van niet hernieuwbare grondstoffen, wordt de 
powerdown meer dan een puur sciencefiction fantasme. Dit idee van 
energieschaarste wordt versterkt door de schaduw van de opwarming van de 
aarde en niet in de laatste plaats door de aan de gang zijnde demografische 
explosie. In 1960 waren er 3 miljard mensen. In 2000 waren er 6 miljard 
mensen op de planeet. Tegen begin 2011 zullen er 7 miljard mensen op de 
planeet aarde rondlopen. Dus tussen 2000 en 2010 zijn er 1 miljard mensen 
bijgekomen. Hoe je deze groeicurve moet ombuigen om tegen 2050 aan 
slechts 9.4 miljard als “peak human” te komen (in analogie met peak oil), is 
een raadsel. Het enige wat we weten is dat recent de schattingen alsmaar naar 
boven toe worden bijgesteld.  

In de logica van de groei, de bijna metafysische noodzaak van de 
kapitalistische economie om te groeien openbaart de vooruitgang zich als 
vector die tegen de grenzen van het ecosysteem aanbotst.226  Wat we 
meemaken is de inertie van de versnelling. Er is geen instantie die de groei 
kan afremmen. Voorbeeld : het wagenpark in Brussel groeit sneller dan zijn 
bevolking en zijn bevolking groeit vrij snel, te meer dat de auto een 
statussymbool is voor de nieuwkomers. In steden als Peking is dit fenomeen 
exponentieel.227 Zoals elk klimaatrapport ons waarschuwt dat de opwarming 
van de planeet vooral zichtbaar zal worden in allerlei meer extreme 
weersomstandigheden, dus ook droogtes, koudegolven, orkanen, 
overstromingen; etcetera, zo kan men ook voorspellen dat met migratie en de 

 
226 zie daarover mijn tekst ‘De Permanente catastrofe’ in De Capsulaire beschaving 
227 zie The Mad Max Phase, elders in dit boek   
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druk van de demografie het menselijk klimaat onder druk komt te staan: 
extreme toestanden worden waarschijnlijker.

Een ander belangrijk aspect van onze hedendaagse wereld is uiteraard de 
oorlog tegen de terreur. In het spoor van Agamben kan en moet die opgevat 
worden als een planetaire uitzonderingstoestand. Blijkt echter dat het 
paradigma van de uitzonderingstoestand en het kamp, de soeverein en het 
naakte leven, in de Homo Sacer-cyclus van de Italiaanse denker Giorgio 
Agamben228, niet voldoende is om de hele wereld te begrijpen. Er is een ander 
paradigma nodig, een aanvullend model: de natuurtoestand. Een van de 
opgaven van het denken van vandaag is het denken van deze terugkeer van de 
natuurtoestand. Om de dingen klaar te stellen, kan men uitzonderings- en 
natuurtoestand in een theoretisch clair-obscur tegenover elkaar plaatsen: de 
uitzonderingstoestand is een top down exces van soevereiniteit, de opschorting 
van de wet in de noodtoestand. De natuurtoestand is een bottom up implosie 
van soevereiniteit.229 Misschien kan het fenomeen van de blackout helpen om 
de natuurtoestand beter te begrijpen of minstens kan het idee van de 
natuurtoestand helpen om de blackout beter te begrijpen.  

 
De dubbelzinnigheid van de blackout

In een interview naar aanleiding van zijn boek When the lights go out: 
Blackout in America, vat David E. Nye goed de dubbelzinnigheid van de 
grootschalige stroompanne samen: het is  tegelijk een bron van een heel 
spontaan soort convivialiteit en de catalysator voor het uitbreken van anarchie. 
Enerzijds stelt hij: “a blackout is not merely an interruption, it pushes people 
into a new situation, and whether caused by an ice storm in Maine or an 
overloaded urban system during a heat wave, it can end up making the 
community stronger230. Daartegenover staat: “If people fear impoverishment 
and sense that the community is breaking down, as was the case in some parts 
of New York City in 1977, they may see the blackout as an opportunity for 
looting. In such cases, the blackout reveals that the bonds of community have 
frayed to the breaking point.”231  

Nemen we die New York blackout van 13 juli 1977 als case. In Newsweek 
van 23 juli uit 1977, dat is exact tien dagen na blackout, vinden we een 

 
228 Zie daarover ‘De bloedige mystificaties van de Nieuwe Wereldorde’, in mijn boek De
Capsulaire beschaving  
229 zie The London Programme, elders in dit boek 
230 Read more: http://www.newyorker.com/online/blogs/books/2010/03/ask-an-academic-
blackouts.html#entry-more#ixzz0jZOwlKZ5 
231 http://www.newyorker.com/online/blogs/books/2010/03/ask-an-academic-
blackouts.html#entry-more , last accessed on April 12th, 2010  
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uitgebreid verslag van de night of horror. Allereerst wordt een sfeerbeeld 
opgehangen van hoe de hele stad tot stilstand komt: “For a night and a day, 
nothing worked […] Subways ran dead. Elevators hung high in their shafts. 
Waterpumps failed, and with them sinks, tubs and toilets. Streetlights and 
stoplights went out. […]. Refrigerators and air coolers quit. Commuter lines 
stalled. Stores, banks, businesses and stock exchanges closed. Theaters went 
dark. Office towers stood nearly empty. Airports shut down. Hospitals 
switched to backup generators […] Produce wilted and frozen food melted in 
stores. The stranded flaked out on hotel-lobby floors.”232  

Ook in 1977 begint het allemaal conviviaal: de mensen verwachten dat het 
even feestelijk zal worden als de memorabele zogenaamde North-East 
blackout van 1965, waarbij heelder delen van Canada en de oostkust zonder 
stroom vielen, maar waarbij het er gezellig aan toe ging en het zelfs 
uitzonderlijk rustig bleef. Er werden minder misdaden vastgesteld dan 
gebruikelijk. “Well-seasoned after the 1965 blackout, many New Yorkers took 
to the streets in search of friends, neighbors, candles, and most importantly, an 
explanation. In some communities, people found solace in the streets, where 
they swapped stories, chatted with strangers, and enjoyed an unelectrified 
nightlife. In Greenwich Village, for example, the streets became an 
improvised festival as people strolled out to witness the city without power. 
Some listened to news reports on battery-powered transistor radios, and all 
wondered when the lights would return.”233   

Maar het feest blijft niet duren. Althans, in de arme wijken van New York 
slaat het vuur in de pan: “In other parts of the city the experience was starkly 
different. News broadcasts reported outbreaks of violence, looting, and fires. 
Areas of Harlem, Brooklyn, and the South Bronx experienced the most 
damage, where thousands of people took to the streets and smashed store 
windows looking for TVs, furniture, or clothing. In one report [...] The police 
made 3,776 arrests, although from all accounts, many thousands escaped 
before being caught. 1,037 fires burned throughout the City, six times the 
average rate, while the fire department also responded to 1,700 false alarms. 
Regardless of where you where when the lights went out, New York's streets 
teemed-and sometimes burned-with life.”234   Elders heet het: "And in the 

 
232 http://blackout.gmu.edu/archive/pdf/newsweek_77.pdf , last accessed on April 12th, 
2010  
233 http://blackout.gmu.edu/events/tl1977.html , last accessed on April 12th, 2010  
234 http://blackout.gmu.edu/events/tl1977.html , last accessed on April 12th, 2010  
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ghettos and barrios of four of the city’s five boroughs, the looters and burners 
owned the night, on a scale and with a fury unmatched […]” 235  

Deze uitbarsting van wetteloosheid wordt toegeschreven aan de hittegolf 
die toen heerste, in tegenstelling tot het koude weer in 1965, en vooral aan de 
crisis die heerste in New York met zeer hoge werkloosheid en een diepe 
malaise in de stad : “The blackout of ‘65 fell fortuitously in the cool of mid-
autumn; criminals stayed home - there were only 96 arrests all night-and crime 
rates actually fell. But the switchoff of ‘77 caught black New York in the 
midst of the summer’s worst heat wave and in the thrall of depression-level 
unemployment- and when the lights went out this time, the mean streets 
simply erupted. […]” 236  

Misschien kan de antropologie ons helpen om het feestelijke moment van 
de blackout te begrijpen. Victor Turner grijpt in zijn boek The Ritual Process. 
Structure and antistructure van 1969 terug naar Van Genneps concept van de 
rite de passage, het overgangsritueel waarbij mensen als het ware moeten 
getransformeerd worden van een stabiele toestand A naar een stabiele toestand 
B. Bijvoorbeeld, maagd zijn is een stabiele toestand, gehuwd zijn is een 
stabiele toestand, maar de overgang is instabiel. Deze overgang noemt Turner 
de liminale fase. In ons voorbeeld de honeymoon, die zich afspeelt als het 
ware buiten de normaliteit, liefst ver weg van de beschaving, in de bergen of 
aan de Niagra Falls gebeurt het. Onder invloed van het structuralisme 
reduceert Turner deze driefasigheid tot een oppositie: structuur – antistructuur. 
De liminale fase is de antistructuur, die een hele specifieke functie heeft 
tegenover de structuur. Omstreeks dezelfde tijd voert Foucault het begrip 
heterotopie in en geeft hij zeker niet toevallig de honeymoon als een 
voorbeeld. De ontmaagding gebeurt elders en in zekere zin nergens237.  

Turner verbindt structuur met wat hij noemt societas en antistructuur 
verbindt hij met communitas, waarbij teruggrijpt op het onderscheid van 
Geselschaft en Gemeinschaft van de socioloog Ferdinand Theunis. Het is in de 
spontane, ongestructureerde, bij momenten exorbitante, indien al niet 
oncontroleerbare, abnormale of buitengewone sfeer van het feest dat het 
gemeenschapsgevoel geïntensifieerd wordt. Het lijkt bijna vanzelfsprekend dat 
de blackout van daaruit kan begrepen worden als antistructuur, als een 
liminale fase, als een heterotopisch moment. De buitengewone 

 
235 http://blackout.gmu.edu/archive/pdf/newsweek_77.pdf , last accessed on April 12th, 
2010 
236 http://blackout.gmu.edu/archive/pdf/newsweek_77.pdf , last accessed on April 12th, 
2010 
237 zie daarover de tekst The third sphere, elders in dit boek.  
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omstandigheden drijven de mensen naar elkaar toe, men spreekt 
vreemdelingen aan, men haalt er kaarsen en drank bij en een spontaan feest 
van gemeenschapgevoel ontstaat. Mensen helpen onbekenden, etcetera. Maar, 
tegelijk is het buitengewone, de abnormaliteit van de situatie, het wegvallen 
van de controle, ook het ontstekingsmechanisme voor het vervagen van de 
culturele en morele normen, voor anomie, en dus  juist het punt waar het feest 
kan ontaarden in een uitbarsting van wetteloosheid, plundering en 
brandstichting.  

 
De blackout als terugval in de natuurtoestand / de burgeroorlog als 
powerdown

Zoals de honeymoon zich afspeelt buiten de cultuur en vaak letterlijk een 
soort uittocht is naar de buitenwettelijkheid van de natuur, zo is de blackout op 
te vatten als een terugval in de natuurtoestand, een wegvallen van de 
wettelijkheid. Denk aan de Griekse tegenstelling tussen nomos en fusis: natuur 
wordt gedefinieerd als datgene wat buiten de grenzen van het door de wet 
beheerste territorium ligt, letterlijk de stadsgrenzen. Oedipus doodt de 
onbekende op een kruispunt ergens ver weg van Thebe en daar geldt het recht 
van de sterkste en is iedereen soeverein.  

Onze hypothese is dus niets minder dan dat: de blackout is een 
kortstondige, potentiële vorm van een terugval in de natuurtoestand. En dus 
ook een van de figuren om die terugval te denken. Wanneer we Hobbes 
herlezen, dan kunnen we de Power (de soeverein) ook lezen als electriciteit 
(Power), “Hereby it is manifest, that during the time men live without a 
common Power to keep them all in awe, they are in that condition which is 
called Warre; and such a warre, as is of every man against every man.”238 
Political Power is vandaag de dag ondenkbaar zonder electrical Power. 
Unplugged zijn is een gestalte van de natuurtoestand, reductie tot 
voorhistorische energie, tot primordiale zelfredzaamheid. Men kan ook een 
mcluhanesque (of postmaniaanse) draai aan geven: zonder de televisie- en 
computerschermen die de massa gekluisterd en geboeid houden (the power to 
keep them all in awe, in de woorden van Hobbes), gaat ze de straat op en 
maakt amok. In een woordspel: In a powerdown the political power is also 
down. Dit brengt ons tot een potentieel interessant nieuw concept: de political 
powerdown. (eventueel te vertalen als de politieke stroompanne). Sinds onze 
hele maatschappij afhankelijk is van elektrische stroom, geldt: zonder stroom 
geen macht. Alle soevereiniteit valt momentaan weg, en met haar het 

 
238 Hobbes, Leviathan  
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geweldsmonopolie van de politie. Waarom de ene keer bij een grote 
elektriciteitspanne geplunderd, brandgesticht, gemoord en verkracht wordt en 
de andere keer niet, is voer voor historici, maar misschien ook gewoon een 
samenloop van omstandigheden, - in New York in 1977 was het de hitte en 
een economische recessie met een golf van criminaliteit en een gespannen 
politieke toestand. Deze contingentie bevestigt alleen maar de definitie van 
Hobbes: de natuurtoestand is geen oorlog, in de zin van actual battle, maar de 
disposition to war. “For WARRE consisteth not in battle only, or the act of 
fighting, but in a tract of time, wherein the will to contend by battle is 
sufficiently known: and therefore the notion of time is to be considered in the 
nature of war, as it is in the nature of weather. For as the nature of foul 
weather lieth not in a shower or two of rain, but in an inclination thereto of 
many days together: so the nature of war consisteth not in actual fighting, but 
in the known disposition thereto during all the time there is no assurance to the 
contrary.”239 Dus of de oorlog van allen tegen allen echt uitbreekt, hangt af 
van een samenloop van omstandigheden en van rampzalige kettingreacties.  

De stad der blinden van José Saramago is een perfecte belichaming van de 
natuurtoestand: het is een blackout, de hele stad wordt plotseling blind en alles 
valt stil. Er gebeuren de wreedste dingen, werkelijk een oorlog van allen tegen 
allen. Die bestaat wellicht in zijn zuivere vorm niet, maar José Saramago heeft 
hem op exemplarische wijze uitgebeeld. Wat er gebeurt, is een plotse reductie 
van bios tot zoé: het met burgerschap en burgerlijke cultuur beklede leven 
wordt plots gereduceerd tot louter leven, tot naakt leven. Alle menselijkheid 
valt weg, er zijn alleen nog de zoölogische functies (die allemaal 
problematisch worden). Men hoeft daar geen tekeningetje bij te maken, het 
boek is daar bepaald grafisch over.  

De blackout is een tijdelijke opschorting van het sociaal contract. Een Polis 
zonder politie en zonder politesse. Is het geoliede systeem van de liberale, 
sociaal democratische verzorgingsstaat welvaartmaatschappij getekend door 
biopolitiek, dan betekent de blackout, de plotse terugkeer van de 
thanatopolitiek: moord, verkrachting, plundering en brandstichting. 

Wat de Blackout van New York in 1977 ons leert, is dat de gelukzalige 
anarchie van de anarchisten niet bestaat. Nooit heeft bestaan in het verleden en 
ook nooit zal bestaan, ook niet in de verste toekomst. Anarchie is 
natuurtoestand, met noodzaak. Jammer, maar het is zo. Ik ken geen enkel 
historisch tegenvoorbeeld, ten ware dat men kortstondige opstoten, van 
Munster tot de Commune van Parijs, de utopische experimenten van 

 
239 Hobbes, ibid.186 
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Phalanstère van Fourier tot de familistere van Guizot, werkelijk ernstig neemt. 
Dat betekent als model van een permanente politieke toestand. Alle dagen 
feest? Een Nachtmerrie (zoals het nieuwe zion van Munster bewees, het liep 
uit op een orgie van sex en geweld.  TAZ, de Tijdelijke Autonome Zone van 
Hakim Bey? Mooi. Maar Tijdelijk zoals het Feest, dat geen politiek is maar 
een onderbreking van de politiek; een onderbreking voor de derde tijd en de 
derde ruimte (de culturele, cultische tijd van de heterotopiën).    

Ook de meest rabiate anarchist zal dankbaar zijn als de politie komt na een 
inbraak en een proces verbaal opmaakt, zodat hij naar de verzekering kan. De 
politie - het is voor de hand liggend om er de bron van alle kwaad in te zien, 
de arm der wet als het donkerste orgaan van de macht. Niet geheel ten 
onrechte. Men kan denken aan de bende van Nijvel. En aan die twee 
politieagenten uit het Brusselse die een illegale migrante die als prostitué 
overleefde, tot seks verplichten (en toch gesnapt en veroordeeld zijn - 
interessant zou zijn te weten voor hoelang en hoeveel); of de politieagenten 
die in de gevangenis van Sint-Gilles een klein abu graib aanrichtten. Ook dat 
is een soort blackout, die voorkomt in de stad der blinden: puur wreed 
machtsmisbruik in een uitzonderingsituatie.   

In zekere zin is de blackout een zuivere vorm van natuurtoestand, 
afwezigheid van soevereiniteit van onderuit, het moment waar alles mogelijk 
wordt. Dat zou misschien de meest zuivere vorm van natuurtoestand zijn, want 
de burgeroorlog is niet echt een oorlog van allen tegen allen, maar een oorlog 
van clans, partijen, coalities. Maar toch blijft de burgeroorlog de enige echte 
langdurige vorm van natuurtoestand, naast de blackout die kortstondig en 
partieel is. Eindigen burgeroorlogen ooit? Of blijven ze altijd latent tot ze op 
een dag weer uitbreken? Waarom hebben burgeroorlogen de neiging om zo 
lang door te werken? Omdat in elke samenleving de burgeroorlog latent 
aanwezig is, daarom heeft Hobbes het de natuurtoestand genoemd. De 
natuurtoestand (zoals ik ontdekte in Beirut) is niet zozeer een filosofische 
fictie over de antropologische oertoestand van de pre-historische, pre-sociale, 
pre-politieke mens, maar de onderlaag onder elke cultuur.  

Om het allemaal nog eens in één formule samen te vatten : de blackout 
geeft vaak aanleiding tot gezelligheid en convivialiteit met buren en zelfs 
vreemden, en  kan een feestelijk moment zijn maar bevat de kiemen van een 
kortstondige, potentiële vorm van wetteloosheid.  De blackout is een van de 
figuren van de terugval in de natuurtoestand.  
State ending: de blackout als militaire strategie in het Entropisch 
imperium  

De powerdown kan ook bewust deel worden van een militaire strategie, die 
door een recent boek, Cultural Cleansing in Irak; Why Museums were looted, 
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Libarries burned and accademics murdered,  is gethematiseerd: State Ending 
als oorlogsdoel; de anihilering van de staat als oorlogsdoel, van ‘shock and 
awe’ tot ‘cultural cleansing’. Van Vietnam over Irak tot Gaza was een 
terugkerende slogan: ‘We will bomb them back to the Stone age.’ Deze 
techniek van shock and awe is bijna letterlijk een reductie tot de 
natuurtoestand. In Irak werd de staat onmiddellijk na de bombardementen 
helemaal ontmanteld, het leger werd ontbonden, alle ambtenaren werden naar 
huis gestuurd onder het mom van ‘debaathificatie’. Onder het toeziend oog 
van de bezetter werden musea geplunderd, bibliotheken in brand gestoken en 
doodseskaders begonnen met het systematisch uitmoorden van academici, 
dokters en journalisten.240 Deze powerdown vertaalt zich ook letterlijk in 
blackouts. In Irak zijn er dagelijks blackouts: er is slechts enkele uren per dag 
elektriciteit en ook Israël gebruikt blackout van elektriciteit, internet of zelfs 
telefonie op kritische momenten.  

Deze militaire strategie geeft misschien een glimp van de politieke orde 
van de toekomst: het entropisch imperium als synthese tussen 
uitzonderingstoestand en natuurtoestand. Het imperium voert de permanente 
oorlog op basis van de uitzonderingstoestand, de oorlog tegen de terreur met 
alles wat daarbij komt: Patriot Act en uitzonderlijke antiterreurwetgeving in 
alle Westerse landen, ook in België; met Guantànamo als plek buiten de wet 
en als ijsberg van de vele geheime detentie-units op een onbekend aantal van 
de 700 Amerikaanse basissen wereldwijd, met praktijken als extraordinary 
rendition, het uitleveren van gevangenen aan landen die martelen en natuurlijk 
uitzonderlijke ondervragingsmethodes zoals waterboarding en excessen als 
Abu Graib. De tegenhanger van dit exces van soevereiniteit als 
uitzonderingstoestand is het laten imploderen van soevereiniteit door shock 
and awe en militair overgewicht of door een laissez-faire politiek. Naast de 
permanente oorlog zijn er de no go area’s, naast de drones die vanuit het 
luchtruim de meest barre landschappen kunnen domineren, is er de terugkeer 
van de piraterij, zoals in Somalië. De nieuwe wereldorde moet wellicht 
worden begrepen als een synthese en patchwork van creative chaos en 
creative destruction enerzijds en strikte, militaire nietsontziende dominantie. 
Vandaar het oxymoron: het entropisch imperium. De blackout is een 
punctuele, allegorische constellatie, die ons kan helpen om dit oxymoron te 
begrijpen, of althans te beginnen begrijpen.  

 
 

240 Raymond W. BAKER, Shereen T. ISMAEL and Tareq Y. ISMAEL (eds.), Cultural
Cleansing in Iraq. Why museums were looted, libraries burned and academics murdered., 
Pluto Press, London, New York, 2010  
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Fragments on urbanity in the age of 

Globalisation  

(notes to an uncensored, unfinished, ongoing dialogue with John S. King, 
2008-2010) 

The unaccounted city 
The contemporary world is changing faster and more unpredictably than 

we can fathom.  Our models can no longer keep up with the sheer speed of 
these changes. Take demography. I was born when the world contained less 
than 3 billion earthlings (1959, it was 3 billion in 1960). According to the US 
Census we are now 6.8 billion. We are likely to exceed 7 billion by mid 2011 
(or beginning). Predictions differ on when the world population will peak. 
Moderate estimates are 8 and half, consensus estimates are 9 billion, Worst 
estimates are around 11 billion. Some models tell us that we will cross 10 
billion already by 2035241. This is disputed. But then … Who knows? In any 
case: when and how the population will go down is beyond modelling. The 
scope and velocity of computer models for assessing ever vaster amounts of 
statistical data to guide us, is insufficient. Not only that, the scope is too big, 
too many parameters and feedbackloops, too many uncertainties that increase 
over time. We cannot model the world in 2050 and yet we should - and fast. It 
is like in any vehicle: the more speed you have, the more you need deep vision 
and early reactions in steering and breaking to avoid a crash.  World history is 
not a car, but a plane, a rocket: progress and technological development, the 
logic of growth (in economy and population) takes us into a vortex.   

This increasing failure to keep pace in its turn further heightens the rate of 
computer modelling. The race against global warming is equally a race of 
climatology against itself. All the IPCC reports have subsequently proved to 
be wishful thinking in their desperate attempt for relatively optimistic 
conclusions from dire data. Humanity is slow in waking up to the challenge. 

 
241  (http://www.ibiblio.org/lunarbin/worldpop) 
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But climatology is also far too slow in catching up with the complexity of the 
ecosystem and its progressively random behaviour.  

In a complex system that is out of equilibrium, modelling breaks down. As 
our computers and insights into the earth’s workings, and the accounting of 
factors like demography and ecological footprint grow exponentially, we are 
more and more at loss. Partly because valid data are missing from the zones 
that matter most: the slums, the shantytowns, the ghettos, regions with a high 
concentration of refugees and the refugees’ patterns of movement, the no go-
areas, urban conflict zones, war zones, etc. The Unaccounted city.     

The ‘datascapes’ urban theorists come up with, and even more so those of 
urban designers and architects, are an aesthetic mimicry of this new booming 
science of statistic data processing. The complexities and the speed of the 
transformations render the mapping too large, too slow, and too complex, to 
master. Forecasting doesn’t work. Koolhaas was among the first to be so lucid 
about it: “Planning doesn’t matter”242. 

The megacities of the global south are the first to break down the models. 
This applies as much to the hyper-development of booming megacities in 
China as for the imploding cities of Africa. The unstable city in all its forms is 
not “modellable”; the unaccounted city becomes the unaccountable city.  

We will have to start to seriously think about disaster management, both at 
a global scale and more local levels. As urbicide and urban warfare have 
emerged at the cutting edge of urbanism and urban studies, disaster 
management will become an important part of urbanism. In a sense, Le 
Corbusier’s famous drawing of his spaced out towers under aerial attack and 
the advantage of spreading out these towers was a token of this military side 
of urbanism. The city always was a military configuration, a stronghold.  The 
data-scapes and data statistics will have to model disaster and post-disaster 
situations of every possible genre. Post-disaster modelling is a discipline with 
a great future. 

 
The failure of mitigation and demography as new taboo 

Mitigation of human induced warming as soon as possible. Adaptation, 
where mitigation fails, is the mantra of recent reports on climate change, like 

 
242 Rem Koolhaas, the generic city, SMLXL, p. The “Harvard project on the city”-book on 
Lagos is not yet out. This is most probably not a coincidence. My hunch is, that it defies 
even his (and his group’s) description. And I say this with the deepest respect and 
admiration for his intelligence (as a writer and an architect – why do I not call him an urban 
designer? Because it is exactly that field that Koolhaas has embraced as futile: urbanism 
doesn’t matter.) What we have left are simplicities (like the once I try to write).  
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the fourth assessment report of the Intergovernmental Panel on Climate 
Change (IPCC) and the Stern Review.. Well, mitigation is failing. It seems 
really more than ever that mankind will fail this truly world historical 
challenge. So far, we see no sign for hope: we use more 24/24 electronic 
gadgets, more cars, we fly more airplanes, etc. The exponential growth of air 
travel is expanding our personal ecological footprint at a pace that ridicules all 
our attempts to sort out the rubbish, take public transport, or place solar 
panels. This escalation in airtravel is not restricted solely to businessmen, 
well-off tourists, or adventurous first-world youngsters, but includes migrants, 
whose relative are often living in various parts of the world. Some of the 
explanation for this increase resides in the advent of dirt-cheap air travel. We 
seem to be unable to incorporate personal sustainability into our life pattern.  

The hangover of Copenhagen Summit of November 2009 is severe. Not 
only because world powers were unwilling, but also because the awareness of 
the populations in both America and Europe on global warming, as polls 
prove, has actually gone down since 2006. That is really bad news. The 
biggest failure however might be the fact that demography was not even on 
the agenda.  

The ongoing demographic explosion is one of the biggest taboos of our 
time. The opposition to looking at population numbers covers a wide 
spectrum: the Catholic Church, Islam, Evangelicals of all shades, from Africa 
to America. The resistance even extends to sections of the liberal left and 
socialists, who consider any restriction to population as an intrusion into third 
world culture or Neo- Malthusian reactionary nonsense. Here a quote that 
summarizes it well:  

“You could also call it a sort of conspiracy.  Just as dispiriting is 
[… the] belief that more people in the UK equals societal collapse. 
Public services cannot cope, they say; Britain’s infrastructure, from 
housing to transport, cannot hold; and the result of ‘too many people’ 
will see any last vestige of ‘social cohesion’ torn apart. And all this 
because of an extra 10 million people? It’s a staggeringly ignorant 
supposition. Human societies have always been able to embrace more 
and more people. And the reason is simple: just as population 
changes, so too does society – economically, politically, 
technologically and so on. This is why, despite the dire predictions of 
anyone from the Reverend Thomas Malthus 200 years ago to 
demographic catastrophist Paul Ehrlich in the 1970s, as global 
population has risen exponentially so have the majority’s living 
standards. Things like transport, housing and energy do not stand still 
while population changes – they change and improve, too. As 
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Malthus himself might have noticed if he’d lived long enough to 
witness the full benefits of the Industrial Revolution.”243 
  

So, optimism all over! There is one exception to the rule that reports tend 
to be overoptimistic: the famous ‘Report to the club of Rome’, Limits to 
Growth, of 1972. The most basic predictions of this very first global report on 
climate change still holds: the burgeoning growth of the population, of 
production and pollution, the rise of temperature, melting of ice caps, the rise 
of sea level, more hurricanes, drought, desertification, etc. It was all there. The 
authors of the report concluded (in a famous quote, or one that at least should 
be famous): “If the present growth trends in world population, 
industrialization, pollution, food production, and resource depletion continue 
unchanged, the limits to growth on this planet will be reached sometime 
within the next one hundred years. The most probable result will be a rather 
sudden and uncontrollable decline in both population and industrial 
capacity.”244 This implosion scenario so dryly announced in the first report to 
the club of Rome, is and remains the most probable scenario, for the simple 
reason that mankind remains too slow in responding. All optimistic scenarios 
tend to forget that the peaks of population and Greenhouse Gas emissions is 
not behind us, but ahead of us, and that we are speeding up in consumption, 
not slowing down.  

 
The global village revisited: identity politics  and neotribalism   

One of the most striking trends in the contemporary world is the increasing 
urbanisation. More than half of the world population now lives in cities, 
inverting an age old predominance of rural habitation. The increasing 
“Urbanisation” of mankind, could well result in a ‘de-urbanisation.’: the 
increasing urban character of the world population implies that the city 
becomes less urban, as more and more cities are populated by villagers. A 
notable example is Bagdad. Bagdadis complain that their city has lost its urban 
character, its heterogeneity, diversity, mix, tolerance and anomy. As most 
newcomers are from rural backgrounds, they have imposed their tendency to 
strict morals, intolerance, segregation, religion, sectarianism, etc.  This is an 
extreme example, but it could also somehow be a model. The ongoing rural 

 
243 . http://www.spiked-online.com/index.php/site/article/7909/ 
244  Dennis Meadows, Donnella Meadows, Jorgen Randers & William Behrens, Limits to 
growth. A report to the club of Rome project on the Predicament of Mankind,  Universe 
Books, New York, 1972 ( a summary is available onliine : 
www.clubofrome.org/docs/limits.rtf - )  
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exodus taking place in different forms all over the world changes the nature of 
the city.  

The process can therefore be considered universal: the newcomers in most 
cities are by nature or statistically a priori, villagers; the new masses flocking 
to China’s boom cities, or the peasants moving to Dhaka, fleeing the rising 
water in Bangladesh to the Moroccans in Brussels. The global village of 
McLuhan’s prophecy is materializing literally in a way which most optimistic 
self declared globalists tend to dismiss. It becomes increasingly clear that the 
globalised village also means a parochial globe. Global parochialism is our 
future. It might be the fourth age of the city: after the traditional city, the 
modern metropolis and the network city, the mega-village.  

The return of the village means a return to the clan, to religion, to 
sectarianism, to fundamentalism. Politics of identity are rampant these days. 
Manuel Castells was correct: the anomy that arises with the rise of the network 
society, ever since called globalisation, resulted in a massive rise of identity 
politics. This clash of identity and globalisation (loss of identity, hybridisation, 
chaos,) is highly explosive.  The danger of identity politics is that it generates 
“Murderous identities”245.  The other, whether they are Christian, Muslim or 
Secularist, becomes the absolute enemy.  Within this clash between identity 
politics and mass migration as an effect of globalisation, class, religion, race 
or skin colour, conspire to make them the dangerous other, with frightening 
faces: the frustrated, criminal poor youth, the fundamentalist fanatics, the 
darker or lighter coloured others. We live through an epidemic of identity 
politics.  

Marshall McLuhan had a grand vision: after oral culture, that was inclusive 
and tribal, and literate culture, that was specialised, fragmented, visual and 
individualistic, came the electronic age, which according to him would be 
inclusive again – total field -, integral, synesthetic and neo-tribal. Does the 
visionary incantation of McLuhan based on a vaguely Hegelian scheme still 
hold? Neotribal yes, but “the integral field” seems lacking. Is our world really 
becoming neo-tribal? The rise of fundamentalisms we might have to consider 
as a rather dystopian form of the neo-tribalism McLuhan foretold in the 
electronic age: neo-sectarianism has to be understood as a reaction to 
globalisation. It is important not only to think of Islamic fundamentalism but 
to see the importance of evangelical churches and Born Again Christians in 
America and Africa. Protestantism had always strong fundamentalist 
tendencies, now exploding again in Born Again Christians in America, who 
have a strong impact on politics in the US, first by supporting the war in Irak 

 
245 See on this Amin Malouf and Arjun Appadurai,  
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and recently fueling the Tea Party movement. If one adds to this the increasing 
religious frenzy motivating colonists in Israel and dominating Israeli politics, 
we can say that the three monotheistic religions have become political again. 
One can speak indeed of a new worldwide theocratic wave: religion is again 
becoming political, authoritarian, if not totalitarian (as in the case of the 
Taliban), in the sense that it wants to regulate all the spheres of life: the public 
sphere, the cultural sphere and the private sphere. 

Post-Fordism, fundamentalist theocracy and the war on terror are all 
conspiring to the break down the autonomy of the private sphere. The private 
sphere is under attack from all sides: post-Fordist home working often entails 
overworking which inevitably intrudes on the private sphere; fundamentalist 
morals increasingly dominate the daily life of a greater number of people and  
anti -terrorism legislation cracks down not only on free speech and activism, 
but also on privacy via  eavesdropping, mail checks, etc. The tradition of 
enlightenment is coming under threat. The New Middle Ages it seems have 
begun. The idea of a sort of return to the Middle Ages was spread by the 
mediaevalist Umberto Eco as a metaphor for the transformations in 
postmodernity. Even, if it is clear that history never repeats itself and Eco 
knows it remains essentially a metaphor, in reality it could well become the 
best way to grasp and tackle the idea of posthistory.  

Besides the rise of fundamentalism there is the aggressive neo-
conservative thesis of “the clash of civilisations”: the western liberal 
democracy against the theocratic Islam. But this could turn out to be a “clash 
of fundamentalisms”. This phrase of Tariq Ali, was coined to defeat 
Huntington’s slogan. But does is really? Could it not be that the latter is the 
motor that makes the former come true? The Neoconservatives have used 
Christian fundamentalists for the agenda of the war on terror. The wars in Iraq 
and Afghanistan, the invasion of Lebanon and Gaza by Israel, have radicalised 
Muslim youngsters, who find an answer in the simplicity and extremism of 
Islamism.  It is because there is a clash of fundamentalisms going on that the 
clash of civilisations might become a self fulfilling prophecy.  It is becoming a 
political reality, while remaining a political construct, a discourse about that 
reality: like the case of the illegal invasion of Iraq proves so eloquently. The 
war on terror that spawned terrorists, the war against al Qaeda that brought it 
to Iraq, and brought it to Europe, as the Istanbul, Madrid and London 
bombings prove: the enemy within. The real battle of our age will be not to 
lose the battle against this self-fulfilling clash of civilisations.  But is reality 
not stronger than the will of some to turn the tide? The description of reality 
might in the end decide whether we win or lose. 
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The city of scarcity  
Migration, with much of its resultant misery, is of course, and will be one 

of the major social and political problems of the 21st century. With such rapid 
demographic shift, serious frictions are inevitable. Opposed to the angry 
identities of the global South, there are the anxious identities of the North.  

As we are writing this paper (January 2010) we are facing the worst food 
crisis in forty years. 1,2 billion people on the planet face hunger. We are back 
to the percentage of 1970. Scarcity is ours. Of course, town planners will insist 
it is simply a question of good design and planning. But planning, however 
laudatory, is not a panacea. A shift in human movement and consciousness has 
resulted in a form of catastrophe. Crowding has become the daily pattern for 
most urban dwellers in Western countries. The combination of tourists, 
migrants, including members of the international bourgeoisie who trade 
countries as part of the bonus culture, has produced an airless environment. 
From train stations to airports, to public institutions even to the apparent 
sanctity of famous cathedrals the crowd has become paramount 

Scarcity of space has begun. Trams are heaving, cities are packed, and yet 
even more crowds are coming; crowds we can barely imagine. The so-called 
jungle that was cleaned up near the closed centre of Sansgate gives a less 
innocent example: the only way to deal with the illegal migrants trying to 
make it across the channel into the imaged paradise called UK. is… scorched 
earth tactics. Just smoke them out and destroy their most humble shacks and 
make shift tents. Can we put these images of crowded trams, crowded 
museums and smoking out the camps of illegal migrants together? It we could, 
it might give us a more complete picture of what future crowds will mean.  
We have to add the war refugees to this picture: the Iraq war has produced 5.2 
million refugees. In Eastern Congo and Somalia, the refugee situation is 
potentially even more explosive. Nigeria might be next on the list. The Nobel-
prize winning playwright, Wole Soyinka has declared that his country was 
now a “failed state” and was heading towards a “break-up” with all the 
resultant consequences. Moreover the ecological refugees have entered the 
picture. Bangladesh and Haiti must be high up on this list. Latest estimates are 
that there are already some 30 million world-wide.  

Scarcity will be our destiny. The animals and plant will feel it too. Many 
species will extinguish as we know already, it is happening as we speak. 
Nature itself has entered an era of scarcity, as one of its species is taking up 
too much space. The ferocious vector of progress and infinite growth, the 
vortex of hypermodernity, is hitting the limits of the ecosystem, of a finite 
planet.   
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In ‘The planet of slums’ life has returned to a sort of state of nature, a 
jungle, a place of survival, very harsh on kids, who are left on their own to 
survive: this fact has already its cinematic consecration: from Cidade de Deus 
to Slum Dog Millionaire. The planet of slums is the planet of kids. 

However, the urban problem is not solely a third world crisis; a mere 
internet tweeting game where smug people gleefully list urban disasters of the 
world. It affects North America and many European countries. England, in 
particular seems close to the edge of a catastrophe (although relative by third-
world standards). Much of the problem is demographic. From 1971 to 2001 
the population of UK rose by 2.7 million. Between 2001 and the beginning of 
2010 the population rose by a further 2.8 million. This means the population 
has grown more in the last nine years than in the previous 30 years. This 
acceleration in an already overcrowded island must give cause for concern.  

London and its surrounding areas are at the nexus of this issue. Between 
1991 and 2001 the city population has increased by 262,000. Since 2001 the 
population has risen by 400,000.  The pace of growth has increased in a 
metropolis already bursting at the seams, and whose transit systems can barely 
cope. It is estimated by planners that the city urgently requires an additional 
500,000 living units, and that the problem is growing worse. 

 Moreover the urban structure and architectural character of the city is 
rapidly changing. Within the next three years, nine very tall skyscrapers will 
be built, including three: Columbus Tower, Bishopgate Tower and the London 
Bridge, which will all exceed by some distance the present tallest building in 
London: Canary Wharf. The unparalleled and sudden rise of a shining 
corporate skyscraper London will no doubt be matched by funky, play-time 
restaurants; boutique hotels; designer bars and trendy conveyor-belt sandwich 
shops. The cultural impact of this rarefied financial compound moves 
constantly beyond its narrow geographic site. Some of inner-city London, 
buoyed by limitless banking wealth, has followed the aesthetic/ market logic 
of cutting edge, slick living, or designer-antique. But a large part of the 
unofficial inner centre remains, and will remain, in flux, caught between, in 
the best sense a small scale market economy of immigrant shops and 
traditional markets, of rich and poor living in propinquity; in the worst sense, 
overcrowding, ethnic conflict, a chilling lack of civility, dilapidated buildings 
and, if any profound economic downturn occurs, potential dystopia. 246 

 But it seems that by a strange turn of events many of the outer suburbs 
have been the most ravaged. North- West London once dubbed ‘Metroland’ 

 
246 While trying to edit this text, the London rights of summer 2011 seem to have fulfilled 
John’s notes of last year, John lives in London since some 30 years. 
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by the poet, John Benjamin have already altered beyond recognition. The 
uniform rows of houses, terrorised by the constant traffic, have been extended 
and botched often to the extent where it is impossible to date them or even 
fathom how they are constructed. The pleasant little front gardens of 
yesteryear have become unsightly car parks. The over-all appearance is 
reminiscent of an up-market shanty-town. But immediately outside London 
the situation is no better. The semi-rural lands surrounding the Capital, and 
some other English cities, have gradually vanished, replaced by a totally 
synthetic environment of widening roads, new housing estates and vast retail 
warehouses. An increasing population is constantly dispersing. Planning or 
design, however, laudatory, cannot fully compensate for a basic lack of space.  

But London is not alone. When Koolhaas (or the Harvard Project on the 
City) claimed: “Lagos is not catching up on us. Rather we may be catching up 
with Lagos.” - he was not merely composing a witty aphorism. A visit to the 
Paris suburbs is a salutary lesson against empty idealism. Other unlikely cities 
like Malmö in Sweden and Brussels are showing signs of stress. The myth that 
first world cities are inhabited by the elderly and are decreasing in population 
is outmoded. It does not stand up to statistical examination. New York and 
Madrid have shown a steady increase of population over the past decade. Inner 
Paris has increased by 2.61% and Inner-Ring Paris by 7.13% from 1999 to 
2006 (INSEE Census). Brussels has increased from 1,006,749 to 1,080,790 
during roughly the same period. Even notably well- known previously 
depopulating cities like Milan and Sheffield have reversed the population 
decline over the past years. At present many European cities and especially 
their surrounding areas are proliferating - with residents and tourists - at a 
remarkable rate. Space is a major issue and one that is likely to increase over 
time. This is symbolically reflected in so-called places of repose within cities: 
many art museums - The Louvre, the Uffici, the Prado, Tate Modern and 
MOMA are so perpetually packed that they are more an experience of crowds 
than a contemplative, aesthetic experience. Other cultural institutions are 
showing equal signs of distress. 

Much of the situation can be explained by the idealised rise of tourism 
within many cities. The tourist zone (a combination of reverential, often fake 
historicism and a simulated carnival spirit) has steadily expanded in most 
urban centres. Although the expanding numbers of tourists can be largely 
explained by greater facility and consumerism, it is also a product of a rising 
population even within countries where people can afford leisure travel. 
Moreover the steady expansion of the tourist zone within most cities has 
further aggravated the disturbance, segregation and dispersal of the 
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fragmented city. Within this overcrowded state, the city could develop into an 
urban jungle, an insoluble bedlam where anarchy is close to the surface. 
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De negatie van de natuurtoestand. Voorbij 

thanato- en zoöpolitiek: een pleidooi voor 

kosmopolitiek

Lieven De Cauter (ism. Rudi Laermans�)

(notities, zomer 2009- augustus 2011) 

 “The affirmation of the political is the affirmation of the state of Nature” 
Leo Strauss 

Inleiding: uitzonderingstoestand vs natuurtoestand  
Het begrip natuurtoestand, dat behoort tot de klassieke begrippen van de 

politieke filosofie,  voor eeuwig verbonden met de namen Hobbes en 
Rousseau, speelt geen centrale rol in de hedendaagse discussies. Zowat alle 
recente artikels of boeken die over het onderwerp te vinden zijn, leveren bijna 
zonder uitzondering academische commentaar bij de genoemde denkers. Dat 
is verbazingwekkend. Want wij gaan uit van de hypothese dat de terugval in 
de natuurtoestand een van de belangrijke denkfiguren zou kunnen worden om 
de geopolitieke en ook politiek-antropologische situatie in de 21ste eeuw te 
begrijpen. Somalia, een land zonder centraal gezag, is er het meest evidente, 
bijna spreekwoordelijke voorbeeld van. Maar zou het niet kunnen dat de 
natuurtoestand, als begrip, kan helpen om ook andere fenomenen beter te 
begrijpen: de chaotische politieke ordening en ook de hang naar het buiten, de 
extreme sensaties, naar het reële, zoals die in reality tv tot uiting komt? Het 
kan geen toeval zijn dat een van de beroemde formats, expeditie Robinson, 
uitdrukkelijk een enscenering is van de natuurtoestand. In zijn essay Oog in 
Oog met de burgeroorlog sprak Enzensberger van een soort diffuse, 

 
� elementen van deze tekst zijn geschreven in samenwerking met Rudi Laermans, sommige 
paragrafen zijn overgenoemen uit zijn leesnotities bij Schmitt, met het oog op een samen te 
maken boek over de Natuurtoestand, dat er tot op heden niet is gekomen. Alle posities, 
interpretaties en ook de mogelijke vergissingen in deze tekst zijn echter de mijne.   
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veralgemeende burgeroorlog, hij noemde het de ‘moleculaire burgeroorlog’. 
Deze mogelijkheid van een universele latente burgeroorlog wordt geleverd 
door een stad als Beiroet. In deze tekst concentreren we ons op de politieke 
theorie, op de rol van het begrip natuurtoestand in het concept zelf van het 
politieke.   

Dit opgraven van het oude begrip natuurtoestand heeft ook een strategische 
functie als alternatief voor het begrip uitzonderingstoestand. De 
uitzonderingstoestand (en het kamp als zijn belichaming), zoals hij verschijnt 
in het werk van Giorgio Agamben, is terecht een van de meest invloedrijke 
politieke en filosofische concepten van deze tijd geworden. Maar het 
paradigma heeft zijn beperkingen: niet alles kan in termen van 
uitzonderingstoestand worden begrepen en, wat tegenstanders graag 
opwerpen, onze politieke ruimte is niet zonder meer een concentratiekamp. 
Natuurtoestand en uitzonderingstoestand verhouden zich als tegengestelden, 
men kan ze schematisch als volgt tegenover elkaar stellen: de 
uitzonderingstoestand is een exces van soevereiniteit van bovenaf, de 
natuurtoestand is een implosie of afwezigheid van soevereiniteit van onderuit. 
Is het mogelijk het concept van de natuurtoestand terug op te nemen en te 
denken als aanvulling op concept van de uitzonderingstoestand à la Agamben? 
Die vraag trachten we te belichten vanuit Schmitt’s the concept of the polical 
(eerste versie 1927, heruitgegeven in 1932) en de commentaar die de jonge 
Leo Strauss daar in 1928 bij schreef. Schmitt was zo onder de indruk dat hij de 
tekst hier en daar aanpaste.  

 
Politiek als thanotopolitiek  

In Begriff des politischen, vertaald als The concept of the political, 
definieert Carl Schmitt het politieke, het begrip van het politieke, zoals 
bekend, als de beslissing over het onderscheid tussen vriend en vijand. Hij 
vertrekt daarbij van een analogie: zoals moraal berust op het onderscheid 
tussen goed en kwaad, esthetica op het onderscheid tussen mooi en lelijk, 
economie op het onderscheid tussen winstgevend en verlieslatend, zo ook 
berust politiek op een onderscheid: “The specific political distinction to which 
political actions and motives can be reduced, is that between friend and 
enemy.”247. De vijand is ‘the other, the stranger; and it is sufficient that he is, 
in an especially intense way, existentially something different and alien, so 
that in the extreme case conflicts with him are possible’248. Hij kan ook als 

 
247 Carl Schmitt, the concept of the political, Chicago University Press, 1996,  p.26.  
248 Schmitt,  o.c, p. 27. 
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lelijk, slecht en economisch schadelijk worden afgeschilderd, maar ‘de 
autonomie van het politieke’ blijkt uit het feit dat het onderscheid vriend en 
vijand onafhankelijk van deze tegenstellingen kan worden gemaakt. Alleen de 
betrokkenen kunnen dit onderscheid beoordelen: met andere woorden het 
politieke (als onderscheid tussen vriend en vijand) heeft geen enkel criterium 
buiten zichzelf.  

Een vijand bestaat alleen als een collectief van mensen een ander 
gelijkaardig collectief bevecht. Het vijandbegrip in de politiek is dat van een 
publieke vijand249. En Schmitt benadrukt dat het hier niet kan gaan over 
metaforische vijanden, zoals tegenstrevers in partijpolitiek of een debat, of 
over concurrenten, zoals in de economie. In tegenstelling tot deze onschuldige 
vormen van strijd, is de politiek altijd gegrond in een strijd op leven en dood. 
Schmitt insisteert daarop en stelt herhaaldelijk dat de politiek zijn specifieke 
betekenis krijgt vanuit de mogelijkheid van de dood: “The friend, enemy, and 
combat concepts receive their real meaning precisely because they refer to the 
real possibility of killing”250. De strijd, de oorlog of de burgeroorlog, met als 
inzet doden of gedood worden, vormt de existentiële basis van de politiek. Een 
wereld zonder oorlog, zonder ‘vijandelijkheden’, zou een wereld zijn zonder 
politiek. De ‘vijandelijkheid’ is de essentie van de politiek. Het is vanuit de 
extreme mogelijkheid van het gevecht op leven en dood dat voor Schmitt de 
werkelijk politieke dimensie verschijnt: “From this most extreme possibility 
human live derives its specific political tension”251. Of nog duidelijker stelt hij 
dat de ‘definitie van de politiek’ berust op ‘the meaningful antithesis whereby 
men can be required to sacrifice life, authorized to shed blood, and kill other 
human beings”252. Deze opvatting van politiek zou men kunnen benoemen als 
thanotopolitiek. 

Foucault voerde aan het einde van het eerste deel van zijn geschiedenis van 
de seksualiteit het uit 1976 begrip biopolitiek in, dat hij meer uitwerkte in de 
laatste les van zijn collegereeks van datzelfde jaar aan de Collège de France, 
verschenen als ‘Il faut defendre la société’253. De oude soevereiniteit liet 
mensen leven, maar kon ze het leven ontnemen, met andere woorden 
soevereiniteit was het recht om te beslissen over de dood. De nieuwe 
soevereiniteit, die opkomt met de moderne staat in de negentiende eeuw en 
met het idee van gouvernement en gouvernementalité, (dat intussen in het 
Engels school maakte als ‘governance’), en die Foucault ziet als een 

 
249 ibidem, p.28. 
250 ibidim, p. 33. 
251 ibidem, p. 35. 
252 ibidem. 
253 Foucault, la volonté de savoir,  en il faut defendre la societé. 
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aanvulling op disciplinering, geeft leven. Via demografische politiek, hygiëne, 
preventie, volksgezondheid, gezinspolitiek, zal de staat zich moeien met het 
biologische leven van de onderdanen, eerder dan met het ter dood brengen 
ervan. Deze wijze van machtsuitoefening die tekenend is voor de opkomende 
moderne staat en nog meer voor de welvaartstaat, noemt hij biomacht of 
biopolitiek. Tegenover het begrip biopolitiek stelt hij elders terloops het begrip 
thanatopolitiek254. Maar omdat thanotopolitiek hoort bij de oude 
soevereiniteit, heeft men recentelijk gefocust op het begrip biopolitiek 
(Agamben, Virno, Negri & Hardt, en een hele secundaire literatuur).  

Politiek als thanotopolitiek betekent: het politieke staat niet in het teken 
van het goede leven (zoals Aristotels beweerde), maar van de dood. Niet van 
de legitimiteit maar van de existentiële confrontatie, niet van de 
maatschappelijke organisatie, maar de oorlog, als desorganisatie (als war, 
warre, verwarring). Bij Schmitt moet men dat heel letterlijk nemen: de ultieme 
lakmoestest van het politieke is de eis om het eigen leven te wagen en dat aan 
anderen te ontnemen. Wanneer we deze definitie van politiek bekijken in het 
licht van het onderscheid van Foucault tussen biopolitiek en thanotopolitiek, 
dan moeten we besluiten dat Schmitt resoluut kiest voor thanotopolitiek. De 
Schmittiaanse opvatting van politiek is wezenlijk thanotopolitiek, met die 
verschuiving dat het hier niet alleen gaat de soeverein is die onderdanen het 
leven ontneemt maar een soevereine groep die een andere naar het leven staat. 
Het verschil is niet wezenlijk, omdat de soevereine entiteit bij uitstek, zoals 
later blijkt in het essay, de staat is (en dus de soeverein van die staat). 

Toch kan men volgens Schmitt politiek en oorlog niet gelijkstellen: 
politiek is geen oorlog; oorlog is de voorwaarde, niet de inhoud: “War is 
neither the aim nor the purpose nor even the very content of politics. But as an 
ever present possibility it is a leading presupposition which determines in a 
characteristic way human action and thinking and thereby creates a spefically 
political behaviour’255. Dit staat niet alleen mijlenver af van Aristoteles 
politiek als de discussie over en de inrichting van het goede leven, maar ook 
van Arendt: politiek handelen (action) is niet het stellen van onsterfelijke 
daden in de openbare ruimte, als ruimte van het verschijnen, maar berust op de 
eeuwige mogelijkheid van de oorlog. Schmitt is zich overigens terdege van 
bewust van het feit dat politiek in zijn opvatting wezenlijk thanotopolitiek is. 
Het is de dood die de eenheid en soevereiniteit van een politieke entiteit (staat 
of groep) maakt: ‘Door deze macht over het fysieke leven van de mensen 

 
254 Noch in la volonté de savoir, noch in il faut defendre la societé gebruikt hij de term 
thanotopolitiek. Waar ook weer precies? In Dits et Ecrits ergens.   
255 Schmitt, o.c, p 34. 
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verheft de politieke gemeenschap zich boven elke andere vorm van 
samenleven of maatschappij’256. Of nog: ‘De politieke eenheid moet eventueel 
het offer van het leven verlangen’257. Of in een langere formulering: “In any 
event, that grouping is always political which orients itself toward this most 
extreme possibility. This grouping is therefore always the decisive human 
grouping, the political entity. (…) and it is sovereign in the sense that the 
decision about the critical situation, even if it is an exception, must always 
necessarily reside there.” 258 

De politieke groepering is letterlijk en figuurlijk de beslissende instantie: 
zij die uiteindelijk, vanuit de mogelijkheid van de oorlog en de burgeroorlog, 
over alle andere groepen en instituties binnen de maatschappij beslist. Hier is 
het verband met de Politische theologie onmiskenbaar: soeverein is hij die 
beslist over de uitzondering. Er is wel een verschil: in Begriff des Politischen 
laat Schmitt de groep soeverein zijn, in de Politische theologie is de soeverein 
eerder gedacht als één, met macht beklede persoon. Maar wezenlijk is het de 
bereid tot geweld, tot dood en oorlog die soevereiniteit bepaalt. Soevereiniteit 
is die oorlogsbereidheid. De entititeit die de wil tot oorlog verliest, verliest 
zijn soevereiniteit. Daar zit een grond van waarheid in. Men denkt hier 
onwillekeurig aan de ‘naoorlogse’ verhouding tussen (het oorlogsmoeë) 
Europa en (het immer oorlogzuchtige) Amerika.  

Hoewel Schmitt tracht de politieke groepering zo abstract en neutraal 
mogelijk te denken in zijn definitie van het politieke, toch heeft hij uiteraard 
niet zomaar aan elke willekeurige groepering op het oog. Voor hem is de 
politieke entiteit bij uitstek de staat: “That the state is an entity and in fact the 
decisive entity rests upon its political character” 259. En de staat is decisief 
omdat hij het politieke belichaamt. Zonder staat geen politiek: “Were this 
entity to disappear then the political itself would disappear.” 260 

Wanneer de eenheid van de staat uiteenvalt, herhaalt het politieke 
oeronderscheid van vriend en vijand zich binnen de staat: de burgeroorlog. 
Maar de burgeroorlog is proto-politiek omdat het een gevecht is om de 
soevereiniteit. De burgeroorlog (als oorlog van allen tegen allen - Hobbes) is 
de eerste figuur van de politiek als natuurtoestand, de permanente 
mogelijkheid van oorlog tussen staten de tweede figuur van de natuurtoestand, 
die Schmitt vooral voor ogen staat. Het is dat wat Strauss zal toelaten om in 

 
256 Schmitt 1932 nl 81  
257 Schmitt 1932 nl 102. 
258 Schmitt, o.c, p. 38 ).  
259 ibid, p.44. 
260 ibid, p.45.  
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het spoor van Schmitt, enigszins gechargeerd, te natuurtoestand centraal te 
stellen in de strijd tegen de liberale negatie van de politiek.  

In zijn commentaar bij The concept of the political van Carl Schmitt doet 
Leo Strauss inderdaad een merkwaardige uitspraak (die letterlijk het motto, de 
motor van deze tekst vormt): “The affirmation of the political is the 
affirmation of the state of Nature” (Strauss 1928: 118). Zoals gezegd, moet 
men voor ogen houden dat Schmitt en Strauss vooral denken aan 
internationale politiek, aan de verhouding tussen soevereine staten. Omdat de 
staat intern gepacificeerd is, vervalt in principe de politieke spanning tussen 
vriend en vijand. In die zin zou men kunnen opwerpen dat hier sprake is van 
een overdracht, een analogie. De reële verhouding tussen soevereine staten is 
als die van de soevereine subjecten in Hobbes filosofische fictie van de 
natuurtoestand. Wat betekent het dat de affirmatie van het politieke de 
bevestiging inhoudt van de natuurtoestand? In eerste instantie dat de politiek 
berust op, altijd gefundeerd is in, de mogelijkheid van oorlog, omdat er geen 
instantie is die hoger staat dan de soevereine staten. En dat is de hobbeisaanse 
premisse: zonder soevereiniteit heerst er een oorlogsituatie, omdat iedereen 
soeverein is en dat leidt tot conflicten. Wellicht betekent het orakel van 
Strauss alvast ook dit: dat de nadruk en focus op biopolitiek in de recente 
theorievorming de voorrang van de thanotopolitiek enigszins heeft 
overschaduwd.  

 
Thanotopolitiek als paleopolitiek 

Men zou vanuit Foucault kunnen stellen dat Schmitt teruggrijpt naar een 
archaïsch begrip van politiek, om zo te zeggen terugkeert naar het ancien 
régime. Het is niet de politiek die het biologische leven van de onderdanen 
beheert maar de politiek van de oude soeverein die het leven neemt. Met 
andere woorden: politiek als thanotopolitiek is paleopolitiek. Schmitts 
definitie van politiek (net zoals die van soevereiniteit uit Politische theologie: 
“soeverein is hij die beslist over de uitzondering”) negeert volledig de vraag 
naar de legitimiteit of geldigheid van politieke macht. Schmitt veronderstelt 
een volstrekte autonomie van de politieke machtsuitoefening, los van haar 
democratische of zelfs juridische legitimiteit. Zijn impliciete perspectief is dat 
van politieke leiders die binnen of namens staten in principe soeverein om 
macht werven of daarover beschikken, in een arena die enkel is bevolkt door 
bevriende of vijandige politieke actoren. De soeverein is, zij het op een 
onuitgesproken manier, voor Schmitt altijd alleenheerser, tiran of dictator: hij 
die beslist over de uitzondering en dus uiteindelijk is hij degene, wiens woord 
de wet vervangt, wiens woord de wet is. De soeverein, van wie de wet uitgaat 
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en die dus boven de wet staat, belichaamt de uitzonderingstoestand als 
opheffing van de wet, concludeert Agamben niet onterecht. Over het gebruik 
van zijn macht hoeft hij daarom geen verantwoording af te leggen; evenmin 
moet hij zich bekommeren om de transformatie van zijn macht in gezag of 
autoriteit door het inroepen van externe referenties als ‘de demos’ (of haar 
vertegenwoordigers) of legale procedures en constitutionele principes.  

Zowel de negatie van de legitimiteitsvraag als de reductie van ‘het begrip 
politiek’ tot twee typen van elkaar uitsluitende (’subjectieve’) verhoudingen 
(of vriend, of vijand: geen tussenweg mogelijk) toont het verzwegen 
referentiepunt van Schmitts essay, waar overigens in het commentaar al vaak 
op is gewezen: de politiek is een staatszaak, ofwel binnen één staat, ofwel 
tussen staten (noteer echter de ambiguïteit door het introduceren van de 
mogelijkheid van politieke verhoudingen in economie, etc.). Als staatszaak 
involveert ze enkel de direct bij het staatsbestuur betrokken elite, geen daaraan 
uitwendige actoren als een ambtenarij, een parlement, een publieke opinie, of 
een ‘demos’ van kiezers. Politieke theorie komt voor Schmitt neer op 
staatsleer, in strikte zin, onder nadrukkelijke veronachtzaming van het plurale 
karakter van het modern-democratische politieke systeem. Deels hangt deze 
invalshoek samen met Schmitts juridische benadering van de politiek. Deze 
eenzijdigheid wordt echter niet gethematiseerd, integendeel: in heel het oeuvre 
van Schmitt is ‘het politieke’ op een quasi-ontologische manier identiek met 
de staatsproblematiek zoals ze aan de staatsleider(s) verschijnt: wie zijn de 
vrienden, wie de vijanden? 

Hier speelt een voormoderne notie van politiek: de staat is (de) soeverein, 
zoals tevens blijkt uit de nadruk op de eenheid of identiteit van de staat. In het 
voorwoord uit 1963 geeft Schmitt dat zelf ook toe: ‘Het tijdperk dat op de 
staat is gebaseerd, loopt thans ten einde. (…) De staat als het model van de 
politieke eenheid, de staat als de drager van het meest verbazingwekkende 
monopolie, namelijk het monopolie van de politieke beslissing (…) wordt 
onttroond’261. Die staat kende intern enkel politie (ordehandhaving), geen 
politiek: ‘Binnen een dergelijke staat bestond daadwerkelijk enkel politie en 
geen politiek meer; of men moet hofintriges, rivaliteiten, frondes en pogingen 
tot opstand van malcontenten, kortom ‘storingen’, als politiek bestempelen. 
(…) Politiek in grote zin, hoge politiek, was destijds enkel buitenlandse 
politiek, dat is de politiek die werd bedreven tussen soevereine staten 
onderling die elkaar als zodanig erkennen en die, op basis van die erkenning, 
beslisten over wederzijdse vriendschap, vijandschap of neutraliteit’. Dus: ‘Er 
was werkelijk ooit een tijd waarin het zinvol was de begrippen staat en 

 
261 Nederlandse versie, p. 46-47. 
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politiek aan elkaar gelijk te stellen’– en die tijd was duidelijk die van het 
Ancien Règime, niet die van de democratische rechtsstaat.  

Een andere manier om hetzelfde te zeggen: Schmitt negeert de driedeling 
en scheiding van de politieke macht in uitvoerende, wetgevende en 
rechterlijke macht. Dat volgt uit zijn polemische houding tegen tegenover het 
liberalisme, wat Strauss in zijn commentaar benadrukt, zonder erbij te zeggen 
dat het opheffen van de scheiding van de machten een andere woord is voor 
totalitarisme. Schmitt’s conceptie van politiek reduceert alle politiek tot de 
uitvoerende macht en reduceert soevereiniteit tot de beslissing over de 
uitzondering en de uitzonderingstoestand. Schmitt’s idee van soevereiniteit is 
paleopolitiek omdat: hij de soevereiniteit denkt als vol, als één en ondeelbaar. 
Maar dat wordt tegengesproken door de politieke constitutie van de meeste 
moderne staten en door de geschiedenis ervan. Politiek is strijd, geen oorlog 
(zoals Mouffe en Laclau benadrukken). En de plek van de soevereiniteit is niet 
vol maar leeg (Lefort). Men wordt met macht bekleed, de moderne soeverein, 
de koning in een parlementaire democratie, heeft een ceremoniële 
machtsfunctie: hij symboliseert de eenheid en de soevereiniteit van het land, 
maar veel macht heeft hij niet. ‘Volle soevereiniteit’ is totalitair: de dictatuur 
gebaseerd op de permamente uitzonderingstoestand. Kortom: de ware 
soevereiniteit is voor Schmitt de uitzonderingstoestand, de ultieme politieke 
daad is gewelddadig: de oorlog, de revolutie of de burgeroorlog. Of nog 
scherper: alle ware soevereiniteit is dictatuur, alle ware politiek is 
thanotopolitiek.   

Schmittt grijpt terug naar een archaïsch, premodern begrip van politiek, 
omdat hij  zich openlijk afwendt van van de Weimarrepubliek en het 
liberalisme. Men zou kunnen zeggen dat Schmitt, in die tijd lid van de 
National-Sozialistische partij,  met de eerste (1928) en tweede uitgave (1932) 
van zijn tekst, anticipeert op de ‘totale staat’, waar alles op elk moment 
politiek kan worden. Daarom ook de loochening (zij hij het niet altijd even 
consequent) dat de politiek één sfeer naast andere sferen of domeinen is: het is 
het fundament van alle andere levensferen, juist omwille van de mogelijkheid 
van dood. Het totalitarisme is een eerste figuur van een terugkeer van de 
politiek, uit de slaapverwekkende liberale neutraliseringen van de politiek en 
de crisis van het parlementarisme (we verwijzen hier naar Krise des 
Parlementarismus, een essay dat hij in 1927 publiceerde, en waarop het 
Begriff  een vervolg is).  
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De affirmatie van de politiek als natuurtoestand 
In zijn commentaar bij Schmitt the concept of political, veralgemeent Leo 

Strauss de definitie van Schmitt en maakt haar polemisch karakter tegen het 
liberalisme duidelijker. Vertrekkend van Schmitts stelling dat de liberale staat 
met zijn nadruk op de autonomie van de sferen (economie als 
privésfeer/sector, politiek als publieke sfeer, en cultuur als derde sfeer) een 
depolitisering en neutralisering van het politieke inhoudt (eigenlijk uit een 
toegevoegd essay), ziet Strauss Schmitts tekst en zijn opvatting van het begrip 
als één lange polemiek met het liberalisme. Wat Schmitt een depolitisering en 
neutralisering noemt, zet Strauss nog aan door het een negatie van het 
politieke te noemen. In zijn commentaar (uit 1928) schrijft hij dat het 
liberalisme aan zijn eind gekomen is, opgebruikt is, dat het moet vervangen of 
gecountered worden door (met de woorden van Schmitt)  “een ander 
systeem”262, dat een polemiek met het liberalisme programmapunt nummer 
één is en dat het politieke, dat in het liberalisme verborgen is, aan het licht 
moet worden gebracht: “Depoliticization not only is the accidental or even 
necessary result of the modern development but it is its original and authentic 
goal; the movement in which the modern spirit has gained its greatest efficacy, 
liberalism, is characterized precisely by the negation of the political. If 
liberalism has already become implausible, if it accordingly must be countered 
by “another system”, then the first word against liberalism must in any case 
be: the position of the political263.  

Dit is een programma dat Leo Strauss zelf als levenstaak zal opnemen. In 
die zin zou men zijn tekst over Schmitt kunnen beschouwen als een 
programmatekst. Daarna gaat hij dit programma uitwerken op zijn eigen 
esoterische manier. Omdat de filosofie waarheden verkondigt die incompatibel 
zijn met de stad - denk aan Socrates: het goddeloze van de filosofie komt altijd 
in conflict met de “pious myths” en “noble fictions” van de polis -  moet de 
filosoof esoterisch schrijven (zoals hij uiteenzet in Persecution and the art of 
writing264).  

 
262 Schmitt schrijft dat er in de huidige politiek eigenlijk geen ander coherent systeem of 
politieke theorie is dan het liberalisme. Strauss ‘interpreteert’: er moet een “ander systeem” 
komen tegen het liberalisme. Strauss radicaliseert Schmitt voortdurend en laat hem dingen 
zeggen die strikt genomen niet in de tekst staan, In zekere zin wil Strauss Schmitt dwingen 
om het achterste van zijn tong te laten zien, maar daartoe manipuleert hij de tekst. In zijn 
latere geschriften wordt dit zijn methode: het is bij Strauss nooit helemaal duidelijk wie aan 
het woord is: Strauss zelf of de auteur die hij bespreekt en citeert. Dat hoort ongetwijfeld bij 
zijn esoterische denkstijl.   
263 Strauss in Schmitt, o.c, 99-100.  
264 Zie daarover ook Sadia Drury, The political ideas of Leo Strauss, Palgrave, 2005 (1988).  
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De aanval op het liberalisme voert Strauss uit door een aanval op de 
relatieve autonomie van de sferen. Het liberale antwoord op vraag naar het 
wezen of de genus van de politiek is volgens hem:  cultuur. Politiek is deel 
van de totaliteit van de menselijke denken en handelen. Maar voor Strauss is 
dit ‘culturalisme’ van het liberalisme een eerste doelwit en strijdpunt: ‘(…) the 
understanding of the political implies a fundamental critique of at least the 
prevailing concept of culture”265 Politiek is niet, zoals Natorp zei, ‘a province 
of culture’. Schmitt is daar niet altijd even duidelijk over, Strauss 
‘verduidelijkt’ en radicaliseert Schmitt. Het zou, zegt Strauss, een misverstand 
zijn om te denken dat Schmitt, naast de autonomie van de cultuur, het 
esthetische, de moraal, de wetenschap en de economie nu ook de autonomie 
van het politieke zou willen funderen266.  

En dan komt Strauss met een filosofische goocheltruc op de proppen: een 
om zo te zeggen ‘naturalistische’ opvatting van cultuur. Cultuur is geen 
autonome geestelijke productie maar de cultivering van de natuur; of dat nu 
het cultiveren van grond of de cultivering van de menselijke natuur is. Dit 
bewerken is niet alleen het verzorgen van de natuur maar ook de strijd ertegen. 
Omdat we nu de cultuur vooral opvatten als de cultivering van de menselijke 
natuur is cultuur de cultivering van het sociaal dier, dat zijn de menselijke 
relaties voor elke cultuur. Dat is voor Strauss de natuurtoestand: ‘Because we 
now understand by culture primarily the culture of human nature, the 
presupposition of culture is primarily human nature; and because man is by his 
nature an animal sociale, the human nature on which culture is based is the 
natural social relations of men, that is, the way in which man, prior to all 
culture, behaves towards other men. The term for the natural social relations 
understood in this manner is status naturalis. One can therefore say: the 
foundation of culture is the status naturalis.”267 Cultuur is de cultivering van 
de natuur, dus de cultuur is gebaseerd op de natuurtoestand. Dat is kort door 
de bocht, vooral omdat het de solitaire mens van Hobbes onmiddellijk tot 
sociaal dier maakt, maar toch de oorlog van allen tegen allen mee 
vooronderstelt. Want, zoals later zal blijken in de tekst, de affirmatie van de 
politiek veronderstelt volgens Strauss dat de mens slecht is: gevaarlijk en in 
gevaar. Maar voorlopig stelt deze goocheltruc Strauss in staat om Hobbes te 
introduceren in zijn discussie van Schmitt: “Hobbes understood  status civilis 
as opposition to status naturalis, this is status belli (not actual war but 
disposition of war), in Schmitt’s words this possibility of war is the essence of 

 
265 (Strauss in Schmitt, p 102) 
266 ibid.  
267 (Strauss 105) 
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politics. It follows that for Schmitt the political is the state of nature that 
underlies every culture.268. De natuur wordt nogal snel gelijkgeschakeld met 
oorlog, maar dat wordt verdoezelt door een retorische truc: Schmitt herstelt 
volgens Strauss de hobbesiaanse natuurtoestand in zijn glorie: ‘Schmitt 
restores the hobbesian concept of the state of nature to a place of honour269.  
Dat voor Hobbes het een toestand van oorlog tussen individuen is en voor 
Schmitt tussen groepen (vooral naties), beschouwt Strauss als volslagen 
onbelangrijk. Daarover kan men discussiëren. Maar een nog veel belangrijker 
verschil is dit: Hobbes wil uit de natuurtoestand en dus de oorlog weg – door 
het sociaal contract, de afstand van macht aan de soeverein. Voor Schmitt 
betekent weg willen van de oorlog een depolitisering. Dus, zegt Strauss, 
Hobbes negeert het politieke. In een voetnoot noemt hij Hobbes zelfs ‘de 
antipolitieke denker’270.  

Bij Hobbes is er volgens Strauss echter geen volledige negatie van de 
politiek, want de natuurtoestand blijft bestaan in de relaties tussen staten. Maar 
het fundamentele verschil tussen Hobbes en Schmitt is voor Strauss dat bij 
Schmitt de staat kan vragen aan zijn leden om te sterven, en niet bij Hobbes. 
Want bij Hobbes is de basis van de staat het vrijwaren van het leven.  
Daardoor is hij volgens hem de aartsvader van het liberalisme: want het recht 
op leven is een onontvreemdbaar mensenrecht (en dus natuurrecht) voor 
Hobbes en het individu heeft voorrang op de staat en bepaalt zijn doelen en 
grenzen. Voor Strauss legt Hobbes daarmee de fundamenten van de 
mensenrechten in de liberale betekenis. Hobbes verschilt van het latere 
liberalisme omdat hij vertrekt vanuit de slechtheid van de mens terwijl latere 
liberalen geloven in de natuurlijke goedheid van de mens. Volgens Strauss is 
het zelfbesef van het liberalisme een “filosofie van de cultuur” en daardoor 
vergeet het liberalisme de fundering van de cultuur, de natuurtoestand “that is 
human nature in its dangerousness and endangeredness”. Tegen deze negatie 
van het politieke door Hobbes en meer nog door het liberalisme, stelt Schmitt 
volgens Strauss een affirmatie van het politieke. En daarmee kunnen we de 
kernformule van Strauss’ tekst begrijpen: ‘the affirmation of the political is the 
affirmation of the state of nature”271. Het politieke affirmeren betekent ja 
zeggen tegen de natuurtoestand, tegen machtspolitiek, tegen het recht van de 

 
268 (Strauss, 1929, 105  onze cursivering) 
269 (Straus 105) 
270 Onder de indruk van de aanval van Strauss op Hobbes als vader van het liberaal denker 
en antipolitiek denker, zwakt Schmitt zijn eigen tekst aanzienlijk af: in de eerste versie 
noemt hij hem: de grootste politieke denker, in de tweede versie, en in de derde:  (zie boek 
over Schmitt-Strauss) 
271 (Strauss 118) 
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sterkste, tegen onderdrukking en vooral tegen oorlog, ja ook tegen de 
doodstraf, ja tegen de totale soevereiniteit die wezenlijk gedefinieerd wordt 
door zijn recht om het leven aan de onderdanen te kunnen ontnemen: 
thanatopolitiek. Als de natuurtoestand het wezen is van de politiek, dan is 
inderdaad alle politiek thanatopolitiek. Of omgekeerd geformuleerd: alle 
thanotopolitiek heeft de natuurtoestand als haar verborgen paradigma. Althans 
volgens Strauss: “the political is the state of nature that underlies every 
culture.” We kunnen het dus nog scheper formuleren: alle politiek heeft haar 
paradigma in de natuurtoestand omdat alle politiek thanatopolitiek is en met 
noodzaak moet zijn. Of nog Politieke is niet ‘de kunst van het mogelijke, maar 
de kunst des doods.   

 
De Totale Staat en de aanval op de autonomie van de sferen  

Het politieke heeft volgens Schmitt geen eigen domein, geen eigen sfeer, 
maar bestrijkt potentieel alle domeinen. ‘Iedere religieuze, morele, 
economische, etnische of andere tegenstelling verandert in een politieke 
wanneer ze sterk genoeg is om de mensen effectief als vriend en vijand te 
groeperen’272. De religieuze gemeenschap die tegen andere strijdt, is ook een 
politieke eenheid (Schmitt geeft het voorbeeld van kruistochten en heilige 
oorlogen273, wij denken onwillekeurig aan de politieke islam, de Israelische 
religieuze kolonisten of de Tea Party). Dat is natuurlijk erg actueel om de 
opkomst van het fundamentalisme te begrijpen: het fundamentalisme is niets 
anders dan het politiek worden van religie. Hetzelfde geldt voor de 
arbeidersklasse die de klassenstrijdidee ernstig neemt: de andere klasse wordt 
klassevijand.274. Schmitt stelt nadrukkelijk dat in de 19de eeuw het domein van 
de economie gedurig ‘politiek’ wordt, in dubbele zin: klassenstrijd, maar ook 
economisch bezit dat een politieke macht wordt. Dit is dus een afzwakking 
van de gelijkstelling van de staat met politiek. Aan het slot van zijn essay, na 
de diatribe tegen het liberalisme, stelt Schmitt: ‘Dat de economische 
tegenstellingen politiek geworden zijn en het begrip ‘economische 
machtspositie’ ontstaan kon, bewijst enkel dat de overgang naar het politieke, 
net zoals vanuit elk inhoudelijke domein, ook vanuit de economie bereikt kan 
worden’. Of: ‘de economie (is) een politicum geworden’275 . 

Voor Schmitt is het politieke overal: ‘Het politieke kan zijn kracht 
ontlenen aan de meest uiteenlopende gebieden van het menselijke leven, aan 

 
272 (Schmitt NL, 71) 
273 [p81] 
274 (72) 
275 (110). 
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religieuze, economische, morele en andere tegenstellingen. Het duidt geen 
eigen domein van de werkelijkheid aan, maar alleen de graad van intensiteit 
van een vereniging of scheiding van mensen’.276 Dat is cruciaal: alles kan 
politiek worden en erger nog: de politiek kan alles opslorpen. Voor Schmitt 
bestaan er geen neutrale afgescheiden domeinen van het morele, het 
esthetische, het economische, of althans deze neutraliseringen en 
depolitiseringen zijn liberale schijn. In de “totale staat”, die duidelijk zijn 
sympathie wegdraagt (en in 1932 is dit veelbetekenend) kan alles op elk 
moment politiek worden: “As a polemical concept against such neutralisations 
and depoliticalizations of important domains appears the Total State, which 
potentially embraces every domain. This results in the identity of state and 
society. In such a state, therefore, everything is at least potentially political 
(…)”277 Dit is misschien een van de duidelijkste passages waarin Schmitt zich 
tot het totalitarisme bekend. In de totale staat kan de privésfeer, maar ook de 
culturele sfeer, politiek worden. Dat is precies wat het totalitarisme heeft 
verwezenlijkt: de opslorping en opheffing van de privésfeer (door 
afluisterpraktijken, razzia’s van de SS of de KGB, etc), de opheffing van de 
culturele sfeer (door zuiveringsacties in de kunst en de universiteit, waarbij 
alle ontaarde elementen of klassevijanden naar kampen werden gestuurd of 
geliquideerd), de opheffing van de economie als privé sector door een 
planeconomie (vijf jaren plannen, oorlogseconomie, in elk geval een door 
politiek aangedreven en bepaalde economie). Dit leidt ons naar een 
fundamentele vraag: kan men pleiten voor een opheffing van de autonomie 
van de sferen, zonder een totalitaire politiek te verdedigen278?  

Voor Schmitt gaat het om een historische noodzaak. In een aantekening bij 
de tweede uitgave uit 1932, voegt hij eraan toe: “The development can be 
traced from the absolute state of the eighteenth century via the neutral 
(noninterventionist) state of the nineteenth to the total state of the twentieth 
century.”279 Na een beknopt overzicht van de theorieën over de verhouding 
tussen staat en maatschappij vanaf Jacob Burkhardt, karakteriseert hij de 
politieke situatie in Duitland (we zeggen en schrijven 1932) als “a situation in 
which society is no longer integrated into an existing state (as the German 
people in the monarchical state of the nineteenth century) but should itself 
integrate into the state”. En volgens hem kan dat alleen in een totale, lees 
totalitaire staat: “this situation necessitates the total state (…)”. Hij citeert met 

 
276 (74)   
277 (Schmitt, E 22) 
278 Ik denk hier met name aan Giorgio Agamben, dat is de reden voor ons twistgesprek (zie 
a quarrel on heterotopia, elders in dit boek.   
279 (Schmitt, 1932: E 23). 
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instemming een aantal onbekende auteurs als Smend en ook deze uitspraak 
van een zekere H. Trescher (weliswaar over Hegels leer van de scheiding der 
machten): “The most vigourous penetration of all societal spheres by the state 
for the general purpose of winning for the entirety of the state all vital energies 
of the people”280. Gezien de publicatiedatum, kan men niet anders dan daarin 
een pleidooi voor de totale mobilmachung van het national-scocialisme lezen, 
totalitaire politiek van het ergste soort. Schmitt besluit: “In actuality it is the 
total state which no longer knows anything absolutely nonpolitical, the state 
which must do away with the depoliticalizations of the nineteenth century and 
which in particular puts an end to the principal that the apolitical economy is 
independent of the state and that the state is apart from the economy”281.  Dit 
kan gelden als een oproep voor een totalitaire politiek.  

Achter de versmelting van economie en politiek (die ook in het door 
Schmitt bewonderde Leninisme programmapunt nummer ééen was), steekt 
hier overduidelijk de penetratie van de privésfeer door het politieke, wat, naast 
de doortastende alomtegenwoordigheid van geheime diensten, ertoe leidt dat 
alle kunst en cultuur de officiële partijlijn moeten volgen (of geliquideerd 
worden) en iedereen de plicht heeft tot verraad van ‘klassenvijandige’, 
contrarevolutionaire of ‘rasvijandige’ houdingen of uitlatingen. De vigorous 
penetration of all societal spheres maakt van deze gedroomde politisering een 
nachtmerrie. Deze aanval op de autonomie van de sferen heeft met andere 
woorden ‘ernstige’ consequenties (veel ernstiger dan het feit dat alle kunst 
wezenlijk een spel is en altijd geweest is): de afwijzing van de autonomie van 
de cultuur en de kunst als vrijblijvend entertainment slaat vroeg of laat om in 
een restloze zuiveringsactie tegen kunstenaars en intellectuelen. Die is er van 
meetaf aan ingebakken. De relativering van de privé-sfeer en de persoonlijke 
vrijheden (vooral de bescherming tegen afluisterpraktijken en weidverspreide 
angst en paranoia) als burgerlijk en achterhaald, is een vrijbrief voor 
staatsterreur. De staat waarin niets meer apolitiek is, kent geen privéleven 
meer. Een bekend voorbeeld is dat kinderen van de Hitlerjugend hun ouders 
verklikten. Deze universele verklikking is het waarmerk van alle totalitaire 
regimes. En alle kunst en cultuur staat in de totale staat in dienst van de staat, 
alle andere kunst is decadent, ongermaans, ontaard of klassevijandig, 
reactionair, en moet dus uitgeroeid worden. In alle totalitaire staten moet de 
autonomie van de kunst en cultuur opgeheven worden: de zuivering van de 
universiteiten, de opsluiten van kunstenaars en intellectuelen (als ras of 

 
280 (Schmitt 1932: E 25) 
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klassevijanden) is dan logisch en onvermijdelijk. Men weze dus 
gewaarschuwd, telkens als politici oproepen tot inmenging in de cultuur.   

Ook Strauss benadrukt in zijn commentaar dat politiek geen autonoom 
gebied is naast de andere, en wel precies vanuit de opvatting van politiek als 
thanatopolitiek: “(…) war is the dire emergency not merely within an 
“autonomous” region – the region of the political – but for man simply, 
because war has and retains a “relationship to the real possibility of physical 
killing”; this orientation, which is constitutive for the political, shows that the 
political is fundamental and not a “relatively independent domain” alongside 
others. The political is “the authoritative”’282. Dit verband tussen het dodelijke 
van de politiek en de afwijzing van de autonomie van de sferen is essentieel. 
Scherp gesteld: wie opkomt tegen de autonomie van de sferen, kiest voor 
totalitaire politiek als thanatopolitiek. (Of hij moet geloven in een staatsloze 
anarchie. Vraag is natuurlijk of deze ook niet met noodzaak in doodspolitiek 
ontaardt.    

Volgens Strauss gaat het Schmitt om een verdediging van de ernst. Als het 
politieke, dat wil zeggen de oorlog, verdwijnt en de cultuur autonoom wordt, 
dan wordt cultuur entertainment: na een typisch straussiaanse lezing van een 
Schmitt-citaat waarin hij het woord entertainment als het ware opgraaft als een 
kristal, schrijft hij: “(…) politics and the state are the only guarantee against 
the world becoming a World of entertainment, a world of amusement, a world 
without seriousness”283. Voor Strauss verliest het leven door de 
automonisering van de cultuur zijn ernst. En hij en Schmitt willen die ernst op 
morele gronden verdedigen: “The affirmation of the political is ultimately 
nothing other than the affimation of the moral.”284 Het sofisme van Strauss 
bereikt hier een ongekend hoogtepunt: de oorlogszucht zonder meer moet 
verdedigd worden in naam van de fundamenteelste, en daarom hoogste 
moraal. In een kortsluiting van twee van zijn sleutelformules, stelt hij: “the 
affirmation of the nature state is ultimately nothing other than the affirmation 
of the moral.” Met andere woorden: de natuurtoestand, de oorlog van allen 
tegen allen, is de kern van de moraal. Maar Hobbes had gelijk: in de 
natuurtoestand bestaat geen moraal en kan er ook geen moraal of recht 
bestaan, (behalve het recht op zelfverdediging en het recht van de sterktste). 
Daarvan de basis maken van de moraal is pure sofistiek. Dit is (extreem)rechts 
nietzscheanisme.  

 
282 (Strauss, 104) 
283 (Strauss  E 116) 
284 (Strauss:  E  ). 
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Deze heroïsche moraal die in de opoffering van het leven en de 
mogelijkheid van de dood, het ultieme fundament van de waarde en de 
waardigheid ziet, is de moraal van het autoritair totalitarisme en een agressief 
militarisme. “Therefore the affirmation of the political as such is the 
affirmation of fighting as such, wholly irrespective of what is being fought 
for.”285 Dus: militarisering over de gehele lijn. Goede politiek is 
oorlogszuchtige politiek. Alle vechtlust en oorlogszucht moet daarom 
eigenlijk worden aangemoedigd - waarvoor gevochten wordt, doet er niet toe, 
zegt Strauss ex pressis verbis. Deze affirmatie van het vechten op zich dat 
totaal onverschillig is tegenover waarom gevochten wordt, zou men politiek 
hooliganisme kunnen noemen, maar voor Strauss is het een edele opdracht, 
een roeping. Er moet een front  gevormd worden tegen de vijanden van de 
politiek: de liberale opvatting die politiek definieert vanuit open debat (zoals 
Schmitt duidelijk maakte in zijn Krise des Parlementarismus), en dus vanuit 
een pacificatie. Strauss gaat daar zeer ver in: ‘He who affirms the political as 
such respects all who want to fight; he is just as tolerant as liberals – but with 
the opposite intention: whereas the liberal respects and tolerates all “Honest”
convictions so long as they merely acknowledge the legal order, peace, as 
sacrosanct, he who affirms the political as such respects and tolerates all 
“serious” convictions, that is, all decisions oriented to the real possibility of 
war.”286 Dat is duidelijk. Men weze dus gewaarschuwd dat men moet uitkijken 
met de verdedigers van de ernst. Om het in een boutade te zeggen: Bush en 
Cheney maar ook Osama Bin Laden en Al Quaeda verdienen meer respect dan 
Ghandi, Marten Luther King, Desmond Tutu of Mandela.  

Maar de aanval op het liberalisme is slechts voorspel. Het liberalisme 
wordt vol minachting terzijde geschoven als een neutrale hindernis die het 
zicht op de ware vijand belemmert. De wereldhistorische veldslag die Schmitt 
volgens Strauss ziet, is deze: “The polemic against liberalism can therefore 
only signify a concomitant or prepatory action; it is meant to clear the field for 
the battle of decision between the “spirit of technicity”, the “mass faith that 
inspires an anti-religious this-worldly activism” and the opposite spirit and 
faith, wich, as it seems, still has no name. 287 

Dit citaat verdient een uitgebreide commentaar. Vooreerst is het niet 
moeilijk in ‘het anti-religieuze wereldse activisme’ het communisme te zien. 
En wat nog geen naam heeft in 1928 voor Strauss (of Schmitt? – de 
verwarring wordt hier compleet en is door Strauss ook zeker bedoelt), heeft 

 
285 (Strauss in Schmitt : E120) 
286 (Schmitt E 120) 
287 ”.Strauss in Schmitt,  E 121 [§ 35] 
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intussen vele gedaantes aangenomen: katholieke consevatisme, fascisme, 
nationaal-socialisme, frankisme, neo-conservatisme, fundamentalisme. 
Strauss’ eigen bijdrage bestond erin de filosofische stamvader te zijn van het 
Amerikaanse neoconservatisme. Nu begrijpen we eindelijk hun overtuiging 
dat alleen militarisme de wereld (of toch minstens Amerika) kan redden. Of 
die overtuiging oprecht is of niet, doet er niet toe, want politiek wordt volgens 
Strauss (niet volgens Schmitt, of niet noodzakelijk) bedreven op basis van 
‘vrome leugens’ en ‘noble ficties’.   

Ten tweede (eerder dan terzijde) kunnen we opmerken dat Schmitt 
tegenstelling tussen ‘the spirit of technicity’ en wat nog geen naam heeft, een 
zeldzame vlaag van (Heideggeriaanse?) zinsverbijstering is: het fascisme was 
door en door doordesemd van de geest van de techniek (al het romantische van 
het volkishe en de heimat en de natuur was maar ideologische omkleding). De 
‘spirit of technicty’ is natuurlijk terug te vinden in de kern van zowel het 
communisme, het fascisme als het neoconservatisme. Het zijn alle drie door en 
door technofiele ideologieën (ik denk hier wat het neoconservatisme betreft 
natuurlijk aan het rapport Rebuilding America’s defenses van The Project for 
A New American Century, waarin naast Irak en zo, het pleidooi voor een 
space force en een lofzang op de technologische “revolution in military 
affairs”, het hele document overheerst). En nu weten we ook waarom: als de 
oorlog (van alle staten tegen alle staten) het wezen is van de politiek, en het 
wezen en motor van de technologie oorlogstechnologie is, dan is technologie 
wezenlijk voor (dit soort totale) politiek. Men zou dit het syllogisme van de 
thanotopolitiek kunnen noemen.  

Een derde, laatste, korte opmerking (bij het bovenstaande Strauss-citaat): 
we weten nu ook dat we moeten opletten voor politieke denkers die oproepen 
tot een politieke strijd voor een geest en een geloof dat nog geen naam heeft.  

 
Van de totale staat naar de ofheffing van de staat 

De politieke theorie van Schmitt (in mindere mate die van Strauss) heeft 
een aantal Italiaanse denkers diep beïnvloed. Men zou van een links 
Schmittianisme kunnen spreken. Inderdaad is de Schmittiaanse opvatting van 
politiek intussen ook doorgedrongen ter linker zijde (de zogenaamde 
operaisten, waaruit de autonomiabeweging is ontstaan: Mario Tronti, Negri en 
Hardt, Paolo Virno, zeker ook Giorgio Agamben). Maar waar Schmitt droomt 
van de totale staat, waar alles op elk moment politiek kan worden, dromen zij 
van de totale afwezigheid van de staat. Het autoritair etatisme van Schmitt 
heeft bij hen plaats gemaakt voor een anarchistisch anti- of eerder nog post-
etatisme. De menigte is cruciaal bij het terugnemen van de soevereiniteit, voor 
het afschaffen van Empire ten voordele van een wereldanarchie. Het opeisen 
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van de soevereiniteit door de menigte, de multitude is bij Negri & Hardt, of 
Virno, de crux van hun politieke theorie. Alleen slagen ze er niet in om dat in 
te vullen, ze komen niet verder dan het zien van mogelijkheden in de menigte 
van creatieve producenten onder het postforidisme. De Multitude, de menigte, 
is ook al een sleutelterm bij Hobbes. De menigte is bij Hobbes zeer aanwezig 
maar heeft een soeveriniteit die moet worden afgestaan om aan de 
verschrikkingen van de natuurtoestand, de anarchie en de chaos te ontkomen.
(Volledige soevereiniteit heeft iedereen in de natuurtoestand en het is deze 
soevereiniteit die moet worden afgestaan). Bij Hobbes is de multitude de 
reden dat er geen volkssoevereiniteit kan bestaan, de menigte kan nooit tot een 
beslissing komen. Het activeren van de multitude, die de fundamentele droom 
is van de operaisten, veronderstelt een dergelijke volle soevereiniteit; het 
veronderstelt dat de Leviathan omgekeerd tot leven komt: de soeverinteit die 
is afgestaan wordt terug opgeëist. Het (economische) communisme van het 
kapitaal wordt politiek: communisme van de multitude. Dat is de bijna 
mystieke geloofssprong die Negri & Hardt, Virno, etc maken. Want hoe dat 
moet, dat kunnen ze niet zomaar zeggen. Is de postfordistische arbeid een 
communicatieve, creatieve en collectieve arbeid, die dus de creatieve 
producenten kan emanciperen, is nog aannemelijk, maar hoe je dat vertaalt in 
een politieke emancipatie en een ontbinding van Empire, dat is tot op heden 
niet duidelijk.  

Er is een belangrijke gelijkenis met de rechtse poltieke denkers, de 
neoconservatieven (met Strauss en in zekere zin op kop): ook deze ‘extreem-
linkse’ denkers zijn tegen de liberale of sociaal democratische idee van 
autonome sferen. Ook voor Agamben bestaat er geen automome esthetische, 
morele, of economische sfeer, of althans: deze autonomie beschouwt ook hij 
als dodelijk voor de cultuur. Wie een dergelijke ‘totale’ opvatting van politiek 
huldigt, loopt het risico dat zijn theorie, uiteindelijk, een apologie wordt van 
thanotopolitiek. Misschien is de kritiek van de biopolitiek, minder dringend, 
minder fundamenteel dan de kritiek van de doodspolitiek. Sinds Foucault en 
vooral Agamben heeft iedereen (nu, ja) de neiging om biopolitiek te 
beschouwen als the worst of the worst, misschien ziet dat er anders uit 
wanneer men ze afweegt tegenover de thanotopolitiek. Of nog: misschien zien 
de aanvallen op de biopolitiek, de kritiek van de biopolitiek (vooral bij 
Agamben) er anders uit, wanneer men zich realiseert dat uiteindelijk ook deze 
critici een definitie huldigen van politiek als thanotopolitiek. Politiek als 
oorlog met andere middelen, kan ook zijn revolutionaire politiek of 
anarchistisch terrorisme (of de messiaanse denkfiguur ervan). Conclusie: op 
het moment dat iedereen het heeft over biopolitiek, doet de thanotopolitiek  
terug zijn intrede.  
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Introductie van de zoöpolitiek  

Biopolitiek is een modieuze, maar erg vage term. Het is een 
containerbegrip geworden. En vooral, hij wordt quasi uitsluitend negatief 
gebruikt. Dat is vreemd, omdat dit niet klopt met de betekenis die Foucault 
eraan gaf. Bij Foucault gaat het om een correctie op zijn eigen denken in 
termen van disciplinering. Naast de disciplinering die ingrijpt op het 
individuele lichaam, ontstaat er in de moderniteit, in de moderne staat een 
nieuwe technologie: die van het verzorgen van het leven van het collectief, 
van de soort. Is het ene disciplinerend, dan is de andere “regulatief”. Terwijl 
de disciplinering ingreep op het lichaam, richt deze nieuwe regulerende 
biomacht zich op het soortelijke, met een nieuw begrp, niet de onderdanen of 
burger, maar: de bevolking, ook in de zin van een demografische, biologische, 
statitische populatie.  

Naast de oude soevereintieit, die de onderdanen laat leven, maar wel het 
recht heeft hen het leven te ontnemen, het zwaardrecht, is biopolitiek een 
nieuwe machtstrategie, die leven geeft, en de voorbeelden van Foucault zijn 
zeker niet negatief: de opkomst van de hygiëne, indijken van moerassen, 
urbanisme, ziekteverzekering, voorlichting, etc. In zijn schets over de opkomst 
van de sociale geneeskunde is dit zeer duidelijk288.  

Disciplinering gebeurde vooral via instituties (waarvan hij in zijn meest 
bekende boeken de genealogie had geschreven: de kliniek, het asiel, de 
gevangenis), de biopolitiek is vooral een kwestie van de staat. Biopolitiek is 
de speerpunt van de moderne staat, zeker in zijn vorm van de verzorgingsstaat 
of de welvaartstaat. Demografie en urbanisme zijn de wetenschappen die deze 
regulering en verbetering van de levensomstandigheden van de bevolking 
mogelijk maken. Dus, is het vreemd dat in zowat alle literatuur die dezer 
dagen zoals bekend sterk geïnspireerd is door Agamben en Negri, biopolitiek 
zo donker en negatief wordt ingekleurd289.   

Foucault vat deze naastelkaarstelling van disciplinering en biopolitiek in 
een typische opsomming: ‘So we have two series: the body-organism- 
discipline-institutions series, and the population-biological processes- 
regulatory mechanisms- State”. De voetnoot bij deze zin is bijzonder 

 
288 ‘La naissance de la médecine sociale’, in Dits et Ecrits. Een heel belangrijke tekst omdat 
het een correctie is op zijn eerdere grote werken. Over waanzin en la naissance de la 
clinique, waar hij alles nog ziet vanuit zijn nietzscheaanse fixatie op disciplinering (als 
machtswil die zich in de onwillige lichamen graveert).   
289 Negri corrigeert dat in Commonwealth, maar hoe dat speelt in Empire en de multitude, 
zou nog onderzocht moeten worden. Dat zou ons nu te ver leiden. 
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revelerend: ‘The manuscript has “assuring” in place of “regulatory”290.’ 
Assuring: verzekerend, verzorgend. Het is verondersteld dat Foucault in de les, 
voor de symmetrie van zijn betoog zijn woordkeuze aanpaste (hoewel niet uit 
te sluiten is dat de redactie dat deed), maar het is toch veelzeggend. Het is juist 
deze ‘assurerende’ betekenis van biopolitiek die overheersend wordt in de 
verzorgingstaat en die, vreemd genoeg, het minste benadrukt wordt door wat 
ik de kritiek van de biopolitiek noem. Foucault ziet wel de gevaren in van een 
doorgedreven biopolitiek, maar alleen waar ze samenvalt met thanotopolitiek 
en disciplinering, zoals in het nazisme, wordt biopolitiek afzichtelijk.  

In een boekbespreking van een boek over biologie waarin ondere andere 
wordt aangetoond dat rassen bezig zijn aan een deracificatie, schrijft hij zelfs 
vrij lyrisch over biopolitiek: “on voit s’y formuler en toute clarté une ‘bio-
histoire qui ne serait plus l’histoire unitaire et mythologique de l’espece 
humaine à travers le temps et une ‘bio-politique’ qui ne serait pas celle des 
partages, des conservations et des hiérarchies, mais celle de la communication 
et de du polymorphisme »291 Er bestaat voor hem dus een goede biopolitiek.  
Men kan zeggen dat de biopolitiek van de ontwikkelde welvaartstaten van 
vandaag veeleer in de richting gaat van communicatie en polymorfisme dan 
van opdeling, bewaring en hierarchie. Een louter negatief beeld van 
biopolitiek klopt in elk geval niet met de opvatting van Foucault.  

Vanuit de kritiek op het begrip brede, vage biopolitiek zoals Agamben het 
hanteert292, kan men besluiten dat het om een soort begripsverwaring gaat. 
Zeker bij Agamben wordt biopolitiek, tegen de geest van Foucault in, een 
soort van dark force.  Het concentratiekamp met zijn reductie van leven (bios) 
tot naakte leven, door de ban, noemt hij het biopolitieke paradigma van de 
planeet. Dat projecteert de biopolitiek van het fascisme op de welvaartstaat. 
Dat is een vorm van verwarring eerder dan van precisie. De kampen zijn geen 
biopolitiek maar thanotopolitiek in zijn meest letterlijke en afzichtelijke 
gestalte.  

Het feit dat men in de welvaartstaat de kindersterfte teruggedrongen heeft, 
is zeker een vorm van biopolitiek, maar om die dan meteen als een dark force 
te gaan behandelen, lijkt ons niet correct en niet bevorderlijk. Biopolitiek is 
een van de verworvenheden van de moderne staat, van de moderne politiek. 
De zogenaamde ‘population transition’, de democratisering van de 
levensverwachting, is zonder meer een verwezenlijking van wereldhistorisch 

 
290 Society must be defended. p. ? Het zou ons te ver leiden om dat nu op te zoeken.  
291 Bio-histoire et biopolitique, in Dits et écrits, II,  p 97. 
292 Zie Rudi laermans, ‘Soevereiniteit, biopolitiek en moderniteit: een kritische lezing van 
Giorgio Agambens Homo sacer’, in het digitale tijdschrijf Krisis. 
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belang; een verwezenlijking die men vanuit de longue durée moet 
beschouwen als een van de doelen van alle politiek: het goede leven in de 
polis is altijd uit geweest op levensverlenging, eerst via mystiek (taoisme en 
boedhisme) dan via de antieke zorg om het zelf (epicurisme en Stoa), later via 
de moderne geneeskunde en de biopolitiek van de verzorgingsstaat.  

De nieuwe biopolitiek, die Agamben op het oog heeft, denken we maar aan 
de biometrie, de body screenings, de hele controle en veiligheidstechnologie 
die zich verspreid heeft sinds 9/11, of de reductie tot naakte leven van 
illegalen, of de orgaantransplantatie of   - al deze machtstechnologiëne werken 
niet op het niveau van de soort, maar op het niveau van het individu en zijn 
zonder meer disciplinerend. Dus ze vallen, in termen van Foucault eerder 
onder de technologieën van disciplinering dan onder de technologien van 
regulering. Daarom pleiten wij om deze vormen van biopolitiek te vatten 
onder de term zoöpolitiek: zoals biopolitiek de bescherming is van het naakte 
leven (zoë) door het te verzorgen met lichaamscultuur, met hygiëne, met 
voorlichting, met kinderopvang, etc door het bekleden met rechten, met 
burgerschap, met cultuur (en er dus bios, bekleed leven van te maken), zo is 
zoöpolitiek de reductie van de mens tot naakt leven, of dat nu gaat om body 
screenings of de rechteloosheid van illegale migranten.  

Het onderscheid tussen bios en zoe, dat heel Agambens Homo sacer-cyclus 
schraagt, vraagt in feite om een onderscheid tussen biopolitiek en zoöpolitiek.  
Wij zijn ervan overtuigd dat deze term de begripsverwarring in de tegelijk al 
te ruime en al te negatieve opvatting van biopolitiek, aanzienlijk zou kunnen 
ophelderen. Biometrie, body screenings, al deze technieken zijn, als men de 
redenering van Foucault volgt, niet onder biopolitiek te vatten, daarom dus 
zoöpolitiek. Dat is geen louter scholastiek van termen. Zoöpolitiek is het punt 
waar biopolitiek overgaat in thanotopolitiek. Denken we maar aan 
Guantanamo of Abu Graib, dan is alle abstracte scholastiek van de 
terminoliogie meteen misselijkmakend concreet. Terwijl biopolitiek, zoals uit 
de boekbespreking en het lyrische, bijna utopische, in elk geval hoopvolle 
citaat bleek, volgens Foucault eerder geroepen is om over te gaan tot 
kosmopolitiek. 

 
De terugkeer van de thanotopolitek  

De terugkeer van de thanotopolitiek doet zich niet alleen voor in de theorie 
maar ook in de praktijk. Sinds 9/11 is de doodspolitiek weer helemaal terug. 
De war on terror is niet alleen een planetaire uitzonderingstoestand, maar 
vooral een permanente, oneindige oorlog. In Afghanistan, Irak, Israël wordt 
volop en bewust de kaart getrokken van de politiek als thanotopolitiek, van 
politiek als permanente oorlog. In zijn boek over de Israëlische bezetting, 
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onder de laconieke titel Israel’s Occupation, vraagt Neve Gordon zich af 
waarom de Israëlische bezetting a) in haar lange duur zo relatief weinig 
slachtoffers heeft gemaakt, en b) waarom het aantal slachtoffers zo 
angstwekkend stijgt. Zijn hypothese is dat de Israëlische politiek van 
overheersing door hegemonie/pacificatie is mislukt en dat Israël nu grijpt naar 
repressie, dus van biopolitiek overschakelt op thanatopolitiek. Deze hypothese 
is om zo te zeggen profetische gebleken. Tijdens de massale aanval op de 
Gazastrook van (kerstmis) 2008, was het opzet om zoveel mogelijk te doden, 
volgens de Israëlische oervorm van de shock and awe-theorie: de zogenaamde 
madman theory (Chomsky293).  

Het moet gezegd: Negri & Hardt zijn zich terdege bewust van deze 
terugkeer van de thanatopolitiek in het hedendaagse Empire onder de vorm 
van permamente oorlog als planetaire uitzonderingstoestand: “In today’s 
‘metapolitics (…) peace appears to be merely the continuation of war by other 
means. An entirely relative alterity of a policing action continuously 
excercised over the globalized polis, under the state-of-exception jurisdiction 
of never-ending war” En Negri en Hardt legggen ook expliciet de link met een 
Schmittiaanse opvatting van politiek: “Peace is no longer the ‘solution’ of war 
[but] the procedural condition inherent to the conduct of war founded on the 
distinction between friend and enemy. In this context, which we might call 
opacification, Schmittian decisionism (…) now serves Empire”294.

Deze affirmatie van de politiek als affirmatie van de natuurtoestand is de 
basisgedachte van de Amerikaanse neoconservatieven waarvan een aantal niet 
toevallig zelfverklaarde en andere crypto-straussianen zijn. Allen hangen zij 
de these aan dat sinds thucydides politiek oorlog is en dat daarom in 
internationale politiek de UNO geen rol heeft te spelen. Richard Perles 
uitspraak kort na het begin van de illegale inval in Irak: ‘Thank God the UN is 
dead’, is uiterst symptomatisch. In deze affirmatie van de natuurtoestand als 
permanente bereidheid van oorlog en als essentie van de politiek zien zijn 
natuurlijk een glansrol weggelegd voor een imperiaal Amerika. Pax
Americana of de natuurtoestand, betekent eigenlijk: De hegemon kan er alleen 
zijn op basis van een politieke affirmatie van het feit dat er tussen staten een 
natuurtoestand heerst. De Hegemonie van de sterkste (staat) veronderstelt dat 
er geen internationaal recht, laat staan een orgaan is boven de staten. De 
(Amerikaanse) neoconservatieven pleiten in feite, in allerlei vormen en 
gedaanten, simpelweg voor het recht van de sterkste.  

 
293 zie Het ontstaan van Schurkenstaten, elders in dit boek.  
294 (Antonio Negri, Peace and War) 
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Een hypothese zou in dit verband kunnen zijn, dat de neoconservatieve 
politiek, die haar hoogtepunt bereikte tijdens de eerste ambtstermijn van W. 
Bush, zal doorwerken op zachtere manieren: zoals de politiek onder Blair een 
neoliberalisme was met een menselijk gelaat, zo is het beleid van Obama niet 
veel anders dan een neoconservatieve internationale politiek met een 
menselijk gezicht. Het neoconservatisme kan men opvatten als de openlijke of 
latente paradigma van politiek vandaag. In feite - dat is onze hypothese - is 
alle internationale politiek vandaag beheerst door een vorm van 
neoconservatisme295.

De war on terror kon men opvatten als een planetaire 
uitzonderingstoestand, maar de huidige politieke situatie kan misschien ruimer 
en beter begrepen worden als een een entropisch imperium: een mix van 
uitzonderingstoestand en natuurtoestand, een internationale rechtsorde als een 
eeuwige potentiële oorlog zonder echte soeverein. Deze kan alleen worden 
bedwongen door een Pax Americana (of een andere wereldoverheersing296). 
Inderdaad, de terugkeer van de natuurtoestand, functioneert, of kan 
functioneren als een neoconservatieve onheilsprofetie. De redenering is 
simpel: Pax Americana of de chaos. Omdat politiek toch altijd en wezenlijk 
een oorlog van allen tegen allen is en berust op het recht van de sterkste, is er 
een soeverein nodig die orde schept: de preeminence van Amerika, Amerika 
als wereldpolitie. Het werk van Robert Kaplan is zo’n neoconservatieve 
onheilsprofetie. In warrior ethos pleit hij overigens onomwonden voor een 
heidens oorlogzuchtige cultuur.297   

 
Tegen het entropisch imperium. Kosmopolitiek als uitkomst. Een pleidooi 
voor ‘antipolitiek’  

Het enige echte antwoord op het entropisch imperium, als een 
monstercombinatie tussen planetiare uitzonderingstoestand (de niet te winnen, 
diffuse en dus permanent oorlog tegen de terreur) en de terugval in de 
natuurtoestand (de failed states, de state ending zoals in Irak, overheersing 

 
295 Er stond ‘een linkse of rechtse vorm van neoconservatisme’. Bij een eerste eindredactie 
maakte ik er een voetnoot bij ‘Ik zou hier even moeten nadenken wat ik bedoelde met links 
neoconservatisme. Ik vrees dat ik dat zou moeten schrappen, maar ik laat het nu, omdat dit 
compendium voorlopig een work in progress is, maar even staan’. Nu, bij een tweede 
eindredactie, nee, nog niet de definitieve, helaas. Schrijf ik: ‘Op straffe van ... een 
definitieve breuk met Agamben’. En dus: ‘Nee, schrappen die handel’.  Je kan Agamben, 
laat staan Negri en Hardt onmogelijk neoconservatief noemen. Trouwens de lectuur van 
Commonwealth heeft mij een stuk meer overtuigd van de kracht van Negri’s denken dan 
Empire. Wordt vervolgd... 
296 Een Pax Chinensis is perfect denkbaar, hoewel het niet bijzonder goed bekt. 
297 zie daarover Sloterdijk, Woede en Tijd. 
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door chaos), als te verijdelen ‘planetaire wantoestand’, bestaat in een 
ecologische, sociaal rechtvaardige politiek, in één woord: een ecologische en 
socialistische wereldpolitiek. In het licht van de ecologische catastrofe als 
derde natuurtoestand298, is een en blijft andere wereld is niet alleen mogelijk 
maar vooral noodzakelijk. We beseffen dat men de wereld niet kan verbeteren 
zonder hem af te schaffen, maar vandaag de dag geldt meer dan ooit: de 
wereld verbeteren betekent zijn afschaffing tegen gaan. Maar hoe? Wel, door 
te beseffen waar we voor staan, en de uitdaging aangaan, zoals Benjamin zei: 
uitgeslapen maar zonder mensheidsoplossingen. Radicaal maar niet 
extremistisch. Een eco-sociaal, democratisch wereldsysteem is de enige goede 
optie in het licht van globalisering en global warming. Tegenover de sceptici – 
het is gemakkelijk om de Verenigde Naties weg te honen en de hoop op een 
hervorming van de Veiligheidsraad naar de Griekse kalender te verwijzen of 
de ecologisten als geitenwollensokken idealisten te verslijten  -  houden we 
juist dit beeld van het entropisch imperium, met zijn combinatie van 
uitzonderingstoestand en terugval in de natuurtoestand voor;  als afschrikking, 
als worst case scenario. Het lijkt me belangrijk dit te benadrukken299.  

De opvatting van politiek als wezenlijk thanatopolitiek, reduceert alle 
politiek tot de uitvoerende macht, maar echte politiek begint slechts met de 
scheiding der machten. De rest is tirannie, dictatuur, of anarchie, dus ofwel 
uitzonderingstoestand of natuurtoestand. Tirannie en anarchie, de 
noodtoestand en de natuurtoestand zijn de extremen van de politiek, niet de 
polen ervan: ze vallen om zo te zeggen buiten de politiek. In de natuurtoestand 
van de anarchie en de dictatuur van de noodtoestand is er in zekere zin geen 
politiek, het politieke wordt er volledig geabsorbeerd door ofwel de partij, de 
grote roerganger, de censuur, ofwel in het andere extreem door de chaos, de 
anarchie, de maffia-praktijken, de warlords, de bendes etc. Beide extremen 
betekenen het einde van het politieke (of eventueel spelen ze zich af voor het 
begin). De burgeroorlog noemt Schmitt terecht proto-politiek, men zou de 
oorlog dan metapolitiek kunnen noemen, of hooguit hyperpolitiek300. Politiek 
moet steeds proberen deze extremen te vermijden en uit te sluiten: het is de 
taak, indien niet de definitie zelf van de politiek, als de kunst van de polis. Het 
entropisch imperium nu, is die orde die teert op de combinatie van beide 
extremen: op enerzijds de chaos en anderszijds de imperiale 

 
298 zie daarover De verwarring van Pentheus, elders in dit boek. 
299 Ook en vooral tegenover mijn linkse vrienden, geen geen pap zullen lusten van dit 
donker boek in het boek, deze Heart of Darkness. 
300 (de term postpolitiek is helaas al gereserveerd voor governance en consensuspolitiek, 
goed bestuur als management in plaats van politiek gebaseerd op echte politieke keuzes, 
dus eerder huishoudkunde dan staatskunde, eerder economie dan politiek) 
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uitzonderingstoestand, op enerzijds de al dan niet latente burgeroorlog en 
anderszijds de permanente oorlog. Het entropisch imperium is in die zin een 
perverse synthese van de Aristotelische extremen: anarchie, tirannie, 
oligarchie. Hebbes. Dat is de nieuwe piramide. Je kan het nu blindelings 
invullen. Waar Negri de monarchie situeerde probeerden de 
neoconservatieven een tirannie te installeren (de niet zo “benevolent 
hegemony” van de VS met haar The pre-emptive empire strikes back 
strategie); waar Negri de aristocratie situeerde (het IMF, etc), zien we nu een 
oligarchie aan het werk in figuren als Wolfowitz en Paulson, en de 
bonussenvretende bank ceo’s, waar Negri de democratie situeerde (de vn, de 
religies, de pers) moeten we nu de anarchie onder ogen zien (het terrorisme, de 
piraterij, de rellen, etc).301  

Tegenover de (straussiaanse) glorificatie van de natuurtoestand als de 
definitie zelf van politiek, vertrekken wij van het tegendeel: politiek is de 
onophoudelijke ‘annihilering’ van de natuurtoestand. De essentie van de 
politiek is niet oorlog maar woorden, the transformatie van oorlog in een 
discursieve orde, debat en deliberatie, in wetten en beleidsplannen, in checks 
and balances. Want het politieke gaat niet over vrienden en vijanden, maar 
over de transformatie ervan in tegenstrevers en opponenten.  De 
schmittiaans/straussiaanse opvatting van politiek is paleopolitiek, omdat ze 
regresseert naar een archaïsche conceptie van politiek, voor de scheiding der 
machten in de rechtstaat, voor de moderne vormen van bestuurlijkheid.  

Dat is vanuit een straussiaans perspectief ‘antipolitiek’. 302 So be it. 
Ware politiek kan vandaag alleen maar ‘kosmopolitek zijn’303, zowel in de 

zin van kosmopolitisch als in de ecologische, kosmische, kosmologische 
betekenis: een politiek die op planetaire schaal, via open discussie en 
compromissen, via checks and balances, streeft naar een rechtvaardige orde 
tussen mensen en een duurzame vrede met de natuur. Hoe deze kosmopolitiek 
te denken?  

Misschien moeten we te rade gaan bij de oude Kant, en wel bij een 
voetnoot uit een late tekst, ‘Idee voor een universele geschiedenis vanuit 

 
301 Tot zover een summiere uiteenzetting van een concept dat mij al jaren achtervolgt (sinds 
de Capsulaire Beschaving, het was de titel van het besluit, maar dat ik nooit echt kon 
conceptualiseren. Ik geef toe dat er nog een weg te gaan is.  Maar dat zou ons nu te ver 
leiden.        
302 In de lijn waarin Strauss Hobbes een antipolitiek denker noemde omdat het gaat om de 
bescherming van het leven. Dat het sociaal contract ophoudt wanneern de soeverein de 
burgers niet langer beschermt maar bedreigt, is een uiterst belangrijke gedachte van 
Hobbes. Maar het zou een aparte behandeling vergen.   
303 Kosmopolitiek is een term van Isabelle Stengers, die ook werd opgenomen door Bruno 
Latour en Ulrich Beck  
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kosmopolitisch perspectief’ (Idee zu einer Algemeinen Geschichte in 
Weltbürgerlicher Absicht). Laten we die tekst heel kort samenvatten om de 
voetnoot te contextualiseren304. Het grootste probleem waar de natuur de 
mens voor heeft gesteld, is het bereiken van een burgerlijke rechtsstaat, waarin 
de grootst mogelijke vrijheid gepaard gaat met de begrenzing ervan met het 
oog op de vrijheid van anderen. Maar omdat iedereen zijn vrijheid misbruikt, 
is de realisering van de rechtsstaat moeilijk en gebeurt daarom laat. ‘Alleen de 
toenadering tot deze idee is ons door de natuur gegeven.’ Dat is de oneindige 
opgave. Zonder internationale rechtsregeling van de verhouding tussen staten 
kan de volkomen maatschappelijke organisatie niet gerealiseerd worden. Het 
antagonisme tussen staten kan alleen worden opgelost door een volkerenbond. 
Men kan de geschiedenis van de mens opvatten als het proces van de 
realisering van een verborgen natuurplan: de volkomen nationale en 
internationale maatschappelijke ordening als de enige toestand waarin alle 
aanleg van de soort zich volledig kan ontwikkelen. Dat deze zo’n 
honderdvijftig jaar later werd gerealiseerd, in de vorm van de Verenigde 
Naties, maakt Kants toekomstvisioen behoorlijk indrukwekkend. De 
filosofische poging, stelt Kant ten slotte, om de geschiedenis op te vatten als 
een verborgen natuurplan dat op de eenmaking van de mensheid uit is, moet 
als mogelijk en voor dit plan bevorderlijk worden beschouwd. Kant suggereert 
met andere woorden dat wanneer we beseffen dat we op weg zijn, we minder 
zullen verdwalen.  

Zoals bekend wilde Kant met zijn drie kritieken drie vragen beantwoorden: 
Wat kan ik weten? Wat moet ik doen? Wat mag ik hopen? Nadat hij in Kritik 
der reinen Vernunft de eerste en in zijn Kritik der praktischen Vernunft de 
tweede vraag had beantwoord, bleef in de Kritik der Urteilskraft de derde 
vraag strikt genomen onbeantwoord. Dat er een doelgerichtheid zit in de 
natuur die we waarnemen als schoonheid, als doelmatigheid zonder doel, is 
nog geen hoop. En nu komt die voetnoot op de proppen. In die merkwaardige 
voetnoot bij zijn late tekst over geschiedenis geeft Kant eindelijk het antwoord 
op zijn derde vraag: ‘Hoe het met de inwoners van andere planeten en hun 
natuur is gesteld, weten we niet. Wanneer wij echter deze opdracht van de 
natuur goed uitvoeren, dan kunnen wij er ons op voorstaan, dat wij onder onze 
buren in het wereldgebouw [‘unter unseren Nachbaren im Weltgebäude’] nog 
niet zo’n geringe rang innemen. Wellicht kan bij hen elk individu zijn 
bestemming in zijn leven volledig bereiken. Bij ons is het anders, alleen de 
soort kan dit hopen.’  

 
304 Voor een uitgebreide bespreking zie ‘Vooruitgang als oneindige opgave’, in De 
Oorsprongen of het boek der verbazing, opgenomen elders in dit boek.   
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Wat kan ik hopen? Wel, dat de mensheid als soort ooit één wordt en tot een 
volkomen internationale orde komt. Dat Kant daarvoor over buitenaardse 
wezens denkt te moeten beginnen, dat hadden we misschien niet verwacht, 
maar toch heerst er ook een gezonde boerenwijsheid in die tekst: we moeten 
ons best doen, alleen de soort kan op vervolmaking hopen, hoe het ook moge 
gesteld zijn met onze buren in het heelal (of ze nu bestaan of niet), die 
misschien perfectie kunnen bereiken in het individuele leven, of in het 
individu, onze soort kan het alleen en masse, in uitgesteld relais, via de soort. 
Via de vooruitgang, de voortgang ervan, niet door zijn biologische veredeling, 
maar zijn socio-politieke perfectionering.  

De bestemming van de vooruitgang is voor Kant de zelfbestemming van de 
mens. Bestemmingloos te durven weten dat dit het is: onze collectieve weg is 
de hoogste vervulling van de idee ‘mensheid’: alleen in een nationale en 
internationale rechtsorde vindt de mens - als soort, niet als individu - zijn 
perfectie. En dat is een oneindige opgave. Ook Derrida pleit, geheel in de lijn 
van Kant, in zijn laatste geschriften en interviews voor de democratie die altijd 
komende is, en die gestalte moet krijgen in een voortdurende versterking en 
hervorming van de Verenigde Naties.  

In die voetnoot van Kant zit eigenlijk heel het probleem van de mens en 
zijn geschiedenis, niet alleen in kosmopolitisch, maar ook in kosmisch 
opzicht. Kan het anders dat ze iets komisch heeft? En toch legt hij Kant hier 
de eerste grondslagen voor wat men recent - Stengers, Latour - kosmopolitiek 
is gaan noemen. Want een ecologisch-sociale wereldpolitiek is niet mogelijk 
zonder een internationale maatschappelijke ordening. In tijden van 
globalisering is de mensheid de facto één geworden. Het is hoog tijd dat we dit 
gaan beseffen en structuren vinden om daar mee om te gaan. De huidige crisis 
van de politiek is niets anders dan de hulpeloosheid tegenover die uitdaging. 
Het is vanuit het perspectief van het heelal en dus van de hypothetische 
buitenaardse wezens (of althans de astronauten, die de aarde voor het eerst 
zagen als blauwe planeet) dat we de aarde en de wereld zien als een 
onvermijdelijke eenheid.  

Wat Kant echt wil zeggen met de allegorie van de buitenaardse wezens is 
dit: de mens zal altijd menselijk, al te menselijk blijven. Er is geen hoop dat de 
mens zelf ooit perfect wordt (als individu noch als soort) – dus Kant is geen 
utopist die gelooft in de maakbaarheid van de mens - , maar er is wel hoop dat 
de normen en de instituties vooruitgang boeken en dat ‘de overlevering van de 
verlichtingen’ zal voortgaan, zoals die van onze uitvindingen en tuigen, en 
onze emancipaties als ‘een overlevering van opluchtingen’. Maar 
verlichtingen en opluchtingen brengen geen vervulling. (mondigheid en 
bevrijding brengen geen vervulling maar opluchting, stelde Habermas terecht). 
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Daarenboven is deze overlevering telkens bedreigd, nu weer overigens - 
daarom is het opvatten van de geschiedenis als een plan volgens Kant, en dat 
is heel slim gezien, behulpzaam om dat plan te volvoeren, het plan is dus een 
alsof: als we doen alsof er een plan is, kunnen we het uitvoeren, maar als we 
het plan laten varen, dan zal er alleen tirannie en chaos heersen. Dat zijn we nu 
aan het meemaken: we zijn de kracht om de geschiedenis als plan te lezen 
kwijtgespeeld. De wegenkaart van de geschiedenis is ons door de storm die de 
vooruitgang is geworden (volgens het bekende beeld van Benjamin uit de 
thesen over het begrip geschiedenis) uit de hand gerukt.  

Kosmopolitiek moet streven naar een mondiale bestuurlijkheid die een 
alternatief vormt voor permanente oorlog en de onhoudbare exploitatie van de 
natuur. Indien thanatopolitiek voortkwam uit de archaïsche soeverein en 
biopolitiek uit de moderne staat dan is de urgente vraag van vandaag: zal de 
mensheid een instantie uitvinden om een dergelijke kosmopolitiek te dragen 
en te realiseren? De vooruitzichten zijn somber en de tijd dringt. 
Thanotopolitiek grijpt om zich heen. We zien een terugkeer naar de oude 
‘unilaterale’,  oorlogzuchtige, ‘dodelijke’ soevereiniteit: Irak, Afghanistan, 
Gaza. Elders zien we een terugval in de natuurtoestand: Sudan, Oost Congo, 
Somalië, Ivoorkust, etc305. Anderzijds kan de biopolitiek van de welvaartsstaat 
niet langer het hoofd bieden aan de combinatie van overbevollking, migratie 
en klimaatswijziging. Sinds Nine/Eleven is de zoöpolitiek, de reductie tot 
naakt leven, de biopolitiek, de verzorging van het naakte leven, aan het 
verdringen. Als we er niet in slagen om een kosmopolitiek te realiseren, dan is 
de kans reëel dat we bewegen naar een combinatie van Empire, de 
geperverteerde imperiale piramide van Negri en Hardt (een synthese van 
tirannie, oligarchie en anarchie in plaats van een synthese tussen monarchie, 
aristocratie en democratie) en een terugval in de natuurtoestand: het entropisch 
imperium. Misschien is het al begonnen. 

 
305 Bij de eindredactie van deze tekst plaatst de Arabische lente alles in een ander 
perspectief. Maar dit vergt een aparte behandeling: zie daarover mijn ¨philosophical 
considerations on the Arab revolutions’. Hier wil ik slecht kwijt dat de genetwerkte, 
rizhomatische geweldloze maar woedende menigtes van het Midden-Oosten ons de weg 
wijzen naar een nieuwe mondiale politiek van de multitude. Zie deel XI.    
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The Logic of Entropic Empire [conclusion] 

(unwritten) 
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[Interludium�8]�
�‘Fed�up�with�limited�thinking’.�
An�interview�With�Nawal�Al�

Saadawi�

(Brussels, 2 March 2007, unpublished) 

She wrote some forty books. She was nominated more than once for the 
Nobel Prize. As a medical doctor she is a long time activist against oppression 
of women in general and against genital mutilation in particular. A play 
recently published was banned and destroyed. She is now facing two court 
cases for apostasy. Looking for safer grounds, she came to Europe, but only to 
be robbed on the train, on the way from Rotterdam to Brussels. In that 
robbery besides a good part of her savings, the manuscript of her latest book 
was stolen. Time for an interview with an angry young girl in her seventies: 
the fierce feminist activist writer Nawal El Saadawi. The interview was taken 
by Lieven De Cauter, a Belgian philosopher, who was the initiator of the 
BRussells Tribunal on the war in Iraq to which El Saadawi was a witness. 
(The interview was never published because it was considered too outspoken 
and therefore dangerous). 

 
You lived a dangerous life and your troubles never seem to stop.  
On January 28, the general prosecutor interrogated me and my daughter, 

Mona Helmi - who is also a writer and a poet -, because a fundamentalist 
lawyer filed a trial against us, accusing us of apostasy. Mona wrote an article 
in the weekly Ros El Yousef that children should be named after the mother 
and the father. This would solve the problem of two million illegitimate 
children, because now children who only carry the name of their mother are 
marked for life as illegitimate, they are second-rate citizens. This proposal was 
considered apostasy and against Islam, because there is a verse in the Qur’an, 
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that says that children should take the name of the father. I was interrogated in 
the same trial for defaming God, by trying to change the language of Qur’an: 
that we should not call God He, but He/She.  

Did you actually write that?  
Indeed, I had said in an interview that we should ‘de-masculinate’, ‘de-

gender’ God, because he is a spirit, so he has no gender, no body, and 
therefore no sexual organs. God should be neutral. So this was the crime I was 
accused of. If guilty, my head should be chopped off and my legs. 

Your legs? 
There is a punishment called El Hiraba and it consists of cutting first the 

left arm and the right leg, and then the right arm and the left leg. And to finish 
they cut the head. That is what the fundamentalist lawyer asked as punishment 
for me.   

And now you face a new trial for your latest book? 
The play ‘God resigns at the summit meeting’ was published recently in 

Cairo, by Madbouli Publishers with all my other 43 books, which the 
publisher reprinted for the book fair. The State Security went to the publisher 
and threatened him that if he didn’t destroy the entire edition, he would face 
tremendous danger. I learned from my publisher that he had in fact destroyed 
this publication, just as the police ordered him, but the play was already in the 
market for one week or so. Some of my friends read the play before the book 
fair and they advised me to leave the country immediately. They told me that 
nothing like that was ever published in the history of the Arabic language. A 
few days ago, on February 28, Al Azhar University, the highest counsel for 
religious affairs, condemned the play and is currently filing a second case 
against me, asking a severe punishment. 

Why did you write the piece? 
I actually wrote it during a stay at Duke University in 1996, but, in a sense, 

the play has been with me all my life. My grandmother taught me that God is 
justice; that God is not a book. As a child of 9, I wrote a letter to God because 
I felt discriminated in relation to my brother who could go out and play while I 
had to stay in and help my mother. When I was 13, I wrote ‘The Memoirs of 
the girl Zouad’ about this oppression (it was actually published in the 
meantime). So, God was interfering with my life from the very beginning, 
with my dreams, with my emotional life, God was there between the sheets. 
So, I wrote a play where he resigns…    
 What is the story? 

The story is that the prophets, from Ibrahim and Moses to Christ and 
Mohammed, are gathering in a summit meeting, questioning God about many 
contradictory orders in his three holy books. Quoting from the holy books, 
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they accuse him of worshipping himself, of a personal cult. Indeed the God of 
monotheism is a jealous God. The gravest crime in monotheism is to worship 
another God. God sits on his throne and tries to answer, and some witnesses 
come, like Adam and Eve, and a fictional character called Daughter of God.  
She is the young girl who represents the author. I called her that way because 
we know the son of God only, but now it appears that God has a daughter as 
well; because, if he has a son he can have a daughter too. And there are other 
characters from the tradition of Islam, Judaism and Christianity, who are 
witnesses of the injustice of the divine law. Then there is a character called 
Ibliss, the devil. He appears on the scene to tell God he resigns. He tells God 
he is tired of corrupting people: “I am tired of the job that you assigned to me: 
to whisper in the ears of people so they do evil”. So God is at a loss. He asks 
his prophets to help him appoint a new devil, for the world cannot go without 
a devil. Because, when there is no devil, nobody needs God. Then comes a 
funny scene: God looks around and wants to appoint one of his prophets in the 
role of devil, but they all refuse. The prophets go on interrogating God but 
they get into quarrels amongst themselves. God is more and more cornered 
and he cannot respond any longer, it is all so contradictory what he said and at 
the end of the summit of prophets, he resigns. The end goes like this: “He, the 
supreme God, in a voice filled with sadness says: ‘I am not longer interested in 
eternity….’” Then the police comes in and arrests the author of the play, the 
daughter of God.  
 Beautiful name, because all of us are children of God.  

Yes, but in the Old Testament God says that he has no daughters, only 
sons. 

And he is accused of sexism for that. 
Of course he is accused of sexism, but also of racism, of class bias; and for 

having ordered to kill all those who don’t believe. Why do we have 
fundamentalism? Because in the three holy books there are fundamentalist 
teachings. One Arab Parisian editor told me this could be a turning point in 
Arab culture. People will say: before ‘God resigned’ and after. He hopes it 
will start a new enlightenment in our countries. It is a political play, because 
religion is a political ideology. All political regimes from the Roman Empire 
onwards, all empires, including today’s Empire, have used religion. Bush, the 
leader of the American Empire, is using Christian fundamentalism and, in a 
sense, Islamic fundamentalism and Jewish fundamentalism. All the 
fundamentalisms have a basis in the fundamentalist teachings in the three holy 
books.  

How does Islam fundamentalism help the American Empire? 
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Ah, when I give a lecture, I make a link between global politics and local 
state politics, but I also link it to family politics and sexual politics…  I 
connect George Bush’s policy to female genital mutilation and the veiling of 
women.  

Are you a Freudo-Marxist?  
No, I don’t carry names of other people. We have to go beyond Freud and 

Marx. We are beyond Freud and Marx, beyond Foucault and Derrida. We add 
to Freud, we add to Marx. Religious people stop with their prophet. But 
philosophers go beyond philosophers. I don’t want to be called a Marxist. I 
follow my own brain. We need a new philosophy for the world… free 
thinkers, people who are not afraid of dying. I am fed up with this limited 
thinking; and with the state of the world and the revival of the most 
reactionary political and religious ideas. We still live in a jungle. Look at the 
blood every day, look at the blood in Iraq, look at the blood in Palestine, in 
Afghanistan. We are forced into famines in Egypt, in Africa, because of 
dictatorships, because of capitalism, because of the American-Israeli Empire. 
And they follow their God, they follow their Bible.  The Judeo-Christian 
fundamentalist coalition is gaining power in America.  

You were explaining the link between the American empire and 
Islamic fundamentalism?  

Take Reagan and Saddat… Reagan was a neo-colonial mind. He and 
George Bush, the father, were working with Saddat. They were using the 
Islamic right wing groups to do several things. They used them to fight against 
communism and nasserist groups, against socialists, feminists, even liberal 
democrats. Secondly, they used them to divide the country with and by 
religion, for you know, we have Christians in Egypt. They keep dividing 
people with religion. That is what the British Empire did: they divided people 
by religion. And that is what the American Empire is doing now in Iraq: they 
divide the people by religion, Sunni and Shia. Israel helped create Hamas, the 
Islamic fundamentalist group, and now Hamas is killing the secular Fattah. In 
Afghanistan the American Empire encouraged the Taliban and Bin Laden 
himself to fight communism. Many Egyptian young people were trained by 
the CIA, mostly Somalians and Sudanese. They collected unemployed young 
men; they trained them and gave them weapons to fight the Soviet Union. 
They are called ‘the Arab Afghans’. Usually I say in my lectures that George 
Bush and Bin Laden are twins. So, now you see the connection between 
Islamic fundamentalism and American Empire… But after the collapse of the 
Soviet Union, they don’t need them any more. 

I am not so sure about that.  
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No, I mean, they still need them, but in a different way. We made a study 
in Egypt in an association that was closed down by the government; it was 
called the Egyptian branch of the Arab Women Solidarity Association. And we 
found a link between the Americanisation of Egypt and the islamisation of 
Egypt, from Saddat to the present. There are many contradictory phenomena. 
The veiling of women increased and genital mutilation increased. The 
teaching, the ‘dose’ of religion in schools and in the media increased, in short, 
what we call the islamisation of Egypt. I can give you statistics: the rate of 
female genital mutilation increased: 97 % of the girls are now circumcised. 
But now I come to Americanisation. Under Saddat’s ‘Open door policy’ the 
economy of Egypt started to depend on the so called free market and global 
consumerism, women are torn between models, they should be veiled 
according to religion and they should be half naked according to 
consumerism. And indeed, in the streets you see the girls with veils but they 
wear jeans and have naked bellies. You can see the contradiction on the bodies 
of women.  

Well, it is an essay in itself. It seems to me that after the collapse of the 
Soviet Union, the American Empire had a big problem: they had no 
enemy left. The neoconservatives saw the danger early on (as they state in 
their book on ‘Present Dangers’): no good politics, without a good enemy. 

It is like God without the devil! Like Ibliss in my play!  
So, you would agree that the Americans use the wave of Islamic 

fundamentalism and helped creating it, as you said by supporting Bin 
Laden or training these Arab Afghans. Now the enemy has grown up. 
They have the ideal enemy, because now, as the Madrid and London 
bombings prove: it is not only an enemy without, but also an enemy 
within. And that is the best enemy. 

Exactly. Ibliss, the devil or Satan, was the best of all the angels. His name 
was Lucifer, the carrier of light (like Eve was the carrier of knowledge), but he 
became the enemy. The system of heaven correlates with the system on earth. 
Saddat was assassinated by the Islamic group he helped create. The Bin Laden 
family was on good terms with the Bush family. You know that the family of 
Bin Laden was evacuated after nine eleven? Now Bin Laden and Islamic 
fundamentalism are the enemy, a very good enemy indeed. I am very critical - 
this is important to stress - of some Muslims in the West, who are attacking 
only Islam, like the Somali woman who made a film on the oppression of 
women in Islam and who was recently deprived from her Dutch nationality …  

Ayaan Hirshi Ali… 
…she was critical of Islam, as if Islam is the only religion that is against 

women, the only religion asking to kill the others or cursing the others of 
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being heretic, etc. I am critical of all monotheistic religions. They are very 
similar. I have spent twenty years comparing the three holy books. There are 
some people who exaggerate their criticism of Islamic fundamentalism, to 
gain the approval of the West, of the American Empire and of Israel.  

Indeed, Hirshi Ali is now working for a neoconservative think tank, 
the American Enterprise Institute…  

… and she is not alone, there are many people who play this game against 
Islam. And in my play you find that Mohammed is slightly more progressive 
than other prophets in relation to women and indeed the Qur’an is more 
progressive in relation to women and the freedom of the mind than the Torah 
and the New Testament. 

But Christ defended the adulterous woman and prevented her from 
being stoned to death…  

I know, “He who is without sin can throw the first stone…” But the Virgin 
Mary shows the fixation on virginity of Christianity. There is no virginity of 
man and this brings the double moral and political standards: Chastity for 
women and promiscuity for men, monogamy for women and polygamy for 
men. It is the basis of patriarchy. Virginity is the cause of veiling, of honour 
crimes, of the stoning of women, etc… Virginity is the basis of oppression of 
women, of double morality, it is the basis of female circumcision, of 
clitoridectomy. That is the evil till the present day. And this is in the Old and 
New Testament.   

But is that a legacy of patriarchal anthropological structures, which in 
a sense are transported or adopted by religions, but not invented by 
them? For instance in ancient Greece women were also confined to the 
house…

Religions are servants of the political system and not the opposite, the 
economic and political system is reflected in religions. Greece had a slave 
system. Aristotle claimed slavery is natural, for both women and slaves. His 
biological theory is that the foetus gains life from the spermatozoid of the 
male, and the ovum is silent, there is no life in the ovum. The woman is only 
the carrier of the foetus. Aristotle was propagating the inferiority of women. In 
ancient Egypt it was totally different, our Goddess Nut, she was the Goddess 
of the Sky, of intelligence, and her husband Geb was the God of Earth and he 
was representing the physical, the body. With the end of the matriarchal 
system and beginning of the patriarchal slave system, everything was 
reversed. I have another play called Isis, about the conquering of Nut and how 
the male God, her husband, was elevated from the God of Earth, to be the God 
of the Sky…. Ikhnaton started monotheism. In his vision the universe was 
governed by one Sky God. This was the new God of Ikhnaton. The Pharaoh 
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was God and monarch. And ever since monarchs have imitated God and God 
was an imitation of monarchs. That is the essence of all political theology. 
Moses lived in Egypt, he was an Egyptian (as Freud stated) and he was 
inspired by Ikhnaton. He quoted Ikhnaton and thus he started monotheism.… 
And that new God is the God of the play.   

…which brings us back to your ‘trip’ to Brussels.  
I left Egypt, because friends advised me to leave, both because of my trial 

and my play. I was looking for peace to try and finish a new novel. I was keen 
not on saving my life, but on saving my new novel. So I crossed the 
Mediterranean with the precious manuscript I had worked on for two years. I 
took a big part of my savings because I didn’t know when I would go back - if 
I can go back.  

You were a sort of refugee?  
No, no, I was a novelist trying to find a safe place to finish my novel, 

which I thought would be my last. I carried three precious things in my 
handbag: my novel, my passport and my money. The manuscript was the most 
precious to me. And then, the train robbery happened. It was as if my life 
ended.  

What happened exactly? 
There were three men, one dazzled me with a light and it made a noise, as 

if something fell on the ground under my seat, so I bent to look for it, and then 
the second man took the bag. I jumped up. There were other passengers. 
People were in the way. I was trying to follow the thieves on the platform. The 
friend who was with me, stayed on the train to protect the luggage. She was 
afraid to lose me and so she pulled the alarm… I was mad… It was like 
madness. I was running behind the ghosts… That is the way I lost my last 
novel. Now I am staying in Belgium and then I am going to the United States 
because they will give me the International African Literary Award. I am 
going to receive it on the March 16th.  And then I will stay in the States as 
visiting professor. I am waiting for the decision of the court cases in Egypt, I 
am following them via my daughter and my husband. If the court condemns 
me, I cannot go back.  

And now? 
I am continuing to reconstruct my novel…. It may be my last. I will sign it 

by the name of my mother. Nawal Zenab Al Saadawi. My daughter is signing 
Mona Nawal Helmi, men and women are following us. If I can reconstruct my 
novel, then I can die… Things are getting serious. The people around me are 
getting worried. I might need all the support and protection I can get. But 
freedom, to me, means responsibility. It is the responsibility of the writer to 
speak up. I say what I believe, even if I have to face death for it.  
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Egypt: Back Against the Wall, a Tyrant 

Embraces Anarchy 

(Foreign Policy in Focus, February 2, 2011) 

According to Aristotle there are, as is well known, six forms of 
government. Three of them are good, three of them are bad. Monarchy is 
good, or can be good, tyranny is bad. The bad news about monarchy is, that it 
has a tendency to become tyranny. And so on: aristocracy can be a good form 
of government, but it tends to become an oligarchy, bad. And finally of course 
democracy. The bad news about democracy is that it tends to become anarchy. 
Bad. 

The worst case scenario. Nobody wants anarchy, chaos is dangerous for 
everybody. So, what does that teach us about Egypt? Egypt of course is -- you 
have to be idiotic or hypocritical not to know after thirty years -- a 
tyranny. When the tyrant is in trouble, what can he do? Two options: make 
tyranny worse by declaring a state of emergency: curfew, suspension of all 
civil liberties, etc. . . . But when tyranny is really in deep shit because of 
internal turmoil and uproar, it can enhance anarchy. That is exactly the 
function of the police forces that were signaled by several sources partaking in 
the looting in Caïro. Or even being its main perpetrators. So first lesson: 
tyranny can resort to anarchy to save its skin.  The strategy of chaos. 

But Hobbes teaches us that anarchy is a dangerous game. It can become a 
relapse into the state of nature, the war of everybody against everybody. 
Hobbes himself says that the most concrete example of this relapse in the state 
of nature is: civil war. Second lesson: Civil War should be avoided at all cost, 
because it traumatises society for decades, if not forever.  

The political theorist Carl Schmitt (who for a while was member of the 
National-Socialist Party in Germany) teaches us that at the exact opposite of 
anarchy/state of nature/civil war we find the state of exception/state of 
emergency/martial law. The state of nature is bottom up implosion of 
sovereignty, the state of exception is a top-down excess of sovereignty. In the 
extreme case, not only the state of exception is installed, but the sovereign 
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can resort to what Foucault calls thanatopolitics (deathpolitics): the sovereign 
exerting his fundamental, defining, ultimate right: to take the life of his 
subjects.  So this is what could happen, that the police or the army or the 
republican guards unchain a bloodbath. Third lesson: the strategy of death.  

Here one of the most brilliant pupils of Schmitt enters the picture, Leo 
Strauss, the philosophical father of neoconservatives, direct teacher to 
Wolfowitz and others of the neocon cabal. In On tyranny, a commentary on a 
dialogue by Xenophon, Strauss points out that tyranny can be good, if and 
only if the tyrant listens to the advice of  ‘wise men’, the philosophers. Strauss 
in his ‘classical political philosophy’ says that it is the true esoteric doctrine 
that politics is based on ‘pious lies’ and ‘useful myths’. His philosophy is 
classical in the sense that it is what empires have done since they came into 
being. The neoconservatives were claiming that they were promoting 
democracy to Iraq, but in fact they were bringing anarchy. Or, a truly classic 
one in American foreign policy -- from Pinochet to Mubarak -- is preaching 
about democracy but in reality supporting tyranny. Because, of course, Strauss 
was right, as long as Mubarak listens to the wise men in Washington who tell 
him to be a lackey to the US and Israel, he is a 'good tryant', meaning reliable.  

So Obama is in a tough position, but he could once more since his election 
be on the good side of history: by being serious about democracy, and not just 
using it as a useful myth. If he has the courage to whisper in the ear of the 
tyrant to step down. But alas, this opportunity is also a dilemma. If he supports 
democracy, foreign policy hawks across the board will nail him, and Israel and 
the pro-Israel lobby in America will never forgive him. If, on the contrary, he 
supports the tyrant, he will forever lose his credibility. That is the last and 
fundamental lesson we can draw from Strauss and against neocon cynicism: if 
he finds the courage, the turmoil in Egypt is Obama’s chance to once again 
write history, simply by letting the people of Egypt write history. 

Lieven De Cauter is a philosopher, writer and activist. He teaches 
philosophy of culture (in Leuven, Brussels and Rotterdam). He published 
several books: on contemporary art, experience and modernity, on Walter 
Benjamin and more recently on architecture, the city and politics. Beside this 
he published poems, columns, statements, pamphlets and opinion pieces. His 
latest books: The Capsular Civilization. On the City in the Age of Fear (2004) 
and, as co-editor, Heterotopia and the city (2008); Art and activism in the Age 
of globalization (2011). He is initiator of the BRussells Tribunal. 
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The power of the Multitude. Egypt Protests 

Signal an End to the Post-9/11 Era 

(Foreign Policy in Focus By Lieven De Cauter, February 8, 2011) 

A spectre is roaming the Middle East: the spectre of the multitude. The 
beauty and in a sense the world historical importance of this Jasmine 
Revolution (or whatever it will be called in the annals of humanity) is that it 
has no leadership. It might also prove its fatal weakness, but that does not 
contradict its beauty and importance. It was the people rising up. Of course 
youngsters and schooled people – doctors, engineers, etc. took the lead, but it 
was from the beginning in Tunisia the multitude at work. 

A buzzing discussion is on about how important the new media were for 
this instant, unpredictable, spontaneous revolt. It is self evident that e-mail, 
Facebook, Twitter and mobile phones have played an enormous self 
organizing role. But you could say that this self organisation quickly could do 
without some media: when Aljazeera was banned, internet and mobile 
communication down, the revolt unfolded untouched. So this has to be studied 
in a dialectical way: the media and the multitude. The re-appropriation of 
communication that we see happening (also in Iran) after it being monopolized 
or controlled by power (the state and multinational tycoons) for ages is in 
itself of world historical importance. This could truly, this truly will alter the 
Middle East, and indeed the entire world. It is not neocon militarism that 
brought democracy to the Middle East – that only enhanced radicalism, 
fundamentalism and terrorism, was in a sense a present to the extremists – but 
the new media. 

In fact, one can say that Negri and Hardt had it wrong – in the best Marxist 
tradition – in their localisation of the ‘historical subject’, the driving force of 
history. Marx located it in the industrialized proletariat and the revolutions 
took place in fundamentally rural and feudal countries, Russia and China. 
Negri and Hardt in their Empire-sequel located the subject of history in the 
creative class of the Western postfordist, information economy, but in fact it is 
the Arab people in the street under conditions of old fashioned tyranny and 
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poverty who are giving history a push. The creative classes in the West are 
safely caught in their rat race, but it is in the disenfranchised Middle East that 
the “the multitude” is at work. This is of world historical importance. 

Hactivism and online activism has taught us that a good action is based a 
strong story, an open-ended script or scenario without author. So people can 
appropriate and improvise. Both in Tunisia and in Egypt, the story was loud 
and clear: the people rise against the tyrant. Strong story. One of the strongest 
ever told. That is why it is so contagious. Domino theory in action. After 
Tunisia and Egypt more can and should follow. Jemen, Marocco, Algeria, a 
shockwave in the entire Middle East are now to be hoped for. Even if Egypt 
looked dodgy for a moment. This revolt is beautiful and world historical: no 
hidden agenda, no leaders, no party, no religion. 

Indeed, it is one of the most striking things: it is a secular revolt. It might, 
let’s hope, even mean the end of fundamentalism. The people in Tahrir Square 
street interviews were very explicit: we want an end to tyranny, repression and 
corruption, we want freedom and democracy, not theocracy (which is just 
another form of tyranny and  repression, minus corruption at best). As they 
have proved the neocons wrong, and the other globalist guru Negri wrong, 
they are now also proving the Islamists wrong. 

This Jasmin/Arab revolution could and should change the course of 
history: the end of tyrannies in the Middle East, the end of neocon militarist 
policy in the Middle East, the end of Israel’s monopoly on democracy (that 
could change a few equations), the end of fundamentalism as the main driving 
force of international politics. The weakening of Islam fundamentalism as 
political Islam could also weaken the fundamentalism of political evangelicals 
on American foreign policy and the weight of Jewish fundamentalism on 
Israel politics. In short, we are a facing a new phase in world history. The 
period “after 9/11” is over. 

Of course, the world should help. The former prime minister of Belgium, 
now European MP, Guy Verhofstadt was right (for once) when he addressed 
the European Parliament: Europe should support the demands of this 
revolution explicitly and ask Mubarak to step down. Where is Obama? Where 
is this world-historical figure when you need him? Maybe he is doing what he 
can. Because it is his slogan that the people of the Middle East now practice: 
Yes, we can. He should not let them down. 

This combination of a story without author, a revolution without leaders, 
via self organisation enhanced by networked new media – rhizomatic, non 
linear (to say it in a fancy way) and completely secular, open – Muslim, 
Christian (crescent and cross united on banners!), young and old, men and 
women, working class and intellectual, children and grandparents – this was, 
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and is, and will remain forever, awesome to see. Whatever comes after. Come 
what may. When the activist writer Nawal Al Sadaawi, a girl in her 80s, said 
in a television interview: “I have been waiting for this all my life, this is the 
most beautiful moment of my life,… I have to be here on Tahrir square’ – she 
was damn right. We should all be with them. Tahrir Square is not a symbol of 
the longing for democracy and freedom, it is democracy and freedom! Self 
expression, fearless discussing, mutual help, self organisation, all very 
remarkable.  Even journalist swho have seen a few things and therefore are a 
bit cynical, rub their eyes! 

The demonstrations are spreading outside Liberation Square – as I write: 
Tuesday Febaruary 8th, 1 pm GMT – and sprawling across the Egyptian 
Capital; in Alexandria also huge crowds are flocking together. The so called 
return to normalcy has meant that not only banks are open but that 
communication is up again, so the people can now see and hear what is 
happening. Many Egyptians join in now. They start to believe that something 
is actually happening! Spread the word!  

World-historical, I say: the power of the multitude! Shifting the course of 
history. Let us, on the outside, elsewhere, at least be awake and express our 
solidarity and enthusiasm where we can. Old Kant had a point when he said 
that the spontaneous enthusiasm of the multitude for a world-historical 
revolution (he was of course thinking of the French Revolution, we are 
thinking of the fall of the Berlin wall) that history makes sense, that there is... 
progress. For that is what this is: a truly progressive uprising of the multitude, 
not regressive reaction of a minority of extremists. The emancipating effect is 
visible, like children and women leading the crowds in chanting (I hear their 
voices as I write – courtesy Aljazeera). Really wish I could be there with you! 
All I can do is, write this text for you. With my utmost respect, for you, the 
people of the Tunisia and Egypt and you, the multitude of the Middle East.     

 
 



540 

The Key to Understanding Tahrir Square: 

Swarm Intelligence 

(Foreign Policy in Focus, By Lieven De Cauter, February 22, 2011) 

The Arab Revolutions change everything. Or at least: a lot. We have to 
reconsider the entire picture. It is a geopolitical paradigm shift. But I cannot 
even start to tackle all this. Let’s start with trying to begin to understand this 
new form of self organising protest. A while ago I made some notes on 
‘swarm intelligence’. I dropped them as misty, premature musings. Now they 
make sense to me, in a very concrete way. Here my notes (written somewhere 
end 2009): 

‘Recently intelligent behaviour of swarms (ants, bees, birds, bats and fish, 
but also mammals) has been studied and this sort of survival of and by big 
quantities has been called ‘swarm intelligence’. It truly is one of the wonders 
of nature. Herd mentality is a well known word to point to the same 
phenomenon but it is old fashioned: the individual is intelligent (at best) but 
the mass is stupid (by essence). It is a basic ideological presumption of much 
ethico-political philosophy, from Seneca to the present. Swarm intelligence is 
a contemporary concept and reverses the logic: the swarm is more intelligent 
than small groups of intelligent animals. Gnus crossing the river en masse are 
more successful against crocodiles than the more intelligent but small groups 
of zebras. A swarm of small birds is swirling so close at such speed that a prey 
bird can seriously hurt itself if it dives into it. In a similar vein small fish move 
so fast and close that much bigger predators can’t get a prey as it behaves as 
mist, as an ever changing cloud. Maybe it is this swarm intelligence that could 
save us. Maybe this swarm intelligence will somehow help to cross this 
maelstrom of rapids and heavy waters humanity has ahead; by being such a 
mass of interconnected creatures. But how can we think that massive 
anonymity of the human herd -- a herd of say 10 billion people -- as a saving 
grace?’ 

Well, Tahrir Square gives an idea. Small in comparison with the scale we 
will need, but huge, gigantic, never seen. Ten of thousands, hundreds of 
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thousands, a few million indeed. Nineteen days, nineteens nights. The biggest 
and longest mass event ever, I think. And, from the side of the 
masses: peaceful, non-violent. A logistical nightmare turned into a fairy tale. 
Well, no fairy tale: a miracle (almost biblical, like the miraculous proliferation 
of breads). Thousands of people to be fed, to be cared for, waste, human 
waste, wounded people -- a field hospital was installed in a side street -- and 
urgent and crucial decisions to be made at every moment, all this. . . . Besides 
the Coptic Christian who laid down his coat so his Muslim co-protestor could 
kneel and pray, or the guy who united the sign of the cross and the crescent in 
front of a camera on Aljazeera, or the women chanting and leading the 
crowds, the children leading the crowds, all this…  

This is it! This is the swarm intelligence we will need! Oh God, was I 
pessimistic when I made my first notes: ‘So far, we see no sign for hope: we 
use more 24/24 electronic gadgets, more cars, etc. The exponential growth of 
air travel is expanding our personal ecological footprint at a pace that ridicules 
all our attempts to sort out garbage or take public transport, etc. etc. No, it will 
have to come from elsewhere. Slum intelligence as swarm intelligence? 
Swarm intelligence will be massively important to survive the 21st century’.  

But I could not see a light, however hard I tried: ‘But will the quarrel of the 
villagers, the identity politics of the quarters, and neighbourhoods, the factions 
and interests, not foreclose this? Individualism has become one of our biggest 
enemies, at least in ecological terms. 10 billion people deserve a car. And they 
all have the right to travel by plane, no? Logic, Watson. But this madness 
needs 10 planets or something like that. Human (post?) history… a tale told by 
an idiot. Or the birth pangs of transhumanism? Or else, a vibrant planet of 
slums? The beat, the heat, the creativity of a new young urbanised world 
population. Maybe. Swarm intelligence it should be. But so far we have not 
come further than ostrich policy, at best.’ 

Well, again, Tahrir Square has changed the entire equation. Swarm 
intelligence was just a metaphor for the power of the interconnected multitude 
of the Middle East. It is a model for a planetarian multitude to come; a 
planetarian multitude in the making. It is from the squared circle of Tahrir 
Square -- how beautiful it was, this circle of tents in the middle of the square -- 
that we have to build the theorems and stratagems of a future politics; the 
politics of globalized, and therefore united humanity. After Tahrir Square 
there is hope again. This can and should be the beginning of a truly new era. It 
depends on every single one of us if it will come true. 

No, it will not be paradise. Just less hellish. If we are able to bring down all 
tyrants and all tyrannies and the extremisms they breed. This should make 
fundamentalisms implode. Which will delegitimize neocon Empire even 
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further. As rampant identity politics will wane, so will the legitimacy of the 
war on terror. Let's cross our fingers. Because, that is just a start, before we 
can even begin to tackle the Herculean, cosmic tasks ahead: the ecological and 
demographic challenges. But how to wake up the European youth? How to 
wake up the American Youth? How strange it is: that wake-up calls in history 
tend to come on unexpected times and in unforeseen places. I pray that this is 
not the end. It is just a beginning. This could be truly awesome. But it depends 
on all of us. On all of us at once. We have to learn to think and move in sync, 
without leader, without party, without manual. Swarm Intelligence Now!  
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The Days of Anger: Humiliation, Fear and 

Dignity in the Middle East 

(IPS, Institute for Policy Studies, April 8, 2011) 

Some will claim that the true, structural causes for these Arab revolts 
reside in the rising food prices or other objective economic factors. Others will 
claim it is the new social media. Others again will hail the rising multitude 
foretold in the West, happening in the Middle East. Who can prove them 
wrong? But that is not what the street interviewees and commentators tell us: 
they speak of Anger, of Pride, of Humiliation and Dignity. 

In his famous, infamous book on The End of History and the Last 
Man Fukuyama was harking back to Plato and Hegel to stress how important 
these affects are in politics. They are sui generis: political moral affects of 
their own. Egotism and Desire are not the sole factors that determine human 
behaviour (as both liberal and Marxist ‘paneconomic’ theories have it). His 
major example is that it is not the economy that played a major role in the 
movement of Havel and his lot that brought down the totalitarian regimes in 
Eastern Europe. Thymos, meaning: feeling for justice, honour, anger, pride, 
dignity, etc. has been a determining factor from the onset. 

The self burning of the Tunisian youngster was a thymotic gesture par 
excellence. One of the highest thinkable forms of it: total defiance, not only 
for dead, but even for the most painful and cruel of death. A quote from the 
web: “Twenty-six-year-old Mohamed Bouazizi, living in the provincial town 
of Sidi Bouzid, had a university degree but no work. To earn some money he 
took to selling fruit and vegetables in the street without a licence. When the 
authorities stopped him and confiscated his produce, he was so angry that he 
set himself on fire.” (our emphasis). 

This total defiance out of humiliation turning into anger, and anger turning 
into dignity and defiance has proved contagious: “Rioting followed and 
security forces sealed off the town. On Wednesday [January 12th], another 
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jobless young man in Sidi Bouzid climbed an electricity pole, shouted "no for 
misery, no for unemployment", then touched the wires and electrocuted 
himself. Tunisia's president Zine al-Abidine Ben Ali has fled his country after 
weeks of mass protests culminated in a victory for people power over one of 
the Arab world's most repressive regimes.” 

The jasmine revolution in a nutshell. Mohamed Bouazizi was not a 
calculating egotistic, economical being, measuring his profit. He just went for 
it. It is not by incident, that this most powerful of gestures of defiance and 
indignation has set off a wave of anger that floods the Arab world.   

Anger has had some bad press lately in our culture. So much so that we 
tend to dismiss it. And yet it is this affect that has given its name to these 
appeals to revolt: ‘Days of Anger’. The Days of Anger have been succeeding 
one another since January: from Tunisia to Iraq, from Egypt to Yemen, from 
Oman and Bahrain to Libya to Syria. Was it just a cheap appealing slogan to 
mobilize? No. It contains a profound truth (philosophical, psychological, 
political or even psychopolitical as Sloterdijk would call it): he (or she) who is 
angry has lost all fear. 

Anger can be a door to freedom. Freedom is just another word for nothing 
left to loose. Janis Joplin’s catch phrase explains it all. Human dignity resides 
in freedom. Therefore he who is free has nothing to lose, he who has nothing 
to lose is free. Even if anger is not a popular affect in our culture,  the 
philosophical truth is that freedom lies in human nature, that it is in the human 
nature to desire not only for food and riches, but also for recognition, for 
honour, and pride. When this longing for dignity and recognition is not met, 
entire peoples can get angry. And lose fear. 

He who loses fear, regains his pride and honour. He who regains his pride 
and honour has nothing to lose but his freedom. He will defend it with his life 
if must be. This sequence explains why the words of anger, pride, honour were 
not out of the air in street interviews and commentaries, and even in slogans: 
“Here we are, Egyptians, proud again!” read a slogan on Tahrir square quoted 
on Al Jazeera, on February, 10th at 7 pm local Belgian time. I noted it down 
for this article. 

Why is it so touching, this slogan? Because it touches a deep string in all of 
us. Freedom is the base of dignity. A slave can be rich and healthy and well 
(mostly not, mind you), but has no dignity, cannot be proud. For he is not free. 
Now the people feel sovereign, free to speak and act. This is the biggest 
empowerment one can get. No bullets will stop this, even airstrikes can’t stop 
this. 

Peter Sloterdijk’s accusations in his book Zorn und Zeit (Anger and 
Time) against what he calls ‘Anger Big Banks’ is convincing in his case 
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studies, quite devastating in fact: his cases being the church and communism – 
but wrong in its premises and conclusions. By taking up Fukuyama’s theme 
and linking it to Nietzchean resentment, he casts an almost solely negative 
light on anger. The Days of Anger, from Tunisia to Syria, from Egypt to Libya 
to Yemen, etc. prove him wrong. Anger can be a very positive force in history 
as the days of anger in the Arab world prove.  

A witness from Cairo on February 18th on Skype: “The repression is 
massive, and will only rise by the days ... scary. This era is mad. Full of mixed 
hope and anxiety, I have this unbreakable smile with eyes filled with tears at 
times.” Libya is a matter of concern. But whatever Khadafy does, or any other 
leader in the Middle East for that matter, as somebody said from Tripoli on Al 
Jazeera (on February 23th): “The wall of fear has fallen, the spring of Arab 
youth has began.” 

And we haven’t seen the end of this. Even China is weary and cracking 
down on activists – there it is ‘jasmine’ that has been the key word: they 
censured the word jasmine on the internet – can you imagine? Can you 
imagine a more innocent word? I can understand (not agree) that authorities 
censure words like porn, bomb, terrorism, but Yasmine. I mean. I think it is 
the practical joke of the year. World historically ridiculous.  But indeed, the 
Chinese call their days of anger and protest “jasmine walks”. And indeed: the 
authorities are wetting their pants. They are scared like hell for this fertile 
spring breeze blowing from the Mediterranean. Let a thousand flowers bloom. 
Everywhere Tahrir Square! 
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The death of Bin Laden: a non event 

(DeWereldMorgen, 3 mei 2011, unpublished in English) 

Perhaps I am wrong, but I consider the death of Bin Laden a non-event. A 
kind of Chronicle of a Death Foretold, a targeted assassination in slow motion, 
a time lapse political homicide. Because, if truth be told, harsh though it may 
sound, by swiftly switching the focus from Afghanistan to Iraq, one had 
effectively granted the man his getaway. Of course, understandably so.  

In the nineties, at the close of the Cold War, the neocons became 
increasingly frustrated and were looking for a new enemy. Because, without a 
token enemy, no politics (as taught by Schmitt & Strauss, the philosophical 
fathers of the neocons). When, at last, from the rubble of 9/11 a clearly 
delineated and ubiquitous enemy emerged - terrorism as extraneous and 
internal threat - one would have had to be crazy to rush to eliminate this 
newest representative of evil incarnate. Better, by far, to engage in a spell of 
regime change and nation building and mayhem in Iraq. 9/11 (and hence 
Osama Bin Laden as the emblem of terrorism) provided the impetus and alibi 
for the long beforehand promoted invasion of Iraq under the banner of 
"Reshaping the greater Middle East". Captured in one formula: State ending? 
Mission accomplished.  

Well now, as I said: a non-event. Yes, the murder of Bin laden comes late 
in the day. A pity. The Arab Spring overtook him. By the sudden call for 
freedom, democracy, social justice the impending Arab revolutions managed 
to sidetrack both Islamic fundamentalism as well as the neoconservative 
vilification of the Islam. Yes, if they persist - and they do with astounding 
obduracy and amazing decisiveness and grit - then the Arab revolutions 
signify the demise of fundamentalism, and also the end of the prevalent 
neoconservative international politics.  

The end of the post 9/11 era. Curtain. Let us hope so. In that sense the 
timing of the assault on Bin Laden emphasizes this end (circumstances not 
dissimilar to one of the protagonists of a stage play, when all has been 
enacted, taking a peek from behind the curtain and perchance reciting an 
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epilogue). His death could upset matters (that would be an epilogue of sorts, 
but with a tragic conclusion). It is conceivable that Al Qaeda cells are 
prompted to commit a series of terrorist attacks, to exact revenge. Yet I dare to 
hope that the young firebrands, who reportedly constitute the weaker, more 
isolated version of Al-Qaeda cells, take note of the sun rising in history with 
the Arab Spring; that they gradually awake from their religious delusions and 
zealous paranoia and, like the Muslim brothers in Egypt, join this Arab 
Awakening.  

Any additional notes on this non-event? It is always lugubrious when 
people rejoice over someone's death, or murder, like now in front of the White 
House and on Times Square. Painful as it is, it mirrors the image of the 
Muslims rejoicing over the attack on the Twin Towers. But we understand, 
this time we understand: he is responsible for the killing of 3000 innocents. 
Having said that, perverse fact of the matter is, George W. Bush can be held 
accountable for the death of a ten fold, yes, four hundred fold multitude: 1,2 
million casualties in Iraq. Not to mention the rest. I understand the rejoicing, 
but as long as Bush and his administration don't appear before a tribunal, 
America is living in cloud cuckoo land. So much for the happy cheering: a 
non-event, by the same token.  

Can something good come from the death of Bin Laden? Possibly. Now 
President Barak Obama, whose political career stands to gain from this, can 
prove his stature and call off the war against terror - as planetary state of 
emergency and permanent warfare. But up until now he has not even been 
able to close Guantànamo, let alone put an end to one of the wars initiated by 
his predecessor. So, foregoing on that fleeting chance, - alas, and thrice alas - 
the same applies on his part: a non-event.  

(PS: it is well advised to hark the lark announcing the Arab spring, for 
world politics and world history are in need of a new tune. As a counterpoint 
to "Rejoice, Osama is dead!" it is, and remains unchanged (we've only just 
begun) "Everywhere Tahrir Square!" Only if freedom, democracy and social 
justice is available to all the world, the Arab spring has come into full bloom, 
yes, has shed its blossoms. Is the Arab rising the beginning of the end of 
history? Yes. But let's leave that for another time. This is only mentioned in 
passing to prove beyond question what I had set out to proclaim: this is a non-
event in the light of the Arab revolution! Just a shadow play in the bright light 
of the Arab Spring.) 
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From Baghdad's Own Tahrir Square to Mosul: 

The Friday of the Free 

(Foreign Policy in Focus, By Asma Al Haidari, April 17, 2011 - Lieven De 
Cauter presents a letter from a colleague in Iraq) 

April 15th. What am I to write to you about today? It is the Friday of the 
Free! For this is what our young revolutionaries have called it. I will start with 
the demonstrations on Tahrir Square in Baghdad. Of course all the bridges and 
streets leading to Tahrir were cut off but people came all the same and are still 
there. They are chanting that Maliki is a liar and a thief. They are chanting that 
whoever does not say Tahrir, “Liberation”, his life is a loss. They are daring 
the security forces who are there in great numbers to detain them. I have 
always known and told you what we are made of, how could the Americans 
have ever thought that they can colonize us? You can feel the atmosphere of 
Tahrir. You can see and feel the life that is Tahrir. Tahrir belongs to the 
People. 

A man of 50 who cries, says: ‘Death to Iran! Death to America! Death to 
Maliki! 80% of Parliament and the people who rule are Iranians, there is no 
loyalty to Iraq. Long Live Iraq! All our sons are in detention centers, my 16 
year old son is in prison. Iraq is the crown on our heads. We will all die for 
Iraq. Iraq will live forever!’ Then there is a young man who shouts: ‘Down 
with sectarianism! Down with the Quota System! Death to  Iran! Let all Iraqi 
Young Men rebel and fight for Iraq! If Mohammed is a Sunni then I am a 
Shia, but we are all one. We are all brothers. We all have the same blood!’ 
Women cry and men, grown up men shed tears of agony and anguish for Iraq 
and for our sons and daughters, for our country that has been raped and 
pillaged. 

Ah, the scenes in Tahrir were phenomenal, because Maliki and his 
henchmen yesterday ordered people to demonstrate in two football grounds, 
again on a sectarian basis, can you imagine? But he is a stupid man and so are 
his advisors. The Iraqis are much too intelligent and clever for all of this and 
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proved that they are now at the point of no return in their rebellion and revolt. 
They assembled in Tahrir and told Maliki and his parliamentarians to go and 
play football in the stadiums he has assigned. 

The young man who said let's all unite and fight also said that he was sure 
a massacre was going to be committed by the security forces against the 
demonstrators today. But these same security forces could not stop them from 
coming to Tahrir. Men, women, and children, Muslims and Christians  who 
are speaking out about the “government's” criminality against them – it was 
amazing and enthralling. The crushed Iraqi middle class in all its colours and 
hues is out and will remain out. This is the beginning of civil disobedience, all 
very peaceful but full of force. The women who are in Tahrir are in the 
hundreds, all women whose sons or husbands have disappeared in the secret 
prisons of Maliki and the Occupation. But Iraqis have broken the chains. The 
world should watch this. But the world is silent and apparently deaf and 
blind. Where is the free western press? Reading the New York Times one 
would believe that their correspondents are living on another planet. All the 
mainstream press is silent, in fact.  

Today, there were also large demonstrations in Basra, all over Anbar 
province and  in Babil as well. In Diwaniya they were threatened by the 
security forces that they would all be detained. Of course, in Sulaymaniya the 
crowds are in the tens of thousands on Azadi Square. The scene is developing 
and the protest is building up. Then there is Mosul, where for the past 6 
days  a huge demonstration and gathering has been gradually grown in 
numbers and today there are 5,000 people in The Square of the Free, the old 
prison square. All the tribal sheikhs who had not sold themselves to the 
occupation came from the very south of Iraq, from Nassiriya and Basra. There 
were tribal sheikhs and leaders from Kut, Diyala, a contingent of Kurdish 
demonstrators from Sulaymaniya. They came from Haweeja and Tikrit. The 
Christians in the north as well as tribal leaders from Anbar, Kubaissa and 
Fallujah. We have come together again, this time publicly, for all the world to 
see. 

But what is most amusing is that today the American Occupation's 
helicopters made a great entrance on the stage demonstrating that the 
American Administration really does believe the democracy it alleges it 
brought to Iraq is in fact equal to garbage… literally! It was funny and it is all 
on film: daily,  since the vigil and demonstration started in Mosul,  American 
helicopters buzzed the demonstrators and the demonstrators answered back 
by throwing their shoes at them in disdain! Today, the helicopters performed 
what they considered their coup de grace, by flying very low over their heads 
and throwing down bags of garbage. When the people were asked for 
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comments they answered that the Americans throw garbage every day since 
the occupation: all the depleted uranium, all the white phosphorous, all the 
drugs, all the disease, tyranny, oppression, plunder, theft, lies and illiteracy 
they brought with them. So we, Iraqis, know everything and we will have 
justice at the end of the day, when a new dawn comes. The feeling is that it is 
going to be quite soon. 
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Everywhere tahrir Square: the Arab 

Awakening and the final destination of history 

(unfinished /unpublished fragment, Mid March/ March 31th /August 31 2011) 

Fukuyama must congratulate himself these days: the striving for liberal 
democracy by a peoples revolution is now sweeping the Middle East, just like 
it did collapse the former Sovjetblock, that was the departure of his book, The
end of History and the last man. So he was right all along: liberal democracy 
is the goal, target, destination and end of history. But. History has no end. The 
idea that history has an end is simply wrong. It is an eternal task to move 
towards its goal: a free, democratic, legal and just world order.  Kant was 
right, not Hegel. Hegel spoke against philosophers speaking about the future, 
but he himself considered his own time as the end of history (the German 
State as final stage and his philosophy as absolute spirit, as the worldspirit 
finally comprehending its entire history). Fukyama makes the same mistake as 
Hegel: he thinks the United States of America has reached the final state of 
history. But we have to think the future, more than ever. Tahrir Square is 
testifying of this future. But also pearl Square in Bahrein and even the bloody 
streets of Benghazi. Of Hama and Homs. The shock waves are now felt not 
only from Morrocco to Iran but from America to China. China has censored 
the word Jasmin. Can you imagine? This wave of people’s revolts is hitting 
the planet. It might even stir up American youth and disenfranchised workers 
and leftist intellectuals to unite and fight back at the Tea Party in the US. 
Wisconsin and Ohio saw some rare confrontations last weekend!  Like the 
Dutch have now to cast Wilders aside, like the Islamic youth here in Europe 
have to take the message of the youth revolution at heart.  I think they will. I 
for my part would be proud to be Tunesian, Egyptian, Syrian or Lybian right 
now. I do feel part of this. Or, more correctly: I feel frustrated not to be.  

The wall of fear should also fall in the West, I dream aloud of a European 
and American, and Chinese spring! The interconnected multitude 
overthrowing the undemocratic, unjust worldorder and saving the planet by … 
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swarm intelligence. Globalisation is in action now more than ever. Maybe the 
‘otherglobalist movement’ is not over, it has just begun. Another world seems 
again, for the first time in many years, for the first time since 9/11, possible. 
When the walls of fear fall, the days of anger will be countless and the spring 
of the planetarian multitude will have begun.  

…The Lybian pilots letting crash their own plane after jumping out, 
showed us the way. Great scene. God, do I admire those guys. For me it is the 
gesture of the day. You have to give messianism a hand now and then (in the 
pious spirit of Thomas Aquinas, who claimed that there was a natural right to 
kill the Tyrant). The weakest cannot win, when they are crushed. But then, this 
multitude, I feel, will not be crushed. So they will have to do it, and they will 
do it, on their own. Of course, the human toll for this crossing the river of fear, 
might be huge soon. I heard that in Tunisia 2000 people died (from a 
Moroccan neighbour, have to check that source – but it is great to discuss 
these events with my neighboors, they still have to wake up to them, I feel). 
Lybia could really become a carnage. When I first heard some voice on Al 
Jazeera speaking of genocide (like the Lybian vice representative to the UN), I 
thought that was strongly overstated. But…It looks ugly.” 

Now, on March 31, more than a month later, the no fly zone being since 2 
weeks in effect, I am in utter doubt and despair. The hundreds of Tomahawks 
rockets fired contained depleted uranium, so now Lybia is contaminated, this 
constitutes a crime against humanity in its own right. … And, we are not there 
yet. Khadafi is still in power, and the intervention is in a deadlock. Syria, just 
as bad.  

As I try to finish this text, the last day of of August, Khadaffi is as good as 
gone (even if not found as yet). But Syria is still in a terrible state. The city 
Hama was for weeks totally occupied by tanks; a warzone, if not worse. I wish 
I could pray. I hoped the Rammadan gives the Arab multitude the strength and 
courage to force all these dictators out, but for Syria it has not worked.  

When he identified in one of his last interviews before his death the other 
globalist movement as a messianism without religion, Derrida might have 
heard a future call from his birthground (he was born in Algeria). Who 
knows? Indeed his words now are not any longer soave words of a dying man, 
but really have taken on a prophetic ring: ‘I believe it is these weak who will 
prove to be strongest in the end and who represent the future.306’ The final 
destination of history is not (neo)liberal democracy, Mister Fukuyama, 

 
306 For a justice to come, see www.Brussells tribunal.org, see also elsewhere in this 
compendium (Dutch version – the interview exists also in French, English and Arabic, here 
in this compendium of course) 
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because it crushed the weak. But, I am sure, well, I wish I could be sure, we 
have to do as if (like Kant) a just order is possible, not a perfect order but a 
ever less imperfect one. Our world now is not imperfect but obscene. From the 
banks going on with their exorbitant bonnusses to the hunger in the horn of 
Africa, etc. This is simply not sustainable. For all of us, the Arab awakening 
should be a reminder that things can change, even if the forces against the 
multitude of the precarious and the weak are incredibly powerful, massive, 
and without mercy (like Mubarak’s secret service and state apparatus). We 
just have to loose our fear. Adorno wrote something in the sense that 
emancipation is the emancipation from fear. It has a new ring, a new 
significance now. Let’s hope the Arab awakening brings us a few inches 
closer to the emancipation of mankind. We need it badly. We need it now!  
(As I said before now doubt, forgive me, but I really think this is the way and 
the task ahead, for the challenges we are facing are urgent and frightening like 
hell):  Tahrir Square Everywhere!  

We just do not have the right to stand by and watch while neoliberal 
hypercapitalism (in all its variations from American to Chinese authoritarian 
capitalism) is not only putting millions, if not billions of people of people in 
misery, but is also threatening the planet. We cannot. Therefore, yes, I do 
think that the Arab Awakening is a wake up call in history. We cannot afford 
to sleep through it. We simply cannot.    
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[Epilogue]�Behind�the�Scene�of�
Tahrir�Square:�a�skype�
conversation�with�Cairo��

Hana al Bayaty on the logistics and inner workings of the Arab 
Awakening 

 (March 16th, 2011, unpublished)  

In my philosophy class in Leuven we started from a PowerPoint 
presentation of the logistics of Tahrir Square, prepared by a Mexican student, 
Jimena Garcia Galindo. Based on internet photographs, she gave a sort of 
urbanist view on the events, with photographs indicating how the space of 
Tahrir square was organized. She showed how it became it instant city in itself 
with two clinics, a pharmacy, a kindergarten, a press wall, a central stage, a 
wall for martyrs, an art space, and even dust collecting and toilets; with an 
informal economy, and of course in the central green of the round about, the 
tents. In a Skype interview with Cairo Hana al Bayaty, a Iraqi-French 
political activist who was participating in the events in Cairo, commented 
passionately.  

 
Hana: We cannot study Tahrir Square from an urbanist point of view 

without trying to see what it looked like over a longer period. It changed 
everyday, it was attacked by different forces, and it was reorganized at every 
moment. It took a new shape every half day. I give you one example, after 
February 2nd, when state security was attacking Tahrir with motorcycles. On 
that day the demonstrators had to break up the pavement of Tahrir to create 
stones to defend themselves. So the entire pavement was cut up to create piles 
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of stones for defensive purposes and then there was a frontline, which did not 
disappear for days, with barricades, that were set up organically at night. 
While half of the square is busy making the stones, the others are fighting the 
secret services on the other side of the barricade. And there is a system of 
supplying the frontline: each time there is an injured person he is taken back 
behind the barricade to the clinic and another volunteer is replacing him. Or if 
people are tired, they are also replaced.   

From that day onwards civilian check points were set up to protect Tahrir. 
These were manned by demonstrators, and they extended to the other Squares. 
Tahrir has many arteries that go to Tahrir and they all lead to smaller squares. 
At these civilian checkpoints you were searched, your bag was searched, 
around seven times before you actually entered the square. They checked that 
you have no knife, no Molotov cocktails, nothing that could be considered a 
weapon and especially no bomb. They were afraid that the state security 
would create some sort of terrorist attack. Every ID was controlled. Egyptian 
ID cards tell who employs you. So they knew who was who. The entire 
workforce is affiliated to a trade union or government. If it was written that 
you work for the ministry of interior you were not allowed to reach the square. 

Lieven: You say two things: you have to look at Tahrir in a time line 
and on a bigger scale.  

Hana: From the 3rd of February in the morning there was an entire security 
machine created by the demonstrators. When you see for example the main 
stage, it served also as a control centre to warn demonstrators, for instance that 
one of the entrances to the square was under attack. There was a code of 
knocking with stone on metal. One rhythm meant that the eastern entrance was 
under attack, so you had two hundred volunteers running to the eastern 
entrance. Another code would be that the Northern entrance was under attack, 
and you had two hundred volunteers running up to defend the Northern 
entrance, and so on.    

Children played an important part. The largest part of the children were 
street kids, orphans, who are fearless, have little to loose, could defend the 
square, know the city backwards and who set up immediately an informal 
economy. 

Lieven: How did people manage when all the networks were down, 
when internet was down, when Al Jazeera was down, when mobile 
telephone communication was down?  

Hana: The telephone system was down on the 28th at night. There was a 12 
hours battle across the town, across the country. But in Cairo it was most 
fierce, in every neighbourhood. And people were on their way to reach Tahrir. 
Many people died that night. The next morning nobody knew who survived, 
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who was injured, who was arrested. You could see hundreds of injured on the 
streets and all of us were trying to find out what happened. I walked 8 
kilometres to visit people, to be sure that they survived the night, for 
everybody had his own battle field. And the state television was only showing 
the square that is next to its own building. It did not show anything else. So, 
we couldn’t know what happened. We had landlines phones, but we could not 
call each other because we are so used to call each other on cell phones. 
Sometimes we had to call Europe to have the numbers of our friends or have 
them call our Egyptian friends.  

Lieven: How was the atmosphere on Tahrir Square?  
Hana: Once it was taken over by the crowd, Tahrir Square became the 

safest place in the city. It became a safe haven. The surroundings were more 
volatile. As said, Tahrir changed shape everyday. As soon there was violence, 
a field hospital was made in a side street. The second hospital was a Kentucky 
Fried Chicken fast food restaurant at the side of Tahrir Square. It was 
vandalized on the first night, that is January 28th. As there were many injuries, 
it was transformed into a emergency hospital.  The free medicine didn’t come 
from official hospitals but were donations from doctors.  

The people radicalized because of the violence of the State. Tahrir was a 
charivari, a mixture of young and old, men and women, rich and poor, 
religious and secular, the entire society met on Tahrir Square, quite unique in 
itself. The amazing thing of the revolution was that it was all generations, all 
classes. It was really cross-generational, cross class. It was peaceful till the 
very end, from the side of the protesters, I mean. That was one of the 
strengths. The People had just been waiting for this for 40 years.  

Lieven: This was very clearly voiced by writer Nawal al Saadawi, 
feminst/marxist writer of 80 who has been in Jail several times. When 
interviewed on the Belgian television (for she is quite famous here), she 
said her friends told her not to go to Tahrir square because it is too 
dangerous, but she said she had been waiting all her life for this moment, 
she could not be absent, she could not not be there.  

Hana: My father, deep in his seventies, shares this sentiment. His 
generation can now relax, they walk around with a smile. They say: ‘we can 
now die in peace because there is a new generation that has taken up the 
struggle and was victorious’. The people of 40 to 50 smile less, for they are 
worried on how to defend the revolution, on how to proceed.   

Lieven: But even if the future would bring a sort of restoration, even 
then the revolution should be cherished in and for itself, no? 
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It is not feasible to go back. Even the middle class that was not politicized 
got extremely politicized in a space of three of weeks.  I don’t think they can 
relinquish their input in the public life of the their country.  

Lieven: There is no turning back, according to you?  
Hana: No, there might be difficult steps of course, but there is no 

rewinding to where we were before. The most important is that the people 
have broken the fear.  

Here an Iranian student, Payam, steps in and asks whether it could not 
happen like with the Iranian revolution: after a few months the ousting of the 
Shah was fully recuperated by the theocratic power of Ayatollah Khomeini.

Payam: How can you know this cannot turn into a new dictatorship or 
even a fundamentalist dictatorship?     

Lieven: I understand that you, as an Iranian, are sceptical, Pajam. 
But, the first reactions are telling: Kahmenei said it would be an Islamist 
revolution, Netanyahu said it, and Cameron and the Dutch prime 
minister Rutte. That is quite a coalition. It is all wishful thinking: 
Khamenei hopes it will be turned into a Islamist revolution, for a 
democratic revolution is a nightmare to him, Netanyahu doesn’t want a 
democracy at his back door, for it is obvious it will not help in the 
blockade of Gaza as the Mubarak regime did [in the mean time they the 
crossing], and Cameron and Rutte ventilate this typical right wing 
European vision that Islam deeply equals fundamentalism. But, Hana, tell 
us about the Muslim Brotherhood?   

Hana: They are definitely an important social force in Egyptian society. 
They didn’t back the revolution until very late. There is a split into many 
different constituencies. Since the success of the revolution they are split into 
various factions. The young ones have spend 18 days of struggle on the square 
with all other strands of society. Through this experience, the absolutism of 
Islam, with Sharia etc, was destroyed. They understood that pluralism was 
their strength. So the leadership of the Muslim Brothers will ridicule 
themselves if they stick to theocracy.  There is already a quarrel over the party 
to be formed. So we are not talking about a homogeneous force that could take 
over society. And the army is an important force, that is extremely secular, so 
I don’t think they would actually let it happen.’ 

Lieven: But did the revolution not start in the mosques? Friday prayer 
was the sort of meeting point, and point of ignition, no?  

Hana: In the beginning the mosques did not cooperate: believers were 
asked not to take part in the protests. The same goes for the Coptic Christians, 
they were also asked not to partake. But the believers did anyhow. You had to 
take sides, and most did so very quickly.  
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Lyne Jabri, a lebanese-Palestinian student remarks that the Mosques did 
take part even if the highest Islam institution in Egypt, Al-Azar, an institution 
linked to the ministry of religious affairs in the Egyptian, told them not to do 
so.

Hana: The mosques themselves are something collective, social, something 
of the neighboorhood. The mosques had to take side, like everybody in 
society. Even foreigners; like myself, had to take sides. And very quickly. It 
was a complete exceptional time. So even the Mosques, who might receive 
some support and directives by the State, acted independently. It is a historical 
moment, you know. 

Payam again, from the back of the room. Hana cannot understand him (as 
I cannot understand the recording). I urge him to come closer to the mike. 
‘Crawl over the benches, this is Tahrir Square! (laughter).  

Payam: I feel a contradiction: you said it was across classes and 
believes, but I know muslim people believe that everything in their lives is 
organized by Islam. I assume that some people listened to their religious 
leaders and did not partake in the revolution, and that could weaken the 
outcome of the revolution, because it is a bifurcation in society, between 
those who ware part of it and those who abstained.  

Lieven: You seem still sceptical, Payam. 
Lyne:  it was about politics, not about religion.  
Hana: Islam is a not only a religion, but a civilization. Most Muslims don’t 

want an Islamist state. Also some Copts are very fundamentalist, but the 
majority of both communities is moderate, and have other political affiliations. 
The state gave, via Al-Azar, the order not to partake in the demonstrations. 
They were amazed by the scale of the demonstrations on the 25th of January 
and from 26th onwards they started to go on television to give orders not to 
participate. But the call of the organizers was to go on Friday 28th to the 
Mosque and to try and go from everywhere in the city to Tahrir Square and 
occupy it. The Christians went in front of the mosques to protect the people 
while praying and to make sure they could come out of the Mosques 
unhindered afterwards, and go together to Tahrir. They came out in the 
thousands, probably 400.000. And from the 28th till the 11th of February it just 
kept growing. By the end there were three million, just on the Square! And 
everyday they organized prayers. I have friends who are completely secular, 
who would go on purpose to Tahrir to pray together. For it was a great 
strength, this spiritual bonding together. It is not religious in the sense of 
bigotry.  

Lieven: For me the period after 9/11 was dark, but now I am in a 
period of optimism, of wishful thinking even. I believe that project of 
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theocracy, both in Islam, Judaism and Christianity (think of the born 
again Christians in America, who were a very important political force in 
the Bush years and are now united in the tea party), as an alternative for 
all the western, modern political projects, like Marxism, Nasserism, other 
globalism- that this project, is over. That is the world historical 
significance of the Arab Awakening. The youngsters said in Tunis and 
Egypt: we don’t want Sharia, we want freedom, democracy and social 
justice. And that is why in Iran the leaders are so scared’ (Payam nods in 
agreement.) Even in China they are scared: as you know they censured 
the word jasmine on the internet and are arresting all sorts of activists 
and personalities like Ai Wei Wei.  

Hana: ‘The revolution is not over, the Tahrir Square moment is more or 
less over, but the revolution has been taken everywhere; there is an incredible 
trade union movement coming up. There is an attempt to purge every 
institution of corruption, whether it is the Press, the ministry of education or 
the ministry of Health. The revolution is taking hold of the institutions; it is 
from within the institutions that you have a revolutionary purge. This 
revolution is about social justice. The fundamentalists never had a political 
program that was clear about social justice. They were willing to make deals 
with capitalist countries that do not benefit the people. The people now are 
very aware of what is just, what is real development, what is a real health 
system, what is a real education system, what are union rights, etc. I hope the 
fundamentalists will be discredited because they have no real program. And 
whether people are deeply religious or not; whether they take of their 
headscarves or not, is not my problem In fact, the girls in Tahrir square might 
not have taken of their veils yet, but their bodies have changed, their relation 
to males have changed, their relation to public space has changed. 

When the slide comes up of a guy resting on the wheels of a tank, the last 
picture of Jimena’s presentation and I say that this well known image shows 
how people blocked the tanks from moving into the crowds, Hana looses her 
patience.  

Hana: I told you before, Lieven, it is not to prevent them from turning 
against the crowds, but to prevent them from leaving the Square! There was an 
entire system; hundreds of people were going in shifts, sometimes 20 for one 
tank, either lying on the wheels or with the head inside and their body sticking 
out, so the tank could not leave. For the only protection the revolution had, 
was the army.   

Lieven: Thanks for you clarifications, Hana!  Now it is maybe time for 
some more dirty, or tricky questions. There are rumours and even 
seemingly well documented articles (by reséau Voltaire and others) that 
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the CIA was behind it, that Georges Soros and his foundation are behind 
it. What do you have to say on this?  

Hana: Basically there is no State funding, no Arab money for the 
development of these new technologies. So anybody who is interested in 
Twitter, or Facebook, or web 2.0, will attend conferences that are organised, 
by for instance by the Open Society Institute, which belongs to Soros.  But 
does it make you a CIA-agent if you go for a ten day workshop to improve 
your in IT technology?  

Lieven: The type of the organization is clear by its name, Open Society 
(with its reference to Carl Popper famous book), it is a sort a liberal 
initiative for the empowerment is good to fight dictatorship. But it is not 
the CIA. 

Hana: CIA or not, I know three quarters of the people involved in the 
movement and they might attend any workshop, but beside this they have a 
very patriotic agenda.  

Lieven: On the other hand, the idea of Fukuyama that liberal 
democracy is the end, the final destination of history. The Arab 
awakening is an sort of embrace of this. Of course it is much more leftist, 
as it stresses social justice. But you could say that Fukuyama could be 
rather happy: after the fall of communism by the democratic uprising in 
Eastern Europe, now the fall of dictatorships in the Middle East by 
democratic uprising.  

Hana: It is a fact that the youngster want liberty and freedom of expression. 
Is this the property of the West or is it a universal value? And you can base a 
counter argument on the fact that they are deeply anti-zionist, all of them. So, 
if it were for the benefit of America or the CIA, then would deplore their 
position. We have heard the entire Square chant songs to liberate Palestine.    

Lieven: So it cannot be co-opted by a neocon agenda. I fully agree.  
Hana: A crucial point is that the people who called for demonstrations via 

Facebook, Twitter, and via texting on 25 and 26th, don’t have a base, they 
don’t represent any one. There are no leaders to the revolution. The activists 
themselves have been amazed by the massive response and the scale of the 
demonstrations. It is truly a popular revolution.  

Lieven:I heard peopled started preparing this a year ago. Is it true? 
Hana: Since many years… for the last six years I have seen activists 

questioning the legitimacy of the regime, trying to organize strikes, 
demonstrations, demonstrating against torture, blogging on the secret service. 
Those are the people behind the revolution. They are behind it in the sense that 
they were very courageous and outspoken, much earlier than the rest of 
society. But if there hadn’t been Tunisia, and if there hadn’t been the day of 
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the police just a few days earlier… there would have been much smaller 
demonstrations. The overturning of the regime would have happened 
eventually but maybe not at this specific historical moment’ 

Lieven:The day of the police?     
Hana: The 25th is the national day of the police. That is the day we are 

supposed to celebrate the police, but it is the force that uses systematic torture, 
bribes, humiliation, etc.  So, it turned into big demonstrations against the 
police.  The police could not take their day off, because there were so many 
people protesting. (Laughter in the room) 

Lieven: So that was the first day of anger. That’s interesting. How 
important was the trigger effect of Tunisia? 

Hana: It was very important. It is very important for all the Arabs. It was a 
youth movement that was later joined by the workers and the middle class, 
that actually was able to put down such a well established dictator and client 
regime of the West.  Of course this has given hope to every other client state 
that had a dictator and was based on police repression.      

Payam: In a sense it all started after the elections of Achmadinejad in 
2008. It was all triggered form there, the use of the internet, Twitter, etc. I 
honestly believe that was the first twitter revolution, even if it didn’t 
succeed.     

We all agreed on this. (Payam explains that Musavi and Charubi, are 
arrested and will be executed, that might ignite the next revolt in Iran). Then I 
shout: ‘Last questions! Last questions!’ 

Lyne: How come the Americans did not back Mubarak? 
Hana: The Americans remained silent for days and days - days of extreme 

violence. Before they opened their mouth they were very… economic about 
the events. But the movement was so massive. Maybe if it only happened in 
Cairo, it could have been repressed, but it was national, in every town.  

Lieven: also in Alexandria there were massive protests.  
Lyne: I read that the Americans learned from the revolution in Iran 

that they shouldn‘t back the regime, because otherwise the people would 
turn completely against them.  

Hana: The Americans are with anybody who can assure economic and 
political stability. So if the revolution brings some kind of neoliberal policy 
they will back it. But they were trying to see what the trends were, and 
realized you could not stop this revolution. Whatever kind of force you would 
use. Even non politicized people, some of my friends, were ready to die.  

Lieven: On all Jazeera people said it loud and clear: we are here for 
freedom or to die. That has been crucial: if the fear factor goes, when 
people are ready to die, then the people are very strong. But I have still a 
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question on the US: would it have made a difference if Bush was still in 
power?

Hana: Basically, because of the speech of Obama in Cairo, the people of 
Egypt were ready to give the United States a chance. But in practice Obama 
didn’t chance anything from the Bush years. The war in Iraq continues, 
Afghanistan, the support for Israel continues, etc. People understand that 
changing the face doesn’t change the policy.    

Lieven: Question from another, unidentified student: What happened 
ever since Tahrir square? How to purge the system that was in power for 
so long time. 

Hana: I told you already about the trade unions. And currently there are 
trials against several officials for corruptions. The ministry of justice was 
somehow independent from the regime. It always took very patriotic 
decisions, but its decisions were never implemented by the executive branch.  

Lieven:there was a remnant of the partition of power, of the state of 
law?  

Hana: Yes. And now there is the will to implement its decisions. For 
example the minister of interior who was responsible for sectarian violence in 
Egypt and for systematic torture, and who opened common law prisons and 
released prisoners on the 28th at night, is currently in front of the court. Even 
the presidential family is now being interrogated. Business men are 
interrogated for corruption. So, there is a movement of accountability. And 
then there is a proposal for amendments of the constitution, to change the 
electoral process. There is a referendum that will take place next Saturday 
(March 19th) and people are discussing publically whether they agree with the 
amendments or not, elections in six months or not. There is a very rich 
political process going on. There are workers actions, civil service actions, … 
They dismantled yesterday (March 15th that is) the security forces, which was 
the most feared, this kind of dark, underground force that was the backbone of 
the regime. So a lot is going on. I don’t say everything is positive, there are 
many draw backs, but it is ongoing. Tahrir remains the point of reference: 
every time there is a request that is not met, or when people fear the reforms 
are stalled and the revolution it derailing, they take to Tahrir square.   

Lieven: With these words we can finish. Now it is for all the Muslim 
migrant neighborhoods and for all the youngsters in fact elsewhere in the 
world, in Brussels, London, Paris, etc, to learn from Tahrir. My slogan 
these days is: Everywhere Tahrir Square! Let’s give Hana a hand. 
(applause).  

Hana (shouts from afar): And no scepticism! 
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The BRussells Tribunal: The People versus 

Total War Incorporated 

Een onderzoek naar de nieuwe Imperiale Wereldorde 
Een internationale hoorzitting over The Project for the New 

American Century (PNAC) en zijn oorlogspolitiek uitgevoerd 
door de regering Bush door de invasie van Irak 

Synopsis
Het Brussel-tribunaal is een hoorcomité samengesteld uit academici, 

intellectuelen en kunstenaars in de traditie van het Russell-tribunaal dat in 
1967 in het leven was geroepen om oorlogsmisdaden in de Vietnamese oorlog 
te onderzoeken. De hoorzitting is gepland op 15-17 april 2004 in de 
Beursschouwburg en Les Halles in Brussel en zal worden voorgezeten door 
Prof. François Houtart, een van de stichters van het World Social Forum in 
Porto Allegre. Het is gericht tegen de oorlog in Irak en tegen het imperiale 
oorlogsbeleid van de regering Bush. Het zal zich voornamelijk toespitsen op 
het ‘Project for the New American Century’ (PNAC), de denktank achter deze 
oorlog en vooral op drie medeondertekenaars van het mission statement: 
Donald Rumsfeld, Dick Cheney en Paul Wolfowitz, vermits zij de fysieke 
band vertegenwoordigen tussen het discours en de brutale uitvoering van de 
Nieuwe Imperiale Wereldorde zoals gepland door de PNAC.  

 
Ontstaan van het project  

Net vóór het uitbreken van de oorlog in Irak werd een petitie, gelanceerd 
door de filosoof Lieven De Cauter, ondertekend door 500 kunstenaars, 
schrijvers, intellectuelen en academici, onder wie Julia Kristeva, Richard 
Plunz, Irving Wolfharth, Anne Teresa De Keersmaeker, Hans Ulrich Obrist en 
François Houtart. De petitie riep op om morele acties en, indien mogelijk, 
wettelijke stappen te ondrernemen tegen het ‘Project for the New American 
Century’ en tegen hen die verantwoordelijk waren voor de oorlog in Irak. Ze 
werd op 21 maart 2003 (één dag na het uitbreken van de oorlog) in twee 
Belgische kranten, De Standaard en De Morgen, gepubliceerd. Het werd snel 
duidelijk dat wettelijke actie weinig kans op slagen zou maken aangezien de 
Verenigde Staten zich steeds consequent hebben verzet, en dat zijn blijven 
doen, tegen elk wettig gezag dat hen zou kunnen bedreigen. Vandaar het idee 
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om een ‘moreel gerechtshof’, een ‘volkstribunaal’ in het leven te roepen om 
het nieuwe Amerikaanse beleid en de denktanks die er schuil achter gaan (en 
die steeds uit de greep van elk wettelijk optreden weten te blijven) te 
veroordelen.  

Een breed platform, gedragen door een aantal culturele verenigingen, werd 
uitgebouwd om het eerste voorstel van de petitie ten uitvoer te brengen: het 
opzetten van een Brussel-tribunaal in navolging van het historische Russell-
tribunaal (vandaar de naam BRussells Tribunal). Op een netwerkconferentie, 
eind juni 2003 door de Bertrand Russell Peace Foundation in Brussel 
georganiseerd, werd beslist op verschillende plaatsen in de wereld een reeks 
hoorzittingen te houden, culminerend in een slotzitting in Istanboel. Het 
BRussells Tribunal zal een van de onderzoekscommissies ervan zijn. De 
Bertrand Russell Peace Foundation heeft aanvaard het initiatief te steunen. In 
een persmededeling na de conferentie werd gesteld: “Er werd een voorstel 
besproken om een onderzoekscommissie in het leven te roepen die zou moeten 
uitmonden in een tribunaal over de oorlog in Irak. Dit voorstel zou verder in 
een aantal werkgroepen kunnen worden uitgewerkt via consultaties in Turkije, 
België, de Verenigde Staten en Japan”. Sedertdien hebben zich talloze vredes- 
en advocatenorganisaties bij het netwerk aangesloten. Elke dag nog neemt 
deze beweging in omvang en enthousiasme toe. (Een voorlopige lijst van 
steunorganisaties volgt aan het eind van dit document).  

 
Beknopte informatie over PNAC  

Het acroniem PNAC is een sleutelelement in de oorlog in Irak en de vele 
oorlogen die ons nog te wachten staan. In de lente van 1997 richtten de 
neoconservatieven Robert Kagan en William Kristol van The Weekly 
Standard het ‘Project for the New American Century’ (PNAC) op. De meest 
bekende ondertekenaars van de mission statement zijn Dick Cheney, Donald 
Rumsfeld en Jeb Bush (de broer van George W. Bush), Francis Fukuyama en 
last but not least Paul Wolfowitz, een voormalig hoogleraar Internationale 
Politiek en voormalig decaan van het Departement Internationale Politiek van 
de Johns Hopkins universiteit. De huidige directeur is Gary Schmitt. 
Belangrijk is dat vele leden ervan nauwe banden onderhouden met het militair 
industrieel complex en met de olie-industrie. De PNAC omschrijft zichzelf als 
een ‘educatieve organisatie zonder winstoogmerk die tot doel heeft het 
Amerikaanse leiderschap in de wereld te bevorderen’.  

De beginselverklaring van het project is ondubbelzinnig:  
“De geschiedenis van de 20e eeuw zou ons geleerd moeten hebben dat het 

belangrijk is greep te hebben op de omstandigheden vóór een crisis de kop kan 
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opsteken en bedreigingen het hoofd te bieden vóór ze een verkeerde wending 
nemen”. (Dat is de doctrine van “pre-emptive strike”, de preventieve aanval, 
en van “benevolent hegemony”- welwillende hegemonie). Om die taak te 
verwezenlijken, stelde het PNAC een agenda met vier punten op:  
� “de uitgaven voor landsverdediging moeten fors de hoogte in als we onze 

verantwoordelijkheid over de gehele wereld willen opnemen en onze 
strijdkrachten moeten worden gemoderniseerd opdat ze klaar zijn voor de 
toekomst”;  

� “wij moeten onze betrekkingen met onze democratische bondgenoten 
verstevigen en regimes die vijandig staan tegenover onze belangen en 
waarden aanpakken”;  

� “wij moeten zoveel mogelijk politieke en economische vrijheid in het 
buitenland aanmoedigen”;  

� “wij moeten verantwoordelijkheid dragen voor de unieke rol van Amerika 
om de internationale orde die gunstig is voor onze veiligheid, ons welzijn 
en onze principes te behouden en uit te breiden”.  

 
In september 2000, nog vóór George W. Bush de presidentsverkiezingen 

had gewonnen, publiceerde de PNAC het beslissende rapport ‘ Rebuilding 
America’s Defenses: Strategies, Forces and Resources for a New Century”, 
waarin duidelijk wordt gesteld dat de aanval op waarin duidelijk wordt gesteld 
dat de aanval op Saddam Hussein slechts een alibi is voor de Amerikaanse 
supprematie: “ Decennialang al willen de Verenigde Staten een duurzamere 
rol spelen in de veiligheid van de Golfregio. Terwijl het onopgeloste conflict 
met Irak de onmiddellijke rechtvaardiging biedt, gaat de behoefte aan een 
substantiële militaire aanwezigheid in de Golf verder dan het probleem van 
Saddam Hussein’s regime”. In het rapport werd gepleit voor grootscheepse 
opwaardering van het leger; er werd van uitgegaan dat de begroting jaarlijks 
met 15 tot 20 miljoen dollar zou moeten toenemen om het leger om te vormen 
tot zoiets als een ‘ imperiale supermacht’, die het voortouw zou kunnen nemen 
in ‘de revolutie in militaire aangelegenheden’. Thomas Donnelly, een van de 
drijvende krachten achter het rapport, werkt tegenwoordig voor Lockheed 
Martin, een van de belangrijkste wapenproducenten. In het project werd er 
echter van uitgegaan dat dit doel niet zomaar kon worden gerealiseerd zonder 
een aanleiding om de publieke opinie van de noodzaak ervan te overtuigen: 
“Het proces van transformatie zou wel eens een proces van lange adem 
kunnen zijn, behalve wanneer er zich een soort rampzalige of katalyserende 
gebeurtenis voordoet – iets als een nieuw Pearl Harbor” (p. 51). Toen Bush 
aan de macht kwam, met Dick Cheney als Vice-president, Donald Rumsfeld 
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als Minister van Defensie en Paul Wolfowitz als Onderminister van Defensie, 
werden de PNAC-theorieën een blauwdruk voor het Amerikaanse defensie- en 
internationaal beleid. Dit beleid werd officieel bevestigd in een document van 
het Witte Huis dat door President Bush persoonlijk is ondertekend: “ The 
National Security Strategy of the United States of America” (september 2002). 
De gebeurtenissen hebben intussen aangetoond dat de theorie van 
meedogenloze werelddominantie nu in de praktijk wordt gebracht.  

Met 9/11 kregen deze personen hun noodzakelijke “ rampzalige en 
katalyserende gebeurtenis, een nieuw Pearl Harbor” én meteen ook het 
politieke krediet om hun programma ten uitvoer te brengen. Zij waren nu in 
staat een van de vier kerntaken van het hervormde Amerikaanse leger in de 
praktijk te brengen: “ to fight and decisively win multiple, simultaneous major 
theatre wars” (tegelijk op verschillende plaatsen een grote oorlog uitvechten 
en die overtuigend winnen) (p. IV). Deze verschrikkelijke zin vereist wellicht 
wat uitleg. Onder “ major theatre wars” verstaan militairen grote veldslagen, 
maar als je van tevoren weet dat je de gevechten ‘ overtuigend (zult) winnen’, 
wordt het een “theateroorlog” in de algemene betekenis van “theatrale 
oorlog”. De retoriek hiervan zou voor de hele planeet duidelijk moeten zijn. In 
de woorden van George W. Bush zelf: “ Wie niet met ons is, is tegen ons”. 
Vandaar dat die oorlogen “meervoudig en gelijktijdig” moeten zijn. De 
‘Project for the New American Century’ wil, net als het Romeinse Rijk, een 
wereldwijde zogenaamde “Pax Americana” opdringen, maar het middel is 
“full spectrum dominance” (dominantie over de gehele lijn). Het PNAC-
rapport is een opstap naar een Nieuwe Imperiale Orde met een hightech 
megaleger dat via ‘Shock and Awe’ regeert over een “ steeds chaotischer 
wereld”. [1] 

 
Aanklacht

Wij zijn van oordeel dat het PNAC-programma, in de praktijk gebracht 
door het Oorlogskabinet van Bush, rechtstreeks aanleiding geeft tot 
schendingen van het internationaal recht, duizenden onnodige 
oorlogsslachtoffers maakt en de gehele planeet op sociaal, politiek en 
humanitair gebied destabiliseert. Het leidt tot een ongebreidelde militarisering 
van de wereld. Deze Nieuwe Amerikaanse Hegemonie strekt in wezen tot 
meerdere eer en glorie van de olie-industrie en het militair-industrieel complex 
(waarmee vele PNAC-leden en Bush-medewerkers nauwe banden 
onderhouden). Dit beleid vormt een blijvende en ernstige bedreiging voor de 
wereldvrede. 
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De aanklacht kan voorlopig als volgt worden geformuleerd: 
“ Het ‘Project for the New American Century’ en de leden ervan, vooral de 

sleutelfiguren in het Oorlogskabinet van Bush, hebben misdaden tegen het 
internationaal recht en tegen de mensheid (zo niet in wettelijk, dan zeker in 
moreel opzicht) gepredikt, gepland en gepleegd.” Ook al heeft het PNAC 
alleen nog maar teksten geproduceerd, en zich dus ongetwijfeld kan en zal 
beroepen op de “vrije meningsuiting”, zijn wij van mening dat hun uitlatingen 
performatief zijn, d.w.z. er zit een intentie achter tot een handeling. Zulke 
‘taaldaden’ vallen niet louter onder vrije meningsuiting. Ze liggen ten 
grondslag aan handelingen. De acties die rechtstreeks voortspruiten uit de 
PNAC-retoriek en hun omzetting in de door president Bush ondertekende 
“National Security Strategy of the United States” (september 2002), zijn 
ontoelaatbaar.  

De voornaamste daden zijn hierna opgesomd:  
1) Een oorlog plannen zonder enig bewijs van een dreigend gevaar voor 

het betrokken land wordt krachtens het internationaal recht als een ‘daad van 
agressie’ beschouwd. Het voeren van zulk een agressieoorlog is een duidelijke 
schending van het Handvest van de Verenigde Naties.  

De doctrine van de ‘preventieve aanval’, die door Paul Wolfowitz in de 
Defensierichtlijnen van 1991 werd voorgesteld, staat haaks op het 
internationaal recht, dat geweld strikt beperkt tot zelfverdediging in het geval 
een Staat het slachtoffer wordt van een gewapende aanval, dus van een 
agressie. Deze doctrine, die door president Bush tot officieel standpunt werd 
verheven in zijn toespraak voor de militaire academie van West Point 
(6/1/2002), vormt een ernstige bedreiging voor de wereldvrede en is een 
schending van het internationaal recht.  

De invasie van Irak door de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk 
is een ernstige schending van het internationaal recht en van het Handvest van 
de Verenigde Naties.  

Het Handvest van de Verenigde Naties bepaalt dat Staten enkel en alleen 
geweld mogen gebruiken met toestemming van de Veiligheidsraad, afgezien 
van gevallen van zelfverdediging. Het Handvest heeft een collectief 
veiligheidssysteem ingebouwd, dat door de huidige Amerikaanse regering 
flagrant met voeten wordt getreden.  

Bovendien vinden topadviseurs, zoals Richard Perle, de Verenigde Naties 
irrelevant en een obstakel dat uit de weg dient te worden geruimd.  

Tot dusver zijn geen massavernietigingswapens gevonden, waardoor de 
volledige casus belli bedrog blijkt te zijn. 
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2) Tijdens de oorlog in Irak, werd verscheidene keren inbreuk gepleegd op 
het internationaal humanitair recht en werd het herhaaldelijk schaamteloos met 
voeten getreden:  

Het gebruik van clusterbommen tegen burgers kan als een oorlogsmisdaad 
worden beschouwd omdat het onnodige verwondingen kan veroorzaken, ook 
lang nadat de vijandelijkheden zijn beëindigd.  

Het gebruik van uranium in munitie en bommen kan als volkomen onnodig 
en als een ernstige oorlogsmisdaad worden aangezien.  

De jacht op ‘non-embedded’ journalisten kan worden gezien als een 
aanslag op de vrije pers en dus als een schending van de persvrijheid.  

Het internationaal recht stelt duidelijk dat het de plicht is van een leger in 
oorlog gesneuvelde vijandelijke soldaten te begraven. De Verenigde Staten en 
de coalitietroepen hebben zich in geen geval aan deze regel gehouden.  

3) De plichten van een bezettingsmacht werden (en worden nog steeds 
niet) nageleefd:  

De massale bombardementen hebben het land niet alleen in puin 
geschoten, ook het feit dat ziekenhuizen dagenlang werden geplunderd, 
bewijst dat het de coalitie er niet om te doen was dit te stoppen (de strijdmacht 
beschermde enkel de olievelden en het Ministerie van Olie). Het volslagen 
gebrek aan bescherming van de ziekenhuizen was een schending van de plicht 
van een bezettende macht om oorlogsslachtoffers bij te staan. Deze grove 
tekortkoming kan worden beschouwd als een ernstige inbreuk op het 
oorlogsrecht aangezien de internationale oorlogswetgeving duidelijk bepaalt 
dat het de plicht is van de bezetter om orde en veiligheid in het bezette land te 
handhaven.  

Het permissieve beleid ten aanzien van de plundering van alle Ministeries 
bewijst dat de coalitie er niet echt in is geïnteresseerd de geschiedenis van het 
Iraakse regime te kennen vermits de troepen oogluikend toekeken hoe een 
aanzienlijk deel van het archief werd vernield. Dit is in zekere zin een aanslag 
op het collectieve geheugen van het Iraakse volk.  

Het permissieve optreden van het Amerikaanse leger en van de 
coalitietroepen bij de plundering van het Nationaal Museum van Bagdad en 
van de verschillende belangrijke vindplaatsen kan worden beschouwd als een 
misdrijf tegen het culturele erfgoed van het land en, gelet op de uitzonderlijke 
waarde van die plaatsen (zoals Babylon) als bakermat van de (westerse en 
oosterse) beschaving, als een misdrijf tegen het culturele erfgoed van de 
gehele mensheid.  

De reconstructie van Irak komt vooral ten goede aan een aantal 
Amerikaanse ondernemingen als Halliburton, Kellog Brown & Root, en 
Bechtel. De inkomsten uit de Irakese olie zullen rechtstreeks naar 
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Amerikaanse bedrijven vloeien. Dit staat haaks op de basisbeginselen van het 
internationaal recht, volgens welk een Staat die zelf de internationale 
rechtsregels met voeten heeft getreden hieruit geen voordeel mag halen en de 
schade die eruit voortvloeit moet vergoeden.  

4) De bezetting van Irak door de Amerikaanse en Britse strijdkrachten is 
een schending van het internationaal recht.  

Het feit dat de bezettingsmachten permanente leden zijn van de Verenigde 
Naties en hun veto zullen stellen tegen elke resolutie die ertoe strekt de 
bezetting te beëindigen, doet niets af aan de permanente schending van het 
internationaal recht en van het VN Handvest, die zowel door de VS als het VK 
zijn geratificeerd.  

5) De ‘Nieuwe Amerikaanse Imperiale Soevereiniteit’ staat op het punt om 
te slaan in een wereldwijde ‘Uitzonderingstoestand’  

De oorlog in Irak is geen alleenstaand feit zoals kan worden afgeleid uit 
het PNAC rapport en het geval Afghanistan, om nog niet te spreken over de 
dreigementen tegen Syrië en Iran of over het ‘straffen’ van Frankrijk omdat 
het tegen deze oorlog was gekant of van België wegens de genocidewet. Dit 
‘unilateraal beleid’, dat moet uitmonden in een totale heerschappij over de 
wereld zoals omschreven in het PNAC-rapport (september 2000), vervolgens 
omgezet in het officiële Veiligheidsrapport van President George W. Bush 
(september 2002) en sedertdien in de praktijk gebracht, zal de planeet in 
sociaal, economisch, politiek en humanitair opzicht blijven destabiliseren en 
vele nutteloze slachtoffers maken.  

De verwerping van elk internationaal gezag dat zeggenschap zou hebben 
over onderdanen van de Verenigde Staten of deze zou kunnen veroordelen, 
met name het schaamteloze verzet tegen de Verenigde Naties en de afwijzing 
van het Internationaal Strafhof, bewijst dat de Verenigde Staten elke eerbied 
voor een internationale rechtsorde verloren hebben.  

Wij achten het nodig onderzoek te doen naar en kritische kanttekeningen te 
maken bij de ‘filosofische’ (of ideologische) grondslagen van deze ‘Nieuwe 
Imperiale Wereld Orde’ in het werk van Robert Kaplan, Robert Kagan, Paul 
Wolfowitz, Francis Fukuyama, Samuel Huntington en anderen. De 
grondbeginselen van het concept “ full spectrum dominance” (dominantie over 
de gehele lijn) moeten aan het licht worden gebracht.[2]  

De omslag in het Amerikaanse beleid is spectaculair en onrustbarend. De 
overgang van multilateralisme naar unilateralisme is niet onschuldig. De 
“benevolent hegemony”[3] (welwillende hegemonie) waarvoor Robert Kagan 
en William Kristol, twee van de grondleggers van het PNAC, in 1996 pleitten, 
is kwaadwillig en malicieus geworden. Het “American exceptionalism” dat zij 
voorstonden verglijdt naar een uitzonderingstoestand. Soevereiniteit heeft 
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(volgens Carl Schmitt[4]) steeds betekend het recht om de 
uitzonderingstoestand uit te roepen en het lijkt ernaar dat het nieuwe beleid 
van Amerika dit uitzonderingsbeleid aan het opstapelen is:  

Vele gevangenen van de oorlogen in Afghanistan en Irak worden 
vastgehouden op Guantanamo Bay (Cuba), een plaats die is uitgekozen omdat 
ze zich buiten het Amerikaanse grondgebied bevindt. De Regering Bush 
claimt dan ook dat de Amerikaanse wetgeving op de behandeling van 
gevangenen er niet van toepassing is. (Het optreden op Guantanamo is al door 
verschillende Mensenrechtenorganisaties op de korrel genomen).  

De reeds genoemde doctrine van ‘preventieve aanval’;  
Het opgeven van de Kyoto-akkoorden over klimaatverandering;  
De afwijzing van het Internationaal Strafhof in Den Haag;  
De afwijzing van het Non-proliferatieverdrag voor kernwapens;  
De ‘Patriot’ I- en II-wetten, waardoor vele basisburgerrechten worden 

opgeschort;  
De uitwijzing sedert 9/11 van duizenden immigranten die al jaren in de 

Verenigde Staten woonden;  
Het volslagen aan hun lot overlaten van armen en werklozen (in getto’s 

zoals Skid Row in L.A.) - dit alles wijst duidelijk op het feit dat het 
Amerikaanse “exceptionalism” aan het afglijden is naar een 
uitzonderingstoestand (ook in de Verenigde Staten zelf).  

Conclusie: Waarom een BRussell-tribunaal?  
Het heeft jaren geduurd voor de oppositie tegen de oorlog in Vietnam tot 

een massabeweging was uitgegroeid. De huidige situatie is totaal verschillend. 
Zelfs voor de oorlog in Irak was uitgebroken, werd de Amerikaans-Britse 
invasie reeds wereldwijd verworpen en veroordeeld. Het enige doel van de 
Brusselse onderzoekscommissie, en uiteraard van het gehele proces tot en met 
het slottribunaal in Istanboel, kan er niet in bestaan de onwettigheid van deze 
oorlog onder de aandacht te brengen. Dit is al langer erkend en uitgebreid 
besproken. Wat zijn dan wel de echte doelstellingen? Waarom dit tribunaal in 
het leven roepen?  

Omdat het ongemeen belangrijk is voor de toekomst van de planeet zich te 
verzetten tegen de trend de huidige toestand normaal te vinden; dat is precies 
wat aan het gebeuren is en wat de regering Bush nastreeft.  

Omdat het belangrijk is dit voldongen feit niet zomaar te aanvaarden onder 
het mom van Realpolitik, zoals sommige Europese politici en journalisten 
geneigd zijn te doen.  
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Omdat het belangrijk is dit duidelijk te stellen, ook al is het al overbekend, 
en te zeggen dat “dit misdadig is” en dat het “een schending is van het 
internationaal recht”.  

Omdat het belangrijk is niet te buigen en het hoofd opgeheven te houden. 
De meeste regeringen, ook de Belgische, zijn geneigd toe te geven en voor de 
Amerikaanse druk te zwichten. Wij, de civiele maatschappij, het volk, moeten 
onze stem verheffen.  

Omdat het belangrijk is de fundamentele menselijke waardigheid, 
gerechtigheid en vooral de Wereldvrede te verdedigen. De oorlog in Irak is 
slechts een stap, een etappe in een poging de “Pax Americana” via 
verschillende, simultane oorlogen op te dringen – er staan ons nog meer 
oorlogen te wachten. Hoe sterker het verzet bij aanvang, hoe groter de kans 
dat we dit imperiale tij nog kunnen keren. Er hangt ons een ramp boven het 
hoofd.  

Elke wil tot verzet breken is de hoeksteen van het beleid van de regering 
Bush. Hieraan toegeven betekent dat de weg wijdopen ligt voor nog 
onvoorspelbaarder, onbesuisder en agressiever optreden. Het Verdrag van 
München, dat de weg bereidde voor de Tweede Wereldoorlog, moet als een 
ernstig historisch precedent voor ogen worden gehouden. De hevigste 
voorstanders van interventionisme, hebben al een resem preventieve 
interventies uitgestippeld: Iran, Syrië, Noord-Korea, Colombia, Libië of zelfs 
China. Het Amerikaanse leger is niet alleen gestationeerd maar is ook actief in 
vele landen over de hele aardbol (niet alleen in Afghanistan of Kosovo, maar 
ook in Colombia, de Filippijnen, enzovoort).  

De Pax Americana is een Nieuwe Wereldorde geboetseerd naar de wensen 
van een aantal Amerikaanse bedrijven. Onder de banier van ‘democratie’ en 
‘vrijheid’ komt de nieuwe mondiale economie tot uiting als een bron van 
armoede voor vele ontwikkelingslanden. Dit kan alleen maar leiden tot 
eindeloos verzet van de ‘have-nots’.  

De Pax Americana kan enkel door onenigheid, en dus oorlog, blijven 
bestaan. Om de nodige politieke krachten te kunnen aanspreken, wakkert de 
regering Bush allerhande spanningen en tegenstellingen in de wereld aan: 
tegenstelling tussen de Westerse wereld en de islam, tegenstelling tussen het 
‘Nieuwe Europa’ en het ‘Oude Europa’, tegenstelling tussen verschillende 
ontwikkelingslanden. Hetzelfde gebeurt ook binnen deze landen, waar 
nationalistische, tribale en extremistische neigingen worden aangewakkerd. 
De regering Bush doet meer dan ooit tevoren het keizerlijke moto “divide et 
impera” gestand en verhevigt of schept potentiële conflicten over de gehele 
wereld.  
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Om de Pax Americana in stand te houden en “dominantie over de hele lijn” 
op te leggen, werkt de regering Bush aan een nieuwe generatie kernwapens. 
Deze kernkoppen zouden in staat moeten zijn de bepantsering van 
ondergrondse commandocentra of wapenopslagplaatsen te doorboren. Dit 
project dreigt het verschil tussen kernwapens en conventionele wapens te 
vertroebelen. Volgens de haviken zullen deze “bruikbare kernwapens” de 
geloofwaardigheid van de Amerikaanse kernmacht herstellen. Dit beleid zal 
de nucleaire drempel verlagen en het gevaar van een nucleaire nachtmerrie 
vergroten; in vergelijking hiermee zullen de meest bedreigende episodes uit de 
Koude Oorlog in het niets verzinken.  

In een korte verklaring bestemd voor het International Tribunal Initiative 
van Istanboel zegt John Berger het volgende: ”Er moeten archieven worden 
aangelegd, die de daders, per definitie, trachten te vernielen in plaats van bij te 
houden. Zij schakelen onschuldigen en het geheugen uit. Het archiefmateriaal 
is nodig om het toenemend verzet tegen een nieuwe wereldwijde tirannie 
levendig te houden. De nieuwe, buitensporig bewapende tirannen, kunnen elke 
oorlog winnen – zowel militair als economisch. Toch zijn ze de 
communicatieoorlog (zo noemen ze het zelf toch) aan het verliezen. Op de 
steun van de wereldopinie hoeven ze alvast niet te rekenen. Meer en meer 
mensen zeggen NEEN. Dit zal de tirannie uiteindelijk fataal  worden. Maar na 
hoeveel tragedies, invasies en collaterale rampen? Na hoeveel meer nieuwe 
armoede die tirannie teweegbrengt? Vandaar dat dringend archieven moeten 
worden aangelegd, dat we niets mogen vergeten, dat bewijsmateriaal moet 
worden verzameld opdat de aanklachten niet kunnen worden weggemoffeld en 
opdat ze in alle windstreken spreekwoordelijk worden. Meer en meer mensen 
zullen NEEN zeggen; dit is immers de voorwaarde om JA te zeggen tegen 
iedereen die wij van plan zijn te redden en tegen alles wat ons lief is”. 

(John Berger, 18.06.2003, Parijs-Mieussy, geschreven als steunbetuiging 
aan het tribunaal initiatief in Istamboel).  

Daarom kunnen we concluderen dat er dringende en voldoende redenen 
zijn om een hoorzitting te houden tegen dit Nieuwe Imperiale Beleid – 
aangezien het weinig waarschijnlijk is dat gerechtelijke stappen enig succes 
hebben – en om zowel de theorie als de praktijk van dit beleid te onderzoeken. 
Dat is de reden waarom we het ‘Project for the New American Century’ als 
focus hebben gekozen. Wij zijn ervan overtuigd dat het de plicht is van de 
bewoners van de planeet Aarde om te protesteren tegen dit gevaarlijke, 
immorele en in feite misdadige beleid: “ The people vs. Total War 
Incorporated”.  
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[tekst: Lieven De Cauter, Patrick Deboosere & Hana Al Bayiaty] 
 
Voor meer informatie  
Contact : info@brusselstribunal.org 
 
[1] Voor verder informatie over het PNAC, zie www.newamericancentury.org  een 
uitstekend bestand over PNAC is samengesteld door www.moveon.org  (wordt op aanvraag 
toegestuurd); zie ook volgende websites: www.pnacrevealed.org  of www.pnac.info  
 
[2] Sleutelbegrip in “Joint Vision 2020”, de blauwdruk voor de Amerikaanse militairen 
voor het komende decennium, gedefi nieerd als het vermogen van de Amerikaanse 
strijdkrachten om elke tegenstander te verslaan en de toestand in alle soorten militaire 
operaties onder controle te hebben. 
 
[3] William Kristol en Robert Kagan: Toward a Neo-Reaganite Foreign Policy – Foreign 
Affairs, juli/augustus 1996. 
 
[4] Giorgio Agamben’s Homo Sacer (Parijs 1997) geeft duidelijk aan dat de Nieuwe 
Wereldorde op deze soevereiniteit is gebaseerd, zijnde de bevoegdheid om een staat van 
uitzondering uit te roepen.  
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We eisen ons recht op vereniging en vrije 

meningsuiting

Platformtekst voor de grondwettelijke vrijheid op vereniging en 
vrije meningsuiting  

(1 juni 2007) 

België heeft een lange democratische traditie van actieve participatie van 
het maatschappelijk middenveld in het politieke debat. Doorgaans bestond er 
een vrij brede interpretatie van het recht op vereniging en het recht op vrije 
meningsuiting die beide grondwettelijk zijn verankerd. Sociale actie is 
onlosmakelijk verbonden met deze rechten.

Een aantal gebeurtenissen de jongste jaren tonen dat vrijheid van 
vereniging en vrije meningsuiting nog steeds niet definitief verworven zijn. In 
het kader van de strijd tegen de georganiseerde criminaliteit en het terrorisme 
zijn de bevoegdheden van de politiediensten de laatste jaren enorm uitgebreid. 
De nieuwe instrumenten maken het mogelijk om sociale bewegingen te 
controleren en hun actievrijheid in te perken. Het werkveld van NGO's dreigt 
te worden gecriminaliseerd. Legitieme vragen en kritiek worden gezien als een 
bedreiging. Zij komen vaak in conflict met het recht op eigendom of met de 
openbare orde. Telkens wanneer een zakelijk belang in het gedrang komt, 
wordt al snel naar middelen gegrepen om het recht op sociale actie in te 
perken. De recente beschuldiging van bendevorming aan het adres van 
Greenpeace Belgium door Electrabel, is een gevaarlijke evolutie. Sinds 11 
september is er daarenboven ook in België een tendens om radicale 
standpunten te koppelen aan terrorisme. De gerechtelijke actualiteit in ons 
land met de beschuldiging van de drie Luikse andersglobalisten voor 
lidmaatschap van een criminele organisatie enerzijds en de affaire Bahar 
Kimyongür anderzijds, doet de indruk ontstaan dat een aantal wetten en meer 
in het bijzonder de antiterrorismewetgeving zware straffen mogelijk maakt 
voor daden die onder geen enkele vorm gewelddadig, laat staan terroristisch 



 

 577 

waren. Het ging in beide gevallen veeleer over geweldloze acties van 
militanten of het uiten en verspreiden van een mening.De verenigingen 
kunnen niet toelaten dat hun grondwettelijk recht op vereniging en vrije 
meningsuitingin krimpt. Vandaag ondervinden de verenigingen dat die 
bewegingsruimte op verschillende manieren wordt aangetast:  

1. Door misbruik van procedure (voorbeeld: verwijzing naar artikels uit 
het strafrecht die niet vantoepassing zijn zoals artikel 322 over 
bendevorming) 

2. Door strafrechterlijke vervolging van acties (intimidatie door zware 
beschuldigingen) 

3. Door een antiterrorismewet die fundamentele rechten aantast 
4. Door uitbreiding van bevoegdheden van politie- en inlichtingendiensten 
5. Door eenzijdige verzoekschriften die acties stopzetten 
6. Door het afdreigen met schade-eisen of klachten voor laster en eerroof 
7. Door arrestaties en huiszoekingen 

Militanten van vakbonden, politieke partijen, NGO’s, de 
andersglobalistische beweging en de vele anderen die zich inzetten voor 
sociale en ecologische vooruitgang, internationale solidariteit of 
mensenrechten kunnen gecriminaliseerd en aansluitend disproportioneel zwaar 
veroordeeld worden. De bescherming van de grondwettelijke vrijheden 
behoort tot de essentie van de rechtsstaat. De organisaties die deze 
platformtekst vragen dan ook aan de volgende federale regering om deze trend 
te corrigeren en wetgevende initiatieven te nemen om de interpretatie over wat 
behoort tot het gebied van de sociale contestatie in al haar vormen te 
verduidelijken en uit de sfeer van de strafwet, van misdadige of terroristische 
actie te halen. 

Ondertekenenden organisaties: zie  
http://vrije-meningsuiting.be/platformtekst 
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Het Charter van Gent ter Verdediging van de 

Irakese Academici 

 

De Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen van de VN, António 
Guterres, merkte op dat Irak 's werelds bekendste conflicthaard is, maar de 
minst bekende humanitaire crisis. De humanitaire gemeenschap heeft pas laat 
de omvang erkend van de grootste, door oorlogsconflict, veroorzaakte 
volksverhuizing in de geschiedenis van het Midden-Oosten. Volgens cijfers 
van de UNHCR zijn er nu 2,7 miljoen ontheemde Irakezen en 2,2 miljoen 
vluchtelingen. Zij leven vooral in de buurlanden. Een op de zes Irakezen is 
ontheemd. Meer dan acht miljoen Irakezen zijn afhankelijk van humanitaire 
hulp.307 Een studie uit 2006, gepubliceerd in het gezaghebbende medische 
tijdschrift The Lancet, raamt het aantal extra doden in de vier jaar na de door 
de VS geleide invasie van 2003 op 654.965.308 Volgens het prestigieuze Britse 
onderzoeksbureau ORB  waren er naar schatting 1,2 miljoen doden in 
september 2007.309 De raming van Just Foreign Policy van oktober 2010 
spreekt over meer dan 1,4 miljoen extra doden.310  
 

Een weinig bekend aspect van de tragedie is de systematische liquidatie 
van academici in Irak. Onder de huidige bezetting werd de intellectuele en 
technische klasse in Irak onderworpen aan een systematische en aanhoudende 
campagne van intimidatie, ontvoering, afpersing, willekeurige executies en 
gerichte moordaanslagen. Parallel aan de vernietiging van de infrastructuur 

 
307 http://www.fmreview.org/FMRpdfs/Iraq/full.pdf Refugee Studies Centre, Department of 
International 
Development, 3 Mansfield Road, Oxford 
308 http://www.globalresearch.ca/index.php?context=viewArticle&code= 
ROB20070922&articleId=6848 
309 http://www.huffingtonpost.com/robert-naiman/uk-poll-consistent-with-1_b_64475.html 
310 http://www.justforeignpolicy.org/iraq 
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van het onderwijs in Irak, leidde deze repressie tot de massale en gedwongen 
verhuizing van het grootste deel van de Irakese opgeleide middenklasse - de 
belangrijkste motor van vooruitgang en ontwikkeling in moderne staten. Het 
ontbreken van deze middenklasse heeft geleid tot de ineenstorting van de 
openbare diensten in alle sectoren en alle lagen van de Irakese samenleving.311 
 

Het aantal moorden op Irakese academici bleef maar stijgen. Tegen het 
einde van 2006, meldde de Britse Independent dat meer dan 470 academici 
waren gedood.312 The Guardian verklaarde dat alleen al voor de universiteiten 
van Bagdad en Basra het cijfer op 500 stond.313 Tegen oktober 2010 waren er 
al 449 gevallen geregistreerd op de database van het BRussells Tribunal.314 
Zelfs temidden de gruwelijke geweldniveaus na de invasie in 2003, vielen de 
moorden op academici op door hun zeer selectieve karakter. In de overgrote 
meerderheid van de gevallen heeft het er alle schijn van dat de slachtoffers 
speciaal zijn uitgekozen, hetzij als de directe doelgroep van professionele 
moordenaars hetzij als voorwerp van zogenaamde ontvoeringen, die in de 
dood resulteerden. 

 
Het International Medical Corps meldt dat het aantal leerkrachten in 

Bagdad met 80% is afgenomen.315 Ook medisch personeel heeft in 
onevenredig groot aantal het land verlaten. De VN schat dat ruwweg 40 
procent van de middenklasse Irak is ontvlucht voor het einde van 2006.316 De 
meeste mensen zijn gevlucht voor systematische vervolging en zijn bang om 
terug te keren.  

 
De directeur van het United Nations University International Leadership 

Instituut gepubliceerde  op 27 april 2005 een rapport 317 waarin hij duidelijk 
maakt dat sinds het begin van de oorlog van 2003 ongeveer 84% van de 
Irakese instellingen voor hoger onderwijs werden in brand gestoken, 

 
311 http://weekly.ahram.org.eg/2008/879/focus.htm 
312 http://www.independent.co.uk/news/education/higher/iraqs-universities-are-in-
meltdown-427316.html 
313 http://www.guardian.co.uk/education/2006/dec/12/internationaleducationnews. 
highereducation 
314 http://www.brusselstribunal.org/academicsList.htm . The Spanish organisation CEOSI 
also compiled a list, in cooperation with the BRussells Tribunal, albeit with slightly 
different parameters: http://www.iraqsolidaridad.org/2010/docs/Aca_12_10_2010.pdf 
315 http://www.reliefweb.int/rw/rwb.nsf/db900SID/AMMF-
727BUF?OpenDocument&rc=3&emid=ACOS-635P5D 
316 http://www.rferl.org/content/article/1072793.html 
317 http://www.la.unu.edu/about_staff_reddy.asp 
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geplunderd of vernield.318 Tussen maart 2003 en oktober 2008 werden 31.598 
gewelddadige aanvallen tegen de onderwijsinstellingen in Irak gemeld, aldus 
het Irakese ministerie van Onderwijs (MOE).319 Volgens het Unesco-rapport 
‘Onderwijs onder Vuur’ 2010 werden sinds 2007 bij bomaanslagen op de Al 
Mustansiriya Universiteit in Bagdad meer dan 335 studenten en medewerkers 
gedood of verminkt. Rond de campus werd een 12 meter hoge muur gebouwd 
tegen aanslagen.320 Tot op heden heeft de bezettingsmacht hiernaar geen 
systematisch onderzoek gedaan. Er werd geen enkele arrestatie gemeld in 
verband met deze aanhoudende terreur tegen intellectuelen. 

 
Het Irakese onderwijssysteem, dat ooit model stond voor het Midden-

Oosten, is in de 13 jaar volgend op de internationale sancties en na 7 jaar van 
oorlog en bezetting, nagenoeg ingestort.321 Een op de vijf Irakezen in de 
leeftijd tussen 10 en 49 kan niet eens een eenvoudige zin lezen of schrijven 
over het dagelijkse leven. Terwijl Irak in de jaren ’80 van de vorige eeuw kon 
bogen op een voor het Midden-Oosten uitzonderlijke lage graad van 
analfabetisme, sprong het analfabetisme in 2010 naar ten minste 20%. Nu 
behoort het tot de hoogste in de regio. De graad van analfabetisme onder 
vrouwen bedraagt in sommige gemeenschappen tot wel 40-50%.322 Corruptie 
tiert welig. Het Irakese Ministerie van Binnenlandse Zaken heeft toegegeven 
dat er meer dan 9000 ambtenaren323, met inbegrip van hooggeplaatste 
functionarissen in het kabinet van de minister-president324, valse universitaire 
diploma’s bezitten die ze gekocht hebben.325 Ondertussen werd het geld voor 
de onderwijssector doorgesluisd naar "veiligheid".326  

 
Ondergetekenden, rekening houdend met deze feiten: 
1. Verzoeken om de onmiddellijke start van een onafhankelijk 

internationaal onderzoek naar deze buitengerechtelijke moorden. Men dient 
ook te onderzoeken wie verantwoordelijk is voor deze toestand. We doen 

 
318 http://www.unu.edu/news/ili/Iraq.doc 
319 http://www.unhcr.org/refworld/docid/4b7aa9df5.html 
320 http://www.ohio.edu/outlook/2009-10/March/Iraq-professor-409.cfm 
321 http://www.aawsat.com/english/news.asp?section=2&id=21108 
322 http://www.reliefweb.int/rw/rwb.nsf/db900SID/JDUN-89R9BY?OpenDocument 
323 http://www.daralhayat.com/arab_news/levant_news/11-2007/Item-20071122-68f19a07-
c0a8-10ed-00c1-a41eec2a71b9/story.html (Arabisch) 
324 http://www.thirdpower.org/show_art_main.cfm?id=13469 (Arabisch) 
325 http://www.iraqsnuclearmirage.com/articles/The%20Iraqi%20Brain%20  
Suction.html 
326 http://dpc.senate.gov/dpcdoc.cfm?doc_name=fs-110-2-173 
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hiervoor een beroep op de speciale rapporteur voor standrechtelijke executies 
van de UNHCHR in Genève. 

2. Doen beroep op organisaties, die de naleving van het internationaal 
humanitair recht afdwingen of verdedigen, om deze misdaden op de agenda te 
zetten. 

3. Roepen academici en studenten op te helpen de stilte te doorbreken over 
de aanhoudende misdaden tegen de Irakese academici en de vernietiging van 
het Irakese onderwijssysteem. Zij roepen ook op om de rechten van Irakese 
academici en studenten te steunen, alsook hun wens om te leven in een 
onafhankelijk, democratisch Irak, vrij van vreemde bezetting en heerschappij. 

4. Vragen de Europese regeringen asiel te verlenen aan Irakese 
wetenschappers en hen niet uit te wijzen. Dit is overigens in strijd met de 
UNHCR-richtlijnen voor de behandeling van Irakese asielaanvragen. 

5. Dringen erop aan dat de Irakese academische gemeenschap in 
ballingschap in de gelegenheid gesteld wordt om vrijwillig terug te keren naar 
hun baan, door het verstrekken van garanties voor hun veiligheid zodat ze hun 
werk kunnen verrichten zonder angst of bemoeienis van de overheid. 

6. Roepen academici wereldwijd op de banden aan te halen tussen hun 
universiteiten en Irakese docenten, zowel in ballingschap als in Irak. Dit kan 
onder vorm van uitwisselingen op internet, directe faciliteiten en de 
uitwisseling van studenten, gemeenschappelijke onderzoeksprojecten.  Ze 
nodigen ook uit tot algemene ondersteuning, hetzij direct (subsidies voor 
onderzoek, materiële hulp) als indirect (publieke campagnes om studenten 
bewust te maken van de benarde situatie van Irakese academici en studenten). 
Ze roepen op tot ondersteuning van de inspanningen voor het verlenen van 
lesopdrachten aan de Irakese verbannen docenten. 
Onderwijsverantwoordelijken in het Midden-Oosten en elders moeten aan de 
Irakese academici mogelijkheden bieden om ervaring op te doen in 
buitenlandse Instellingen voor Hoger Onderwijs en royale beurzen verschaffen 
aan Irakese studenten op middelbaar en hoger onderwijsniveau. 

7. Dringen erop aan dat alle mogelijke maatregelen worden genomen om 
ervoor te zorgen dat geen opvoeder/academicus wordt ontslagen uit, of het 
recht ontzegd om terug te keren naar een baan, noch op grond van geslacht, 
ras of sektarische affiliatie. Onafhankelijk van hun herkomst moet aan 
studenten het recht worden gegarandeerd hun opleiding in hun middelbare en 
hogere studies op gelijke wijze voort te zetten zonder discriminatie. 

 
Ondertekend door: 
zie website:  http://www.brussellstribunal.org/ 
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Provisional notes for a Slow Science Manifesto 

Charter of the Slow Science Movement 
Against the privatization of Academia 

 

[preamble] Sometimes small events can unleash a gigantic uproar. The 
sacking of a young female researcher at Leuven University for defending and 
speaking up for the Field Liberation Front, when it symbolically destroyed a 
genetically modified potato field, could be such an event327. While still in the 
midst of the protest, we decide(d) to start the slow science movement. We hope 
that the flapping of the wings of this proverbial butterfly will cause a 
hurricane, and send a shockwave over Academia on a planetarian scale.  

 
[program] Education is a human right and science should be common for 

all. Science is not private. It should not be privatised. The ‘commoning’ of 
science, as opposed to privatization, is one of the main goals of our 
movement. Neoliberalism328 is subverting one of the major institutions of our 
culture, the university; it is abolishing a tradition of Universitas, of education 
to Universal & Humane knowledge that grew over a period of some 800 years. 
It is high time to fight this ‘neoliberalisation’ of academia. We have to halt the 
privatization of education and research. The university should not take part in 
the perverse neoliberal logic of the socialisation of costs and the privatization 
of gains. State (and therefore tax payers) subsidized research should not be at 
the service of spinoffs of all sorts, overwork and (self)exploitation of young 

 
327 for more info on this event and the Worldwide petition: see 
http://threerottenpotatoes.wordpress.com/ 
328  Neoliberalsim is a subversive, dangerous utopia, based on the blind belief that the 
privatization and commodification of everything will bring paradise The core of this utopia 
is exposed in the utopia novel Atlas Shrugged by Ayn Rand. Ayn Rand was in contact with 
Von Hayek and Milton Friedman and was the guru of Alan Greenspan. See on this: Hans 
Achterhuis, de utopie van de vrije markt. (english reference on this? Foucault naissance de 
la biopolitique, …)  
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precarious academics should not be for the glory of corporations.  The 
university is not the R&D branch of corporations. 

We also have to refute and refuse the idea that a university, in itself, is a 
corporation, a business. The university is not (only) based on efficiency, it is 
not only an “knowledge enterprise”, that supplies profitable knowledge for the 
economy, based on short term profits. The logic of growth and the short term 
vision is not the scientific model that will help solve the problems that 
humanity and the planet are facing at this point in history329. The university 
should be an institution of education and free research; both are based on the 
long term vision330; on slowness. Therefore: Slow science.  

Slow science is deep science. Quick science is superficial science, and in 
that respect often bad science. Academia should be a greenhouse for slow 
spiritual and academic growth of young, creative minds. We will therefore 
actively fight ‘speedy science’. Academic freedom is seriously in danger not 
only by privatization of research and education, but also by the logic of 
management that has taken hold of the university. Publication based 
assessment has become a tool for silencing academics. There is simply no time 
left for intervening in the public debate, one of the highest calls of academics: 
to become public intellectuals. The slow science movement commits to this 
program 

[action points]:  
1. Slow science is open science, also in the sense of open source science. 

Findings in science belong to mankind not to corporations. The slow science 
movement will oppose the privatization (through patents, licences, branding, 
etc).of knowledge.   

2. The slow science movement will try and defend a more social and 
ecological approach to education and research. The slow science movement 
will give priority to research subjects that directly or indirectly foster social 
and environmental justice.  

3. The communication and spreading of research results is crucial in the 
‘commoning’ of science: we will give priority to publish in media that reach 
the people who might make appropriate use of our knowledge (i.e. foster 
social and environmental justice) and taking language issues seriously in this 

 
329 See on this the lecture of Noam Chomsky:  
http://www.youtube.com/user/uoftscarborough#p/c/0/Q97tFyqHVLs,  
330 Lyotard was pleading for the perspective of cosmological time, later this idea was 
transformed into Cosmopoltics, see the work of Latour, Stengers, Beck etc. In the 
Anthropocene, the era in which mankind is the predominant factor (and species) on the 
planet and is threatening it - we need the long time perspective, and include the other 
species and objects into our thinking.   
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matter. We will give priority or make arrangements so that our knowledge is 
available through open access media.  

4. We will in first instance go against the ever growing publication 
pressure, which is seriously disciplining researchers, especially the young. To 
go against this hectic publication pressure, we will take some concrete steps: 
a) we will publish only when we have the feeling of having exhausted the 
subject at hand and we will refuse to cut the sequence of ideas or findings into 
pieces in order to multiply publications. b) We will refuse to sign publications 
in which we didn't participate at the level written contribution. c) We will 
refuse to sign publications on the basis of seniority and guidance over young 
researchers. d) We will select references that genuinely helps the readers to 
verify and deepen the knowledge exposed; e) never publish more than three 
full contributions in international, peer reviewed media in a single year 
(papers, chapters in books or books).  

5. Slow science is open science also in the sense that it is open to 
alternative approaches in science. Multi- and interdisciplinary is part of this 
openness. The members of the slow science movement therefore also agree to 
always act as helpful referees in all matters where their peer assessment is 
asked for (publication, research proposals, career assessment, education and 
research assessments of institutions). By helpful referees, we mean respect of 
other approaches in sciences as far as the internal and external criteria of 
scientific nature are respected and a commitment to report in such a way that it 
helps those who are assessed to improve their contribution to science.  

6. An important action point for the slow science movement is the fight 
against the “precarity’ and ‘precariasation’ of researchers. As part of the 
neoliberalisation of the university temporary, fragile contracts are 
predominant. There should be more legal and social protection for (young and 
not so young) researchers.   

7. It is the duty of the academic to be a responsible citizen. When 
academics lend ear to the call to commit themselves as public intellectuals or 
support a cause as activists, we should defend their freedom of speech and 
right to act. That is the political core of academic freedom. The slow science 
movement is in that respect also a solidarity movement in defence of academic 
freedom and the right of academic activism.    

8. Finally, slow science is based on a strict academic ethics. We will refuse 
to publish in order to support corporate or financial interests that run against 
social and environmental justice. In the same vain, we will refuse to publish in 
order to support political or cultural interests that run against social and 
environmental justice.  
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[Conclusion]. Academia should be again this universal, cosmopolitan 
(cosmopolitical) place, where critical debate fosters social and environmental 
awareness. School (scholè) means free time, as opposed to ‘busy-ness’, to 
business (a-scholè), study is outside the economy: ‘otium’ not ‘negotium’. 
The highest aim of academia should be and remain, to ask questions, to find 
good answers for these difficult questions and solutions for big problems, to 
spread higher education over society, and form critical, creative and 
committed people. Science, education and research are too important, maybe 
especially at this moment in history, to privatise them. For the problems are 
huge and the stakes high. In a knowledge based economy the privatization of 
education and research is irresponsible and devastating. Or put positively: in 
the information society the democratisation of knowledge is imperative. We 
(therefore) believe mankind needs slow science, we believe (even more so) 
that the planet needs slow science, and finally (of utmost importance) we 
believe the slow science movement needs you.  

 
[proposal, 11 august 2011-, based on the idea and first notes of Chris Kesteloot, drafted by 
Lieven De Cauter] 

�
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[Naspel:]��
Tussen�de�stoelen��

Een pleidooi voor de uitgesloten derde  

als onmogelijke noodzaak 

(feestrede bij een symposium ofte drinkgelag naar aanleiding van mijn 50ste 
verjaardag, Passa Porta, 6 februari 2009 ) 

Het kan geen toeval zijn, dat ik al heel vroeg aanvoelde dat de ware weg 
ergens tussenin in lag, of niet zo maar ergens tussenin maar in het Tussen 
(‘Tussen twee vuren’ was  tussen twee haakjes als kind een van mijn 
geliefkoosde spelen. Ik weet nauwelijks nog hoe het in mekaar zat, maar het 
was veruit het meest opwindende speelplaatsspel van de lagere schooltijd. Nu 
nog kan ik mij geen groepsspel indenken dat zo uitdagend, verassend, en 
veeleisend is. Ik heb heimwee naar ‘tussen twee vuren’. De vraag is natuurlijk: 
is het toeval dat dit spel op mij zo’n onvergetelijke indruk naliet? En het 
antwoord luidt: wellicht wel. Dit even voor degenen onder ons die niet in 
toeval geloven. Want was ik het buurjongetje van Harold Pinter geweest, dan 
was ik nu misschien nog altijd vertederd en verteerd door cricket. Maar laat 
ons even doen alsof het geen toeval is en laat ik niet beginnen over mijn 
voorliefde voor uitweidingen en parenthesen, nu nog niet, hoewel een 
parenthese over de parenthese, een metaparenthese, heerlijk, maar nu toch 
even niet, schat, …dus:) ik zei: het kan geen toeval zijn, dat ik al heel vroeg 
aanvoelde dat de ware weg ergens tussen de voorspelbare paden en de 
gebaande wegen in moest liggen. Het kwam als een dubbele roeping: op mijn 
elfde werd ik dichter en op mijn dertiende besliste ik om filosoof te worden. 
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Dichter en filosoof: dat kon niet goed komen. Dat weet elk schoolkind sinds 
Plato.  

En toch, dames en heren, is dit – voor mij - de ware weg. Vandaar dat 
vanavond het thema wel moest luiden, het kon gewoon niet anders: "Tussen de 
stoelen", de meditatie van nu en straks gaat dus over de tussenruimte, de 
drempel, de uitgesloten derde, de dialectiek in stilstand, of god betert het de 
coincidentia oppositorum, de synthese, de (alchemistische) onmogelijke maar 
noodzakelijke versmelting tussen allerlei polariteiten: tussen kunst en theorie, 
tussen activisme en academie, tussen contemplatie en urgentie, tussen de 
genres, tussen de instituties, tussen beroep en roeping, tussen intimiteit en 
openbaarheid, tussen verstrooiing en concentratie, tussen ontoegankelijkheid 
en communicatie, tussen roes en nuchterheid (over dat laatste later meer, zo 
tegen het ochtendgloren), enzovoort. Kortom, de verkenning van de 
'tussenruimte' als ingesteldheid en als programma: omweg als methode, de 
uitgesloten derde als lotsbestemming en streefdoel, als vloek en ideaal 
tegelijk. Want het is (wel degelijk) een vloek. Maar het is ook een ideaal: de 
tussenruimte als werkplaats en speelveld van de denkbewegingen, het bijna 
(maar nog niet en nooit helemaal) samenvallen van tegendelen, van 
onmogelijke combinaties, kortom tussen de stoelen als marginaal centrum, als 
onrealistisch,  en in elk geval ongemakkelijk traject. Dat zeker. 

[Het oxymoron is de stijlfiguur bij uitstek van dit soort spanning: naast 
marginale centraliteit is er activistische verstilling, geconcentreerde 
verstrooidheid, verzamelende spreidstand, hectische inertie of hyperkinetische 
traagheid, en ga zo maar door.] Dit ‘Tussen’, dames en heren, (ik zou bijna 
zeggen, dit ‘Grote Tussen’) is nochtans geen fata morgana van dweepzieke 
romantici. Het bestaat. En dat is een hele troost.  

Een allereerste configuratie van dit Tussen als synthese, is ongetwijfeld het
essay. Het essay bevindt zich wezenlijk, per definitie, op de snijlijn tussen 
literatuur en filosofie, tussen ervaring en theorie, tussen mimesis en reflectie, 
tussen inspiratie en kritische distantie, tussen gewaarwording en analyse, 
tussen emotie en cerebraliteit, tussen illuminatie en systematiek. Het essay is 
een wonderbaarlijke uitvinding. (Merci Michel - de Montaigne). Maar het 
essay valt vaak tussen de plooien. En meer en meer. Het zijn slechte tijden 
voor essayisten. Het essay past niet in deze snelle tijden, het verkoopt te 
weinig zeggen de uitgevers, er is werkelijk te weinig aandacht voor, ook en 
vooral in de boekenbijlagen (alleen wie daarnaast ook romans schrijft of 
geregeld op televisie komt, kan misschien enige aandacht verwachten voor 
zijn/haar essays). Jammer.  

(Natuurlijk, wat ik zeg over het essay, kan men mutatis mutandis 
veralgemenen: alle schrijven speelt zich af tussen de stoelen. Tussen studie en 
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inspiratie, tussen labeur (limae labor – het bijvijlen van teksten) en plezier, 
want alle schrijven is natuurlijk als het goed schrijven is, een synthese tussen 
ervaring en reflectie. Maar men vindt dit Tussen (deze ‘tussentoestand’ of 
zelfs kortweg tussenstand) bij voorkeur in marginale genres: het aforisme, het 
fragment, het prozagedicht, en het essay, waarvan de mooiste voorbeelden 
niets minder – denk aan Benjamins tweede Baudelaire studie - dan parels van 
prozagedichten zijn).  

Een tweede figuur die het Tussen belichaamt, misschien nog meer dan het 
essay, is de publieke intellectueel. Het pleonasme (van Edward Saïd) zegt het 
al: er zijn veel academici en ‘hoofdarbeiders’, maar zolang ze zich niet met het 
publieke debat bemoeien zijn het geen echte intellectuelen. Publieke 
intellectuelen moeten een merkwaardige spreidstand uitvoeren:  tussen 
professionaliteit en dilettantisme, tussen distantie en engagement, tussen 
leerstoel en megafoon, tussen specialisme en burgerschap, tussen scholè (vrije 
tijd, studie) en politiek handelen. Het is een onmogelijke opdracht. Je moet je 
eigen leven voortdurend onderbreken (om een opiniestuk te schrijven 
bijvoorbeeld, of een petitie mee te lanceren, of een dringende vergadering te 
organiseren, of een toespraak te gaan geven op een betoging). Maar wie zijn 
leven voortdurend onderbreekt, komt in een lastig staccato terecht, 
concentratie is dan tegelijk nodig en onmogelijk. De traagheid en de rust die 
nodig zijn voor de studie, voor het lezen en het schrijven, en de snelheid, de 
reflex bijna, die nodig is om tijdig en juist op politieke situaties te reageren 
vergt veel. Teveel. Maar, we blijven oefenen,…  we kunnen niet anders.  

Het is een evenwichtsoefening in niet-extremistische radicaliteit (de 
formule ontleen ik vrij aan Ludo Abicht). Ik heb het niet zo begrepen op 
mensen die politiek volstrekt voorspelbaar zijn. Juist inzake politiek hou ik 
meer dan van mensen die in hun politieke opinies onvoorspelbaar zijn, omdat 
ze blijk geven van denkkracht, van de discipline om geval per geval te 
beoordelen, te twijfelen en te concluderen, niet op basis van kant en klare 
dogma’s, maar op basis van deductieve en inductieve, rationele en empirische 
argumenten. En desnoods op basis van intuïtie. Met het risico zich misschien 
meer te vergissen dan degene die voorspelbaar is, maar wie onvoorspelbaar is, 
beoefent de vrijheid van denken. Daarom zijn denkers slechte politici en 
politici slechte denkers. Natuurlijk, dit kan geen pleidooi zijn voor politieke 
wispelturigheid of ook maar onstandvastigheid. Het gaat om een zeker ethico-
politiek empirisme, een casuïstiek boven de overtuigingen, het geloof en de 
dogmatiek; of boven de partijlijn. Geen partijlijn!  

Als politiek een kwestie is van macht en alle politiek machtspolitiek, een 
voortzetting van de oorlog met andere middelen, waar geen andere criteria 
gelden dan vriend of vijand (dat was volgens Schmitt de definitie van 
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politiek), dan beschouw ik mezelf als antipolitiek. Tegenover deze opvatting 
van politiek, die weer sinds de neoconservatieven in het spoor van Leo Strauss 
meer en meer openlijk wordt beleden, kan ik alleen een hoger beroep 
aantekenen, een hogere orde inroepen desnoods. Die van de ethiek, die van de 
gerechtigheid, maar ten minste die van het recht. Dergelijke opvatting van 
politiek reduceert alle politiek tot de uitvoerende macht en ziet de soeverein 
als potentaat. Maar de politiek begint pas na de opsplitsing van de machten, de 
rest is tirannie, dictatuur, uitzonderingstoestand of natuurtoestand, anarchie. 
De dictatuur en de anarchie, de uitzonderingstoestand of de natuurtoestand 
zijn de twee extremen, in de zin van eindpunten, niet de polen van de politiek: 
ze liggen als zodanig buiten de politiek. Ze betekenen het einde van het 
politieke. Alleen een opvatting van politiek die deze twee extremen van de 
politiek uitsluit, kan mijn goedkeuring wegdragen. Het uitsluiten van deze 
twee extremen is de opgave, ja de definitie zelf van politiek. Terug naar af. 
Terug naar Aristoteles: politiek is het debat over de polis, over de organisatie 
van het goede in de stad, in de mensenstad, in de ‘mensenstadstaat’. Dat is het: 
de polis is nu planeet. En dat is ook het grote verschil met Aristoteles en alle 
politieke theorieën tot nog toe. Tijd voor kosmopolitiek. Daarom is het 
politieke, zeker in zijn vorm van anti-machtspolitiek (of 
‘tegenmachtspolitiek’), vandaag wellicht belangrijker dan ooit. En deze 
‘tegenmachtspolitiek’, deze ‘tegenpolitiek’ is het werkterrein bij uitstek van de 
publieke intellectueel. Een intellectueel moet protesteren, kritiek leveren, 
dingen aan de kaak stellen, ontmaskeren, niet zozeer zelf met oplossingen, een 
geloofsysteem, een programma komen aandraven. Want dogmatiek (de 
leerstellingen) zijn altijd veel discutabeler dan de kritiek. De taak van de 
publieke intellectueel ligt in het neen eerder dan in het ja, in de negatie, in de 
weigering eerder dan het positioneren, het positieve, in de bevestiging. Wie 
dat wel doet, wordt al snel politicus. 

De intellectueel moet met alles bezig zijn, en liefst met alles tegelijk. De 
wereld in zijn geheel, dat is de denkuitdaging van vandaag. Holisme was lange 
tijd een scheldwoord, maar er is geen andere uitweg. Globalisering 
veronderstelt een vorm van holisme, een nieuw holisme als het kan, maar in 
tijden van globalisering, van de globalisering als probleem en de globalisering 
van de problemen als probleem nummer een van de globaliseing, kunnen we 
niet anders dan onbeschaamd en onversaagd het geheel te denken: Back to 
Hegel: Das wahre is das Ganze. Of toch: zonder het geheel vandaag geen 
waarheid meer. Kosmopolitiek nu! 

Dat brengt ons bij een derde figuur van het tussen: interdisciplinariteit, 
maar die heeft zich intussen toch geïnstalleerd, in de cultural studies 
bijvoorbeeld. Alle menswetenschappers werken in min of meerdere mate 
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interdisciplinair, daar ga ik dus niet dieper op in. Maar, gemakkelijk is het 
niet. Zeker niet in deze tijd: de explosie van het weten, de fragmentering, het 
uiteenvallen van alles in duizenden niches. Bijvoorbeeld, in mijn geval, 
tegelijk intensief met kunst en cultuur bezig zijn en tegelijk met politiek en 
actualiteit, is gewoon fysiek, ik bedoel wat tijdsgebruik betreft, bijna 
onmogelijk. Het blijft een ongemakkelijk heen en weer tussen 
cultuurparticipatie en maatschappijkritiek, tussen de heterotopie van de 
cultuurtempels en utopie van maatschappijverandering, tussen het 
cultuurgenot, het smaken en de niet aflatende, oneindige aanklacht. Laat ik die 
spanning even uitwerken en zo ten top drijven. Recentelijk heb ik de 
heterotopie - dat is, met de term van Foucault de ‘andere ruimte’ – als 
vrijplaats met klem verdedigd tegen de economisering en tegen politisering. 
Tegen economisering: de cultuurtempel als themapark, de dictatuur van de 
kijkcijfers en de bezoekersaantallen, tegen management, marketing en 
merchandising. Tegen politisering: de bemoeienis van de politiek, 
bijvoorbeeld de populistische roep om meer populair theater – vanuit Vlaams 
Belang, dat natuurlijk meer ‘völkische Kunst’ wil tegen de ‘entartete Kunst’ 
van de hedendaagse theatermakers. Het ‘andere’ van die heterotopie was 
volgens onze theorie precies: het andere van de economie - namelijk de gift, 
het exces, de verspilling - en het andere van de politiek - namelijk de reflectie, 
de uitbeelding, het spel. Tegenover het alledaagse (van de economie en de 
politiek) vormt het culturele de onderbreking van het alledaagse:, het sacrale, 
het feestelijke, het buitengewone, het buitengewone als het 
gemeenschappelijke en het gemeenschappelijke als het buitengewone – de 
figuur van oidipous bijvoorbeeld, een complex dat wij allen delen, die noch in 
de privé-sfeer noch in de publieke sfeer maar wel op scene ten tonele kan 
verschijnen. De speelruimte, de derde sfeer. Kortom, wat wij verdedigden, 
was, in traditionele termen, ‘de autonomie  van de kunst’. Tegelijk was ik 
bezig met een onderzoek naar politieke subversie in kunst en (sub)cultuur; was 
ik curator van een uitgesproken politieke tentoonstelling in Bozar over de 
dekolonisering van de Israëlische nederzettingen. Een contradictie? Of 
dialectiek? Ik zou er mij vanaf kunnen maken door te stellen dat politisering 
van binnenuit (juist vanuit die vrijplaats spreken over wat maatschappelijk 
relevant en acuut is) iets totaal anders is dan politisering van buitenaf 
(betutteling, temmen, lam leggen van kunstenaars en intellectuelen als 
maatschappijkritische actoren bij uitstek). Er valt veel voor te zeggen. Maar zo 
gemakkelijk is het toch ook weer niet. Als ze autonoom wordt, dreigt kunst 
vrijblijvend te worden, dat wil zeggen entertainment (zoals Schmitt en Strauss 
beweerden, maar ook Debord en Agamben, dus niet alleen rechtse, maar ook 
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linkse denkers). Nu, ik troost mij: Benjamin en Adorno geraakten er ook niet 
uit. 

Hoe combineert men de autonomie van de cultuur (de contemplatie als 
doel op zich, als spel) met politiek activisme (dat altijd een doel heeft buiten 
zijn eigen bezig zijn, namelijk een andere, betere of althans minder slechte 
wereld). Hoe rijmt men dat te saam (in godsnaam)?  

Niet misschien. Misschien hoeft het niet. In een Nietzsheaanse beeldspraak 
zou men kunnen zeggen dat men niet altijd alles hegeliaans op een rijtje moet 
trachten te krijgen; de contradictie en het verschil, niet altijd, via these en 
antithese, tot synthese, tot identiteit moet herleiden, maar gewoon af en toe… 
van been moet verspringen. Identiteit uitstellen door steeds weer van gedaante 
te verwisselen, zoals Nietzsches drie stadia op de levensweg: eerst kameel, 
dan leeuw, en ten slotte kind. Natuurlijk zijn dat geen drie levensfasen, maar 
drie lagen van een volledig geestesleven. Wie geregeld van been verspringt, 
zit niet stil. En met een beetje oefening en wat geluk wordt het een heuse dans. 
Een wals in drie tijden: de studie en de reflectie (de kameel), het activisme (de 
leeuw) en het gratuite spel (het kind). Dus toch dialectiek! Wat kunnen we 
anders dan een rondedans doen rond de paradoxen die ons omringen en 
doorsnijden?  

Komt daar nog bij dat mensen van mijn slag en soort lijden aan wat ik 
polymanie heb genoemd (dat is het tegengestelde van monomanie, dat hebt u 
goed geraden; en dat is nog wat anders dan ‘interdisciplinariteit’), dus moeten 
zij als een kip zonder kop vaak, van jut naar jaar laveren tussen de 
tienduizend dingen en de honderd en één fascinaties, tussen hoge en lage 
cultuur, tussen actualiteit en canon, tussen de urgentie van de dag en de 
eeuwige troost van de cultuur. Hier een aforisme dat mij recent te binnen 
schoot, dat de verscheurdheid, de bijna-pijn van dit Tussen tracht te betrappen: 
‘Schoonheid kan mij raken tot in de toppen van mijn tenen, maar niets ontroert 
als het goede’.  

En dat brengt ons bij een volgende hindernis. Omdat ik ook academicus en 
filosoof ben, komt daar nog een ander onmogelijk Tussen bij: het juiste 
midden zoeken tussen jargon en toegankelijk taalgebruik, tussen specialisme 
en journalistiek, tussen onbegrijpelijkheid en communicatie, tussen elitarisme 
en massamobilisatie, tussen commentaar en zelfstandig denken, tussen 
voetnoten en redevoeringen. Het is een vloek, maar we moeten, zoals 
Horkheimer al zei in zijn manifest van de Kritische Theorie, tegen de 
catatonie, de verdoving van de media in, blijven durven moeilijk denken. 
(Maar misschien vanavond niet).  

Tussen de stoelen is volgens mij de juiste, nee de enige plek, van de ware 
levenskunst. De plek van de homo ludens, de spelende mens: leven is (voor 
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mij) laveren tussen spel en ernst, tussen burgerlijke cultuur en excentriciteit, 
tussen het alledaagse en het buitengewone. Het leven als kunstwerk is een 
onmogelijke synthese, een uitgesloten derde tussen kunst en leven, dat weet 
iedereen. Het leven is namelijk geen kunstwerk (de aftakeling is begonnen), 
maar toch is het er in een ethiek van de zorg voor zichzelf om te doen, te doen 
alsof het dat zou kunnen zijn (zelfs Foucault, die ooit beweerde dat de mens 
een plooi was in het weten die moest worden weggewist, zei in zijn laatste 
interviews dat deze esthetische ethiek van de zorg om het zelf, van het leven 
als kunstwerk, voor hem een ideaal was).  En deze levenskunst is heel 
concreet, ja banaal bijna: het betekent bijvoorbeeld balanceren tussen 
kerngezin en noodtoestanden, tussen huis en wereld, tussen privilege en 
gerechtigheid. Moeilijk. En ja, tussen pater familias en wildebras. (dit was 
voor het rijm, en alleen voor het rijm. Ook daarover  meer tegen het 
ochtendgloren aan.)   

Want, dames en heren, tussen de stoelen speelt ook de Beschavingsdruk,
das Unbehagen in der Kultur: Mensen zwalpen rond op zoek naar een uitgang, 
mensen willen af en toe weg zijn van zichzelf, buiten zichzelf zijn. Alle 
(complexe) culturen kennen roesmiddelen, uitlaapkleppen en ventielzeden. 
Wij zwenken met z’n allen, noodgedwongen bijna, tussen verlichting en 
verdoving. Voor sommigen, vooral schrijvers en kunsternaars, wordt dit 
programmatisch (in een variant van de cartesiaanse methodische twijfel, de 
methodische extase): tussen zalige roes en heilige nuchterheid, tussen labyrint 
en rode draad, tussen de bedwelming als poëtische toestand - Benjamin’s 
‘profane verlichting’ - en de wereldse soberheid van proza. Dansen op het 
slappe koord, want de verslaving loert altijd om de hoek.     

En zo, via de beschavingsdruk, de ventielzeden en ontsnappingsroutes, 
komen we tenslotte aan bij de mens, bij het wezen van de mens. De Mens: een 
tussensoort tussen zoogdier en cyborg, tussen natuur en cultuur, tussen 
biologie en techniek, tussen sprakeloosheid en taal. Dus wie zich goed gezeten 
voelde tot nog toe, vergeet het maar: we hangen allemaal tussen de stoelen. 
Natuurlijk - omdat we onnatuurlijk zijn. We zijn allemaal mossel noch vis, 
machine noch zoogdier, maar een tussentoestand, culturele natuur, sprekende 
zoogdieren. En dat is niet altijd sprookjesachtig.  

Uiteraard speelt een specifieke constitutie mee in het tussen-de-stoelen-
syndroom: bij iedereen is het anders en niet iedereen kent het in dezelfde 
mate. Bijvoorbeeld een onbestemde dromerigheid, een geconcentreerde 
verstrooidheid, een afwezige tegenwoordigheid van geest die het 
onmiddellijke op afstand houdt - dat had ik als kind al. Opgaan in een 
zandbakspel en dan plots veel te laat ontwaken, en aan mama vragen: waar 
zijn de kindjes? Voor mij was dat een oerscène. De oerscène van de 
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Versenkung, van de contemplatie als verstrooidheid en de verstrooidheid als 
contemplatie.  

Wat te doen in zo’n geval (of ook: met zo’n geval)? Wie tussen de stoelen 
terecht komt, moet dansen zoals gezegd, of oefenen in tafelspringen. Zitten zal 
niet lukken. Het leven een stoelendans. Voor mij zal er altijd een stoel tekort 
zijn. Maar toch voel en prijs ik mij gelukkig. Zeker vanavond. Dit feest is 
aanstellerij, ik weet het. Dit is mijn lot tussen de stoelen: tussen tafelspringer 
en eenzelvige schrijvelaar, tussen oproerkraaier en verstrooide professor: een 
leven tussen hangen en wurgen, entre chien et loup. Mijn methode heet 
daarom uitdrukkelijk (met een Benjaminiaanse term) drempelkunde. De 
schemerzone is de vaste stek van de literator. Vandaar dat we moeten 
doorgaan tot de ochtendschemering (wegens dat entre chien et loups -  het 
tussen de stoelen speelt zich vaak af tussen de haakjes, tussen de weelderig 
woekerende parenthesen) en uitdrukkelijk in navolging van het symposium 
van Plato dat ook duurde tot de ochtend. Maar we beginnen dit drinkgelag, 
zoals beloofd, met een rondetafelgesprek tussen de stoelen, een verkenning 
van de 'tussenruimte' als ingesteldheid en als programma: over  - zoals 
aangekondigd en hier uitgebreid uit de doeken gedaan - de omweg als 
methode, over de uitgesloten derde als lotsbestemming én streefdoel, als vloek 
én ideaal tegelijk.  

 
(Passa Porta, 6 februari 2009) 
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[In�plaats�van�een�nawoord���de�
alledaagse�apocalyps�continued]�

Psychotische�politiek�

(DeWereldMorgen, 26 juli 2011) 

De Noorse massamoordenaar schokt ons moreel gevoel en tart onze 
verbeelding. Maar hij is niet gek, of althans: er is method in de madness. En 
het is niet zomaar een misdaad. Dit is een politieke daad. Natuurlijk is het ook 
waanzin. Maar het één sluit het ander niet uit. Als deze wandaad iets bewijst 
dan is het wel dit: ‘politieke waanzin’ is niet langer een overspannen 
beeldspraak en de jihadi’s hebben er zeker geen monopolie op. Hun meest 
extreme tegenstrevers zijn even waanzinnig. We hebben hier te maken met 
wat ik zou willen noemen ‘Psychotische politiek’. De aanhangers ervan lijden 
aan een vorm van ‘politieke psychose’.  

Wat politiek is weten we allemaal (of althans we denken dat te weten; of 
we weten het allang niet meer; dat we het niet weten) - maar wat is een 
psychose? Dat is het totaal vervagen van realiteit en fictie: het zwakke ik 
wordt bespookt door wat het verwerpt, en hoort dus stemmen: zijn eigen 
super-ego dat tilt slaat, omdat het verworpen is. Of het ik krijgt hallucinaties: 
het onbewuste dat vrij spel krijgt - hallucinanties zijn gewoon nachtmerries 
waar je niet uit wakker wordt omdat je al wakker bent. Het zou best kunnen 
dat Breiviks psyche psychotisch is gestructureerd: zijn extreme narcisme en 
zelfstilering wijzen in die richting, maar dat is niet noodzakelijk.  Nu is het 
psychotische niet langer alleen maar een psychische ziekte - de psychotische 
structuur is ook begonnen aan een optocht in allerlei recente maatschappelijke 
verschijnselen.  

Eerst waren er de killer-computergames, toen kwamen de ‘psychotische 
spelen’, zoals Big Brother en Expeditie Robinson (ik heb daar elders over 
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geschreven331, maar heel kort: deze spelen zijn psychotisch omdat ze geen 
regels hebben - of alleen regels om het spel verder te ontregelen; geen 
onderscheid maken tussen spel en realiteit - er is geen buiten, geen 
‘buitenspel’; en geen fairplay kennen: iedereen de tegenstander van  iedereen 
– de oorlog van allen tegen allen zeg maar; er er is maar één winnaar: the last 
one standing). Dan waren er films die dat idee van de realtiy games tot het 
extreme doorvoerden: The game, eXistenZ, Das Experiment en Battle Royale. 
Battle Royale is voor ons hier het interessantst: op een eiland (!) krijgt een 
groep jongeren (!) instructies. Ze moeten elkaar doden in drie dagen tot er 
maar een overlevende is, indien niet, zullen ze allemaal gedood worden, 
vluchten is onmogelijk (!)... Deze psychotische spelen zijn een sleutel om het 
scenario te begrijpen dat de Noorse Rambo in zijn hoofd heeft opgebouwd. 
Lone wolves zoals ze door antiterrorisme specialisten worden genoemd, zijn 
een van de grote topoi in een hele resem films, het is een heel genre. Anders 
Behring Breivik is niet alleen een reïncarnatie van de Bezerkers, de Noorse 
krijgers die tekeer gingen in een oncontroleerbare, tranceachtige furie, maar 
ook een nieuw menstype: de ramboïde. Of toch een relatief nieuw 
sociopathologisch syndroom: de politieke seriemoordenaar. Zonder die 
psychotische reality games kan men volgens mij ‘het syndroom van Breivik’, 
om het maar eens zo te noemen, niet begrijpen. Laat staan zijn haarfijn 
uitgekiende scenario, dat zo uit een geweldsgame is gestapt.  

Om de politieke achtergrond, de islamofobie van Breivik te begrijpen, kan 
men  ‘Native revolt: a European declaration of independance’ van Fjordman 
lezen, dat op de Belgische website The Brussels Journal van islamofoob Paul 
Beliën (man van Alexandra Coolen en adviseur van Wilders), waaraan Brevik 
de ondertitel van zijn 1500 bladzijden tellende compendium ontleent. Hij 
citeert Fjordman maar liefst 111 keer, dus we hebben hier te doen met zijn 
ware leermeester332. Ook in Fjordmam is de psychotische structuur reeds 

 
331 Zie Lieven De Cauter, ‘Over de opkomst van psychotische spelen’, in Nicole Vliegen en 
Lieve Van Lier (ed.) Een spel voor twee spelers. Spel en speelsheid in psychoanalytische 
psychotherapie, Acco, Leuven, 2007, En ook: Rudi Laermans & Lieven De Cauter, The 
BeWILDerment of Pentheus. On the attraction of the Nature state and the Nature state as 
spectacle’, Kendell Geers Irrespectiv (catalogue), SMAK Gent, ACTAR, Barcelona, 2007 
(ook in het Frans). De oorspronkelijke Nederlandse tekst is opgenomen in deze bundel.   
332 Fjordman roept op tot burgerlijke ongehoorzaamheid en zelfverdediging: “If the 
authorities refuse to uphold the laws designed to protect us and keep passing new laws that 
threaten the freedom of our children and the survival of our nations, we will sooner or later 
have to decide when civil disobedience becomes not just a right, but a duty.” Veelzeggend 
is hoe Filip Dewinter twitterde dat de Islamitische Jidad nu ook in Scandinavië was geland 
terwijl even later bleek dat hij in het manifesto van Breivik wordt geciteerd. Hoe wrang 
ook, de grap van de week. Nee, sorry, er valt werkelijk niets te lachen. Maar het is meer dan 
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een grap omdat het wijst op de symmetrie: de ‘islamofascisten’ en de ‘neofascisten’ zijn 
elkaars spiegelbeelden. En in die zin zijn het ook objectieve bondgenoten. De Winter wou 
snel kapitaliseren op deze wandaad, maar het was een wandaad uit zijn eigen kamp. 
Arischer dan Bervik kan je niet gaan. Als er al iets goeds kan komen van zo’n gruwelijke, 
niets ontziende en tegelijk heel doordachte aanslag, en misschien klinkt dat cynisch maar 
dat is het niet - het is ergens toch een troost als mensen niet helemaal voor niets zijn 
gestorven in het licht van de eeuwigheid, de wereldgeschiedenis zeg maar - dan is het wel 
dat deze waanzin extreemrechts ongelofelijk gediscrediteerd heeft: niemand kan nu nog 
loochenen dat extreemrechts gedachtegoed extreem gevaarlijk kan zijn. Of is. Ten slotte is 
Filip De Winter ook begonnen als stormtrooper. Iedereen herinnert zich de foto waar hij 
gemaskerd amok loopt te maken. Toch? Anders heeft een omgekeerd traject afgelegd. 
Zullen we ook maar meteen Theodore Dalrymple, die ook door de Noor geciteerd wordt (en 
wel tot 8 keer toe), censureren? Nee natuurlijk. Let wel, ik zou ervoor zijn dat de Standaard 
hem bedankt voor zijn diensten want zijn columns zijn zo apeflauw dat ik er niet goed van 
wordt  - rock and roll als het einde van de wereld? Ga naar huis, Theodore! Precies een 
dorpspastoor vanuit de jaren stillekes. Maar in alle ernst - het is tijd voor een 
gewetensonderzoek. Op alle fronten. Niet alleen Bart De Wever kan zich beter door iemand 
anders laten inspireren dan door die idiote Dalrymple, maar ook links moet zich bezinnen. 
Terug naar Fjordman. In zijn beste momenten formuleert deze een verzuchting die leeft bij 
brede lagen van de Europese bevolking: ‘Many European nations have for decades 
accepted more immigration into our countries in a shorter period of time than any other 
people has done peacefully in human history.’ Wie kan dit weerleggen? Hij vervolgt met 
een zin die velen, ook zeer welmenende burgers, uit het hart gegrepen zal klinken: ‘We are 
sick and tired of feeling like strangers in our own lands..., ’ Hij gaat dan over in dubbele 
forte maar toch weten we waarover hij spreekt. Ikzelf, die toch eerder bekend sta als 
islamogauchist (altans bij Mia Doornaert), heb ook twee inbraken achter de rug:  ‘[sick and 
tired] of being mugged, raped, stabbed, harassed and even killed by violent gangs of 
Muslim thugs, yet being accused of "racism and xenophobia" by our media and intimidated 
by our own authorities to accept even more such immigration’. Hij heeft een punt. Men kan 
dit niet zomaar wegwimpelen. Het is een feit dat natives in Brussel tegen 2020 een 
minderheid worden. Om van Londen nog maar te zwijgen. Maar op andere momenten 
plaveit hij de weg voor uitbarstingen van geweld: ‘Europe is being targeted for deliberate 
colonization by Muslim states, and with coordinated efforts aimed at our Islamization and 
the elimination of our freedoms. We are being subject to a foreign invasion, and aiding and 
abetting a foreign invasion in any way constitutes treason.’ Dàt is politieke psychose: de 
overheid zit in een complot en het land moet gered van dit verraad. Denk maar aan de 
voorganger van Beirvik, Thimothy McVeigh. Precies dezelfde redenering. Maar Fjordman 
gaat onverminderd door:  ‘If non-Europeans have the right to resist colonization and desire 
self-determination then Europeans have that right, too. And we intend to exercise it’. Klinkt 
al heel dreigend. Maar het beste moet nog komen – zijn eindsalvo -  een oproep tot 
burgerlijke ongehoorzaamheid en erger, als de drie eisen van zijn manifest niet worden 
ingewilligd: ‘If these demands are not fully implemented, if [1] the European Union isn't 
dismantled, [2] Multiculturalism isn't rejected and [3] Muslim immigration isn't stopped, 
we, the peoples of Europe, are left with no other choice than to conclude that our authorities 
have abandoned us, and that the taxes they collect are therefore unjust and that the laws that 
are passed without our consent are illegitimate. We will stop paying taxes and take the 
appropriate measures to protect our own security and ensure our national survival.” (mijn 
cursivering). Juist ja. Geen belastingen meer betalen, geen wetten meer respecteren en 
bewapen u en sla maar alvast aan het moorden. Ik overdrijf? Elders zet Fjordman ook echt 
de stap om ervoor te pleiten dat burgers zich bewapenen, ook geciteerd door Breivik 
natuurlijk: “Ordinary citizens should arm themselves immediately since crime and violence 
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aanwezig: de islamisering is een complot van Europa en vooral van het 
overheersende multiculturalisme. Fjordman spreekt van landverraad. Dit 
complotdenken is op zich al een vorm van paranoia. Islamofobie is dus 
ernstig, maar het is dwangneurotisch gestructureerd, zoals elke fobie. Het kent 
het onderscheid nog tussen propaganda en realiteit, tussen droom en daad. Dit 
islamofobe denken (van Fjordman) is echter de voedingsbodem geworden 
waarop Breivik zijn politieke psychose heeft opgebouwd. Hij heeft de 
complottheorie ernstig genomen en is de landverraders van de toekomst, de 
jonge socialisten, op het eiland Utoya gaan uitmoorden. De dwangneurotische, 
de obssessie van de islamofobie, gaat bij bepaalde personen over tot paranoia, 
waarbij het onderscheid tusssen woord en daad tussen realiteit en fictie, 
vervalt. En dan wordt het explosief.  

Psychotische politiek is besmettelijk: er zullen zich nog gevallen voordoen, 
omdat ze elkaar bestuderen, naäpen en eeuwige roem willen oogsten. Maar 
naast dit probleem, is het zaak om in te zien dat onze maatschappij politieke 
psychose voedt. Psychotisch politiek is het product van een wereld waarin 
vereenzaamde individuen in cyberspace het verschil tussen realiteit en fictie 
verliezen en dus opgaan in een zwart-wit universum dat een groot complot is, 
en waarin dus extreme daden niet als extreem worden ervaren. Breivik voelt 
zich niet schuldig. Voor hem is het een coherente paranoia, een noodzakelijke 
daad, voor de maatschappij is het een nachtmerrie.  

 
 

 
is spreading fast throughout the Western World”. Een gouden recept voor een spiraal van 
geweld.  



 

 599 

Post scriptum 

 

‘How can we dance when our earth is turning? 
How do we sleep while our beds are burning?’ 

(Midnight Oil) 
 

[... 
 

Als ik u heb kunnen aansteken met mijn momentopnames van dit 
vreselijke tijdperk, dan ben ik heel tevreden. Dank u voor uw aandacht. En 
dan nu: doek over dit tijdperk, doek over dit donker en sinister decennium.  

 
DOEK! ] 
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[en op het doek:] 
 
 
 
 
 
 
 
 

TTAAHHRRIIRR  SSQQUUAARREE  

EEVVEERRYYWWHHEERREE��!!  

 
� [Behind the curtain texts: Sexpol or Total Revolution (introduction to tantra-marxism and 
other writings). Onder constructie, alleen verkrijgbaar op persoonlijke aanvraag. Afspraak 
aan de artiesteningang. Zie daarover: Lieven De Cauter, 'De mythische structuur van het 
recht. Benjamins kritiek van het geweld', in: Frank Fleerackers (ed.), Mens en recht. Liber 
Amicorum Jan M. Broekman, (Peeters) Leuven, 1996, [een tekst waarin ik polemiseerde 
met Derrida’s lezing van Benjamin] p 104:”Tegenover het schouwtoneel van de apotheose 
van de verheerlijking van de rechtvaardigen na het laatste oordeel, is het roesgeluk l’entreé 
des artistes” ] 
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