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ry Baudet pleitte van de zomer in een essay
over Houellebecq voor een terugkeer naar tra-
dities en een ‘d e l i b e r a l i s e r i ng ’ van het individu,
dat weer ingebed moet worden in het verband
van een familie of desnoods het christendom.

Sint Joris en de draak
Douglas Murray is Oxford-alumnus, publicist,
zelfbenoemd ‘atheïstisch christen’ en lid van
het ‘Intellectual Dark Web’, waar hij met gelijk-
gestemden als de Canadese YouTube-psycho-
loog Jordan Peterson de grenzen van de vrije
meningsuiting verkent. In 2017 publiceerde
Murray The Strange Death of Europe, waarin hij
betoogt dat Europa zichzelf, na WOII te boven
te zijn gekomen, alsnog kapot maakt door een
‘existentiële cultuurmoeheid’ in combinatie
met immigratie. Het boek werd een bestseller.

Wie verwacht dat Murray zich in zijn nieuwe
boek, na het inleidende deel over de zincrisis,
waagt aan een alternatief voorstel voor de
woestenij van het consumentisme, wordt te-
leurgesteld. Wat volgt is een nogal uitgespon-
nen klaagzang over de manifestaties van iden-
titeitspolitiek in vier hoofdstukken getiteld
‘G ay’, ‘Wome n’, ‘Ra c e ’ en ‘T rans’. Murray vindt
dat de belangengroepen hun rechten een paar
decennia geleden al wel bevochten hebben en
dat zij zich nu roeren als ‘Sint Joris met pensi-
o e n’. Want Sint Joris zou zich niet kunnen
neerleggen bij die ene overwinning op de
draak, en slaat uit verveling nog wat met zijn
lans in de lucht naar een imaginaire vijand.

In het eerste hoofdstuk richt Murray zich op
gays. Sinds de jaren zestig is homoseksualiteit
niet meer strafbaar in het Verenigd Koninkrijk,
dus Murray vraagt zich af waar die hele LGBT-
gemeenschap nog goed voor is. Murray: ‘g ay s
zijn – en zouden moeten zijn – als ieder ander.’
En dus niet, gaat hij verder, als degenen die
zich ‘queer ’ noemen, en ‘willen worden erkend
als fundamenteel anders (...) om de orde waar
gays in willen worden opgenomen, af te bre-
ke n’. Waarom gays – of überhaupt iemand – ‘als
ieder ander’ zouden moeten zijn legt Murray
niet uit, behalve dan dat degenen die zich als
‘anders’ manifesteren het verpesten voor gays
die naadloos opgaan in de maatschappij. Het
anders-zijn vindt Murray, zelf openlijk gay, so-
wieso in alle vormen problematisch; ook ado-
lescenten met roze haar bijvoorbeeld beziet hij
met argwaan. Murray ziet zichzelf als de norm
– en laat dat nou precies het probleem zijn van
degenen op wie hij zijn pijlen richt.

Zijn probleem met identiteitspolitiek illu-
streert Murray met een anekdote over PayPal-
oprichter Peter Thiel. Nadat die in 2016 zijn be-
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wondering voor toenmalig presidentskandi-
daat Donald Trump uitsprak, werd hij door de
gay-gemeenschap geëxcommuniceerd. Zijn po-
litieke opvattingen strookten immers niet met
die van de communit y. Dat is niet erg liberaal
van de gemeenschap, maar wel te verklaren:
als het aan de regering-Trump ligt wordt het
ontslagrecht zodanig versoepeld dat iemand
om zijn of haar seksuele voorkeuren kan wor-
den ontslagen. Dus doen alsof die iets voor bin-
nenshuis zijn, zoals Murray dat graag zou zien,
of alsof ‘de draak van Sint Joris’ al is verslagen,
is niet aan de orde.

Op dezelfde wijze behandelt Murray achter-
eenvolgens feministen, anti-racisten en trans-
genders. Hij licht vooral de uitwassen van het
identiteitsdenken uit, zoals professoren die
aan universiteiten in de VS na een als kwetsend
geïnterpreteerd woord door studenten werden
gegijzeld en hun baan verloren. Ook #metoo
vindt Murray een uitwas; want waarom zou de
maatschappij zich spiegelen aan Hollywood,
vraagt hij zich af, en een beweging beginnen
vanwege Harvey Weinsteins ‘seksuele avances’
(nogal een eufemisme – Weinstein staat te re c ht
vanwege een aanklacht van verkrachting)? Bo-
vendien dragen vrouwen rokjes – Murray wil
niet beweren dat dat niet mag, maar het moet
wel worden benoemd, vindt Murray, de realist.

De analyse komt tussen alle anekdotiek wat
in het gedrang. Murray komt met een warrig en
onuitgewerkt verhaal over ‘h a rd w a re’ en ‘soft-
w a re’, zijn begrippen voor ‘nat ure’ en ‘nurt ure’.
Identiteitsdenken heeft volgens Murray geen
wetenschappelijke basis omdat er bijvoorbeeld
geen biologisch bewijs bestaat voor het trans-
zijn. Dus vindt Murray de belangen van trans-
genders ‘o nwe te n s c h a p p e l i j k ’. Aan de andere
kant vindt hij ‘ras’ dan wel weer biologisch be-
paald, geheel tegen wetenschappelijke bevin-
dingen in die laten zien dat het concept ‘ras’ bi-
ologisch gezien nergens op slaat.

Het blijft volstrekt onduidelijk langs welke
lijnen het politieke debat volgens Murray wél
gevoerd moet worden. Dan weer meent hij zich
te moeten baseren op wetenschap, dan weer
vindt hij dat we onze ‘instinc ten’ over manne-
lijk- en vrouwelijkheid negeren. Murray besluit
met de lauwe opmerking dat politiek een soort
spel moet blijven dat ons humeur niet zou
moeten bepalen, en al helemaal niet onze bron
van zingeving kan zijn. Betekenis moeten we
zoeken in vriendschap, familie en cultuur,
vindt Murray. In een ideale wereld zou politiek
inderdaad een soort hobby zijn. Maar dat kan
alleen als je niet dagelijks, of direct met de ge-
volgen ervan worden geconfronteerd.
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Publicist Douglas
Murray, geestverwant
van Jordan Peterson,
komt met een
u itge s p o n n e n
klaagzang over
i d e nt it e it s p o l it i e k .
Door�onze�redacteur
Nynke�van�Verschuer

Recepten tegen de zingevingscrisis

I
dentiteitspolitiek komt voort uit een zin-
gevingscrisis, vindt Douglas Murray.
God is dood, en de grote politieke theo-
rieën van de vorige eeuw ook, dus wordt
de zin gezocht in een nieuw allesomvat-
tend idee, namelijk dat politiek en het

individu zo ongeveer samenvallen. Want wat
blijft er anders nog over, schrijft Murray in zijn
nieuwe boek The Madness of Crowds, dan ‘rijk
worden en zoveel mogelijk plezier hebben’ on-
der het gesternte van het liberalisme?

De diagnose van het westerse betekenis-va-
cuüm klinkt inmiddels bekend. Peter Sloterdijk
had het in zijn boek Je moet je leven veranderen
(2009) over het ‘metafysische dieet’ van de Eu-
ropeaan, ‘terwijl de rest van de wereld zich on-
verstoorbaar tegoed doet aan de rijk voorziene
tafels van de illusie’. Michel Houellebecq
maakte het tot thema van zijn literaire oeuvre,
bijvoorbeeld in Onde rworpe n, waar hij zijn
hoofdpersoon na jaren van plichtmatige seks
en bezorgsushi laat bekeren tot de islam. Thier-
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DE�BIOGRAFIE�Voor het schrijven van een verantwoorde biografie is er nu dit speelse boek.
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Een biograaf moet vooral meeleven

H et aantal biografieën is de
laatste dertig jaar expo-
nentieel gestegen. Tot
voor kort waren de schrij-

vers ervan vooral journalisten en
zz p’ers. Maar inmiddels is het een
heuse academische discipline ge-
worden, in toenemende mate door
jonge academici beoefend.

Een van de Nederlandse promoto-
ren van deze nieuwe golf van biogra-
fisch onderzoek is Hans Renders
(1957), in 1998 zelf gepromoveerd op
de dichter Jan Hanlo, een proefschrift
waarin ook diens pedofilie en ge-
dwongen castratie aan de orde kwa-
men. Vervolgens schreef hij een bio-
grafie van dichter Jan Campert.

Renders, sinds 2004 directeur van
het Biografie Instituut aan de Rijks-
universiteit Groningen, heeft in de
afgelopen vijftien jaar meer dan
twintig biografieën als promotor be-
geleid. Het merendeel daarvan be-

treft figuren uit de politiek, het be-
drijfsleven en de kunstwereld. Zijn
beroemdste promovendus was onge-
twijfeld de Brit Nigel Hamilton
(1944), die in 2016 promoveerde op
Franklin Delano Roosevelt, Com-
mander in Chief: FDR’s Battle with
Churchill, 1943. Hamilton genoot
toen al wereldwijde bekendheid van-
wege zijn Kennedy-biografie: JFK:
Reckless Youth ( 1992 ) .

Renders en Hamilton hebben nu
samen een boek geschreven: Het ABC
van de biografie. Het bevat 26 essays:
één per letter van het alfabet. Zo gaat
het hoofdstuk A over Autorisatie,
hoofdstuk B over Biografie, hoofd-
stuk C over Compositie, enzovoorts.
In hoofdstuk B schrijven de auteurs
‘We kunnen in ieder geval stellen dat
biografie, evenals religie, een onder-
deel is van de menselijke beschaving,
maar dat zij, in tegenstelling tot reli-
gie, ook nauw verbonden is met de

democratische samenleving.’
Waarom dat zo is komen we niet

precies te weten, al verwijzen de au-
teurs naar de biografie ‘als uitdruk-
kingsvorm om onszelf en onze voor-
ouders neer te zetten’. Maar is dit nu
kenmerkend voor de democratische
samenleving? Gaat het daar inder-

daad om ‘de levensloop van echte
mensen, historisch en hedendaags,
belangrijk en onbeduidend’? Of gaat
het de lezer van biografieën juist om
‘het grote verhaal’, zoals bij voor-
beeld in Geert Maks De eeuw van mijn
vade r ( 1999 ) ?

Onder de E van Ethiek trekken
Renders en Hamilton van leer tegen
biografieën met geen of gebrekkige
bronvermelding: ‘Een slecht geheu-
gen zorgt voor een goed geweten,’
schrijven ze over plagiërende biogra-
fen die ‘ve rge te n’ te verwijzen naar
eerder onderzoek.

De opzet van het boek is speels en
anekdotisch. De compositie garan-
deert een minimum aan systematiek.
Daar staat tegenover dat de auteurs
getuigen van een enorme eruditie en
niet terugschrikken voor stevige con-
clusies. Het is aan de lezer om zich
noch door het eerste, noch door het
tweede te laten overdonderen. Wie
daarin slaagt beleeft aan dit boek veel
plezier en verrassende inzichten.

De hele westerse beschaving komt
langs, vooral vanuit Angelsaksisch
perspectief. Als echte academici stel-
len Renders en Hamilton tal van ei-
sen aan de verwerking van het bron-

Na�het�lezen�van�De�barbarenva�n
de�Amerikaanse�historicus�Pe�t�e�r
Bogucki�is�de�negatieve�conno-
tatie�met�het�woord�‘b�a�r�b�a�re�n’
grotendeels�verdwenen;�de�vol-
keren�die�tussen�2000�v.Chr.�en
500�n.Chr.�ten�noorden�van�de�Al-
pen�woonden,�mochten�dan�‘on�-
g�e�l�e�t�t�e�rd�’zijn�– in�tegenstelling
tot�de�klassieke�beschavingen
rond�de�Middellandse�zee�–zij
hebben�overal�in�Europa�monu-
menten�in�het�landschap�en�ne-
derzettingen�en�graven�onder�de
grond�nagelaten.�Daaruit�blijkt�dat
zij�zeer�technisch�onderlegd�moe-
ten�zijn�geweest.�Bezoek�archeo-
logische�musea�om�een�beeld�te
krijgen�van�de�prehistorie�of�ga
naar�de�in�het�boek�beschreven
monumenten�van�die�wel�degelijk
‘b�e�s�c�h�a�a�f�d�e’b�a�r�b�a�re�n�.

‘Grote�literaire�prijzen�kreeg�hij
niet,�waardering�van�het�publiek
des�te�meer’,�schreef�N�RC�ove�r
de�Rotterdamse�schrijver,�dich-
ter,�jazzmuzikant�en�performer
Jules�Deelder�(194�4�-2�0�19�)�.�Ee�n
maand�voor�zijn�overlijden,�ver-
scheen�Hardgin�met�22�verhalen
uit�eerdere�bundels�en�één�nieuw
verhaal:�‘Plaatselijke�verdoving’.
Al�in�de�eerste�alinea�van�dit�ver-
haal�komt�Deelder�tot�‘de�tragiek
van�ons�verscheurd�bestaan’.�In
zijn�eigen�stijl�springt�Deelder
met�gemak�over�op�andere�hallu-
cinaire�vraagstukken�over�figuren
of�haalt�hij�herinneringen�op�aan
Dr.�Diamond�in�Londen�en�aan
zijn�vader.�De�muziek�bleef�ach-
terwege�in�dit�laatste�verhaal
maar�is�in�de�andere�verhalen�al-
o�m�t�e�g�e�nw�o�o�rd�i�g�.

Van�de�Franse�schrijver�Emma-
nuel�Bove (1898-1945)�ver-
scheen�postuum�Vrouwelijk�ka-
ra�kt�e�r�(1999)�over�de�jonge�Colet-
te.�Zij�blijft�haar�studieliefde�van
de�kunstacademie�Jacques
trouw,�ook�al�heeft�hij�in�1918�een
dokter�doodgeschoten.�Vier�jaar
duiken�zij�onder�in�Genève�en
dan�komt�het�moment�dat�het
geld�op�is.�Als�een�psycholoog
tekent�Bove�de�gevoelens�van
zijn�personages�met�korte,�veel-
zeggende�zinnen.�Het�verhaal
speelt�in�het�heden�en�in�het�ver-
leden�maar�dat�loopt�soepel�in�el-
kaar�over.�Wat�telt�is�het�bijna�filo-
sofische�dilemma�waaronder�het
tweetal�gebukt�gaat:�wat�te�doen
om�zowel�de�liefde�te�behouden
als�het�geweten�te�sussen.�Jezelf
aangeven�of�niet.

Wie�al�zestig�jaar�een�groot�ge-
heim�met�zich�meedragen�zijn
oma�Emile�Takma�(93)�en�Ottilie
Dillenhof�(97)�uit�de�familieroman
Van�oude�mensen,�de�dingen�die
voorbijgaan�(1906)�van�Lo�u�i�s
Couperus�(1863-1923),�meester
van�de�psychologische�roman.
Iedereen,�van�kinderen�tot�klein-
kinderen,�wil�weten�wat�er�vroe-
ger�in�Indië�is�gebeurd�en�waar-
om�‘t�ro�u�w�e�n’ voor�velen�een
noodlottige�familietraditie�blijkt
te�zijn.�Alleen�de�oudste�zoon�An-
ton�(75)�heeft�herinneringen�aan
‘het�Ding’dat�hij�‘jarenlang�had
voorbij�zien�slepen,�zo�langzaam
zo�tergend�langzaam’.�De�reden
voor�een�hertaling�zou�zijn�dat�het
Nederlands�van�honderd�jaar�ge-
leden�een�‘s�t�r�u�i�ke�l�b�l�o�k�’ is�voor�de
beginnende�lezer.

Op�6�december�2019�hield�beel-
dend�kunstenaar�Marlene�Du-
mas�de�Huizinga-lezing�in�de
Pieterskerk�in�Leiden.�Voor�wie
die�lezing�wil�teruglezen�ver-
scheen�Het�Onverantwoordelijke
Gebaar�– of�ga�terug�naar�waar�jij
vandaan�komt ook�in�boekvorm.
Een�kunstenaar�moet�zich�niet
hoeven�te�verantwoorden,�zo
verklaarde�Dumas�de�titel�van
deze�lezing�over�‘de�eeuwige
worsteling�tussen�woorden,
beelden�en�gebaren’.�Zij�pleit
voor�vrijheid�en�oorspronkelijk-
heid�van�de�kunstenaar.�Ook�de
toeschouwer�moet�‘vrij’ ku�n�n�e�n
kijken,�zonder�inmenging�van
derden.�Dus�weg�met�de head-
phones�want�dan�kijkt�de�bezoe-
ker�niet,�maar�luistert�hij�naar�een
schilderij.

Ook�schrijver�en�psycholoog�Ap
Dijksterhuisheeft�het�begrip
‘vrijheid’hoog�in�zijn�reisvaandel
staan;�in�de�voorbereiding�van�zijn
literaire�reisgids�We�g�w�e�e�staat�de
beroemde�‘t�a�n�k�m�a�n’ –de�student
die�op�5�juni�1989�op�het�Tianan-
menplein�in�Beijing�een�colonne
tanks�tegenhield�–steeds�sym-
bool�voor�de�strijd�voor�vrijheid�in
Azië.�Dijksterhuis�reist�door�veer-
tien�Aziatische�landen�van�Tokio
tot�Tbilisi.�Een�zeer�persoonlijk,�le-
vendig�reisverslag�waaruit�blijkt
hoe�(politieke)�gesprekken�met
de�bewoners�zelf�meer�zeggen
over�een�land�dan�welke�gids�ook.

Margot�Poll

Voor�de�lange�versie�van�deze
rubriek�zie�nrc.nl/boeken

nenmateriaal en aan de methode van
onderzoek. Zij slaan piketpalen om
een wetenschappelijk verantwoorde
biografie af te bakenen van de jour-
nalistiek en van de fictie. Tegelijker-
tijd schrijven zij: ‘Maar als de bio-
graaf het vuur van het echte leven
niet wil doven, maar het wil onder-
zoeken, dan moet hij zelf een test on-
dergaan: hij moet het leven in zekere
zin meeleven.’ Zo is het maar net.

Meindert�Fennema
De hele westerse
beschaving komt in dit
anekdotische boek langs


