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dona l d  l o ose

Utopia: nieuwe vindplaatsen voor retoriek en 
politiek 

Sommigen keuren enkel het werk van de oude 
schrijvers goed,
de meesten alleen dat van henzelf.1 

De humanisten van de vroege moderniteit zijn zich bewust 
van het ideologische aspect van de waarheid. Zij hebben 
een toekomst voor ogen waarin waarheid en vrijheid pu-
bliekelijk ter discussie kunnen staan; het brengt de schrij-
vers tot een kritische houding ten aanzien van het verleden 
en van de heersende machten en ideologieën en noopt ze 
tot een indirecte schrijfstijl, tot ironie en allusies, tot eigen-
zinnige en verrassende commentaren van overigens cano-
niek erkende autoriteiten. More, Erasmus en Machiavelli 
waren er grootmeesters in.

De Utopia van Thomas More is een geschrift dat zich 
concentreert op de politieke en sociale machtsverhoudin-
gen van zijn tijd: de rol van de vorst, van de adel, de impact 
van nieuwe economische verhoudingen en de leefomstan-
digheden van het gewone volk. De vraag naar het beheer 
van het gemeenschappelijke goed van een samenleving in 
nieuwe omstandigheden is de uiteindelijke inzet van dit 
geschrift. Maar de stijl van het werk is zo intrigerend en 
complex dat we ons uitvoerig moeten inlaten met zowel 
de retorische strategie van het subversieve vertoog dat hier 
aan de orde is, als met de kritische politieke positie – als van 
een buitenstaander – ten aanzien van de machtsverhou-
dingen en de gevestigde politieke ideologie. Die aspecten 
zijn intrinsiek verweven. Er is de niet eenduidige positie 
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van de schrijver Thomas More, ergens tussen Raphael 
Hythlodaeus, Morus2 en Pieter Giles in. En er is de niet 
definieerbare aard van de ideale staatsvorm – ergens tus-
sen het Eu-topia van de Utopianen en de argwaan en kri-
tiek ertegenover door Morus zelf verwoord, waardoor 
het een U-topia wordt, een nergens te vinden vindplaats. 
Beide ambiguïteiten horen samen en spelen op elkaar in: 
retoriek en politiek, retorische en politieke topoi van hier 
en ginds, van ooit en nu, van gevestigde machten en gefin-
geerde alternatieven. 

De fictie (van fingere, vormgeven) valt hier samen met 
de productie3 van de nieuwe maatschappelijke werkelijk-
heid: die moet via een nieuwe betoogtrant tot stand ko-
men, die van de publieke discussie. We vinden het telkens 
terug in de Utopia: de uitwisseling van argumenten in een 
openbare ruimte, in een tuin, een ministeriële raad aan het 
hof, aan tafel bij kardinaal Morton en de Lord Chancellor. 
Daarom moet die nieuwe retorica, wil ze gezag hebben, de 
revolutionaire betekenis van haar klassieke politieke topoi 
(Plato’s ideale staat, de geschriften van Tacitus, Sallustius 
en Lucianus over tirannie) voorleggen aan het publieke in-
terpretatieve debat van de zich emanciperende moderne 
maatschappij. 

Dit kritisch vertoog ten aanzien van de gevestigde 
macht kan slechts indirect zijn. Je krijgt de wind van vo-
ren. Maar aangezien je de wind niet kunt laten stoppen 
met waaien, zul je moeten laveren, je zult de ductus obli-
quus moeten praktiseren, de zijwaartse manoeuvre, wil je 
je doel bereiken.4 Je zult als filosoof je plaats op de publie-
ke scène moeten zien te veroveren in het toneelstuk dat al 
op de planken staat. Je kunt niet met een stuk tragedie in-
breken in een komedie. Het geschrift Utopia, op zoek naar 
een Eu-topie,5 kunnen we omschrijven als een para-topie. 
Met die term kunnen we een literair construct van paral-
lelle retorische en politieke topoi typeren. Retorische en 
politieke thematieken gaan gelijk op in de zoektocht naar 
de nog ontbrekende – literaire en reële – vindplaatsen voor 
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de nieuwe maatschappij. En elk van die topologieën – zo-
wel de politieke als de retorische – is op haar beurt zelf een 
para-topie: een tweesporentraject waarbij het beoogde 
ideaal van vrijheid en waarheid niet anders te achterhalen 
is dan telkens in het ‘tussenin’ van verleden en heden, van 
hier en elders, van letter en geest, citaat en interpretatie, 
het niemandsland dat nergens is, maar dat van iedereen is 
omdat het van niemand is. 

More voert de ambiguïteit ten top doordat de Utopia 
in haar eerste deel, waar de toenmalig actuele maatschap-
pelijke misstanden zonder omwegen worden aangeklaagd, 
het progressiefst klinkt en in het tweede toekomstige 
of utopische deel juist ook maatschappelijke structuren 
uit het verleden opvoert. De samenleving lijkt er op een 
klooster, de staat is een grote familie en vriendschapsban-
den zijn betrouwbaarder dan wetten en contracten. Over 
de misstanden van zijn tijd laat More geen twijfel door-
klinken. Door het grootgrondbezit ‘eten schapen men-
sen’6 en wordt de arme voor diefstal ter dood veroordeeld. 
Op dezelfde wijze komen ook de retorische strategieën 
van de humanist als zeer progressief over ten aanzien van 
de toenmalige scholastieke wijsgerige actualiteit, maar 
het utopische alternatief is uiteindelijk nog geschreven in 
het Latijn,7 alsof More alsnog geloofde dat vernieuwing 
enkel en alleen van de gevestigde elite te verwachten was. 
Die overtuiging staat haaks op de realistische schets van 
de dominante ideologie van zijn eigen tijd, de vorsten en 
hun slippendragers en een militaire aristocratie waarvan 
volgens het eerste deel niets te verwachten valt. 

Ik zal hierna nader ingaan op de dubbele en telkens am-
bigue retorische zowel als politieke strategie die in Uto-
pia wordt ingezet. Ik moet er daarbij eerst op wijzen dat 
de dogmatische of ideologische interpretaties van dit ge-
schrift die er een nieuwe eenduidige blauwdruk voor een 
perfecte samenleving menen aan te kunnen ontlenen, ge-
heel naast de kwestie zijn. Utopia is geen utopie.8 Daarna 
zal ik de strategie van het betoog onder de aandacht bren-
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gen en op grond daarvan samenvatten wat ik er de uitein-
delijke inzet van acht.9 Ik zal daarbij ook verwijzen naar 
een gelijkaardige ontwrichtende en indirecte schrijfstijl bij 
Erasmus en Machiavelli. Tenslotte hoop ik enkele conclu-
sies te kunnen trekken voor de actuele politieke en ideolo-
gische conjunctuur. Maar ook dat kan uiteraard geen een-
duidige blauwdruk zijn.

Geen blauwdruk

De Utopia van Thomas More is veelal geïnterpreteerd als 
een blauwdruk voor een ideale staat. Dat zowel de katho-
lieke kerk More in 1935 heilig heeft verklaard als het Sovjet-
regime hem de eer heeft toebedeeld zijn naam te graveren 
bij de voorlopers van het communisme op de obelisk in de 
Alexandrovsky-tuin bij het Rode Plein te Moskou, zou ons 
al te denken moeten geven. In beide tradities menen som-
migen aan het tweede deel van Utopia een eenduidig poli-
tiek programma te kunnen ontlenen voor de inrichting van 
de ideale maatschappij van de toekomst. Kautsky presen-
teert More als de voorloper van het moderne socialisme.10 
Zijn kritiek op het opkomend kapitalisme van zijn tijd, de 
nieuwe productieverhoudingen, de concentratie van bezit, 
de overmacht van het kapitaal op de arbeid, maken hem 
tot een voorloper van het socialistisch ideaal. Hij is een on-
betwiste aanklager van het kapitalisme, ook al blijft hij in 
een historisch geconditioneerde context gevangen en moet 
hij daarom zijn toevlucht zoeken in een utopie. Een net zo 
anachronistische interpretatie is die van Russel Ames.11 
Hij ziet More als de promotor van het vroegkapitalistische 
mercantilisme en het kapitalisme in wording. 

Voor de anglokatholiek R.W. Chambers12 is More ech-
ter degene die zich tegen de nieuwe politieke machtsver-
houdingen verzet vanuit een conservatieve restauratieve 
ideologie. Zijn ideaal is de solidariteit van de christelijke 
gemeenschap die door nieuwe maatschappelijke en po-
litieke structuren vernietigd wordt. De leefregel van het 
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middeleeuwse klooster, gebaseerd op discipline en ge-
zag, wordt als ideaal gepresenteerd tegenover het opko-
mend vrijheidsideaal van de modernen. Dat More daarbij 
een niet christelijke gemeenschap opvoert als model van 
deugdzaamheid zou enkel bedoeld zijn om de christelijke 
maatschappij van zijn tijd te beschamen. Die is niet eens 
in staat de deugdzame levensstijl te benaderen van een ge-
meenschap die louter op natuurlijk verstand is gebaseerd.

Dergelijke lezingen vergenoegen zich ten onrechte 
in een eenduidigheid in de ene of de andere richting, die 
Utopia echter geheel vreemd is. Anderzijds hebben som-
mige interpreten zich exclusief op de retorische strategie 
geconcentreerd met veronachtzaming van de politieke 
oogmerken van het geschrift. Zo interpreteert A. Prévost13 
het werk geheel allegorisch als een handboek voor een spi-
rituele exercitie, een wegbereider naar de innerlijke en 
transcendente utopie, gebaseerd op een metanoia. Zoals 
de middeleeuwse exegese ons van de letterlijke betekenis 
wegvoert via de allegorische en morele betekenis naar de 
anagogische,14 zo voert de Utopia ons weg van de alledaag-
se beslommeringen van het aardse bestaan naar de enig 
ware revolutie van de innerlijke bekering. Daarvoor biedt 
het monnikendom een ideale tijdelijke context, al blijft het 
ook altijd gekenmerkt door tekorten en gebreken. 

De tekst zelf van de Utopia verzet zich evenwel tegen de 
verabsolutering van een of ander aspect van dit complexe 
geschrift en tegen een eenduidige lezing van het in elkaar 
verwikkelde karakter van retorische panache en de poli-
tieke lading ervan. Veeleer confronteert het ons met een 
onmiskenbare en klaarblijkelijk onophefbare ambiguïteit 
en met het open ended karakter van het betoog, dat de le-
zer perplex achterlaat. Dan is de vraag eerder waaruit die 
ambiguïteit precies bestaat en wat ze teweegbrengt of an-
dersom wat ze zou kunnen beogen te bewerkstelligen bij 
de lezers van zijn tijd, gezien de retorische middelen die 
More ervoor inzet.
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De retorica van een dubbele para-topie

More suggereert ons door zijn manier van schrijven zijn vi-
sie op een noodzakelijke politieke vernieuwing voor de sa-
menleving van zijn tijd. De vorm is de inhoud. Politiek is in 
de praktijk een gedachtewisseling over mogelijkheden die 
nog niet het geval zijn. De nieuwe politieke strategie van 
beraad en overleg wordt geadstrueerd in een literair werkje 
dat zelf zijn betekenis slechts blootgeeft als een speurtocht 
naar de juiste interpretatie aan de hand van elkaar weer-
sprekende opinies. Daarbij zijn zowel de rapportage van 
tot dan toe onbekende maatschappijvormen – het leven 
van de Utopianen – als gezaghebbende bronnen uit de tra-
ditie vatbaar voor verschillende duidingen. De hele ope-
ningssetting van het geschrift is een palimpsest van Plato’s 
Politeia en welhaast elke bewering in het werk verbergt een 
pre-tekst of hypo-tekst uit de traditie.15 De verchristelijkte 
Plato van Ficino was bij de intellectuele en politieke elite 
van die tijd bon ton. Een mogelijke strategie voor wie ver-
andering wil is diezelfde gesanctioneerde Plato anders dui-
den. De Politeia werkt niet in de praktijk.

Maar er is ook een andere Plato. Terugkijkend op zijn 
ontgoochelende ervaringen met de tirannie van Diony-
sius in Syracuse schrijft Plato in de Zevende Brief dat hij-
zelf en Dio (de adviseur van de tiran) Dionysius – die alle 
moeite van de wereld had zich staande te houden omdat 
hij niemand vertrouwde – hadden aanbevolen zich van 
een betrouwbare vriendenkring te verzekeren. Hij voegt 
eraan toe: ‘dat zeiden we wel niet zo onbewimpeld – dat 
was immers niet veilig – maar in bedekte termen’ (332, e). 
Hij beklaagt zich erover dat heersers en zeker tirannen ‘het 
hoofd vol hebben van half begrepen leuzen’ en weinig oor 
hebben voor aanbevelingen van filosofen (340, b). Daar-
om heeft hij er zelf ook nooit een traktaat over geschreven 
en zal er ook nooit een van zijn hand bestaan. Wel doet 
er zo’n traktaat de ronde van de hand van Dionysius, dat 
hij voor zijn eigen vinding laat doorgaan, over de onder-
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werpen die Plato met hem behandeld heeft, maar dat to-
taal anders is dan wat hij van Plato heeft gehoord. En de 
filosoof concludeert dat ‘dit soort onderwerpen niet in 
formules is te vatten maar dat een innige vertrouwdheid 
met het probleem zelf slechts door een geregelde omgang 
ermee kan worden verworven… Een argumentatie daar-
over willen ondernemen zou geen weldaad blijken te zijn 
voor de mensheid, tenzij voor enkelen die in staat zijn met 
enkele vingerwijzingen uit zichzelf de waarheid te ontdek-
ken. Alle anderen zullen het slechts minachten of er een 
ijdel en opgeschroefd vertrouwen aan ontlenen, ingegeven 
door hun overtuiging dat ze ik weet niet wat voor sublieme 
kennis hadden opgedaan’ (341 c-e). 

Thomas More brengt die dubbele aanbeveling in praktijk. 
Met vorsten kun je maar beter de indirecte strategie han-
teren; vlakaf je mening zeggen is gevaarlijk en werkt ook 
niet, overtuigd van eigen halve waarheden als machtheb-
bers zijn. Bovendien is wijsheid in politieke aangelegenhe-
den gestoeld op aanhoudend overleg onder vrienden, en 
praktische wijsheid verwerf je door een geregelde omgang 
met politieke aangelegenheden, niet door onbetwiste aan-
bevelingen in traktaten. Als er al iets over op papier wordt 
gezet, dan is het slechts voor die enkele goede verstaanders 
die aan een half woord genoeg hebben. Het is die strate-
gie die Leo Strauss met brille heeft aangetoond in de ge-
schriften van Maimonides, de Kuzari van Jehuda Halevi, 
Spinoza en Machiavelli.16 Hij verwijst daarbij ook naar 
de ductus obliquus – de zijdelingse manoeuvre – die Morus 
aanbeveelt in Utopia. De strategie was typisch voor het hu-
manisme en ze was ook Erasmus niet vreemd. Zijn Lof der 
zotheid is een bittere aanklacht op de heersende machten in 
de vorm van een klucht. Het vereist de kunst een waarheid 
over het voetlicht te brengen zonder de gangbare opinie te 
schofferen en dus ook geen gevaar te lopen van de kant van 
de heersende macht. De retorische trucs zijn veelsoortig: 
halve of verdraaide citaten van gezaghebbende autoritei-
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ten, innerlijke tegenstrijdigheden of verschillende versies 
van hetzelfde feit,17 half uitgewerkte syllogismen, niet ach-
terhaalbare getuigenissen van derden, verwijzingen naar 
historische parallellen zonder een conclusie te formuleren. 

De opgeroepen enigma’s maken niet alleen alert op een 
te ontcijferen boodschap, ze dwingen ook tot onderling 
overleg over hoe deze nu te begrijpen. Ze creëren dialoog 
en beraad, veelal in besloten kring, zoals de tuin van More 
in Antwerpen of die van Rucellai, vriend van Machiavelli, 
waar de republikeinse fine fleur van Florence samenkwam. 
Wanneer de auteur zich dan nog eens zelf opvoert in zijn 
geschrift als een van de interpreten van wat hij heeft ge-
schreven en zich daarbij bovendien presenteert als zelf 
afwijzend ten aanzien van het geschrevene – zoals Morus 
in de Utopia – dan is de list dubbelop. En meer dan dat: 
die terughoudende Morus van de inleiding en het slot is 
ook maar een van de rollen die More in de tekst speelt. Hij 
is daarnaast ook de getrouwe rapporteur van het verhaal 
van Raphael, die zelf weer een herinnering evoceert aan 
More’s verblijf als page aan het hof van kardinaal Morton. 
Daarnaast vernemen we iets over zijn huidige diploma-
tieke functie en zijn vriendschap met Pieter Giles. Wie is 
Thomas More en wat wil hij ons zeggen? Als er enige com-
mon sense over de Utopia in de secundaire literatuur opgeld 
doet, dan is het wel dat het werk voor vele interpretaties 
vatbaar is en dat – in de woorden van Stephan Greenblatt 
– More’s self-fashioning bestaat in zijn self-cancellation.18 

Ook al heeft More het tweede deel en de daarin geschetste 
eu/utopie eerst geschreven, het daarna geschreven eerste 
deel en de uitleiding van het tweede deel vormen er wel 
degelijk een onlosmakelijke eenheid mee. Ze zetten het 
hele verhaal van Raphael op losse schroeven, geven lucht 
aan een gezond wantrouwen en omcirkelen het utopisch 
eiland met kritische bedenkingen. Ze bevestigen de lezer 
eerder in zijn onzekerheid over wat hij met de vertelling 
moet in de praktijk. Ook al spoort Morus Raphael aan met 
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dit verhaal de raadkamer van de vorsten te betreden en hun 
zijn wijsheid niet te onthouden, het stuit alleen maar op 
verzet bij de verteller van de ideale Utopia en het leidt tot 
een niet beslechte discussie over de vraag hoe je het verhaal 
zo zou kunnen brengen dat het toch effect heeft. Raphael 
Hythlodaeus blijft ervan overtuigd ‘dat vorsten, als ze zelf 
niet aan filosofie doen, de adviezen van filosofen nooit zul-
len accepteren vanwege de verkeerde opvattingen waar-
mee ze van jongs af aan geïnfecteerd zijn. Plato heeft dat 
zelf bij Dionysius ondervonden’ (l  86). Maar Morus ge-
looft in de indirecte weg: de filosoof als raadgever, als een 
stem in het beraad. Geen ‘academisch gefilosofeer waarbij 
je altijd alles kunt zeggen wat je denkt zonder rekening te 
houden met de realiteit’. Er is ook een andere, meer prak-
tische vorm van filosofie (philosophia civilior l  98). Deze 
filosoof kent zijn publiek en hij past zich aan aan de om-
standigheden. ‘Hij houdt zich vakkundig aan zijn rol in het 
toneelstuk dat zich op dat moment afspeelt’ (l  98). 

De kern van het probleem concentreert zich zo rond de 
vraag wat efficiënte politieke communicatie is en of de toe-
komst van de politiek niet staat of valt met efficiënte com-
municatie. Communicatie tussen vorst en deskundige 
adviseurs, maar ook tussen de intellectuele elite en de be-
langen van de nieuwe opkomende burger of grootgrond-
bezitter, overleg tussen de administrator en het gezond 
verstand van het gewone volk, de ambachtsman en boer. 
De tijd van abstracte traktaten en van gemeenplaatsen in 
de politieke filosofie, losgezongen van de werkelijkheid, 
is voorbij. De christelijke humanist is ervan overtuigd 
dat de nieuwe tijd niet langer met scholastieke traktaten 
(philosophia scholastica l  98) over universalia, secundaire 
intenties zoals ‘de mens’, uit de voeten kan. Hij moet met 
de veelheid van concrete nieuwe ervaringen aan de slag (l 
158). De nieuwe tijd eist overleg en dialoog en wel als een 
open ended story. De politieke strategie van de moderne 
tijd is efficiënte communicatie en in de inleidende brief 
aan Pieter Giles – die tot het uitgegeven werk behoort – 
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schrijft More dat de brug over de rivier die de beide oevers 
van Utopia scheidt, langer is dan zijn collega’s denken. Het 
heeft geen zin de opinies te negeren, het is zelfs gevaarlijk 
ze niet te kennen. Ze kunnen een misgelopen kans zijn als 
draagkracht voor iets nieuws. Maar ze zijn ook een gevaar 
als smeulend onbehagen en er kan een niet te onderschat-
ten weerstand voor verandering van uitgaan. 

De nieuwe vindplaats van een stabiele politieke struc-
tuur is de consensus veroverd op de onenigheid. En More 
wist als rechter waarover hij sprak. Erasmus deelde die 
overtuiging in zijn Institutio Principis Christiani: het is de 
consensus die de vorst maakt. Hij is het niet van nature en 
door afkomst, maar door gemeenschappelijke erkenning 
(consensus enim principem facit). De taal is aan dezelfde logi-
ca onderworpen. Niet de ratio van de res regeert eenduidig 
de significatio, maar de wijze van betekenen constitueert 
een betekenis die dan ergens voor kan staan (supponere) en 
die een werkelijkheid construeert. De overeenstemming 
over intrinsiek ambigue tekens genereert redelijkheid en 
die onthult een bepaalde werkelijkheid (in de betekenis 
van tot stand brengen, producere) die een zekere stabiliteit 
creëert en stand kan houden (het mantenere lo stato van 
Machiavelli). Want ambigu is het model, hoe eutopisch, 
eudaimonisch en harmonisch dat ook wordt voorgesteld. 
Ook de waarheid wordt twijfelachtig.19 Moet je de klets-
praat van een zeeman (Hythlodaeus, verkondiger van on-
zin, is de naam) zomaar geloven, ook al heet hij Raphael 
zoals de aartsengel die de blinde Tobias de weg wijst? 

More rapporteert het hele verhaal van Raphael Hythlo-
daeus van horen zeggen. Zalig die niet gezien hebben 
– Thomas – en toch geloven? Fides ex auditu.20 Ook in de 
politiek? Misschien moet je wel doen geloven? Compelle 
intrare. Zij het niet het doen geloven met geweld zoals Ma-
chiavelli – fare lore credere per forza – maar door list? Zijn 
de Utopianen niet zelf grootmeesters in het vermijden 
van oorlog doordat ze zo listig met hun vijanden omgaan? 

500 jaar Utopia - 104-1.indd   110 15-02-16   12:56

Michel Bronzwaer en Joost van der Net (red.), 500 jaar Utopia 
Valkhof Pers, Nijmegen 2016 

(Annalen van het Thijmgenootschap, afl. 104.1) 



111

Maar een list die wordt doorzien werkt niet. De lezer die in 
de gaten krijgt dat hij door een listige ductus obliquus geleid 
wordt waar hij niet heen wil haakt af. Vandaar dat More 
zijn Hythlodaeus opvoert als een virulente tegenstander 
van de indirecte weg (l  100), of van het prudente advies in 
het koor van de raadgevers, maar zweert bij de onverzet-
telijkheid van de klassieke Plato. Dat is eigenlijk ook niets 
anders dan een andere wijsgerige, politieke en retorische 
klassieke topos in de Platoonse filosofie, een die Erasmus 
ook verwoordt in zijn Institutio Principis Christiani: de ko-
ning moet zelf filosoof zijn wil er ooit een rechtvaardige 
staatsorde mogelijk zijn (l  86). Ook Jezus heeft zijn leer-
lingen aangemaand om niet te zwijgen en om de waarheid 
van de daken te schreeuwen (l  100). Als de utopie geloof-
waardig wil zijn, dan moet More ze ook wijsgerig weten te 
verankeren in de communis opinio van de tijd, de christe-
lijke vorst, die wijsgeer is en als filosoof de universele na-
tuurlijke redelijkheid van de Utopianen niet tegenspreekt 
maar verheft, zoals Hythlodaeus onomwonden leert. Maar 
voor de intelligente lezer is dat nu net de u-topos. Het zijn 
de gefingeerde rijken die Machiavelli aanklaagt omdat ze 
de werkelijkheid niet onderkennen (verità effettuale). En 
de ware politieke werkelijkheid is dat politiek een zaak van 
presentatie, verbeelding, fingere, mise en forme en mise en 
scène is. Het beslissende onderscheid is niet de ware wer-
kelijkheid versus een gefingeerde, maar een werkbare en 
efficiënte verbeelde werkelijkheid versus een schijnbaar 
ideale, maar ideologische die haar eigen ideologie ontkent 
en verhult.21 

In de begeleidende brief aan Pieter Giles schrijft More 
dat hij zijn uiterste best heeft gedaan ervoor te zorgen dat 
er geen fouten in zijn boek staan. Als er iets niet klopt is 
dat enkel omdat hij dan een leugen navertelt maar niet om-
dat hij heeft willen liegen.22 De verhouding tot de werke-
lijkheid is echter ook voor hemzelf ingewikkelder gewor-
den dan de traditie meestal denkt. De wijze van betekenen 
is niet langer eenduidig. Het utopische eiland waar alles 
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vanzelfsprekend is, is geïsoleerd van de complexiteit van 
het politieke continent. De relaties van de Utopianen met 
het vasteland worden evengoed door list en heerschappij 
gekenmerkt, al is dat met de beste bedoeling en tot verhef-
fing van hun omgeving. Veinzen en ontveinzen horen bij 
de strategie van het overtuigen, die eigenlijk overreden is. 
Machiavelli komt er rond voor uit in zijn Il Principe. En hij 
doet het uiteraard ook op de wijze van een simulant, alsof 
hij de Medici’s in het zadel wil houden, terwijl hij hen ei-
genlijk onderuit haalt. 

Ook More wikt zijn strategie. Moet je doen alsof je 
waarheid spreekt al geloof je het zelf niet? Of moet je doen 
alsof je fantaseert terwijl je een waarheid wil doen inzien 
(veinzen, simulare)? Moet je zoals Erasmus schertsen, ter-
wijl het je bittere ernst is, of moet je je eigen leerstellin-
gen weer zelf bekritiseren? Moet je doen alsof je niet voor 
een waarheid opkomt terwijl je dat juist wel doet? Moet je 
doen alsof je niet liegt terwijl je het wel doet (ontveinzen, 
dissimulare)? Maakt het iets uit of je affirmatief doet alsof 
je in alle ernst de waarheid spreekt en het zelf niet helemaal 
gelooft, dan wel alleen maar doet alsof je niet liegt, maar 
er eigenlijk ook niet helemaal zeker van bent? Dat maakt 
wel degelijk iets uit omdat de ene strategie beter werkt dan 
de andere. Je gehoor zal makkelijker meegaan als je hun 
verzekert dat je niet wil bedriegen ook al fantaseer je, dan 
wanneer je beweert de waarheid in pacht te hebben maar 
niet geloofd wordt. Daarom maakt More zo overdadig 
gebruik van de litotes, de retorische figuur die iets alleen 
maar affirmeert door het tegendeel te ontkennen.23 De 
bandbreedte tussen de twee extremen is daarmee name-
lijk nog niet gedefinieerd. ‘Ik betwijfel niet’ betekent nog 
niet dat je er zeker van bent, ‘niet het slechtste’ is nog niet 
het beste, ‘niet weinigen’ kunnen er enkelen zijn of bijna 
iedereen. Het is aan de hoorder of de lezer om te beslissen 
waartoe hij zich laat overtuigen.24 

Een dergelijke negatieve utopie is nog geen blauwdruk 
voor een ideale samenleving, maar het is ook niet slechts 
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een dys-topie. Ze opent de publieke ruimte voor discussie, 
overleg en interpretatie. Morus verzet zich niet alleen te-
gen de starre ideologie van zijn tijd, hij waarschuwt ook 
voor het radicale alternatief. Al moet de landconcentratie 
van het grootgrondbezit onvoorwaardelijk worden aan-
geklaagd – schapen eten mensen –, de afschaffing van alle 
privébezit en van alle onderscheiden in de civil society is 
een brug te ver.25 Het hoogste genot ligt er misschien toch 
ook niet in dat alle fricties worden weggemasseerd zoals 
in Utopia (l  162). En al stort de geloofwaardigheid van 
de ideologische legitimering van het gezag van de vorst 
als representant van Christus26 in, de onvoorwaardelijke 
loyaliteit aan contract en parlement, de idolatrie van de 
Romeinse republiek, waar een Machiavelli onvoorwaar-
delijk op inzet, kon wel eens haar eigen tekorten hebben. 
Dan schuilt er ook weer waarheid in een overtuiging van 
de Utopianen. ‘Mensen voelen een sterkere band als die 
berust op oprechte goede wil dan op een verdrag, op gees-
tesgesteldheid eerder dan op woorden’ (l  199). 

More’s boodschap ligt dus listig opgeslagen in het over 
en weer wikken van de instituties van zijn tijd en moge-
lijke alternatieven. De laatste woorden van de Utopia zijn 
een laatste ambigue vingerwijzing. Hoewel Hythlodaeus 
in andere aangelegenheden (!) zeer geleerd is, kan hij 
niet met alles akkoord gaan. Hij geeft grif toe dat er veel 
in de republiek Utopia is dat interessant is voor de eigen 
maatschappij, maar hij bekent toch dat hij het eerder zou 
gewenst hebben dan echt gehoopt.27 Wat wel verwerke-
lijkbaar is en wat niet, dat blijft onuitgesproken. En van 
sommige droombeelden is het vast niet slecht dat het bij 
vrome wensen blijft. 

De nieuwe politiek van het christelijk humanisme

Het eerste deel van Utopia laat echter geen misverstand be-
staan omtrent More’s verontwaardiging over de misstan-
den van zijn tijd. De samenleving valt uiteen in de willekeur 
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van de machtigen en de machteloosheid van het gewone 
volk. Concentratie van het grondbezit (oligopolium l  68) 
en de enclosures rond de weilanden (omnia claudunt pascuis 
l  66) leidt ertoe dat ‘schapen mensen eten’. Vorsten be-
schouwen hun territorium als privébezit dat ze in voortdu-
rende oorlogen voor eigen glorie zoeken te vermeerderen 
op de kap van de gewone man. Een militaire aristocratie 
voedt die machtshonger en kruiperige hovelingen houden 
de hoogmoed – de superbia – en de holle praal en pracht 
van hun broodheren in stand. Als een revolutie die met 
dit alles komaf maakt door de afschaffing van privébezit 
en geld onmogelijk is, dan rest slechts de lange weg van de 
geleidelijke evolutie door de geduldige beïnvloeding van de 
machtigen. 

Nieuwe christelijk-humanistisch geschoolde raadshe-
ren moeten infiltreren aan het hof en er een nieuwe po-
litieke cultuur doen gelden. Met elkaar in gesprek gaan, 
opinies verkennen, ideologieën tegen elkaar afwegen, het 
meest onwaarschijnlijke ernstig nemen en de traditionele 
zelfzekerheid, de eigendunk en de hoogmoed bespotten. 
Men moet zich onderling beraden en een verstandig, niet 
al te overhaast oordeel vellen, rekening houdend met alle 
overtuigingen en geledingen van de samenleving. Dat lijkt 
Thomas More’s meest dierbare en stelligste overtuiging 
en ze is heel zijn leven overeind gebleven. De nieuwe poli-
tiek vereist een nieuwe deskundigheid, een nieuwe vorm 
van overtuigen, die grotendeels stoelt op overreden. Poli-
tiek speelt zich af op een publieke scène en je moet je we-
ten in te voegen in het stuk dat altijd al op de planken staat. 
Geen enkele rol is nog dominant. Succes heeft hij die het 
best zijn rol speelt wat die ook is, die van vorst of gewone 
man. Uit dit allegaartje moet op nieuwe wijze een nieuwe 
eenheid worden geconstrueerd. 

De christelijke humanisten richten zich daarom niet al-
leen op de gemeenschap van geletterden. Ze hebben een 
politieke bekommernis.28 Ze zien hun maatschappelijke 
taak ook als raadgever van de vorsten. Erasmus richt zich 
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tot de dan nog jonge Habsburger, die ooit keizer Karel 
wordt. Net als More heeft ook hij al zijn hoop gesteld op 
de flamboyante, kunstminnende en van energie overlo-
pende jeugdige Henry viii, waarin niemand op dat mo-
ment de latere Blauwbaard vermoedt. More zal de stap 
zelfs definitief en radicaal zetten. Hij zal als raadsman in 
dienst treden, daar waar Erasmus zich wijselijk op afstand 
houdt en zich beperkt tot aanbevelingen. Erasmus vreesde 
zelfs dat More zijn vrijheid kwijt was en voor de letteren 
verloren was. Machiavelli hoopt oorspronkelijk de Medi-
ci’s voor ondergang te behoeden door hen erop te wijzen 
dat je niet tegen het volk kunt regeren en dat het christe-
lijk platonisme van een Ficino niet langer geloofwaardig 
is. Later wordt hij een bevoorrecht adviseur van de repu-
bliek. More heeft evenzeer zijn twijfels bij de dominante 
platoonse ideologie van de machtigen, zoals ze in Oxford 
nog wordt gedoceerd door ‘de Trojanen’ (de scholastici). 

More’s intenties met de publicatie van de Utopia zijn 
gegeven de ondertitel – de optimo reipublicae statu – dui-
delijk: het gaat om de ideale staatsinrichting.29 Hij had 
daarover al eerder een Latijns gedicht geschreven met de 
titel Quis optimus reipublicae status? (cw tm, iii, 2 – nr. 
198). Res publica blijkt daar niet alleen naar de politieke 
gemeenschap in het algemeen te verwijzen. Ook het speci-
fiek republikeinse gedachtengoed – de machtsdeling en de 
rol van het volk – en het reveil van de Romeinse republiek, 
zoals Machiavelli dat in Italië verdedigt, is hem niet geheel 
vreemd. Overigens heeft ook de term status (oorspronke-
lijk: maatschappelijke stand, welstand) meer en meer de 
betekenis gekregen van politieke stabiliteit, de staatsorde. 
Op de vraag wat hij het beste vindt – een koning of een se-
naat – antwoordt hij dat geen enkele oplossing de beste is 
en zoals zo dikwijls elke oplossing slecht is. Zoals Machia-
velli maakt hij dus komaf met de klassieke indeling tussen 
goede en slechte regimes en hij onderschrijft diens over-
tuiging dat geen enkel regime intrinsiek goed is. En net als 
Machiavelli stelt hij dat wanneer zowel de koning als de 
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senaat goed is, een goede senaat nog het belangrijkste is, 
alleen al omwille van het getal. Bovendien is een slechte 
senator altijd nog gebonden aan het volk dat hem verkiest, 
terwijl een vorst zelf zijn raadgevers gebiedt en zijn komaf 
volstaat voor zijn gezag. De senator weet dat hij door het 
volk senator werd, de koning denkt dat het volk door hem 
een volk werd. More is bij de aanvang van zijn ambt onder 
de jonge Henry viii  niet naïef. Met Erasmus is hij ervan 
overtuigd dat vorsten getemd moeten worden, dat hen – in 
de woorden van Machiavelli – ‘een bit in de mond moet 
worden gezet door het volk’. More maant zichzelf: ‘Bij de 
aanvang van zijn regering is een vorst altijd zachtaardig en 
koesterend’,30 maar uiteindelijk moet je alle heil verwach-
ten van goede wetten en goede instituties. Dat zou hij met 
Machiavelli eens zijn. Zonder een ommekeer in de menta-
liteit echter komen die er volgens More niet.31 

Maar het is toch via de vorst en diens omgeving dat de hu-
manistische raadsman zijn doel zal moeten bereiken. Ook 
al eten schapen mensen, zijn vele executies onverantwoord 
en zijn de oorlogen een last voor het volk, de humanisten 
beogen geen politieke revolutie. Wel proberen ze vorsten 
en de machtigen van hun tijd ervan te overtuigen dat je het 
volk niet eindeloos kunt laten opdraaien voor de lasten van 
de oorlogsvoering en de hebzucht van een elite. Machia-
velli maande de machthebbers dat je weliswaar niet op de 
wispelturigheid van het volk kunt vertrouwen, maar dat je 
ook niet tegen het volk kunt regeren. Ook al weet het volk 
niet wat het wil, het weet wel wat het niet langer wil. Het 
geënsceneerd vertoog van een volksmenner bij de opstand 
van de Ciompi in Machiavelli’s Istorie Fiorentine is vooral 
een waarschuwing voor de elite.32 More presenteert het 
verhaal van Hythlodaeus over Utopia en diens veront-
waardiging over de hebberigheid van de machtigen als een 
even radicaal revolutionair alternatief voor het Engeland 
van zijn tijd. Is het een waarschuwing dat wanneer men 
niet tot geleidelijke vernieuwing bereid is, het wel eens tot 
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een gewelddadige ommekeer zou kunnen komen? Want 
Hythlodaeus wil van geen compromissen weten. Alleen 
de volledige afschaffing van alle privébezit en van het geld 
als waarde is een adequaat alternatief. Voor die christelijke 
humanist staan de stad van de mens en de stad van God on-
verzoenlijk tegenover elkaar. En net als voor Augustinus is 
alle kwaad in de wereld gekomen door hoogmoed – super-
bia. De stad van de mens is de stad van Kaïn, de moorde-
naar die zijn broeder Abel – de schaapherder! – vermoord-
de uit jaloezie (invidia), arrogantie (elatio) en verachting 
(contemptus) van God.33 

Net als More klaagt Machiavelli die arrogantie en praal-
zucht van de grandi aan, al wijst hij er soms ook op dat een 
imponerende theatrale verschijning van een machthebber 
in groot ornaat voldoende kan zijn om een volksopstand 
te bedwingen. Machiavelli is vooral geïntrigeerd door de 
wisselende kansen van wisselende strategieën in wisse-
lende omstandigheden. Het is de kunst met virtu als een 
vorm van virtuositeit in te spelen op fortuna. Elke situatie 
vereist haar eigen strategie en enscenering. Zijn brief van 
10 december 1513 aan Francesco Vettori in Rome vanuit 
zijn ballingschap buiten Florence in Sant’Andrea bij San 
Casciano is daar een mooi voorbeeld van. Enerzijds gaat 
hij overdag met de gewone man in de herberg keuvelen – 
zijn enige resterende informatiebronnen over wat zich in 
de stad afspeelt – en zich met kansspelen onledig houden, 
anderzijds zit hij in de avond gekleed in zijn ambtsgewaden 
van destijds te studeren en de klassieken te lezen als was 
het een gesprek onder de literaire vrienden van weleer.34 
Wie in deze nieuwe tijden bij de tijd wil zijn, moet beide 
bronnen raadplegen.

Ook More ziet die dubbelzinnigheid in en hij begrijpt 
dat hij moet schipperen om het ergste te vermijden. Mis-
schien dreigt hij in de Utopia vooral met dat worst case 
scenario voor het geval de machtigen in hun hoogmoed 
en ijdelheid verblind zouden blijven voor het onbehagen 
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van het volk en de zorg voor het bonum commune blijven 
miskennen. Al denkt hij het volk niet zo’n belangrijke re-
bellerende rol toe als Machiavelli, een Utopus – een revo-
lutionaire leider – zou het alternatief van een Utopia, dat 
volgens de in de tekst ten tonele gevoerde Morus en Pieter 
Giles wel een illusie is, toch aan het misnoegde volk met 
hun instemming kunnen opdringen. Dan kunnen vorst en 
de bestaande elite beter een dergelijke omwenteling voor-
komen en stand weten te houden (mantenere lo stato) door 
maatregelen die bij de tijd zijn. Dan moet je als vorst de 
algemene opinie eerder benutten dan haar schofferen en 
moet je nieuwe maatschappelijke belangen eerder erken-
nen dan ze negeren. Dan moet je als elite de juiste raadge-
vers hebben die je niet naar de mond praten, maar die je 
informeren hoe de zaken ervoor staan. Dan heb je niets 
aan scholastieke traktaten over de mens en zijn onveran-
derlijke essentie. Dan moet je zoals Machiavelli veeleer be-
dacht zijn wanneer je als leeuw kunt opereren en wanneer 
je als een vos moet optreden, wanneer als arend, wanneer 
als listige valk. Het is die verscheidenheid en de oppositie 
van karakters die leerzaam is.35 Volgens Machiavelli ko-
men alle goede wetten tot stand als het resultaat van een 
bikkelharde tegenstrijdigheid der partijen. Eensgezind-
heid rond gestandaardiseerde citaten uit de oudheid over 
het wezen van de mens zijn politiek irrelevant. Dan heb 
je een meer praktische, meer politiek relevante filosofie 
nodig (philosophia civilior) die zich beraadt over het voor 
en tegen en over ideaal en concrete praktijk. Dan moet je 
de kritiek van goedmenende adviseurs leren honoreren in 
plaats van de slippendragers die alleen hun eigen belang 
beogen.36 

More lijkt ons het dilemma voor te leggen waar hij in die 
tijd zelf mee worstelde. Moest hij een man van bonae literae 
blijven of moest hij zijn politieke verantwoordelijkheid in 
dienst van de politieke machten van zijn tijd op zich ne-
men? Of kon hij beide combineren? Kon hij de raadsman 
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worden die hij wilde zijn door juist de humanist en de reto-
ricus te blijven om zo zijn doel laverend en met een ductus 
obliquus te bereiken als een van de stemmen in de kringen 
die ertoe doen?37 Als je niet gelooft in de grote revolutie, 
meer nog als je die wil afwenden, dan moet je aan de stille 
evolutie meewerken. Maar als je die evolutie in beweging 
wil krijgen, dan zal dat alleen via de literaire revolutie van 
het humanisme kunnen. De radicale maatschappelijke om-
mekeer van een christelijke gemeenschap en de humane 
droom van een universele gerechtigheid vormen dus ener-
zijds de dreigende politieke illusie van de hemel op aarde, 
maar anderzijds de waarschuwing dat de onchristelijke po-
litiek van zogenaamd christelijke vorsten de wijsheid van 
de mensheid tart. Voor wie zijn politieke verantwoorde-
lijkheid ter harte wil nemen worden hiermee alvast bakens 
gezet in welke richting de veranderingen moeten gaan. 

Dat dilemma van zijn eigen overtuiging en de nuchtere 
analyse van de verblinding van de machtigen in zijn om-
geving, vertaalt zich in de ambiguïteit van zijn Utopia. Ze 
produceert zelf een nieuwe retorische vindplaats, zowel 
voor de traditie als voor de eigen tijd. Het is een u-topos, 
een politieke positie die van niemand is en daarom van 
iedereen. Een positie die ook in de toekomst u-topos zal 
blijven. Het is de lege plek in de tekst die ergens in between 
de zelfzekerheid van Hythlodaeus, de scepsis van Morus 
(l  100) en de argwaan voor het onbekende van Pieter 
Giles (l  106) te zoeken is. Het is de positie van de machts-
vrije communicatie, het deskundig onderling beraad zo-
als Hythlodaeus het zich herinnert aan tafel bij kardinaal 
Morton en waar Thomas More het als jonge page zelf had 
meegemaakt. Welhaast profetisch en met de nodige ironie 
wist ook de Lord Chancellor zijn disgenoten die er enkel 
op bedacht waren hem te vleien, te pareren en onderuit te 
halen. Het is overigens dat oordeelkundig beraad dat het 
dilemma tussen de gewetensvolle eigen overtuiging en de 
communis opinio kan overbruggen. Anders dan waartoe de 
Reformatie en latere verabsoluteringen van de individuele 
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overtuiging neigen is conscience voor More een zaak van 
beraad bij zichzelf, overleg en afstemming op de consensus 
fidelium en een prudent wikken en wegen.38 De cultuur van 
een dergelijke kritische en ook zelfkritische attitude en de 
maatschappelijke promotie van het publiek beraad, zoals 
de Utopianen dat overigens zelf praktiseren, is More’s 
utopisch programma dat niet geprogrammeerd kan wor-
den, maar dat zichzelf in actu exercito moet verwerkelij-
ken. Utopia is zo bij uitstek een performatief geschrift dat 
met woorden de werkelijkheid creëert die het beoogt. Het 
stuurt aan op overleg en beraad in de zoektocht naar de 
betekenis van de thematieken die erin ter sprake komen. 
Dat is de ware u-topische openheid van de tekst, waarin 
More zelf is opgenomen als slechts een van de interpreten 
van zijn tekst.39 

More toont zich als een gespleten persoonlijkheid. Hij is 
de idealist die gelooft in een rechtvaardiger maatschap-
pelijke ordening en hij is overtuigd van de noodzaak van 
hervormingen in die richting. Maar hij is ook de scepti-
cus die argwanend is ten aanzien van een radicale sociale, 
politieke en religieuze revolutie. Het is riskant om vanuit 
de gebeurtenissen van na 1516 en de tragische omstandig-
heden waarin hij terechtkwam terug te projecteren naar 
zijn Utopia. Geconfronteerd met de individualisering en 
de authenticiteitseis van de reformatoren en met het argu-
ment van de exclusiviteit van de Schrift zet More massaal 
de consensus fidelium en de traditie in. Greenblatt onder-
kent in Utopia bij de Utopianen een gelijke prioriteit van 
eensgezindheid en communis opinio, een prioriteit van een 
schaamtecultuur op een individuele schuldcultuur, wat hij 
verbindt met een verzet van More tegen Luthers verabso-
lutering van het individuele innerlijke leven. Hij ziet dit 
uiteindelijk als het allesbepalende dilemma van de persoon 
Thomas More: ‘the self-fashioning as self-cancellation’ en ‘to 
stop modern history before it starts’.40 Superbia en zelfinge-
nomenheid zijn de wortel van het kwaad. Maar de elimina-
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tie van elke individualiteit en eigenheid, van privébezit en 
privé-overtuiging lijkt More toch een brug te ver. Eerder is 
de afstemming van eigen overtuiging op die van anderen 
onmisbaar, net zoals privébezit zijn betekenis heeft bin-
nen het kader van een algemeen belang. Greenblatt stelt 
het zo voor alsof pas de oudere More daarachter komt. Hij 
zou zich pas in de context van de Reformatie hebben ge-
realiseerd dat zijn politieke self-fashioning niet langer een 
literaire self-cancellation kan zijn maar dat ze is ‘absorbed in 
a larger totality’,41 die van een gevestigde kerkelijke struc-
tuur. Maar juist die is nu problematisch geworden. Zo zou 
hij uiteindelijk in de kerker iets hebben ingezien waarvan 
hij de ketters had beschuldigd: het belang van hun onzicht-
bare kerkgemeenschap. Hij is nu immers zelf veroordeeld 
tot het geloof in de innerlijkheid van een – nu ook voor 
hem – onzichtbare en utopische kerkgemeenschap. Zijn 
self-fashioning as self-cancellation was een mislukking. Die 
opgave van een synthese van individu en gemeenschap zou 
hij zich pas nu ten volle realiseren.42 

Men kan echter stellen dat die zoektocht naar de syn-
these van eigen overtuiging en gemeen goed een constante 
was in zijn hele leven en ook in de latere wederwaardighe-
den van zijn politieke loopbaan overeind bleef. Ook voor 
de succesvolle More in politieke dienst was de consensus 
van een gemeenschap het uiteindelijke doel en was de self-
cancellation van zijn persoon daartoe slechts de soms ver-
eiste strategie. De Bildung van de eigen overtuiging is een 
collectieve aangelegenheid en het algemeen belang berust 
op eenieders persoonlijk engagement. Zowel de regeling 
van de troonsopvolging van Henry viii  ten voordele van 
zijn kinderen uit het huwelijk met Anna Boleyn, als de ver-
klaring van de suprematie van de vorst op de paus in reli-
gieuze en kerkelijke aangelegenheden confronteert More 
met een dilemma ten aanzien van zijn loyaliteit aan zowel 
de vorst als de paus. In beide gevallen beveelt hij in eer en 
geweten aan de beslissing in handen te geven van een raad, 
het parlement voor de kant van de staat en een concilie van 
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de volledige christenheid voor de kant van de kerk. Hij on-
derstreept aldus ook de collectieve verantwoordelijkheid 
van de hele gemeenschap voor het common good van zijn 
land en voor de grond van de standvastigheid van zijn ge-
loof.43 Wanneer het akkoord van het parlement met de ei-
sen van de vorst tegen zijn overtuiging wordt uitgespeeld, 
is zijn ultieme argument: ‘Ik zie niet in, mijn vorst, hoe ik 
mijn geweten in overeenstemming zou moeten brengen 
met de raad van een enkel rijk tegen het gezag van de raad 
van de hele christenheid.’44 De laatste woorden op zijn 
proces waren dan ook voor zijn rechters: ‘Moge God u ze-
genen en moge Hij heel in het bijzonder onze soeverein de 
koning zegenen en dat Hij hem getrouwe raadsheren mag 
verlenen.’45 

‘If only this were some day possible’

En vandaag? Blijft het vrome wens of is er hoop? ‘Schapen 
eten mensen’. Smartphones en tablets eten kinderen, die 
naar de benodigde mineralen ervoor delven. Aan sport-
schoenen en merkkleding kleeft uitbuiting. Aandeelhou-
ders eten banen en dividenden eten mensen. Hythlodaeus 
zou vandaag niet minder verbaasd zijn ‘dat goud tegen-
woordig, hoewel het eigenlijk nergens goed voor is, overal 
op aarde zoveel waard is dat zelfs iemand met een plaat 
voor zijn kop en de intelligentie van een stuk hout, die ook 
nog eens door en door slecht is, talloze goede verstandige 
mensen mag vertellen wat ze moeten doen, alleen vanwege 
het feit dat hij een grote berg gouden munten heeft’ (l 156). 
Ook nu moeten we het van de daken schreeuwen en paus 
Franciscus verkondigt het onomwonden van op de loggia 
van Sint Pieter: ‘Questa economia uccide’, deze economie 
doodt. En dus noemen Amerikaanse republikeinen, Wall 
Street en de London-City hem een communist. Maar tus-
sen regelloos kapitalisme en communisme is er nog een 
grote bandbreedte en ook nu is het de vraag, als het zo niet 
verder kan, hoe de wereldeconomie dan wel moet worden 

500 jaar Utopia - 104-1.indd   122 15-02-16   12:56

Michel Bronzwaer en Joost van der Net (red.), 500 jaar Utopia 
Valkhof Pers, Nijmegen 2016 

(Annalen van het Thijmgenootschap, afl. 104.1) 



123

gereguleerd. Alleen goede instituties kunnen het ergste 
kwaad vermijden. Dan mag je hopen dat het Internationaal 
Monetair Fonds, de Wereldbank, de Europese Centrale 
Bank goede raadgevers hebben. En als ook dat iets is wat 
we helaas eerder moeten wensen dan dat we het kunnen 
hopen, dan blijft het de taak en mogelijkheid van elke bur-
ger zijn politieke verantwoordelijkheid op te nemen en die 
vertegenwoordigers van het volk aan de macht te helpen 
die het gemeenschappelijk goed niet uit het oog verloren 
zijn. Ook nu houden wij de superbia mede in stand. Zoals 
Erasmus en Machiavelli, zo was ook More ervan overtuigd 
dat de machtigen slechts zo machtig zijn als het publiek be-
reid is het schouwspel te bejubelen. De Occupy-beweging, 
de Indignados, het Griekse Syriza en het Spaanse Podemos 
geven uiting aan de terechte verontwaardiging, maar ze 
bieden daarmee nog geen valabel en duurzaam alterna- 
tief.

In Het oude Europa en het onze46 schreef de historicus 
J. Le Goff, specialist van de middeleeuwen, maar ook ver-
dediger van de moderniteit als de denkstijl die zichzelf 
steeds weer verplicht tot vernieuwing van zichzelf, twin-
tig jaar geleden al dat Europa nu weer de wereld het voor-
beeld moet geven ‘door economie en de economen op hun 
nummer te zetten’. Het is enerzijds ontmoedigend dat het 
twintig jaar later meer dan ooit nog nodig is. Maar ander-
zijds getuigt het van de noodzaak van een niet aflatende 
kritiek op de prometheïsche eerzucht en de verabsolute-
ring van wetenschappelijke of pseudo-wetenschappelijke 
paradigma’s. Le Goff onderstreept dat Europa zich daar 
in de loop der eeuwen bij voortduring tegen heeft moeten 
verzetten en zich ook altijd wist te wapenen met tegen-
maatregelen die het uit zijn rijke traditie kon putten. Het 
tegenwicht van geweten, recht en politiek, heeft de macht 
van het geld altijd al ondergeschikt moeten zien te houden 
aan het algemeen belang. Europa moet andermaal voor-
gaan in zijn oude eeuwenlange traditie: de ongelijkheid 
opheffen en de strijd aangaan tegen de nieuwe armoede.
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Machiavelli, Erasmus en More vertrouwden op de 
Bildung van een nieuwe elite. Ze hanteerden daarbij de 
ductus obliquus, de infiltratie van het nieuwe in gevestigde 
overtuigingen, in de hoop de competente raadgevers van 
de toekomst te scholen door de scholastieke tradities van 
hun tijd te doorbreken en de valse dogma’s onder kritiek 
te stellen. Geen enkele economische school heeft met haar 
mathematische modellen die van de werkelijkheid zijn 
losgezongen, de financiële crisis zien aankomen, laat staan 
kunnen afwenden. More waarschuwt voor de samenhang 
tussen de enclosure van land en verstand, van eigendom en 
eigendunk.47 Het is tijd voor een nieuwe renaissance in de 
opleidingen van de economische faculteiten, the schools of 
economics, de leerscholen in management. En dat veron-
derstelt dat de universiteiten zelf weer universiteit worden 
en zich ontworstelen aan de greep van het economische 
paradigma en het rendementsdenken. Retoriek en taalge-
bruik zijn beslissend in dergelijke aangelegenheden. Als 
universiteiten zich blijven overleveren aan het jargon van 
rendabiliteit, instrumentalisme, louter kwantitatieve ex-
cellence-standaarden en impact – ook in hun verzet erte-
gen of hun compromissen met de markt –, dan zijn ze al af-
gedreven van de kern van hun bestaan.48 Als universiteiten 
zich steeds weer dienen te verantwoorden in termen van 
hun bijdrage tot de economische groei, dan is het enige 
adequate antwoord dat geen enkele maatschappij haar toe-
komstige intellectuele elite schoolt met de bedoeling dat 
zij gaan bijdragen aan de economische groei. Ze investeert 
erin in de hoop dat ze zichzelf en de maatschappij beter 
zullen begrijpen en beheren.49 De kunst zal erin bestaan 
gehoord te worden in de kringen die ertoe doen, aan het 
denken te zetten met nieuwe vindplaatsen van theoreti-
sche en praktische aard. Dat is de u-topos die de actualiteit 
niet miskent, maar haar leert begrijpen door een creatieve 
herlezing van haar traditie.

Er is een hedendaagse u-topos, die geografisch even-
goed onvindbaar is, maar die zich als virtuele werkelijk-
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heid opwerpt als de onbetwiste en gerealiseerde eu-topie 
van de moderne tijd. De digitale heilstaat lijkt de verwer-
kelijkte democratie, waarin alle macht en informatie van 
allen is, en dus van niemand en waartegen elk verzet dus 
onterecht zou zijn. Ondertussen leidt de dataverzame-
ling van al wie zich op Google, Facebook of Twitter meldt 
tot een gigantisch gemonopoliseerd beheer van een ge-
construeerde, gemanipuleerde en kneedbare eenduidige 
identiteit die de gebruiker met onzichtbare hand indoc-
trineert tot een onverzadigbare consument van zijn re-
gelloze behoeften. Fake-identiteiten en onware vrienden, 
opgesloten in de enclosure van de nieuwe oligopolis, eten 
echte mensen. De westerse dystopie is vandaag niet zo-
zeer de haat zaaiende dictatuur van Orwells 1984 als wel 
de machinerie van het geluk van Huxley’s Brave New World 
of Neil Postmans Amuzing Ourselves to Death: een homo-
gene twitterende massa zonder echte frictie waar iedereen 
overtuigd is van eigen gelijk.50 Het weerwoord zal er ook 
vandaag in bestaan de ware u-topos overeind te houden, 
het theater van het niemandsland tussen de valse zekerhe-
den en de bedrieglijk eenduidige vanzelfsprekendheden te 
bespelen door de complexiteit en de ambiguïteit van het 
bestaan weer op te voeren. De menselijke geest heeft de in-
trigerende enigma’s van het bestaan zelf te ontraadselen. 
Hij kan zich niet uitleveren aan de algoritmes van een da-
tabase als de sturende kracht van zijn bestaan. Een nieuwe 
humanistische renaissance heeft nood aan romanschrij-
vers, filmregisseurs, theatermakers en cabaretiers die de 
verblinding voor de markt aan de kaak stellen, parodiëren, 
ironiseren en ridiculiseren en de grote vragen uit de lite-
raire traditie re-actualiseren. 

Politiek is van dezelfde orde als wetenschappelijk on-
derzoek. Het is interpretatie en hermeneutiek waarin de 
actor zelf betrokken is. Hij of zij engageert er zich in en 
wordt er als persoonlijkheid door gevormd. Het is praxis 
en geen techniek of productie. Het is een moreel geladen 
activiteit en geen maakwerk. Als de universiteit tot bu-
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reaucratie verwordt, dan corrumpeert het politieke leven 
tot technocratie en andersom. We kunnen niet slechts 
wensen maar moeten daarom ook hopen dat de geletter-
den en raadgevers van morgen soms nog in een tuin bijeen 
zijn, gebogen over de te ontcijferen raadsels van de klas-
sieken en de actualiteit. Dat ze zich als academici niet laten 
verleiden tot een wetenschappelijk format die volgens vas-
te sjablonen in vaste rubrieken zo eenduidig mogelijk al bij 
voorbaat ventileert wat men zal onderzoeken, hoe men te 
werk zal gaan en wat de gegarandeerde maatschappelijke 
relevantie zal zijn van dit hectische negotium – dit gemis 
aan otium, aan vrije tijd en gezonde zelfkritiek.51 More had 
het kunnen zeggen: ‘I stood among them, but not of them’ 
(Byron, Childe Harold). En zo staat hij nog onder ons als de 
kritische buitenstaander, die zich wel engageerde. 

Zowel More als Machiavelli is als raadgever van de 
machtigen mislukt. De een is geëxecuteerd, de ander uit 
zijn stad verbannen. Erasmus, die de dans ontsprongen is 
door ‘te dansen als een kameel’, wordt lafhartigheid ver-
weten. Maar een half millennium later zijn ze nog onder 
ons als dissidente raadgevers, die je niet zo gauw het zwij-
gen oplegt. 

 noten
1 ‘quibusdam solum placent vetera, plerisque tantum sua’ (l  44). 

Ik citeer de Utopia en de paginering van de Latijnse versie 
(l) in E. Surtz en J.H. Hexter (ed.), The Complete Works of 
St. Thomas More (cw tm), Vol. iv, Yale University Press, 
New Haven en Londen 1965. 

2 Met Morus verwijs ik naar de in de tekst opgevoerde re-
presentant van de schrijver Thomas More wiens opvattin-
gen niet kunnen worden herleid tot die van Morus. 

3 Producere krijgt de nieuwe betekenis van creëren in plaats 
van manifesteren wat het geval is, M. de Certeau, La fable 
mystique, Gallimard, Parijs 1986, p. 121-122.
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4 ‘ventos inhibere non possis…obliquo ductu conandum est’  
(l  98). 

5 ‘Eutopia merito sum vocanda nomine’ (l  20).
6 ‘ut oves devorent homines ipsos’ (l  64-66).
7 De eerste Engelse editie is van 1551, dat is zestien jaar na 

zijn executie.
8 ‘Utopia is not utopian’. D. Baker-Smith, More’s ‘Utopia’, 

Toronto University Press, Toronto 2000, p. 244, n. 22.
9 Ik maak gebruik van Miguel Abensour, ‘More’, in: F. Chate-

let, O. Duhamel, E. Pisier, Dictionnaire des Oeuvres politiques, 
puf, Parijs 1996, p. 738-757; J.H. Hexter, ‘The Composi-
tion of Utopia’, in: Surtz en Hexter (ed.), cw tm, Vol. iv, 
p. xv-xxii  en ‘Utopia in Its Historical Milieu’, ibidem, 
p. xxiii-cxxiv; E. Surtz, ‘Utopia as a Work of Literary 
Art’, ibidem, p. cxxv-clii  en ‘Sources, Parallels and 
Influences’, ibidem, p. cliii-clxxxiii; Dominic Baker-
Smith, More’s ‘Utopia’, Toronto University Press, Toronto 
2000 en ‘Reading Utopia’, in: G.M. Logan, The Cambridge 
Companion to Thomas More, Cambridge University Press, 
Cambridge 2011, p. 141-167. G.M. Logan, The Meaning 
of More’s ‘Utopia’, Princeton University Press, Princeton 
1983.

10 Thomas More and his Utopia, A & C Black, Londen 1927.
11 Citizen Thomas More and his Utopia, Princeton 1949. 
12 Thomas More, Penguin, Harmondsworth 1963.
13 L’Utopie de Thomas More, Mame, Parijs 1978.
14 H. de Lubac, Exégèse médiévale. Les Quatre Sens de 

l’Ecriture, Aubier, Parijs 1964. 
15 Zo is de situatieschets (l  49) waarbij Morus Hythlodaeus 

na de mis ontmoet bij het verlaten van de Onze-Lieve-
Vrouwekerk in Antwerpen in de buurt van de haven een 
verwijzing naar het begin van Plato’s Politeia waar So-
crates naar de Piraeushaven was gegaan om tot de godin te 
bidden (i, 327). 

16 Persecution and the Art of Writing, Chicago University 
Press, Chicago 1988 en Thoughts on Machiavelli, Chicago 
University Press, Chicago 1978. 
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17 Zo is More’s onafgewerkte geschiedenis van Richard iii 
(1513, postuum uitgegeven 1565) – onder invloed van  
Lucianus gepresenteerd als wederrechtelijke heerser en 
tiran – nogal verschillend in de Latijnse en de eveneens 
door hemzelf geschreven Engelse versie, bestemd voor 
zijn landgenoten. B. Cottret, Thomas More. La face cachée 
des Tudors, Tallandier, Parijs 2012, p. 112. 

18 S. Greenblatt, ‘At the Table of the Great: More’s Self- 
Fashioning and Self-Cancellation’, in: idem, Renaissance 
Self-Fashioning. From More to Shakespeare, Chicago  
University Press, Chicago 2005, p. 11-73.

19 ‘veritas in questionem venit’ (l  92).
20 In zijn strijd tegen de lutheranen is het gewicht van de 

traditie voor Thomas More essentieel. De chronologische 
prioriteit van de eerste christelijke gemeenschap en de  
consensus fidelium op de geschreven eerste bronnen wordt 
ingezet tegen het sola scriptura-argument van de Refor-
matie. Cf. The Apologye of syr Thomas More knyght, in 
cw tm, Yale, vol. ix, p. 23; The Confutation of Tyndale’s 
Answer, cw tm, vol. viii, p. 818-821. Zie Cottret, Thomas 
More, dialoog, p. 177, 235, 243; R. Rex, ‘Thomas More and 
the heretics: statesman or fanatic?’, in: Logan, The Cam-
bridge Companion to Thomas More, p. 93-115.

21 Ik zou op dit punt Greenblatts tegenstelling (Renaissance 
Self-Fashioning, p. 14-15) tussen More en Machiavelli niet 
onderschrijven waar hij stelt dat Machiavelli ervan over-
tuigd zou zijn ‘that it is possible to penetrate “the real truth 
of the matter”… that the political world is transparent’ en dat 
‘for More, it is opaque’. De verità effettuale van de politiek is 
voor Machiavelli dat ze altijd verbeeld is. Zie hierover het 
baanbrekende werk van C. Lefort, Machiavel. Le travail de 
l’oeuvre, Gallimard, Parijs 1972. 

22 ‘potius mendacium dicam quam mentiar’ (l  40).
23 E. McCutcheon, ‘Denying the contrary: More’s use of 

litotes in the Utopia’, in: R.S. Sylvester en G.P. Marc’ha-
dour (ed.), Essential Articles for the Study of Thomas More, 
Archon Books, Hamden 1977, p. 263-274; idem, ‘More’s 
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Rhetoric’, in: Logan, The Cambridge Companion to Tho-
mas More, p. 61. 

24 Vgl. wat Montaigne over de leugen zegt: Als de leugen 
zoals de waarheid maar één gezicht zou hebben zouden 
we beter af zijn. Dan konden we het tegengestelde van wat 
de leugenaar zegt voor waar aannemen. Maar het omge-
keerde van de waarheid is een onbegrensd veld en neemt 
honderdduizend vormen aan. Essais, i, folio Gallimard, 
Parijs 1962, p. 86.

25 In A Supplication of Souls (1529), een verdediging van het 
vagevuur tegen Simon Fish, waarschuwt Thomas More la-
ter voor het radicalisme van de Reformatie. Niet alleen de 
kloosters en de goederen van de kerk zouden gevaar lopen, 
maar op de lange duur zou elk privébezit bedreigd kunnen 
worden. De religieuze revolte dreigde een economische en 
sociale revolutie te worden (cw tm, vol. vii, p. 148-152). 
More beschouwde het vagevuur als een typisch katholieke 
matiging en tussenweg tussen hemel en hel, tussen eu-to-
pie en wanhoop. Hij distantieerde zich niet alleen van het 
radicalisme van Savonarola en de franciscaanse beweging 
en van Luther maar ook van de afkeer van de via del mezzo 
van Machiavelli. Zie Cottret, Thomas More, p. 219-224.

26 E.H.W. Kantorowicz, The King’s two Bodies. A Study in 
Mediaeval Political Theology, Princeton University Press, 
Princeton 1957. 

27 ‘ita facile confiteor permulta esse … quae optarim verius quam 
sperarim’ (l  246). De conjunctivus perfecti (contractie 
van optaverim en speraverim) wijst enerzijds op een irrealis 
en anderzijds op een uitgemaakte zaak. Ik onderschrijf 
in dezen niet de interpretatie van Q. Skinner, die de op-
vatting van More identificeert met die van Hythlodaeus 
(The Foundations of Modern Political Thought, Cambridge 
University Press, Cambridge 1978, vol. i, The Renaissance, 
p. 255-262: 262). Ook de vertaling in cw tm  lijkt daartoe 
te neigen: ‘it is easier for me to wish for than to have any hope 
of seeing realized’. Alsof dat More’s oprechte hoop is. De 
Nederlandse vertaling van Utopia (Athenaeum – Polak & 
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Van Gennep, Amsterdam 2014) door P. Silverentand ‘al 
moeten we het zeker niet overnemen’ suggereert dan weer een 
te grote distantie. Ik herken me eerder in de vertaling van  
J. Warrington (Everyman’s Library, Dent & Sons, Londen 
1974): ‘many things be in the Utopian weal-public which in our 
cities I may rather wish for than hope for’.

28 J. Hankins (ed.), Renaissance Civic Humanism, Cambridge 
University Press, Cambridge 2000.

29 Dat is ook de overtuiging van Erasmus in zijn brief aan  
Von Hutten van 23 juli 1519 waarin hij een levendig portret 
van zijn vriend schetst: ‘De Utopie heeft hij uitgegeven  
met het doel te tonen hoe het komt dat het met onze staten 
niet goed gesteld is. Hij heeft in eerste instantie de toe- 
stand in Engeland uiteengezet, het land dat hij door en  
door kent.’ 

30 Cottret, Thomas More, p. 73. 
31 Hexter, ‘Utopia in Its Historical Milieu’, p. cxiv, cxix-cxx.
32 Machiavel, Histoires Florentines, iii, xiii  in: Oeuvres com-

plètes, Gallimard, Parijs 1952, p. 1089-1090. 
33 Augustinus, De Stad van God, Ambo, Baarn (1983), xv,7,  

p. 685.
34 C. Depreytere en F. Denissen, Machiavelli, een autobio-

grafie in brieven, Bert Bakker, Amsterdam 1990, p. 83-88; 
S. Mboukou, Machiavel. Lettre à Francesco Vettori. Espace 
et temps de la méditation politique, La Phocide, Straatsburg 
2009. 

35 More had in zijn woonst in Chelsea een hele dierentuin  
met vogels, apen, fretten, vossen en wezels en hij was vol-
gens Erasmus in zijn brief aan Von Hutten (23 juli 1519) 
gefascineerd door hun karakter en gedrag.

36 Ik onderschrijf ook op dit punt niet de overtuiging van 
Skinner (The Foundations of Modern Political Thought,  
p. 256) dat de Utopia ‘embodies by far the most radical critique 
of humanism written by a humanist’. Skinner argumenteert 
dat het pleidooi voor het afschaffen van alle privébezit lijn-
recht ingaat tegen de gematigde visie van de humanisten 
van zijn tijd die het standenonderscheid zelf niet contes-
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teerden. Hij veronderstelt daarbij echter een totale iden-
tificatie van More’s opvatting met die van de ten tonele 
gevoerde Hythlodaeus. 
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waarvan geen van beide de ware betekenis verwoordt. 
Omdat utopie veelal wordt gebruikt in de betekenis van 
het verwerkelijkte alternatief, verkiest hij de term a-topie 
(geen plaats) om het interactieve proces tussen de twee 
polen open te houden. Het is als neutre geen van beide (ne-
uter). Dat is echter geen neutraal derde dat beide polen zou 
kunnen opheffen in een noch-noch (ni-ni). Dat zou slechts 
de bevestigende ideologie van het ninisme zijn, dat alles bij  
het oude laat. Zie R. Barthes, Mythologies, Seuil, Parijs 1957  
en Roland Barthes par Roland Barthes, Seuil, Parijs 1975. 

40 Greenblatt, Renaissance Self-Fashioning, p. 51-54.
41 Ibidem, p. 72.
42 Ibidem, p. 70.
43 Cottret, Thomas More, p. 263.
44 Ibidem, p. 302.
45 Ibidem, p. 303.
46 Kok Agora – Pelckmans, Kampen 1995 (vertaling van La 

vieille Europe et la nôtre, Seuil, Parijs 1994). 
47 J.J. Rousseau herinnert aan de samenhang van eigendom 

(propriété) en zelfingenomenheid (amour propre), van 
afbakening van eigen land (ayant enclos un terrain) en maat-
schappelijke ongelijkheid in Discours sur l’origine et les fon-
dements de l’inégalité parmi les hommes, in Oeuvres complètes, 
Gallimard, Pléiade, Parijs vol. iii, 1964, p. 110-223.
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48 Helen Small, The Value of the Humanities, Oxford Univer-
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49 Stefan Collini, What are Universities for?, Penguin Books, 
Londen 2012; Martha Nussbaum, Not for Profit. Why De-
mocracy needs the Humanities, Princeton University Press, 
Princeton 2010. 

50 Hans Schnitzler, Het digitale proletariaat, De Bezige Bij, 
Amsterdam 2015.

51 Volgens Erasmus hebben we de Utopia te danken aan een  
periode waarin More over wat vrije tijd beschikte (zie de 
Brief aan Von Hutten). 
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