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Uit de Tijd: Saramago, Literatuur en Maatschappij

In 1998 werd ik benoemd tot hoogleraar Portugese Taal en Cultuur.
Men zou daarom kunnen zeggen dat deze oratie rijkelijk over tijd is,
en misschien zelfs Uit de Tijd. Maar de reden waarom ik als titel voor
deze oratie koos voor de uitdrukking, “Uit de tijd”, is ingegeven
door de wens een ogenblik stil te staan bij de rol die literatuur en de
academische bestudering van de literatuur kunnen vervullen. Zonder
twijfel is voor velen de bestudering van de literatuur tot een soort
anachronisme geworden, vervangen door andere culturele uitingen,
of in elk geval een luxe die een pragmatische maatschappij zich niet
langer kan veroorloven. Ik wil absoluut niet pleiten voor een elitaire
vorm van humanistische studies, waarbinnen slechts enkele bevoor-
rechte wetenschappers en studenten de gelegenheid krijgen zich
bezig te houden met de fijnzinnigheid der kunsten zonder zich druk
te maken over maatschappelijke implicaties ervan. Maar ik denk wel
dat het noodzakelijk is dat wij duidelijk maken hoe belangrijk litera-
tuur is voor de vorming van toekomstige generaties tot burger en niet
alleen consument.

De Portugese literatuur is een uitgebreid en buitengewoon rijk
domein, dat zich uitstrekt over acht eeuwen. Toch is zij buiten
Portugal nauwelijks bekend, of wordt zij gezien als exotisch en
daarom wellicht als verwaarloosbaar of als luxe. Ik zie dat uiteraard
heel anders. Vandaag wil ik daarom uw aandacht vragen voor het
werk van een schrijver wiens naam in het bijzonder sinds hij werd
bekroond met de Nobelprijs voor de literatuur in 1988, heeft bijge-
dragen aan de groei van de internationale belangstelling voor de
Portugese literatuur: José Saramago. Door dit te doen, treed ik op
een bepaalde manier in de voetsporen van mijn voorgangers, die in
Nederland een traditie van Portugese Studies hebben ingezet. Deze
traditie concentreert zich vooral op de canonieke figuren van de
Portugese literatuur, als daar zijn: Camoes, de grote epische tekst-
dichter, Eça de Queirós, een van de grote Europese realisten, en
Pessoa, een van de grootste twintigste-eeuwse dichters. Tegelijkertijd
wil ik binnen deze traditie een stap verder zetten door de aandacht te
richten op een hedendaagse auteur. Voorts wil ik met nadruk wijzen
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op het belang van de koppeling van esthetische waardering aan ethi-
sche overwegingen, en van de aandacht voor de politieke en maat-
schappelijke implicaties van literatuur. Saramago is een expliciet poli-
tiek geëngageerde schrijver, die er niet voor terugschrikt de
samenleving te confronteren met lastige vraagstukken en die van
mening is dat met name intellectuelen een verantwoordelijkheid
hebben jegens de samenleving.

Ik wil het vandaag in het bijzonder hebben over één van Saramago’s
romans, De Stad der Blinden.1 De titel van het Portugese origineel
luidt: Ensaio sobre a Cegueira - Essay aangaande blindheid. De over-
schrijding van literaire genres die in de titel van deze roman besloten
ligt, een roman waarin de personages naamloos zijn, wil ik hier aan
de orde stellen. De Nederlandse vertaling van de titel, De Stad der
Blinden, die ogenschijnlijk nogal ingrijpt in de originele titel, door
hem zowel te specificeren als hem de glans van het erudiet discours
te ontnemen, verwijst weliswaar indirect, maar toch nadrukkelijk
naar een belangrijke tekst, een oertekst uit de geschiedenis van de
westerse filosofie en politicologie, Plato’s Republiek, de staat of de
stadstaat.2 Daarmee maakt de Nederlandse titel de lezer toch attent op
enkele bijzondere kenmerken van deze roman. Men kan het werk
van Saramago op allerlei verschillende manieren benaderen. Het zijn
rijke teksten die alle soorten van plezier en vermaak kunnen ver-
schaffen. Maar het zijn ook teksten die, hoewel ze de lezer veel te
bieden hebben, ook iets van ons lezers vragen. Ze vragen van de lezer
dat hij aan de slag gaat met de vragen die in de tekst worden gesteld.

En dat is wat ik u voorstel te doen: aan de slag te gaan met een aan-
tal vragen die deze roman ons lezers voortdurend voorhoudt. Ik wil
stilstaan bij 6 vragen “aangaande blindheid”. Ik zal ze meteen aan het
begin noemen, me daarbij bewust van het feit dat dit slechts een
poging is te schematiseren wat een complex en verwarrend samenstel
van vragen en discussiepunten is. De vragen die ik met u wil onder-
zoeken zijn de volgende: “wat is tirannie?”, “wat is gemeenschap?”,
“wat is leiderschap?” De overige drie vragen zijn: “wat is liefde?”,
“wat is menselijk?” en “wat is overleven?” De eerste drie vragen
kunnen gerust onder één noemer worden gebracht, omdat ze alledrie
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op de een of andere manier behoren tot het domein van de politieke
filosofie. De drie andere vragen horen thuis onder een andere noe-
mer, omdat ze op enigerlei wijze vragen naar wat het betekent mens
te zijn. En toch zijn ze onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Als het nu lijkt of ik, in plaats van te spreken over een roman, aan-
stuur op een verhandeling over ethiek, dan komt dat omdat De Stad
der Blinden, zoals elk groot literair werk, pure poëzie paart aan de fun-
damentele vragen over de menselijke natuur en het doel van het
leven. Toegegeven, door het zo te stellen, lijkt het of ik de roman
reduceer tot een generalisatieniveau dat welhaast betekenisloos is. Bij
de millenniumwisseling, in onze westerse, post-industriële, post-
moderne, en zoals sommige beweren, post-historische samenleving,
die wordt geregeerd door het transnationale kapitalisme en geken-
merkt door narcistisch escapisme, lijkt een roman die de bedoeling
heeft lezers weer serieus te laten nadenken over vragen als die welke
ik heb genoemd, hopeloos anachronistisch of op zijn minst een
curiosum. Het product van een samenleving, namelijk de Portugese,
die het grootste deel van de eeuw geknecht werd door een reactio-
naire, totalitaire regering. De internationale waardering en publieke
belangstelling die de roman heeft gekregen, moge de laatste veron-
derstelling weerleggen. Vooral na 11 september 2001, betwijfel ik of
iemand de roman anachronischtisch, dus “uit de tijd” zou durven
noemen. De gebeurtenissen die volgden op de vernietiging van het
World Trade Center hebben Saramago’s roman hoe dan ook een
grimmige actualiteit gegeven.

De intrige is vrij simpel: Op een dag wordt een man die stopt voor
een stoplicht, plotseling blind. Aanvankelijk worden de mensen die
met hem in aanraking komen ook blind, zoals de man die hem eerst
helpt thuis te komen en vervolgens zijn auto steelt, en de arts die hem
onderzoekt. Het lijkt of er sprake is van een soort besmettelijke
ziekte. Al snel verliezen meer en meer mensen het licht in hun ogen,
zodat de regering zich gedwongen ziet voorzorgsmaatregelen te
nemen en al deze mensen opsluit in een verlaten psychiatrisch zie-
kenhuis. Echter, spoedig blijkt iedereen in het land blind. De eerste
groep personages komt in vernederende omstandigheden te verke-
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ren. De situatie verslechtert nog als een groep blinden, in het bezit
van een wapen, overgaat tot het gebruik van geweld om de anderen
te kunnen uitbuiten. Ze houden het aanwezige voedsel achter en
verkrachten enkele vrouwen. Nadat deze brute groep is overmees-
terd, lukt het de eerste groep personages, onder leiding van de vrouw
van de arts, in de inmiddels verwoeste stad te geraken. Zij proberen
te overleven, zo goed en zo kwaad als dat kan. Aan het einde van de
roman krijgen zij, even onverklaarbaar als ze het verloren, hun
gezichtsvermogen weer terug. Uiteraard simplificeer ik hier, maar de
intrige op zichzelf is niet erg complex en het verhaal verloopt vloei-
end en vrij lineair. De beschreven situatie is ongelooflijk, maar wordt
op een zodanig rationele wijze beschreven, dat de lezer, nadat hij de
eerste gebeurtenis heeft geaccepteerd - die plotselinge en mysterieuze
blindheid die een heel volk treft - al wat volgt plausibel acht.

Als je deze roman zou willen classificeren, dan zou hij eenvoudig
aangemerkt kunnen worden als een dystopie, hoewel de conclusie,
als zo vaak bij Saramago’s romans, duidelijk ruimte laat voor hoop.
De orde der dingen, zoals wij die kennen, wordt verstoord door een
ondenkbare calamiteit. De samenleving treft de maatregelen die ze de
juiste acht om de problemen het hoofd te bieden, maar op den duur
stort de gestructureerde samenleving ineen. Het individu wordt
teruggeworpen op een primitieve vorm van overleven onder verne-
derende omstandigheden. De groep naamloze personages wordt een
horde jagers en verzamelaars tussen de resten en puinhopen van de
metropool. Echter, op het einde verdwijnt de dreiging en wordt dui-
delijk dat de weg openstaat voor de wederopbouw van de samenle-
ving, en misschien zelfs voor een nieuwe orde die beter is dan de eer-
ste, die zo kwetsbaar was gebleken. Zo beschouwd is het niet
moeilijk in te voelen dat de situatie van na 11 september 2001 een
beperkte maar sterke overeenkomst vertoont met het fictionele uni-
versum van Saramago. Wijdverbreide angst, de betrekkelijk eenvou-
dige ontwrichting van een democratisch bewind, de dreiging van
totalitarisme - we hoeven maar te denken aan de sluiting van het
Amerikaanse Congres, aan de run op de voedselvoorraden, aan de
discussie over beperking van burgerlijke vrijheden in naam van de
nationale veiligheid, aan de toename van de xenofobische incidenten.
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Saramago’s catastrofe verbleekt in sommige opzichten in de vergelij-
king met de hedendaagse werkelijkheid - er vallen slechts enkele
doden en er wordt geen oorlog begonnen. Daar staat tegenover dat
zij dieper en sneller ingrijpt in de fundamenten van de samenleving.
Dat is één van de kwaliteiten van literatuur, de mogelijkheid om een
scenario te creëren dat, door hypothetisch de verwikkelingen en
gevolgen van een bepaalde gebeurtenis of handeling te beproeven,
ons leert de signalen van imminent gevaar te onderkennen, zodat we
de nodige corrigerende maatregelen kunnen nemen nog vóórdat ze
nodig zijn. Saramago’s roman is ondanks de vele sombere momenten
geen pessimistisch werk. Integendeel, zijn verkenning van die som-
bere scenario’s - de ontmenselijking van degenen die verlaagd wor-
den tot dierlijke omstandigheden, het ineenstorten van instituties, de
regering van bruut geweld - kan worden opgevat als niet meer dan
een waarschuwing. In die zin is het geen apocalyptisch werk, en een
van de fundamentele boodschappen ligt besloten in het citaat uit een
denkbeeldig “Boek der Raadgevingen”dat dient als motto voor het
boek: “Se podes olhar, vê. Se podes ver, repara”: Wie ogen heeft, die
kijke. Wie zien kan, neme waar.

Op het eerste gezicht is deze boodschap even eenvoudig als moralis-
tisch: de verantwoordelijkheid begint bij elk individu, dat geacht
wordt waakzaam te zijn. Deze boodschap moet men serieus nemen.
Maar, zoals zo vaak bij Saramago, is er ook sprake van ironie. Als de
lezer wordt gemaand verder te gaan dan kijken, en echt waar te
nemen, dan is die oproep van toepassing op de tekst zelf, dus zowel
op het denkbeeldige “Boek der Raadgevingen”, als op de roman.
Want wat misschien lijkt op een oproep individueel verantwoorde-
lijkheid te nemen, een burgerlijke deugd, kan gemakkelijke verkeerd
begrepen worden als het tegenovergestelde, en dat is het verlangen
naar toezicht, de eerste stap in de richting van totalitaire attitudes. In
een recente Nederlands kritiek wordt de roman zonder aarzeling
geclassificeerd als wezenlijk moralistisch. Het slot, waarin de perso-
nages hun gezichtsvermogen terugkrijgen en dan plots geen doel
meer hebben in het leven, wordt gekenschetst als zwak. Ik citeer: “In
De Stad der Blinden laat Saramago, meer dan in alle voorafgaande boe-
ken, zien hoezeer hij in de eerste plaats een moralist is, bij wie de stijl
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altijd ondergeschikt blijft aan de overtuiging. Alleen in dat licht is het
slot van het boek, waarin alles als bij toverslag tot het oude en alle-
daagse terugkeert, geen anticlimax”3. Maar het is niet mogelijk tot het
oude en alledaagse terug te keren, omdat de catastrofe alle basisvor-
men van beschaafde, sociale interactie wegvaagde, en er geen nieuwe
voor in de plaats stelde. Aan het slot van het boek is de wereld die de
groep personages ziet, niet dezelfde als die ze kenden voor hun blind-
heid. De mogelijkheid om die wereld opnieuw op te bouwen en te
verbeteren, ligt open. Maar de wereld die de personages voor hun
blindheid kenden, bestaat niet meer zoals de personages ook niet
meer “de oude” zijn. Ik zou Saramago’s visie op één lijn willen stel-
len met die van de vermaarde historicus, Eric Hobsbawm. Hij kan
nauwelijks verdacht worden van moralistische intenties of simplisti-
sche opinies, als hij in The Age of Extremes: A History of the World,
1914-1991 noteert:

“So it would be foolish to end this book with predictions of what a
landscape which has already been left unrecognizable by the tectonic
upheavals of the Short Twentieth Century, and will be left even more
unrecognizable by those which are even now taking place. We do
not know where we are going. We only know that history has
brought us to this point. However, one thing is plain. If humanity is
to have a recognizable future, it cannot be by prolonging the past or
the present. If we try to build the third milennium on that basis, we
shall fail. And the price of failure, that is to say, the alternative to a
changed society, is darkness.”4

Paradoxaal genoeg zien de personages in de roman, die allen blind
zijn, geen duisternis, maar alles wit. Dit is in overeenstemming met
het vaak geciteerde commentaar van het personage dat, aan het slot
van het boek als hij weer kan zien, uitroept: “Ik denk dat we niet
blind zijn geworden, ik denk dat we blind zijn, Blinden die zien,
Blinden die ziende niet zien.” (1995: Saramago, 310). Dat deze
vreemde vorm van blindheid wordt gekenmerkt door witheid en niet
door duisternis, is symptomatisch voor de allegorische aard ervan, en
voor het verlangen algemeen aanvaarde stereotypen en attitudes in
twijfel te trekken. Zo is het ook geen toeval dat de regering, als het
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nog zinvol lijkt maatregelen te nemen, de eerste horde blinde men-
sen dwingt tot quarantaine in een psychiatrisch ziekenhuis. Het is
onontkoombaar een vergelijking te trekken tussen blindheid en
krankzinnigheid, hoewel zich dan al heel spoedig deze vraag onher-
roepelijk opdringt: wie is er nu krankzinnig, de blinden die zijn afge-
zonderd in het psychiatrisch ziekenhuis of de troepen van de regering
die daarbuiten rust en orde proberen af te dwingen? Het is ook zin-
vol hier even stil te staan bij het werk van Foucault, die duidelijk aan-
toonde hoe krankzinnigheid in Europa als een ziekte werd gezien en
hoe degenen die krankzinnig werden verklaard, in plaats van te wor-
den gezien als ongevaarlijke malloten, dorpsgekken of hofnarren,
werden beschouwd als een bedreiging, een besmettelijke bedreiging,
die je als lepra kunt isoleren en waarvan je de rest van de maatschap-
pij kunt afschermen. Dat de mensen die onder die nieuwe categorie
krankzinnigen vielen onder dwang van de autoriteiten, in verlaten
leprozenkolonies gevangen werden gehouden, zoals Foucault aan-
toont, was ook geen toeval. Zowel in het geval van de historische
verandering in houding ten aanzien van krankzinnigen, waarover
Foucault spreekt, als in de fictieve opsluiting van de blinden in een
voormalig krankzinnigengesticht, waarover Saramago spreekt, hebben
we te maken met pogingen van de gevestigde orde het zieke deel van
de mensheid onder controle te houden via een proces van uitsluiting
en stigmatisering. Toen er nog verschil was tussen zienden en blinden,
werd algehele uitroeiing nog beschouwd als een optie en koudweg en
rationeel overwogen. Zelfs de blinden waren zich hiervan duidelijk
bewust: “Ze wisten wat de commandant van het regiment die och-
tend in de kazerne had gezegd, dat het probleem van de blinden alleen
maar kon worden opgelost door ze allemaal te liquideren, zowel dege-
nen die blind waren als degenen die het zouden worden, zonder valse
humanitaire overwegingen...” (1995: Saramago, 105).

Het is niet geheel misplaatst deze passage in verband te brengen met
de Holocaust, daar die op beschamende wijze de 20ste eeuw heeft
gemarkeerd. En toch, etnische zuivering, meestal gemaskeerd door
“medische” retoriek en gepropageerd als een vorm van “nationale”
redding, drenkt de wereld nog altijd in bloed. Het is gemakkelijk te
denken dat Saramago doelde op onderdrukking door de staat, geïllu-
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streerd door de kille wreedheid van een legercommandant, die de
tirannie verpersoonlijkt. Maar als men de situatie nader beschouwt,
wordt duidelijk dat de staat noch het leger het despotisme belicha-
men. Zeker, de acties van de soldaten zijn gewelddadig, en de
gedachten van de commandant weerzinwekkend. Maar de staat
reageert op een noodsituatie en je zou kunnen zeggen dat de eerste
maatregelen die zij neemt, inclusief de isolering van de eerste lichting
blinden, door ieder verantwoordelijk, democratisch, regeringsappa-
raat zou worden genomen in een poging de situatie onder controle
te houden en algehele paniek te voorkomen. Wat de staat doet is
namelijk: de meerderheid van de burgers beschermen en tijd winnen.
De acties van de staat hebben al aangetoond hoe fragiel sommige van
onze noties over individuele vrijheid zijn zodra de samenleving zich
bedreigd voelt door een onzichtbaar gevaar van binnenuit. Waar we
hier aan denken is niet de aanval op het WTC, maar de brieven met
miltvuur, die duidelijk maakten hoe gemakkelijk je algehele paniek
kunt zaaien en de condities scheppen voor inperking van die burger-
rechten waarop een democratische staat is gebaseerd. 

Dit toont ook aan hoe moeilijk de positie van het leger bij Saramago
is. Het leger dat moet trachten een scheiding te handhaven tussen de
blinden en de rest van de bevolking, dat wil zeggen tussen de “zie-
ken” en de “normalen”, of de “krankzinnigen” en de “weldenken-
den”. De barriëre tussen de twee groepen is erg smal en zal inderdaad
na korte tijd geheel verdwijnen, zodat allen, zowel degenen binnen
de muren als die daarbuiten, gelijkelijk blind zijn. Wat Saramago ver-
der onmiskenbaar aantoont, is dat het onderscheid tussen de blinden-
zieken-krankzinnigen en de normale burgers, zelfs voordat iedereen
blind werd, niet alleen onhoudbaar was, maar feitelijk berustte op een
vergissing. Krankzinnigheid kun je niet in krankzinnigengesticht
onder controle houden. De gedachte van de legercommandant aan
een massamoord op medeburgers is volstrekt rationeel, en tegelijker-
tijd veel krankzinniger dan welke gedachte of actie dan ook van de
blinden. Maar de legercommandant is alleen in gedachten een tiran,
zodat de lezer nog altijd blijft zoeken naar een andere exponent van
het despotisme. En die is niet moeilijk te vinden, want hij komt voort
uit de massa blinden uit het gesticht.
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Wanneer de blinden gedwongen in het gesticht worden onderge-
bracht, worden zij tot een ongeorganiseerde massa individuen, wel-
iswaar verbonden door hun blindheid, maar zonder enige vorm van
orde of organisatie, behalve die welke van buitenaf wordt opgelegd.
Als eenmaal iedereen blind is, verdwijnt zelfs dat kleine beetje repres-
sieve orde, en daarmee zijn de voorwaarden geschapen voor het ont-
staan van tirannie. De tiran is in deze roman niet een of andere dic-
tator, noch een militair die naar de macht grijpt ten faveure van
zichzelf, maar één van de blinden die in het gesticht zit opgesloten.
Hij staat op uit de heersende chaos, en hij baseert zijn autoriteit op
het bezit van een pistool dat hij bereid is zonder aanzien des persoons
te gebruiken. In zekere zin volgt Saramago eenvoudigweg Plato’s
voorbeeld uit de boeken viii en ix, waar deze de voorwaarden defi-
nieert voor het ontstaan van despotisme in welke samenleving dan
ook, namelijk als een natuurlijk gevolg van anarchie. Door tirannie
te onderscheiden van staatsrepressie, en haar te herleiden tot een indi-
vidueel niveau, dwingt Saramago de lezer vraagtekens te plaatsen bij
zowel de zwakte van de samenleving als de eigen zwakte.

Maar tirannie is slechts één vorm van macht. In De Stad der Blinden
probeert Saramago echter ook andere vormen van macht te onder-
zoeken, namelijk het soort macht dat wordt uitgeoefend door de
vrouw van de oogarts, het enige personage dat haar gezichtsvermo-
gen de hele roman door behoudt. Het is tenslotte aan haar te danken
dat we veel van de vertelde gebeurtenissen kunnen zien. Aan dat ene
personage geeft Saramago een vorm van macht die de tirannie kan
weerstaan. En inderdaad, het is de vrouw van de arts die besluit een
opstand aan te voeren die tenslotte een einde maakt aan het bewind
van de blinde tiran met het pistool. Maar haar macht aanvaarden, is
een moeilijk proces voor de vrouw van de dokter, vooral omdat ze
zich ervan bewust is dat, gegeven de algehele toestand van blindheid,
haar vermogen tot zien haar gemakkelijk tot slaaf van de anderen kan
maken. Het balanceren tussen individuele macht en leiderschap ener-
zijds en de vorming van een gemeenschap anderzijds, is een van de
voornaamste componenten van deze roman. Daarop wil ik nu verder
ingaan. 
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Het contingent blinde mensen dat wordt opgesloten in het krankzin-
nigeninstituut vormt ogenschijnlijk een gemeenschap, maar vertoont
duidelijk meer de karakteristieken van een massa. De enige gemeen-
schap in die situatie wordt gevormd door een kleine groep persona-
ges: de eerste man die blind werd en zijn vrouw, de oogarts en zijn
vrouw, een jonge vrouw met zonnebril, een oude man met een lapje
voor zijn oog, en een schele jongen. Natuurlijk valt deze groep de
lezer op, want het verhaal concentreert zich rond deze personages,
die samenkomen in de praktijk van de oogarts en die bij elkaar blij-
ven als ze naar de inrichting worden gestuurd. Als de blinden een-
maal uit de inrichting zijn ontsnapt, concentreert het verhaal zich nog
meer op die groep. Andere personages waarmee ze in contact komen
zijn voor het grootste deel incidenteel, met één uitzondering, een
schrijver, die bijna aan het einde van de roman wordt opgevoerd en
die van cruciaal belang zal blijken. Maar het komt niet door de nar-
ratieve focalisatie dat we kunnen zeggen dat die groep een gemeen-
schap vormt. Het ligt eerder aan de wijze waarop deze groep ope-
reert, én aan wat ze besluit, dat we haar zien als een gemeenschap.

Van een schrijver die openlijke en sterke banden heeft met de socia-
listische ideologie - Saramago’s loyaliteit aan de Portugese
Communistische Partij is algemeen bekend - zou je verwachten dat
hij de collectieve waarden zou verdedigen tegen die van het indivi-
dualisme. Echter, deze roman, of enige andere roman van Saramago,
vertoont geen enkel spoor van propaganda, en voert ook geen enkel
programma uit. Saramago creëert op geen enkele manier een scena-
rio waarin de kapitalistische, liberale staat ten val komt om zo weg
vrij te maken voor het ontstaan van een commune. De lezer mag met
een gerust hart aannemen dat de personages die de gemeenschap vor-
men, hun eigen weg zullen volgen. De oogarts zal met zijn vrouw
een paar blijven vormen, evenals de eerste blinde man en zijn vrouw,
en de enige band die gedurende de periode van blindheid ontstaat en
zal blijven bestaan, is die tussen de jonge vrouw met de zonnebril en
de oude man met het ooglapje. Zij worden een stel en besluiten zelfs
de schele jongen, een wees, te adopteren. Het is een tijdelijke
gemeenschap, niet een nieuwe orde voor altijd. Zij ontstaat uit nood
en door omstandigheden, en staat open voor nieuwe vormen omdat
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zij zich aanpast aan veranderingen. Wat deze gemeenschap vooral
onderscheidt, en haar misschien tot een soort utopie maakt, is dat
haar leden zich verenigen om elkaar te helpen.

Zelfs deze geïdealiseerde gemeenschap is afhankelijk van organisatie
en leiderschap en in die zin biedt Saramago een tegenhanger voor de
figuur van de tiran. Wanneer de ziende vrouw van de dokter zelf
wordt gedwongen zich te onderwerpen aan de wensen van de tiran,
wil ze hem vermoorden maar ze slaagt er niet in. Vier dagen later, als
de bende van de tiran weer bij de vrouwen langs wil gaan om hun
lusten te bevredigen, voegt de vrouw van de dokter zich bij hen,
gewapend met een schaar. Ze vermoordt eerst de tiran, door de
schaar in zijn keel te steken, en daarna nog een man, terwijl ze ande-
ren verwondt. Het voornaamste doel van de vrouw is de andere
vrouwen te redden en niet het doden van hun aanvallers, maar als ze
daar eenmaal in is geslaagd moet ze onder ogen zien dat ze heeft
gemoord: “Ik heb iemand vermoord, zei ze zachtjes, ik wilde het en
heb het gedaan.” (1995: Saramago, 179).

Ze had voordien al in alle opzichten het leiderschap op zich geno-
men, maar de bewustwording van dit feit is ook van cruciaal belang.
Macht, denkt ze terecht, brengt niet alleen verantwoordelijkheid met
zich mee, maar is soms niet te scheiden van geweld, of dat terecht is
of niet. De vrouw van de dokter is tegelijkertijd de sleutel tot het
ontstaan en tot de instandhouding van een alternatieve gemeenschap,
die gebaseerd is op wederzijds respect en tolerantie, en op samen
delen. En de anti-tiran, de leider die, hoewel ze macht die haar toe-
komt afwijst, neemt toch haar verantwoordelijkheid als ze gedwon-
gen wordt te kiezen tussen haar eigen privé-belang en de overleving
van de gemeenschap, ze neemt zelfs de verantwoordelijkheid te
doden. Op haar eigen vraag, wanneer het noodzakelijk is te doden,
antwoordt de vrouw van de dokter met een paradox: “Als degene die
leeft eigenlijk al dood is.” (1995: Saramago, 189).

Dames en heren, ik ben bijna aan het einde van mijn verhaal en tot
nu toe heb ik nog niets gezegd over de drie resterende vragen - over
liefde, de aard van de mens, en overleven. Maar ik denk dat u al
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inziet waar ik aan het begin op doelde, toen ik zei dat alle zes de vra-
gen ten zeerste met elkaar verbonden zijn. Misschien hebt u nog
even geduld voor een korte behandeling van deze kwesties. 

Om te beginnen is liefde de belangrijkste drijfveer achter de daden
van de doktersvrouw. Het is de liefde die het ontstaan van de alter-
natieve gemeenschap mogelijk maakt, en overleving inderdaad een
kans biedt. Het is de liefde voor haar echtgenoot die de vrouw aan-
zet tot liegen over haar gezichtsvermogen en tot het vrijwillige lid-
maatschap van de groep blinden in de inrichting. En het is ook de
liefde voor de andere vrouwen, tezamen met haar verontwaardiging,
en niet het verlangen naar wraak of macht, die maakt dat ze de tiran
doodt. Die daad van geweld verbrijzelt elk compromis dat ze tot dan
toe had uitgeprobeerd om te kunnen leven in die vernederende
omstandigheden. Die daad van geweld maakt het anderen mogelijk
de ketenen van de angst af te werpen die hen ervan had weerhouden
de tirannie te trotseren. Liefde is in deze roman niet bezitten maar
delen. Het vermogen lief te hebben wordt uitgelicht als een hoofd-
kenmerk van de mens. Maar Saramago deinst evenmin terug voor
een enorme reeks ondeugden die mensen eigen zijn. Wreedheid,
geweld, het verlangen anderen te reduceren tot bezit, worden alle
gezien als gewone menselijke eigenschappen. 

Maar geen daarvan is erger dan de angst. De beklagenswaardige ster-
velingen die deze roman bevolken, worden overheerst door de angst.
Degenen die blind worden, leven in voortdurende angst voor wat er
met hun gaat gebeuren. Degenen die nog niet blind zijn, vrezen het
te worden, de soldaten die de blinden doodschieten, doen dit uit
angst, de mannen laten toe dat de vrouwen worden verkracht door
de tiran en zijn bende, uit angst in opstand te komen, de vrouw van
de dokter weigert aanvankelijk haar leidersrol te aanvaarden, uit angst
voor de gevolgen, zoals ze ook bang is dat ze niet alleen gedood heeft
maar heeft willen doden. Vanaf het begin regeert de angst. Zoals de
vrouw met de zonnebril welbespraakt vaststelt: “Angst maakt blind”,
hetgeen ook wordt vastgesteld door een andere blinde: “we waren al
blind toen we blind werden, de angst heeft ons blind gemaakt en de
angst zal ons blind laten blijven” (1995: Saramago, 131). Tirannie



17

regeert door de angst, maar de tiran zelf, merkt Plato op, wordt zelf
door angst achtervolgd: “Zijn situatie is als die van het land dat hij
regeert, levenslang achtervolgd door verschrikkingen en verkrampt
van angst” (Boek IX, 577-579).

Overleven is een belangrijke zorg voor ieder mens. De alternatieve
gemeenschap doorzoekt, eenmaal buiten de muren van de inrichting,
afval op voedsel, zoals honden doen, en je kunt je afvragen of leven
onder zulke omstandigheden nog iets te maken heeft met een ‘men-
selijk’ bestaan. Maar de roman handelt ook over overleven op een
ander vlak. Wanneer de blinden in de inrichting opstaan en rebelle-
ren, nadat de doktersvrouw de tiran had vermoord, zetten zij hun
angst voor de dood opzij en overleven ze in ethische zin. Als ze zich
realiseren dat hun daden, of liever gezegd het ontbreken van hun
daden, het gevolg was van angst, en proberen enige vorm van vrij-
heid te herwinnen door hun leven te wagen, herwinnen zij weer iets
van hun waardigheid. Je kunt stellen dat zij eerder overleven in ethi-
sche dan in lijfelijke zin.

Dames en heren, ik wil nu mijn conclusies trekken, daarbij kijkend
naar het einde van de roman. De verkrachting van de vrouwen en de
daaropvolgende opstand der blinden jegens de tirannie van hun gelij-
ken mag dan de climax van de roman vormen, maar dan toch alleen
in termen van fysiek geweld. Vanuit het perspectief van verschrikking
of verzet zijn er twee scénes tegen het einde die een speciale beteke-
nis hebben. Een daarvan betreft een ontmoeting tussen de groep blin-
den, en een andere blinde, een schrijver namelijk, die zo goed en zo
kwaad als hij kan, doorgaat met schrijven, ook al is hij blind en meent
hij te weten dat iedereen die nog niet dood is ook blind is. De figuur
van de schrijver is een complexe figuur en op een paar bladzijden
concentreert Saramago een aantal metafictionele commentaren waar-
mee hij reflecteert op zijn eigen rol als schrijver, maar ook op de
functie van literatuur in de wereld, waarbij hij zich rekenschap geeft
van zowel de esthetische als de ethische aspecten.

In een variatie op het klassieke “scripta manent”, definieert de schrij-
ver zichzelf als een passant, terwijl wat hij schrijft blijft. De “op het
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wit van het papier geschreven, in de blindheid gegraveerde woor-
den” (p.271), zijn meer dan alleen maar “belles-lettres”, ze zijn
bovenal een vorm van geheugen, van getuigenis en vastlegging,
waarmee een notie van de tegenwoordige verschrikking bewaard
blijft voor de toekomst. Zoals de dokter, denkend aan de beroemde
roman van Kafka, opmerkt tegen zijn vrouw: deze verplichting tot
getuigen kan ook gezien worden als uitdrukking van uiterste absur-
diteit en individueel onvermogen - “ik vrees dat je net zo bent als de
getuige die zich naar de rechtbank begeeft zonder te weten door wie
hij is gedagvaard en wat voor verklaring hij daar moet afleggen”
(1995: Saramago, 283). Maar, zo goed als het naïef zou zijn te den-
ken dat het voor de personages mogelijk is terug te keren naar hun
vroegere wereld als ze eenmaal ziende zijn, zo zou het kortzichtig
zijn deze roman op te vatten als alleen een exposé over een absurde
existentiële angst, of enige vorm van duizendjarig cultureel pessi-
misme. 

Ik ben me ervan bewust dat ik een aantal vragen heb opgeworpen die
ik lang niet allemaal heb beantwoord, ik heb slechts een aanzet gege-
ven. Ik heb dat gedaan in de overtuiging dat Saramago’s roman zowel
een ontroerend kunstwerk als een serieuze oproep is aan ons allen na
te denken over de kenmerken van onze samenleving.

Ik wil besluiten met het uitspreken van mijn grote dank aan het adres
van de Faculteit der Letteren en het College van Bestuur der
Universiteit Utrecht, die mij in de gelegenheid stelden in Utrecht te
werken, en voor hun beslissing de opleiding Portugese taal en cultuur
te behouden. Door dit te doen, laat de Universiteit Utrecht zien dat
zij haar intellectuele verantwoordelijkheid jegens de samenleving
ernstig neemt. In de vier jaar waarin ik de eer heb gehad leiding te
geven aan de opleiding Portugese taal en cultuur, zijn er naar mijn
mening stappen gezet in de richting van een effectievere organisatie
van het onderwijs en een grotere internationale zichtbaarheid van
Utrecht als centrum voor onderzoek. Ik wist mij hierbij gesteund
door mijn collega’s en wil hen in het bijzonder danken voor hun niet
aflatende toewijding en inzet. Een woord van dank ook voor
Anneriek van Bommel, want zonder haar vertaling zou ik u vandaag
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niet in het Nederlands hebben kunnen toespreken. Ik ben mij ervan
bewust dat er nog veel werk moet worden verzet en ik koester de
wens dat mijn werk hier tevens zal bijdragen aan de bestudering en
derhalve intensivering van de culturele betrekkingen tussen Portugal
en Nederland; twee naties die onderling veel verschillen, maar in his-
torisch opzicht zoveel met elkaar gemeen hebben.

Ik dank u voor uw aandacht.
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