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Woord vooraf 
 

Dit is het dan, het definitieve eindpunt van mijn Blandijn-jaren. Het waren onvergetelijke 

jaren waarin gepassioneerde professoren spraken over taal en literatuur – en geen kans 

onbenut lieten om het belang van cultuur aan te halen –, maar ook fantastische jaren 

waarin studenten studenten leerden kennen en langzaam maar zeker goede vrienden 

werden. Zoals het cliché gaat, is de studententijd een ongelofelijke tijd waarin 

vriendschappen worden gevormd die de tand des tijds wel moeten doorstaan, simpelweg 

omdat we niet willen denken aan een leven zonder. Het is dan ook best vreemd om te 

bedenken dat ik binnen een paar weken voor de laatste keer de trappen van Blandijn zal 

opgaan en de spreekwoordelijke deur achter me zal dicht trekken. Alle herinneringen, goed 

én slecht, zullen me nog lang nostalgisch doen terugdenken aan een buitengewoon 

fantastische tijd. 

 Deze masterscriptie is dan ook het perfecte moment om enkele mensen te bedanken 

voor hun steun tijdens het schrijven van deze thesis, maar ook tijdens mijn studies. Ten 

eerste bedank ik graag mijn promotor, prof. dr. Jürgen Pieters. Zijn gedetailleerde 

annotaties, verrijkende suggesties en verhelderende gesprekken hebben er zonder meer 

toe bijgedragen dat ik trots ben op de kwaliteit van dit eindwerk. 

 Als tweede verdient mijn broer, Stefan, een woord van dank. Niet alleen raadde hij 

mij dit onderwerp aan, maar zonder hem zou de deugdelijkheid van deze scriptie 

beduidend lager liggen. De wekelijkse gedachtewisselingen resulteerden in epifanieën die 

de uitkomst in sterke mate hebben gepaald, waarvoor een welgemeende dank u. 

 Daarnaast wil ik ook mijn ouders bedanken, want zonder hen zou er niet eens 

sprake zijn geweest van ‘mijn Blandijn-jaren’. Ik ben hen enorm dankbaar voor de 

onvoorwaardelijke en onophoudelijke steun die – ook al vinden zij van wel – echt niet als 

vanzelfsprekend mag worden beschouwd. Nogmaals bedankt om mij deze kans te geven. 

  Als laatste wil ik mijn vrienden bedanken. Hoewel mijn gezaag over de thesis er 

ongetwijfeld zal voor hebben gezorgd dat zij onze vriendschap nog eens herzagen, hebben 

ze er toch telkens voor gezorgd dat ik het belang van ontspanning niet uit het oog verloor. 

Hun oprechte interesse bleef me keer op keer verbazen, maar deed me ook beseffen hoe 

waardevol ze zijn. 

 Nu rest me enkel nog de taak om u veel leesplezier te wensen.  
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Inleiding 

Op 7 januari 2015 werd de redactie van het Franse satirische weekblad Charlie Hebdo 

aangevallen door islamextremisten. Net zoals bij de molotovcocktailaanval in 2011 en de 

bedreiging in 2012 was dit een reactie op de publicatie van cartoons waarin de profeet 

Mohammed werd opgevoerd. Religieuze extremisten zagen dat als een blasfemische daad 

die niet door de beugel kon en wel moest worden vergolden. De discrepantie tussen het 

Westen, waarin scheiding tussen kerk en staat al sinds het begin van de 19e eeuw in de 

grondwet staat, en het sterk islamitische Midden-Oosten waar het confessionalisme wordt 

aangehangen, is sindsdien alleen nog maar toegenomen. De radicaal verschillende 

opvattingen inzake mensenrechten creëert een spanning die de jongste jaren niet langer 

houdbaar blijkt te zijn en culmineert in de opkomst van terreurgroepering Islamitische 

Staat. 

7 januari 2015 was ook de dag waarop Michel Houellebecqs nieuwste roman 

Soumission verscheen. Het boek, waarin de islamitische dreiging gethematiseerd wordt, 

speelt in op de maatschappelijke angstgevoelens voor de islam. Houellebecq koos er 

namelijk bewust voor “to hold a mirror up to contemporary society” en “[to play] on a 

mood of fear in France”, aldus een interview met The Guardian (Chrisafis 2015). Deze 

maatschappijkritische insteek is geen onbekend pad voor hem. Denk zo maar aan Les 

Particules Élémentaires (1998) en Plateforme (2001) waarin hij de utopische pasvorm gebruikt 

om zijn onvrede met de Franse samenleving duidelijk te maken.1 Soumission is daarin niet 

anders, maar wat deze roman zo bijzonder maakt, is de sterke vervaging van het 

onderscheid tussen het utopische en het dystopische. Als lezer word je namelijk 

geconfronteerd met veranderingen die je enerzijds perfect kan begrijpen, maar anderzijds 

niet wíl begrijpen. Je wordt als het ware heen en weer geslingerd in het utopische 

continuüm waardoor er verwarring ontstaat. In deze masterscriptie ga ik dieper in op deze 

ambiguiteit en hoop ik Houellebecqs motieven eruit te kunnen afleiden.  

Daarmee samenhangend ga ik op zoek naar de oorzaak van de maatschappelijke 

problematiek die Houellebecq aankaart. Soumission is namelijk gestigmatiseerd als zijnde 

islamfoob vanwege de gevoelige inhoud, maar is dat wel terecht? In deze scriptie zal ik 

proberen duidelijk te maken dat niet de islam, maar wel de problematische westerse 

omgang met het nihilisme onderwerp van kritiek is. Sinds de ‘dood van God’ is onze 

                                                      
1 De term ‘utopische’ omvat zowel utopieën als dystopieën. Ook in de titel verwijs ik naar de verzamelnaam en 
niet naar utopieën. 
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maatschappij voor het eerst zonder ‘grote verhalen’ gevallen, en dit heeft gezorgd voor de 

opkomst van het alomtegenwoordige nihilisme. De maatschappij in Soumission is een 

uitermate gedetailleerde kopie van deze nihilistische samenleving waarin alles schijnbaar 

voortkabbelt zonder rechtlijnige zingeving. Theoloog Frans Van Looveren waarschuwde in 

2015 in De Standaard voor het gevaar van het nihilisme dat nu al “in ons gezicht ontploft”: 

In een ingewikkeld, gefragmenteerde neoliberale en libertaire cultuur zonder zingevend 

kader, zonder ‘grote verhalen’, een samenleving waar iedereen het zelf maar moet 

uitknobbelen, waar vele jongeren aan hun lot worden gelaten, waar alles te koop is en waar 

je ook alles moet hebben om iemand te zijn, kan het bijzonder moeilijk zijn om de eigen plek 

te vinden in het leven. (24/11/2015) 

 Aldus roept de lezing van Soumission enkele vragen op die onlosmakelijk met elkaar 

zijn verboden. Zo onderzoek ik of Houellebecq met Soumission de huidige westerse 

samenleving op de korrel neemt en kritiek uit op het (wan)beleid ervan, dan wel op de 

toenemende islamisering. De mogelijke classificering van Soumission als zijnde een utopie of 

een dystopie wordt daarnaast ook grondig bekeken, om zo uiteindelijk te komen bij een 

interpretatie van Soumission die de lezer hopelijk verder aanzet tot denken. Alvorens ik aan 

deze analyse begin, verduidelijkt het eerste deel de theorie van utopische literatuur en het 

nihilisme.  
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Deel 1. Theoretisch kader 
 

Hoofdstuk 1. Utopische literatuur 
 

1.1. Inleiding 

Vooraleer het utopische karakter van Onderworpen wordt onderzocht, moet er logischerwijs 

een theoretische uitdieping komen van het concept ‘utopie’ en daarvoor mag niet over één 

nacht ijs worden gegaan. ‘Utopie’ is namelijk een bijzonder complex en moeilijk te 

definiëren begrip omdat het enerzijds door talloze theoretici op verschillende manieren 

wordt gedefinieerd, en anderzijds door lezers telkens weer anders wordt geïnterpreteerd. 

Zowel theoretici als lezers volgen dan ook “[their] own aesthetic and political judgements” 

in hun omgang met het fenomeen (Moylan 2000: 155). Het blijft om zo te zeggen een 

utopisch ideaal om tot een eenduidige definitie van het concept te kunnen komen. 

Desalniettemin wordt er in dit hoofdstuk geprobeerd om een heldere definitie uit te werken 

die de belangrijkste facetten van een utopie omvat.  

Allereerst is het belangrijk om duidelijk te maken dat het begrip ‘utopische literatuur’ 

volgens de belangrijkste onderzoekers een overkoepelende term is voor zowel utopieën als 

dystopieën. Het gaat immers telkens om een imaginaire plaats of samenleving die de auteur 

heeft geschetst uit ontevredenheid met het huidige politieke en sociale bestel. Toch zal ik in 

deze masterscriptie het gebruik van ‘utopische literatuur’ beperken tot utopieën, en 

gebruik ik ‘dystopische literatuur’ wanneer het gaat over dystopieën.  

1.2. Utopie: de imaginaire ideaalstaat 

Wanneer we ons typische utopieën voor de geest halen, wordt er vaak gedacht aan 

literatuur waarin een perfecte samenleving wordt beschreven die “substantially different” 

is “from the one in which the author lives” (Claeys & Sargent 1999: I). Het gaat dan meer 

bepaald om een imaginaire maatschappij die het resultaat is van “social dreaming” van de 

auteur; het gaat om “the dreams and nightmares that concern the ways in which groups of 

people arrange their lives and which usually envision a radically different society than the 

one in which the dreamers live” (Sargent 1994: 1;2).  

 Toen in 1516 Utopia verscheen, was dit exact wat Thomas More deed: hij beschreef 

een ideale samenleving die vrede op alle vlakken kende en niet worstelde met de problemen 

uit zijn tijd. Hoewel deze roman niet als eerste zulke utopische samenlevingen omschreef, 

zette Utopia wel de term ‘utopie’ op de kaart. Voor het eerst was er dus een concrete 
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benaming voor dergelijke literatuur, en die kon niet meer typerend zijn. Net zoals de 

literatuur die het omvat, is er namelijk een ambivalente semantiek rond het woord ‘utopie’. 

Het is een woordspeling op ‘eu-topie’ en ‘ou-topie’ die respectievelijke ‘geen plaats’ en 

‘aangename plaats’ betekenen. Deze al dan niet bewuste samenballing – Levitas ziet dit als 

“deliberate ambiguity” – geeft de utopische ruimte de bijklank dat het gaat om een 

“imagined good place [...], nowhere to be found in the world as it presently exists” (Levitas 

1990: 2; Moylan 2000: 72). De utopische ruimte speelt zich af in een louter imaginaire ideale 

plaats “[that is] radically different in respect of sociopolitical conditions from the author’s 

historical environment” (Suvin 1979: 41). 

 Omdat die imaginaire ideaalstaat geen vastomlijnde plaats heeft en dus zowel 

spatieel als temporeel onbepaald is, blijft het een abstract gegeven. Zo plaatst More zijn 

utopische samenleving op een onbestaand eiland, heeft Gilman het over een sterk 

geïsoleerde maatschappij ergens op deze aarde, en spreken anderen dan weer over utopieën 

in de verre toekomst of het verre verleden (Moylan 1986: 21). Wat al deze literaire 

constructies verbindt, is hun dubbele werking die zich toont met enerzijds “a negative 

move that reflects popular discontent [with] contemporary society” en anderzijds “a [...] 

positive one that serves as a device for the testing of hypotheses” (Sargent, geciteerd door 

Moylan 2000: 71). De schaduwkanten van de werkelijkheid waaruit de auteur schrijft, 

worden met andere woorden onder de loep genomen en krijgen een positieve oplossing of 

worden gewoonweg uit de maatschappij verbannen. Dit zorgt ervoor dat het gaat om een 

louter speculatieve samenleving die niet gebaseerd is op rationele gedachtes maar wel op 

geïdealiseerde wensen (Moylan 2000: 71). En net dat maakt van een utopie een gedroomd 

medium voor auteurs die ontevreden zijn met hun samenleving en hun kritische stem 

willen laten horen. 

Dat er zulke utopische maatschappijen worden gecreëerd is essentieel in de vooruitgang 

voor de maatschappij (Suvin 1979: 49). Op die manier wordt de huidige stand van zaken 

namelijk in vraag gesteld en geëvalueerd; er wordt nagedacht over alternatieven en 

gedroomd over een betere wereld. Polak verwoordde deze noodzakelijkheid als volgt: 

If Western man now stops thinking and dreaming the materials of new images of the future 

and attempts to shut himself up in the present, out of longing for security and for fear of the 

future, his civilization will come to an end. He has no choice but to dream or die, 

condemning the whole of Western society with him. (Polak 1962: 53) 
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 En toch kwam er in het begin van de jaren ‘80 een kritische, anti-utopische stroming 

op gang die dergelijk gedachtegoed in vraag stelde. Daar utopisch dromen aan de basis ligt 

van sociale verandering – goede, slechte en indifferente – ontstonden er discussies omtrent 

de exacte rol van utopieën. Terwijl de voorstanders ervan overtuigd waren dat wanneer we 

betere utopieën hadden, we ook beter in staat zouden zijn om een betere wereld te creëren, 

stelden criticasters als Karl Popper en Ralf Dahrendorf dat we misschien beter af waren 

zonder utopieën: “if it were not for utopias, we would not have the present mess” (Sargent 

1982: 566).2 Wat in grote mate bijdroeg aan deze polemiek, was het gebrek aan definiëring. 

Het is algemeen aanvaard dat een utopie kan worden gezien als “a blueprint of what the 

author believes to be a perfect society”, maar is dit dan louter een droom of eerder een 

ideaal om na te streven (Sargent 1982: 568)? Voor de anti-utopische denkers was dit 

duidelijk geen droom, maar wel een sociaal plan. 

Zo’n gedroomde perfecte samenleving kan echter nooit bestaan, want dit zou 

perfecte inwoners vereisen en die bestaan hoegenaamd niet (Sargent 1982: 568). Anti-

utopische denkers kwamen tot de conclusie dat een dictatoriaal regime de enige manier was 

om toch tot zo’n ideale samenleving te komen. Ze benadrukten dat utopisch dromen 

onvermijdelijk zou leiden tot geweld en totalitarisme, waarbij vrijheid, individualiteit en 

andere gelijkheidsidealen zouden moeten verdwijnen ten voordele van het grotere goed, i.e. 

de perfecte maatschappij (Sargent 1982: 578). 

[T]he Utopian attempt to realize an ideal state, using a blueprint of society as a whole, is one 

which demands a strong centralized rule of a few, and which therefore is likely to lead to a 

dictatorship. (Popper 1962: 161) 

Utopians tend to assume that there is one, and only one, right method of doing everything 

and consequently that all other alternatives must be rigorously excluded, by whatever 

methods the society has at its disposal. […] The intent of utopia is, of course, benevolent, but 

the techniques are totalitarian. (Beauchamp 1974: 467) 

 Dergelijke criticasters pinden zich vast op die realiseerbaarheid en gingen voorbij 

aan het feit dat utopieën in de eerste plaats “verbal artifacts [zijn] before they are anything 

else” (Suvin 1979: 37). Het was een misvatting van de kritische denkers om utopische 

                                                      
2 Karl Popper verwoordde in The Open Society and Its Enemies (1966) zijn vrees dat een te sterke focus op 
utopische samenlevingen negatief voor de huidige samenleving zal zijn: “[Utopias] claim to plan rationally for 
the whole of society, although we do not possess anything like the factual knowledge which would be 
necessary to make good such an ambitious claim. We cannot possess such knowledge since we have 
insufficient practical experience in this kind of planning, and knowledge of facts must be based upon 
experience.” (165) 
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teksten te gaan bekijken en analyseren in het licht van hun realiseerbaarheid (Suvin 1979: 

37). Het gaat namelijk helemaal niet om “prophesy nor escapism,” maar eerder om een 

imaginair, speculatief experiment (1979: 52). Sargent treedt Suvin hierin bij, aangezien hij 

utopische teksten niet “as social theory per se” ziet, maar wel als “projections of the desire 

for unity and simplicity” (1987: 572). Ook Levitas verdedigde zo’n standpunt door te 

benadrukken dat een utopie “does not need to be practically possible; it merely needs to be 

believed to be so to mobilize people to political action” (1990: 191). Sargent gaat uiteindelijk 

nog verder en bestempelt de anti-utopische kritiek als “tautological or based on ignorance 

of the utopian tradition” (1987: 573).  

In het licht van deze anti-utopische kritiek werd de utopische traditie toch 

geëvalueerd en herzien door verscheidene utopische denkers. Ze hadden “the limitations of 

the utopian tradition” ingezien en pleitten voor een literatuur die de bestaande 

sociopolitieke systemen kon bekritiseren zonder te worden gezien als na te volgen 

voorbeeld (Moylan 1986: 10). Deze ‘critical utopias’ waren de logische synthese van de 

toenheersende utopische traditie en de anti-utopische kritiek die de onrealiseerbaarheid 

beklaagde. De vernieuwde impuls blies nieuw leven in de utopische literatuur. Zo merkt 

Moylan in Demand the Impossible op dat er een significante stijging was in het aantal 

verschenen literaire utopieën die rechtstreeks in verband konden worden gebracht met de 

politieke en sociale bewegingen van toen: “[these utopias] all attack the injustices being 

exposed and challenged by the political movements, and they all posit a collective response 

to the work that needs to be done” (Moylan 2000: 81). Utopische literatuur werd 

opgewaardeerd en werd opnieuw het medium bij uitstek waarin werd gepleit voor zowel 

politieke als sociale veranderingen. Het resultaat hiervan was “a fresh round of utopianism 

that supported, sustained, challenged, influenced, and motivated activists and readers 

around the globe” (Moylan 2000: 82). Deze kritische utopieën – zoals The Dispossessed (Ursula 

Le Guin) – wouden absoluut geen realiseerbare alternatieven aanbieden, maar wel heel 

duidelijk de vinger op de wonde leggen. Zodoende kwam de nadruk terug te liggen op het 

speculatieve en kritische karakter van de literaire utopie; de ‘critical utopia’ wees de 

“utopia as a blueprint” af, “while preserving it as a dream” (Moylan 1986: 10). Een utopie 

was dus het resultaat van speculatieve dromen van de auteur, zonder dat die ideaalstaat een 

maatschappelijk referent had. Pia Maria Ahlbäck ziet dit als het belangrijkste kenmerk: 

“This is maybe the most important characteristic of the genre: the societies imagined in 
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utopian works have no referents, i.e. they cannot be found as physical spaces in the world 

outside of the texts” (2001:145). 

1.3. Dystopie: de imaginaire horrorstaat 

Net zoals er literatuur bestaat die luidop droomt over ideaalstaten, bestaat er literatuur die 

waarschuwt voor het tegenovergestelde: horrorstaten die vaak het gevolg zijn van bepaalde 

maatschappelijke ontwikkelingen. Zulke verhalen worden gebundeld onder de noemer 

‘dystopie’, wat letterlijk ‘slechte plaats’ betekent. Terwijl een utopie “the human dream of 

happiness” uitbeeldt, zal een dystopie eerder “the human nightmare of despair” 

verwoorden (Ehre 1991: 601).  

 Hoewel de ontstaansgeschiedenis van dystopische literatuur niet zo sterk verschilt 

van die van utopische literatuur, duurde het toch nog tot 1868 voor de term ‘dystopie’ in 

gebruik kwam en tot het begin van de twintigste eeuw vooraleer er een aanzienlijk aantal 

dystopieën verscheen (Lewis 1961: 27).3 De druk van de Wereldoorlogen en de opkomst van 

de Sovjet-Unie dwongen de westerse maatschappij om in te zien hoe oppervlakkig de 

samenleving wel niet was geworden en hoe gevaarlijk gecentraliseerde machtsverhouding 

waren; “Soviet communism demonstrated the transformation of [u]topia into dystopia” 

(Sargent 1982: 565). Deze literatuur werd het nieuwe medium om de onvrede met de oorlog 

en de veranderende tijdsgeest uit te spreken. Logischerwijs volgden de dystopische romans 

elkaar aan de vleet op. Het waren romans waarin gedetailleerde en pessimistische beelden 

werden geschetst van de allerslechtste maatschappijen, en die negatieve beelden “shaped a 

new critical stand within contemporary popular culture” (Moylan 2000: 147;xii). Moylan 

beschrijft deze voedingsbodem als volgt: 

Dystopian narrative is largely the product of the terrors of the twentieth century. A hundred 

years of exploitation, repression, state violence, war, genocide, disease, famine, ecocide, 

depression, debt, and the steady depletion of humanity through the buying and selling of 

everyday life provided more than enough fertile ground for this fictive underside of the 

utopian imagination. (2000: xi) 

 Auteurs van dystopieën gaan, volgens Sargent, zorgvuldig te werk in hun ontleding 

van potentieel gevaarlijke maatschappelijke ontwikkelingen (1994: 7). Zo gaat hij uit van 

een dubbele werking waarin de fouten van de bestaande maatschappij zodanig worden 

                                                      
3 Vermeldenswaardige dystopieën uit het eerste decennium van de 20ste eeuw zijn onder andere The First Men 
in the Moon (H.G. Wells, 1901), Lord of the World (Robert Hugh Benson, 1908), en The Machine Stops (E.M. Forster, 
1909). 
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uitvergroot dat ze een verwittiging inhouden voor de lezer “that something must and, by 

implication, can be done in the present to avoid the future” (Evans 1973: 33). Dystopieën 

geschreven in de eerste helft van de twintigste eeuw – zoals We (1924), Brave New World 

(1932) en Nineteen Eighty-Four (1949) – beantwoorden grotendeels aan die dubbele werking 

waardoor ze kunnen worden gezien als de typische voorbeelden van dystopische literatuur. 

Ze schetsen doorgaans een gecentraliseerde overheid die nauwlettend alle aspecten van het 

politieke, sociale en economische leven controleert door middel van staatsbevoegdheid en 

moderne technologie: “By manipulating information and ideas, the state manages collective 

history and personal memory. By creating, scheduling, and/or prohibiting specific activities 

[...] the state shapes interpersonal relations and makes individuals completely dependent 

on it for their material and psychic needs” (Stillman 2001: 365). Door het schetsen van zulke 

horrorbeelden waarschuwden auteurs voor de gevaren van een totalitair regime en 

hoopten ze de lezer te kunnen aanzetten om te reageren voor het te laat is (Stillman 2001: 

365). 

Tot de jaren ’60 en ’70 was dystopische literatuur er met glans in geslaagd om dit te 

doen en stond deze literatuur in directe oppositie met het utopisch gedachtegoed. Hoewel 

globale kapitalistische ondernemingen misschien wel een droom waren voor de economie, 

zagen verscheidene schrijvers er toentertijd voornamelijk dystopische tendensen in 

(Stillman 2001: 365).4 Toch waren er ook enkele schrijvers die niet alleen waarschuwden 

voor de potentiële gevaren, maar ook op zoek gingen naar middelen tot revitalisatie van de 

samenleving. Zodoende werd niet alleen “the extent of the human and ecological 

devastation brought about by the latest configuration of capitalism and imperialism” 

geportretteerd, maar ook “the seeds of opposition within the tendencies and latencies of 

that existing social system” (Moylan 2000: xiv). De tweede helft van de twintigste eeuw 

werd, met andere woorden, getekend door nieuwe thema’s in dystopische literatuur die 

zicht gaven op hoop (Stillman 2001: 365). 

Zo ontstond er dystopische literatuur die verder ging dan de traditioneel 

dystopische strategie van uitvergroten en waarschuwen, door ook hoopvolle 

                                                      
4 De politieke, sociale, en economische onrust van de jaren ’80 gaf weinig hoop voor de toekomst: “Massive 
upward redistribution of income became the norm; working people steadily lost the measures of social wealth 
and right that they had won through years of struggle; homelessness and the deprivations of un- and 
underemployment became the common lot of increasing numbers of people; violent attacks on those with 
little or no social power multiplied and intensified (with harassment, battering, and rape of women and 
similar psychological and physical assaults on people of color, gays, and lesbians); and quality medical care, 
universal education, and safe and supportive work and living spaces were sacrificed to the draconian policies 
of neoconservative and neoliberal ‘reformers’.” (Moylan 2000: 184) 
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toekomstbeelden te schetsen: “The new critical dystopias do not end only with a warning 

and the hope that readers will act to prevent the dystopian future [...] but they gain power 

and energy from a utopian horizon, utopian space, or ‘utopian anticipation’ presented or 

implied in the text of dawning just beyond it” (Stillman 2001: 366-7). Dit betekende echter 

niet dat er een hybride literatuurvorm was ontstaan tussen utopische en dystopische 

literatuur zoals Jenny Wolmark beweerde in Aliens and Others (1994). Ze meende tekstueel 

bewijs te hebben gevonden in dystopische romans uit de jaren ’80 die wezen op een 

“complete mixture of utopian and dystopian elements” (1994: 91). Wolmark was tot dit 

besluit gekomen na analyse van de dystopische romans van Margaret Atwoord en Sheri 

Tepper geschreven in de jaren ’80. Die beperkte argumentatie was niet voldoende om 

andere theoretici als Sargent te overtuigen, waardoor die al snel “the implication of a 

utopian-dystopian hybride” aan de kant schoven (Moylan 2000: 188). Volgens Moylan was 

er inderdaad geen sprake van een literaire vermenging, maar wees die vernieuwing eerder 

in de richting van een “creative move that is both a continuation of the long dystopian 

tradition and a distinctive new intervention” (2000: 188). Hij identificeerde zulke 

dystopische literatuur als ‘critical dystopias’: 

[Critical dystopias] go on to explore ways to change the present system so that such 

culturally and economically marginalized peoples not only survive but also try to move 

toward creating a social reality that is shaped by an impulse to human self-determination 

and ecological health rather than one constricted by the narrow and destructive logic of a 

system intent only on enhancing competition in order to gain more profit for a select few. 

(Moylan 2000: 189) 

Kenmerkend voor deze kritische dystopieën is hun “deeply negative portrayal of the 

brave new world of late-twentieth-century capitalism” (Moylan 2000: 197). Ze brengen het 

ondenkbare ter sprake en tonen de effectieve realisatie en gevolgen ervan (Stillman 2001: 

366). Er wordt een nieuwe maatschappij/wereld ten tonele gebracht waarin “the familiar is 

defamiliarized by being presented outside the dominant interpretive paradigms, from new 

perspectives” (Stillman 2001: 366). Zo wordt niet alleen het technologisch, sociaal en 

politiek onmogelijke mogelijk, maar wordt het nog eens realiteit. Toch bieden deze 

kritische dystopieën tegelijkertijd “hope that the dystopia can be overcome and replaced” 

“by a utopian horizon that appears in the text – or at least shimmers just beyond its pages” 

(Sargent 2000; Moylan 2000: 196). Ze vervangen als het ware het generisch dystopische 

pessimisme met een open, strijdvaardig en utopisch optimisme (Moylan 2000: 195). Dit wil 
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echter niet zeggen dat het een gemakkelijke overgang naar een betere wereld is, “rather, 

they linger in the terrors of the present even as they exemplify what is needed to transform 

it” (Moylan 2000: 199). 

Net zoals het geval is bij een utopie, gaat het bij een dystopie om een imaginaire 

samenleving die geen reële referent kent en niet vastomlijnd is (Sargent 1982: 576). 

Verschillend is echter dat er geen reis of droom plaatsvindt om naar deze samenleving te 

gaan. De tekst begint meestal in medias res waardoor de focus direct ligt op “a character who 

questions the dystopic society” (Moylan 2000: 148). Zodoende wordt de lezer 

geconfronteerd met een hoofdpersonage dat zich reeds in die wereld bevindt en zichtbaar 

ontevreden is met de werking van de maatschappij. Daarenboven doen de onderdrukkende 

autoriteiten er alles aan “to restrict memory to nostalgia for a fictive golden age that 

embodies the ideological attributes of its own system” waardoor het zo goed als onmogelijk 

blijkt te zijn voor het personage om te weten te komen hoe alles was voor de huidige 

samenleving (Moylan 2000: 149). Waren er toch dissidente stemmen of boeken, dan werden 

die verbannen of gecensureerd om de unanimiteit van de staat te garanderen.5 In de 

gesloten, gereglementeerde samenleving was er immers geen plaats voor individualiteit 

aangezien die de sociale regulering in vraag kon stellen; een blinde collectiviteit was het 

doel.  

De ideale burger in een dystopische samenleving – maar ook in een utopische – is 

iemand die zich geen vragen stelt omtrent zijn samenleving, die leeft in een “state of 

complete acquiescence” (Cassirer 1946: 286). In dystopische verhalen zal er wel steeds een 

enkeling zijn die zich verzet tegen die makke massa en de beslissingen van de staat niet 

zomaar aanvaardt. Dat non-conformisme kan zich uiten in een vlucht uit de samenleving, 

maar evengoed in een inkapseling van het zelf in een inside space die zowel imaginair als 

reëel kan zijn: “de subversiviteit kan [...] plaatsvinden in dromen, gedachen en dergelijke of 

in echt bestaande ruimte die zich dan ook letterlijke afscheiden van de binnenruimte” 

(Beerens 2013: 63). Is het individu strijdvaardig, dan zal die proberen om de massa zo veel 

mogelijk op de been te krijgen en “collectively into outright opposition” te stappen: 

                                                      
5 Moylan haalt vervolgens enkele voorbeelden aan die de drang naar een gecensureerde geschiedenis 
bewijzen: “Savage’s ‘different’ knowledge in Brave New World, the alternative histories in the banned books in 
Fahrenheit 451, Offred’s recollections of her old life in The Handmaid’s Tale, Jim’s retrieval of Orange County 
history in Gold Coast, and Lauren’s and Malkah’s dialectical combination of traditional memories and radical 
visions in Parabe of the Sower and He, She and It, all demonstrate the place and power of memory in dystopian 
narrative.” (2000: 150). 
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The conflict may end in […] defeat, but it is one that can be remembered by others. Or the 

outcome may lead to the organization of a resistance enclave, a liberated zone, that sticks in 

the craw of the hegemonic system; or it may even result in a political movement that 

threatens to transform the entire order. In some form, a utopian horizon, or at the very least 

a scrap of hope, appears within the militant dystopia. (Moylan 2000: xiii) 

1.4. Auteursintentie en lezersperspectief 

Zoals duidelijk werd in 1.3., groeien utopie en dystopie in recentere jaren steeds meer naar 

elkaar toe. Hoewel ze aanvankelijk nog twee relatief afgescheiden literaire genres waren, is 

er door de evolutie naar ‘critical utopias’ en ‘critical dystopias’ een toenadering van beide 

kanten gekomen. Zo vond de utopie niet langer zijn heil in escapisme, maar werden er in de 

plaats daarvan samenlevingen geschetst waarin gelijkaardige politieke en sociale 

problemen uit de huidige maatschappij waren/werden opgelost. De dystopie, daarentegen, 

ruilde als het ware de puur pessimistische inslag in voor een hoopvolle en utopische 

redding van de ontaarde maatschappij. Beide vormen worden dus sinds de opkomst van 

hun kritische varianten gekenmerkt door een maatschappijkritische aanpak die doet hopen 

op verbetering van de huidige situatie. Ook Baker-Smith en Barfoot zagen na afloop van een 

conferentie met als thema ‘Utopia and Dystopia’ een gemene deler tussen utopische en 

dystopische literatuur. Volgens hen was er een “strange relationship found in all utopian 

and dystopian writing between an imagined world and the familiar theatre of human 

experience [...] that is […] designed to infect our reading of our world” (1987: 1). En net dit 

problematiseert en vertroebelt het nu al vage onderscheid tussen utopie en dystopie: “it 

proved difficult to make any sharp distinction between utopia and dystopia” (Baker-Smith 

& Barfoot 1987: 2). 

Het is belangrijk om op te merken dat Baker-Smith en Barfoot heel duidelijk de 

nadruk leggen op zowel auteursintentie als lezersperspectief. De ambiguïteit tussen utopie 

en dystopie wordt namelijk vaak versterkt door “the uncertain status of the interlocutors 

and the consequent invisibility of authorial intention” (1987: 2). Desalniettemin zijn er toch 

verscheidene theoretici die auteursintentie hoog in het vaandel dragen. Zo bestempelt 

Robert O. Evans auteursintentie als een primair kenmerk van een dystopie: “[A] defining 

characteristic of the dystopian genre must be a warning to the reader that something must 

and, by implication, can be done in the present to avoid the future” (33). Evans gaat er met 

andere woorden van uit dat elke dystopie een waarschuwing van de auteur inhoudt, en 

hoewel het logisch lijkt dat dystopiën dit doen, is het bijzonder problematisch om zo’n 
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complex en moeilijk vast te pinnen concept als auteursintentie te beschouwen als 

basiskenmerk van een literair genre. Het is namelijk niet altijd mogelijk om de exacte 

bedoeling van de auteur te achterhalen. Net daarom stellen Beardsley & Wimsatt in The 

Intentional Fallacy dat “the design or intention of the author is neither available nor 

desirable as a standard for judging [...] a work” (1946: 468). Als het niet objectief kan worden 

vastgesteld, waarom zou er dan rekening mee worden gehouden? Voor hen bestond er geen 

twijfel en was het vaststellen van auteursintentie op basis van een werk puur speculatief 

(1946: 471). 

Hoewel beide kanten valide punten maken, wordt auteursintentie enerzijds te hoog 

ingeschat en anderzijds te snel in de wind geslagen. Auteursintentie is namelijk 

onlosmakelijk verbonden met maatschappijkritische literatuur zoals utopische en 

dystopische literatuur. De intenties van de auteur kunnen en mogen niet zomaar worden 

genegeerd. Utopieën en dystopieën zijn immers “reflections of paradigm shifts in the way a 

culture views itself […] and reactions against it” (Sargent 1994: 12); het zijn kritische noten 

bij een falende maatschappij. Het lijkt logisch dat auteurs van maatschappijkritische 

literatuur ontevreden zijn met de huidige maatschappij en hopen op verandering, maar het 

is belangrijk om dit niet als vaststaand feit aan te nemen. Wanneer het vanzelfsprekend 

wordt dat utopische auteurs hun eigen maatschappij hekelen en hun heil vinden in 

enerzijds een utopische samenleving en anderzijds een dystopische revolutie, kan er te snel 

door de bocht worden gegaan. Kritische bedenkingen blijven noodzakelijk want niet elke 

auteur heeft dezelfde beweegredenen. Zo merkt Paul van Tongeren op dat een auteur 

inderdaad vaak schrijft vanuit de overweging om “het gevaar te bezweren, het onder 

woorden te begraven of het zich minstens zozeer toe te eigenen dat het aan verontrustende 

werking inboet” (2012: 9). Maar het kan evengoed dat een auteur er bewust voor kiest “zich 

te begeven in de omgeving die voor hem gevaarlijk is”; een onderwerp kan “door het 

gevaarlijke ervan onweerstaanbaar worden” (Van Tongeren 2012: 9). Het is dan ook 

bijzonder ongenuanceerd om te zeggen dat een auteur van utopische literatuur per 

definitie ontevreden is met zijn maatschappij. Zoals Dündar en Sargent menen, is het van 

belang dat “[e]ven though […] finding out what the author intended can bring more to the 

table, it shouldn’t be used as a way of defining the work as a whole” maar eerder als een 

hulpmiddel bij het classificeren van een werk als utopisch of dystopisch (2013: 10; 1994: 13). 

Het mag dan niet altijd mogelijk zijn om auteursintentie vast te stellen, toch vindt Sargent 

het essentieel dat er een poging wordt gedaan om te achterhalen of een auteur al dan niet 
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bewust een utopie of dystopie schreef (1994: 13). Desalniettemin draagt auteursintentie als 

bevorderende – en niet als fundamentele – kennis bij aan de classificatie van een literair 

werk. 

Waarom verscheidene theoretici de notie van auteursintentie zo hard 

problematiseren heeft veel te maken met het gevaar voor een gecontamineerde 

interpretatie en lezing. Want zodra een auteur zich openlijk uitspreekt over de geschetste 

samenleving, kan er een dergelijke lezing in de hand worden gewerkt. Beweert een auteur 

een utopie geschreven te hebben, dan zal de initiële verwachting en lezing immers in de 

utopische richting wijzen (Sargent 1975: 142). Lezers worden zodoende onbewust in een 

bepaalde richting gestuurd nog voordat ze zelf aan het boek begonnen zijn. Toch beweren 

andere critici dat lezers wel degelijk capabel zijn om zelf tot een conclusie te komen en zich 

niet te laten beïnvloeden door de al dan niet “internally marked” teksten (Moylan 2000: 

155). Zo plaatst Suvin zelfs alle oordeelskracht bij de lezer die volgens hem “undoubtedly 

works from a particular standpoint (with particular affiliations and principles) in order to 

decide whether a given fictive society is worse or better than the author’s or the 

reader/critic” (Moylan 2000: 155). Daardoor is het dus mogelijk dat verscheidene utopieën 

“from the perspective of individual freedom” worden gelezen als dystopieën (Sargent 1982: 

573). Deze subjectieve bepaling wordt ook door Moylan opgemerkt: “Skinner’s Walden Two is 

thus a utopia often read as a dystopia, and I recall a graduate professor of mine saying that 

he considered Delany’s critical utopia, Triton, to be nothing but dystopian or even anti-

utopian” (2000: 155). 

Logischerwijs maakt dit het er niet gemakkelijker op om te bepalen wanneer het nu 

precies gaat om een utopie of dystopie. Aangezien zowel de auteurs als de lezers volgens 

hun “own aesthetic and political judgements” te werk gaan, is een categorisering van een 

literair werk als utopisch of dystopisch enorm subjectief. Glenn Negley concludeert dan ook 

dat “the determination of whether a particular work is ‘utopian’ is admittedly somewhat 

arbitrary” (1965: ii). Daarbij komt nog eens dat de theoretische grens tussen beide literaire 

genres – zoals verduidelijkt werd in 1.3. – ook bijzonder vaag is waardoor een puur 

objectieve analyse moeilijk wordt. Hoewel sommige schrijvers verkeerdelijk beweren dat de 

“basic lineaments of utopian society are unchanging”, is het zo dat deze literatuurvorm – 

hier in de ruime betekenis van het concept – verscheidene keren is veranderd (Sargent 

1994: 7). Zo merkt Raffaella Baccolini in Breaking the Boundaries op dat literaire genres zoals 

utopie en dystopie culturele constructies zijn die door de tijd heen evolueren waardoor het 
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onmogelijk wordt om vast te houden aan eenduidige categoriën (1992: 139). Toch blijft het 

belangrijk om grenzen te stellen, hoe poreus, onduidelijk en problematisch ook, tussen 

utopische en dystopische literatuur. Voor de analyse zal ik dan ook vertrekken vanuit de 

theoretische punten die in 1.2 en 1.3 werden aangehaald, en utopische en dystopische 

literatuur zo goed en zo kwaad mogelijk begrensden.  
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Hoofdstuk 2. Nihilisme  

In het tweede hoofdstuk van het theoretische stuk wordt er ingegaan op het nihilisme en 

het verband met utopische/dystopische literatuur. Ik wil namelijk aantonen dat het 

nihilisme het onderscheid tussen utopieën en dystopieën in sterke mate nog meer vervaagt. 

Logischerwijs vangt dit hoofdstuk aan met een verduidelijking van het concept ‘nihilisme’, 

waarna de relatie tussen utopische/dystopische literatuur en nihilisme aan bod komt. 

Omdat een complete historische schets van het ‘nihilisme’ te veel randinformatie geeft, 

beperk ik mij in dit deel tot de belangrijkste bevindingen.  

2.1. Opkomst en verspreiding 

Zoals het geval is bij ‘utopie’ en ‘dystopie’ gaat het bij ‘nihilisme’ om een bijzonder vaag en 

moeilijk te definiëren concept. Toch lijkt het alsof iedereen wel ongeveer weet wat het 

nihilisme precies inhoudt, namelijk een gevoel van zinloosheid (Stoicescu 2010: 7). We 

weten dat het draait om de overtuiging dat “existence is meaningless”, en subjecten er 

zinloos en doelloos rondlopen; het is “the philosophy of negation that argues that life is 

without objective meaning, purpose or intrinsic value” (Stoiescu 2010: 10; Muraj 2011: 3). 

Toch is het even ingewikkeld als simpel, want een eenduidige definitie van ‘nihilisme’ blijft 

een utopisch ideaal. 

‘Nihilisme’ wordt voor eerst gebruikt bij de sofisten, maar speelt pas echt een 

belangrijke rol wanneer aan het einde van de achttiende eeuw het beeld van de almachtige 

God begint te wankelen als gevolg van de Verlichting (Ter Borg 1990: 19). Friedrich Heinrich 

Jacobi bekritiseerde in 1789 Johann Gottlieb Fichtes rationele betwisting van “the 

thinkability of God” “as falling into nihilism” (Jüngel 1983: 128; Davis 2004: 107). In Ueber den 

Grund unsers Glaubens an eine göttliche Weltregierung stelde Fichte namelijk dat “God should 

not be thought at all” omdat het simpelweg onmogelijk is (Jüngel 1983: 136). Volgens hem 

was er een aporie inzake God: ofwel is God een fysieke aanwezigheid op deze aarde maar dat 

is zo goed als onmogelijk, ofwel staat Hij buiten de wereld en maakt God zodus geen deel uit 

van de wereld (Jüngel 1983: 136). Deze onoplosbaarheid leidde uiteindelijk tot Fichtes 

besluit dat er enerzijds geen substantiële en concrete God bestaat en anderzijds ook geen 

buitenwereldse God: “neither united with [the world] nor separate from it, [thus God] 

cannot be thought at all” (Jüngel 1983: 137). Fichte geloofde sterk in de eigen ratio en was 

ervan overtuigd dat “what the ‘I’ can produce out of itself” het enige kenbare was (Weller 

2008: 1). In een open brief sprak Jacobi zijn onvrede uit met deze ontkenning van Gods 

almachtigheid, want volgens hem reduceerde Fichte God tot niets op basis van de eigen 
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ratio (Weller 2008: 1). Het geloof in de eigen ratio als enige waarheid noemde Jacobi 

nihilistisch omdat het de afwijzing van God impliceerde (Stoicescu 2010: 8).6 Zodoende 

kwam “the first philosophical development of the idea of nihilism” tot stand (Davis 2004: 

107). 

 Het duurde nog tot de publicatie van Ivan Turgenevs cultroman Vaders en zonen 

(1862) vooraleer de term ‘nihilisme’ wijdverspreid raakte. In het begin van de negentiende 

eeuw werd de term al sporadisch gebruikt in Rusland om te verwijzen naar de nieuwe 

generatie van jonge, radicale denkers die afstand namen van de “hypocrisy of their society 

[...] and refused to bow to any idol but science” (Rogers 1960: 10). Het was een generatie die 

elke vorm van autoriteit weigerde en de gevestigde waarden omver wou stoten: “Nihilism 

was a passionate and powerful reaction [...] against the moral despotism that weighs upon 

the private and inner life of the individual” (Stepnyak-Kravchinsky 1883: 4). Pas toen 

Turgenev het generationele conflict tussen “an intransigent older generation and its 

disillusioned, nihilistic offspring” verwoordde in zijn roman, kreeg de term voldoende 

spankracht om zijn huidige reikwijdte te bereiken (Rogers 1960: 10). 

2.2. Nietzsche, de grote theoreticus van het nihilisme 

Wanneer het nihilisme vandaag de dag ter sprake komt, denken we voornamelijk aan de 

Duitse filosoof Friedrich Nietzsche en zijn uitvoerige analyses ervan. Dat toont aan dat “the 

Nietzschean understanding of nihilism […] has triumphed” en dat er dus dieper moet 

worden ingegaan op zijn uiteenzetting van het begrip (Woolfolk 1990: 107). Hij is immers de 

eerste die “alle aspecten van het nihilisme [...] heeft doordacht en met elkaar in verband 

gebracht” (Ter Borg 1990: 20). Helaas betekent dit niet dat er zoiets bestaat als Nietzsches 

nihilismetheorie. De Duitse filosoof schreef namelijk zijn bevindingen en bedenkingen in 

aforismen, een schrijfvorm die veel interpretatie toelaat, waardoor het moeilijk is om te 

achterhalen wat hij precies heeft bedoeld (Ter Borg 1990: 20). Deze aforismen over het 

nihilisme werden postum verzameld en uitgegeven onder de titel Der Wille zur Macht, maar 

Van Tongeren merkt op dat de redacteurs “regelmatig gemeend [hebben] Nietzsches 

teksten te moeten corrigeren [...] door stukken tekst weg te laten of teksten op te knippen 

en verspreid in het werk te plaatsen” waardoor het boek “moeilijk aan Nietzsche zelf [kan] 

worden toegeschreven” (2012: 87). In wat volgt, zal ik mij beperken tot de belangrijkste 

aspecten van het nihilisme – een volledige uitweiding zou mij te ver drijven. 

                                                      
6 Fichtes nadruk op de eigen ratio voorspelt in zekere zin Nietzsches ‘overwinning’ op het nihilisme: het anti-
nihilisme, waarin de ratio samen met emotionaliteit de nieuwe zingeving bepaalt. Dit wordt in 2.3. verder 
uiteengezet.  
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In Der Wille zur Macht stelt Nietzsche, zonder slag of stoot, dat “[w]hat I relate is the 

history of the next two centuries” (1967: 3). Hij is ervan overtuigd dat zijn woorden 

profetische waarde hebben want het nihilisme staat voor de deur en daar kan niet meer aan 

ontsnapt worden. Het nihilisme is voor Nietzsche een bijzonder logisch en zelfs 

noodzakelijk gevolg van de Europese cultuur: “For some time now, our whole European 

culture has been moving as toward a catastrophe, with a tortured tension that is growing 

from decade to decade” (1967: 3).  

Nietzsche legt vervolgens uit dat het christendom – en bijgevolg de volledige 

onderbouwing van de Europese maatschappij – ontstond als gevolg van “an inability to 

accept pain, conflict, and antagonism” (Diken 2009: 2). Dat heeft alles te maken met 

enerzijds de menselijke vrees voor de zinloosheid van het bestaan, en anderzijds met de 

drang naar waarheid (Van Tongeren 2012: 98). De Nederlandse cultuursocioloog Johan 

Goudsblom meent dan ook dat de Europese cultuur in wezen nihilistisch is – wat inhoudt 

dat er een besef is “dat de onontbeerlijke waarheid ontbreekt,” het is “the denial of a 

truthful world” – maar tegelijkertijd gekenmerkt wordt door een zoektocht naar de 

waarheid want “om te weten hoe te handelen moet men de waarheid kennen” – die drang 

naar waarheid werd lange tijd vervuld door het christendom (1960: 107; Nietzsche 1967: 15). 

Goudsblom is ervan overtuigd dat er een waarheid en objectieve basis moet zijn waarop “we 

kunnen vertrouwen” om “onze impulsen [...] [te] kunnen beoordelen” (Van Tongeren 2012: 

99). Telkens wanneer er wordt gedacht dat het bezit van de waarheid mogelijk is, “volgt de 

wenselijkheid om haar na te streven” (Goudsblom 1960: 127). Zo hadden de Grieken de 

zinloosheid al opgelost door het creëren van een godenwereld die de ware werkelijkheid 

verhulde en onverklaarbare fenomenen of gebeurtenissen een verklaring gaf. Het werd 

toen als waarheid aangenomen dat de goden de gang van zaken op aarde regelden en 

overzagen. Het christendom radicaliseerde deze filosofie tot een levensbeschouwing die 

geïnstitutionaliseerd raakte en gold als dé interpretatie van de werkelijkheid: alles wat 

gebeurde, gebeurde omdat God het wou (Van Tongeren 2012: 143). De ideale wereld werd 

boven de werkelijkheid gesteld en de betekenis van het leven werd afhankelijk gemaakt van 

die ideale wereld. Deze geloofsvorm veronderstelde dat gelovigen simpelweg niet in staat 

waren om zelf te bepalen wat goed of slecht voor hen was – “they believe in God who has 

privileged knowledge of this” – waardoor de christelijke leer als imperatief ging gelden: het 

leven moest in teken staan van God en diens ideale wereld moest worden verafgood 

(Nietzsche 2005: 194). In Ecce Homo (1888) stelde Nietzsche dat deze leugenachtige 



18 

constructie – die logischerwijs had geleid tot een onderwaardering en ontkenning van de 

werkelijke wereld – de geesten van de gelovigen had verziekt en in het nadeel van de 

vooruitgang speelde:  

[W]hen Christianity came along, with its fundamental resentment against life at the bottom 

of its heart, which […] threw filth at our life. [...] [B]y means of it, the very source of 

mankind’s instincts has become mendacious and false; so much so that those values have 

come to be worshipped which are the exact opposite of the ones which would ensure man’s 

prosperity, his future, and his great right to a future. (2004: 2) 

 De drang naar waarheid houdt volgens Goudsblom echter ook de eigen ondermijning 

in omdat er altijd weer kritische bedenkingen komen bij die zogenoemde waarheid (1960: 

164). Zo namen gelovigen lange tijd de christelijke moraal aan als waarheid en stelden ze er 

zich geen vragen bij, maar langzaamaan groeide toch het scepticisme – onder invloed van 

de Verlichting en het daarmee samenhangende rationalisme – en werd de christelijke 

interpretatie van de wereld in vraag gesteld (Nietzsche 2005: 53). De mensen begonnen in te 

zien dat het christendom “geen absolute waarde bevat” en dat die enge interpretatie van de 

wereld eigenlijk een leugen was (Stoicescu 2012: 9). Het was de drang naar waarheid – die 

aanvankelijk had geleid tot de creatie van een ideale wereld en de opkomst van het 

christendom – die nu “de leugenachtigheid van de hele morele en metafysische constructie 

zelf ontmaskert” (Van Tongeren 2012: 98). Het ambigue karakter van het waarheidsgebod 

wordt door Van Tongeren op een treffende manier samengevat: 

[E]nerzijds is het gericht op echte, ware kennis – [het] wil zich niet laten bedriegen en 

ontwikkelt zich door kritisch [...] onderzoek -, anderzijds doet [het] dat in een wereld die 

volgens Nietzsche [...] erdoor gekenmerkt wordt dat er geen waarheid bestaat; dat er geen 

absolute hoedanigheid van de dingen bestaat. Maar dat betekent dat de wil tot waarheid zelf 

een vorm van bedrog is: h[et] construeert een waarheid die er niet is. (Van Tongeren 2012: 

101) 

Als gevolg van de realisatie dat “the shabby origin of our moral values and how the 

Christian-Moral interpretation of the world is driven by a will to untruth”, ontstaat het 

besef dat er niet zoiets is als één waarheid en dat er geen richtlijn of houvast is die ons kan 

leiden (Critchley 1997: 8). Deze grote gebeurtenis – die Nietzsche omschrijft als ‘de dood van 

God’ – laat de mens achter met te veel mogelijkheden die zodanig overweldigend zijn dat 

“[de mens] niet kan kiezen, [en] geen plausibele antwoorden meer kan vinden” (Stoicescu 

2012: 10). Langzaam maar zeker groeit het besef “dat de waarheid nooit vastgesteld kan 



19 

worden en dus onvindbaar is”, waardoor niets of niemand het nihilisme – dat volgens 

Nietzsche voor de deur staat – nog langer kan toedekken (Van Tongeren 2012: 100).7 De 

interpretatie die gold als de interpretatie ging ten gronde:  

When you give up Christian faith, you pull the rug out from under your right to Christian 

moral as well. […] Christianity is a system, a carefully considered, integrated view of things. If 

you break off a main tenet, the belief in God, you smash the whole system along with it: you 

lose your grip on anything necessary. (Nietzsche 2005: 194) 

2.3. Nihilisme als noodzakelijkheid 

De ondermijning van het basisfundament van de Europese samenleving heeft ervoor 

gezorgd dat de mens plots zonder zingeving kwam te staan. Nietzsche merkt dan ook op de 

christelijke moraal – die zo lang dé geldende moraal was – “stands or falls along with belief 

in God” (2005: 194). Het besef dat er steeds in een illusie werd geloofd die daarenboven de 

onderbouwing was van de samenleving, de traditie, de cultuur en de sociale, politieke en 

economische instituties, laat de mens achter met het gevoel dat er helemaal geen zingeving 

is en alles uiteindelijk niets is. De verklaring voor het aardse leven valt weg en daar kan de 

mens niets aan veranderen. Het enige wat die kan doen is leren leven in een wereld die op 

het eerste gezicht geen zin heeft en schijnbaar niet te verdragen is. De escapistische manier 

om zich te beschermen tegen dat nihilisme kan onder invloed van het rationalisme niet 

langer volgehouden worden: de moderniteit heeft de Europese bevolking verplicht om het 

nihilisme onder ogen te komen. Zoals Heidegger zegt, is het nihilisme immers een 

historische beweging die de geschiedenis in grote mate heeft bepaald en nog steeds bepaalt; 

het is “a fundamental ongoing event that is scarcely recognized in the destining of the 

Western peoples” (1998: 97). De drang naar waarheid haalde het christendom onderuit, 

waardoor het nihilisme voet aan wal kreeg. De rationele moderniteit met al zijn 

technologische en wetenschappelijke uitvindingen zorgde er op zijn beurt voor dat er geen 

nieuw escapisme ontstaat en het nihilisme kon uitgroeien en floreren: “The faith in the 

categories of reason is the cause of nihilism” (Nietzsche 1967: 13). En net dat is 

problematisch. Diken merkt dan ook terecht op dat “it is possible to despise the church but 

to love its poison, its escapism” (2009: 3). Nu alle illusies zijn weggevallen en de mens niet 

anders kan dan de nihilistische wereld te aanvaarden zoals hij is, moet hij zichzelf “every 

                                                      
7 Volgens Van Tongeren zijn we nu pas bij de kern van het nihilisme belandt. Hij vindt het een beter idee om 
te spreken van een “voor-vorm” van het nihilisme wanneer het gaat over de periode voor de dood van God. 
Het gaat immers om “een vorm die we wellicht correcter aanduiden als pessimisme, zij het dat dit pessimisme 
het nihilisme in zich heeft en voorbereidt” (2012: 102). 
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kind of clandestine access to afterworlds and false divinities [ontkennen] – but [he] cannot 

endure this world.” (Nietzsche 1967: 13).  

Volgens Bülent Diken (Nihilism, 2009) ontstaan er als gevolg van de moderniteit twee 

vormen uit het oorspronkelijke nihilisme – dit is het nihilisme dat zich na de dood van God 

manifesteerde in de Europese samenleving en voornamelijk tot uiting kwam als een 

pessimistisch levensgevoel (cf. Van Tongeren 2012: 102) – die beide sterk vertegenwoordigd 

zijn in de Europese samenleving: radicaal en passief nihilisme.8 Terwijl het eerstgenoemde 

wil breken met de huidige wereld door zich te verzetten tegen politieke autoriteit en 

gevestigde sociale structuren, heeft het laatstgenoemde zijn geloof verloren in “passions 

and values” (Diken 2009: 28;3). Deze twee vormen uitten zich respectievelijk in wrevel en 

doelloosheid. Daar radicaal nihilisme nog gelooft in idealen maar ervan overtuigd is dat die 

niet kunnen worden bereikt in het huidige klimaat, is passief nihilisme het geloof in 

idealen/waarden verloren en draait het enkel nog om rationele kennis en plezier (Diken 

2009: 29). Er is dus een dichotomie tussen enerzijds een nihilisme dat staat voor “values 

without a world” en anderzijds een nihilisme dat staat voor “a world without values” (Diken 

2009: 29). De radicale nihilisten ijveren voor veranderingen zodat hun idealen kunnen 

worden bereikt, maar de passieve nihilisten lopen doelloos rond in dezelfde wereld die 

volgens hen geen idealen meer heeft. Onze samenleving wordt, met andere woorden, 

gekenmerkt door een schijnbaar paradoxaal samengaan van radicale nihilisten die snakken 

naar passie en gedreven zijn door een drang naar destructie, en passieve nihilisten die leven 

in “a decaffeinated reality” en worden gekenmerkt door teleurstelling en verveling (Diken 

2009: 3).  

In navolging van Nietzsche ziet Diken in de synthese van deze twee vormen een 

nieuw soort nihilisme ontstaan dat alleen kan ontstaan na “the deconstruction of existing 

values and the creation of new ones”: anti-nihilisme (2009: 10).9 Deze herwaardering van de 

wereld houdt niet in dat er een nieuw waardensysteem wordt geplaatst tegenover het oude, 

maar “what is really at stake is the principle according to which values are produced” 

(Diken 2009: 35). Met de ondermijning van het Europese basisfundament groeide immers 

het besef dat de ideale wereld niet bestond en dat de maatschappelijke waarden waren 

gebaseerd op een fictieve wereld. Bovendien werd die fictieve wereld boven de werkelijke 

                                                      
8 In Nihilism (2009) beweert Diken dat “[w]ith modernity, or with the ‘death of God’, the originary, religious 
nihilism divides itself into two: ‘radical’ and ‘passive’ nihilism” (2009: 3). 
9 Dit nihilisme houdt een “re-evaluation or ‘transvaluation’ of existing values” in, en zal zich paradoxaal 
genoeg tegen zichzelf keren en zodoende zichzelf vernietigen en overkomen “to create immanent values, a 
new of life” (Diken 2009: 6). 
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wereld geplaatst waardoor er volgens Nietzsche een breuk was ontstaan tussen de mens en 

de werkelijke wereld. Zo meent hij in Der Wille zur Macht dat het escapisme in het 

christendom “all reality (history, nature) [has resolved] into a holy unnaturalness and 

unreality which no longer recognized real history, which was no longer interested in 

natural consequences” (1967: 111). De dood van God liet, zoals hierboven geschetst, een 

grote leegte achter die als belangrijkste gevolg had dat het nihilisme prominent aanwezig 

werd in de Europese samenleving. Maar Nietzsche ziet dit niet als eindpunt. Meer nog: het 

nihilisme is noodzakelijk om de volgende stap in de evolutie van de mensheid te kunnen 

zetten (1967: 4). Zoals ook Diken oordeelt, zal er zich idealiter uit het passieve (these) en 

radicale (antithese) nihilisme een anti-nihilisme (synthese) ontwikkelen met 

new beliefs that are not transcendent (negative [or religious] nihilism), that cannot be 

reduced to knowledge (passive nihilism), or that do not lead to naked destruction of the 

actual (radical nihilism). (2009: 31) 

De basis van nieuwe waarden en idealen vormt de synthese tussen emotie en ratio, tussen 

radicaal en passief nihilisme. De wereld moet opnieuw waarden/idealen krijgen en die 

waarden/idealen moeten zich kunnen manifesteren in de wereld. Volgens Nietzsche kan dit 

gebeuren door het herstellen van de gebroken relatie tussen de mens en de werkelijke 

wereld. Het anti-nihilisme stelt in essentie een terugkeer naar de natuur voor (Diken 2009: 

32; Nietzsche 2006: 6). In Also Sprach Zarathustra roept Nietzsche – via Zarathustra – op om 

“[to] remain faithful to the earth and [t]o not believe those who speak to you of 

extraterrestrial hopes. They are mixers of poisons whether they know it or not. […] [S]o let 

them fade away!” (2006: 6). Deze nieuwe normen en waarden worden gepuurd uit de 

werkelijke wereld, en niet uit een fictieve wereld, waardoor er voorbij wordt gegaan aan de 

nihilistische problematiek. Er moet immers niet langer worden gezocht naar een ideale 

zingeving want de zingeving is inherent aan de wereld. Vroeger werd er als het ware 

constant gezocht naar een mogelijke zingeving, maar met het besef dat er helemaal geen 

zin is, zal die zoektocht tot een einde komen en zal de mens uiteindelijk beseffen dat hij al 

die tijd blind is geweest voor de echte zingeving die er altijd al is geweest: de natuur. In die 

zin verschilt deze terugkeer naar de natuur dan ook met het geromantiseerde en 

geïdealiseerde escapisme van onder andere Rousseau, omdat dit geen letterlijke terugkeer 

is, maar eerder “a coming-towards – towards a high, free, even terrible nature and 

naturalness” (Nietzsche 2005: 221). Het anti-nihilisme betekent, met andere woorden, de 

aanvaarding van de werkelijke wereld als bron van zingeving, het is “the determinism that 
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pertains to nature, the affirmation of life as it is, saying ‘yes’ to life” (Diken 2009: 32). 

Zodoende komt de zoektocht naar zingeving tot een einde en wordt het nihilisme 

overtroffen.  

2.4. Nihilisme en utopische literatuur 

Nu duidelijk is dat de Europese maatschappij wordt geconfronteerd met het nihilisme en dit 

ook onder ogen moet komen, is het niet onlogisch dat mensen dromen van betere werelden 

waarin zingeving niet ver te zoeken is. In het licht van Nietzsches beschrijving van de 

opkomst van het nihilisme en het daaropvolgende anti-nihilisme kan er worden gesteld dat 

de maatschappij afwisselend getekend werd/wordt door een dystopisch lijden en een 

utopisch dromen. Deze afwisseling hangt immers vast met het nihilisme en de toedekking 

ervan, of zoals Marder & Vieira zeggen: “Dystopia [...] is, we might say, a utopia adapted to 

the age of nihilism” (2012: x). 

Nietzsche meent dat “for far too long we have interpreted [the world] falsely and 

mendaciously, though according to our wish and will for veneration, that is, according to a 

need” (2001: 204). Het oorspronkelijk religieuze nihilisme – dat werd toegedekt door onder 

andere de godenwereld van de Grieken – maakte al duidelijk dat er geen te verheerlijken 

subject/object op aarde werd gevonden. Het dystopisch pessimisme dat daarmee 

samenhing toonde echter wel aan dat de mens nood had aan een maskerade, aan een 

toedekking van dit nihilisme. Nietzsche zag dat escapisme dan ook als een logisch gevolg 

omdat “one needs a faith in order to flourish” (2001: 205). Er kon simpelweg niet worden 

omgegaan met de zinloosheid van het bestaan – Nietzsche noemt dit “the instinct of 

weakness” –, dus werd er een toeverlaat gezocht in utopische verklaringen en werelden “to 

[which] one clings” (2001: 205).  

Zo creëerde ook het christendom een utopie die veel mensen een doel en richting 

gaf, waardoor gelovigen hun volledige leven wijdden aan God. Ze probeerden een zo goed 

mogelijke gelovige te zijn zodat ze in de utopische hemel zouden terecht komen. Wanneer 

ze echter tot het besef komen dat het christendom een leugenachtige constructie is, valt 

hun utopische droom in duigen. De dood van God leidde onvermijdelijk tot een afbraak van 

de hemelse wereld “in which suffering ceases to exist” (Diken 2009: 20). De utopie waarin ze 

zo lang geloofden, bestaat niet en er zal ook nooit meer een utopie in de plaats komen. De 

wereld moet het doen zonder utopisch ideaal: “There is not even a utopian world any 

longer. There is no utopia. There is not even a ‘scene’ of utopia” (Baudrillard 1993: 62).  
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De wereld zonder utopisch uitzicht is een rationele wereld waarin komaf is gemaakt 

met illusies; het is een wereld waarin de werkelijke wereld niet langer ondergeschikt is aan 

een fictieve (Diken 2009: 149). Helaas heeft deze werkelijke wereld geen verklaring voor 

lijden en is er ook niet direct een zingeving te vinden. In Existential Utopia stellen Michael 

Marder en Patricia Vieire dan ook dat het dystopische gevoel “has now firmly established 

itself as the current Weltanschauung, as a lens through which we filter historical reality” 

(2012: ix). Ze zijn ervan overtuigd dat het gevoel van zinloosheid en doelloosheid ervoor 

heeft gezorgd dat de mens zijn geloof in de politieke wereld heeft verloren. Deze 

“widespread voter apathy, resignation, and nonparticipation in the political sphere” is 

verantwoordelijk voor het ontstaan van een dystopische stemming die voortaan de 

contemporaine Europese maatschappij bepaalt. (Marder & Vieire 2012: ix).  

De wereld na de dood van God vervalt in een religieus nihilisme dat niet hetzelfde 

religieus nihilisme is als voor het christendom. Nu is er namelijk een opsplitsing in radicaal 

en passief nihilisme als gevolg van de Verlichting (Diken 2009: 35). Door de opkomst van de 

rationele moderniteit kon er geen nieuw escapisme meer ontstaan en viel de zinloosheid 

van het bestaan niet langer te ontkennen. Dit gaf uiting aan een “negative valuation of 

actual existence” die het radicaal en passief nihilisme verenigden, hoewel ze sterk 

verschillen qua aanpak (Marder & Vieire 2012: ix). Het radicaal nihilisme was van mening 

dat de bestaande politieke en sociale instituten moesten verdwijnen en plaatsmaken voor 

nieuwe zodat de huidige neerval in de kiem kon worden gesmoord. Het passief nihilisme 

daarentegen was het geloof in idealen en waarden verloren, waardoor alle nadruk op ratio 

en kennis kwam te liggen. Beide vormen van nihilisme bekritiseerden dus het huidige 

beleid en “exemplif[ied] wat is needed to transform it” (Moylan 2000: 199). Daarin komen ze 

overeen met kritische dystopieën, waarin er zowel verzet wordt verwoord tegen de falende 

maatschappij als hoop wordt geboden door “a utopian horizon that appears in the text – or 

at least shimmers just beyond its pages” (Moylan 2000: 196). Zowel de kritische dystopie als 

het radicaal en passief nihilisme gaan dus voorbij aan het pessimisme van voordien door de 

fouten van de huidige maatschappij te belichten en te ijveren voor verandering (Moylan 

2000: 199). Marder & Vieira merken binnen het nihilisme en de dystopie dezelfde strategie 

op om die verandering te bewerkstelligen: namelijk “deepening or working through […] 

their negative and critical energies for the project of social and political change, preventing 

their fossilization into a pessimistic and resigned outlook where all possibilities have been 

preemptively foreclosed” (2012: x). Beide vormen bieden zicht op hoop die “for the first 
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time, [is] detached from its divine or messianic roots and placed in the hitherto unforeseen 

possibilities of human togetherness” (Marder & Vieira 2012: x). Er kan dus worden gezegd 

dat sinds de dood van God het nihilisme én de kritische dystopie ingang vonden in de 

maatschappij en sindsdien ook een prominente plaats innamen in de maatschappij.  

 Nietzsches gedroomde synthese tussen het radicaal en het passief nihilisme in het 

anti-nihilisme valt samen met de opkomst van de utopie, meer bepaald met de kritische 

utopie waarin de politieke en sociale malaise geproblematiseerd wordt en een utopische 

oplossing geboden wordt (Moylan 2000: 82). Marder & Vieira merken op dat de “utopia 

takes us back to the drawing board and reactivates the constituting moment of politics 

when the possibility of reinventing the topos of our existence gains a new lease on life” 

(2012: xii). Er valt dan ook wat voor te zeggen dat deze utopieën een zeker bewijs zijn van 

een groeiend besef van de nihilistische dreiging. Zoals Nietzsche in Der Wille zur Macht zei, 

had de achttiende eeuw – de eeuw van de Verlichting – gezorgd voor “gifts” zoals de 

“utopia, [...] [and] the deification of nature” (1967: 61). In 2.3. werd al duidelijk dat die 

hernieuwde band tussen de mens en de werkelijke wereld volgens Nietzsche essentieel zijn 

voor de vooruitgang van de mens en de evolutie naar anti-nihilisme (2006: 6). De dood van 

God had een lacune gelaten qua zingeving van het leven, maar wanneer de mens tot het 

besef komt dat er een zingeving te vinden is in het leven zelf, evolueert de mensheid naar 

het anti-nihilisme waarin de natuur opnieuw centraal komt te staan (Nietzsche 2006: 6). Dat 

er kritische utopieën worden geschreven waarin wordt gewezen op de hedendaagse 

problematische onderbouw van de maatschappij en er opnieuw wordt teruggegaan naar de 

werkelijke wereld en de natuur, maakt dit groeiende besef duidelijk. Dat is te zien in de 

opkomst van ecologische utopieën waarin wordt gewezen op de beschadigde band tussen de 

westerse maatschappij en de natuur (Kirk 2007: 86). De bekendste ecologische utopie is 

zonder twijfel Ecotopia van Ernest Callenbach, waarin kritiek wordt geuit op de 

consumptiemaatschappij en de schijnbare desinteresse in het milieu. Net zoals de meeste 

ecologische utopieën verscheen het boek in het laatste kwart van de twintigste eeuw, wat 

wijst op een bewustwordingsproces rond die tijd.  

Deel twee zal duidelijk maken dat het nihilisme en de reactie erop een onafwendbare 

rol spelen in het voortbestaan van de fictieve maatschappij. De zinloosheid van het bestaan 

alsook het mogelijk escapisme in religie beïnvloedt daarnaast de utopische al dan niet 

dystopische ervaring van de samenleving.  
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Deel 2. Dystopisch en nihilistisch Onderworpen10 
 

0. Inleiding 
 

Michel Houellebecq moet zowat Frankrijks beruchtste en bekendste hedendaagse auteur 

zijn. Als schrijver van succesvolle romans die niemand koud laten, slaagt hij er keer op keer 

in om de vinger op de wonde te leggen en mensen te ontroeren, te schofferen en te laten 

reflecteren. Martin de Haan, Houellebecq-kenner en vaste vertaler, noemt hem een 

“onheilsprofeet” die laat zien “wat de officiële propaganda en de reclame uit alle macht 

proberen te verhullen” (2015: 16). Houellebecq is met andere woorden het ‘enfant terrible’ 

van Frankrijk dat geen blad voor de mond neemt en zegt wat hij wil zeggen, ongeacht de 

politieke (in)correctheid ervan. Zo liet hij zich tijdens een ondertussen berucht interview 

met het literaire magazine Lire in 2002 ontvallen dat “la religion le plus con, c’est quand 

même l’islam”, een uitspraak die logischerwijs op bijzonder veel kritiek stootte. In 2015 

werd het onderwerp opnieuw aangekaart en liet Houellebecq verstaan dat zijn mening was 

veranderd: ‘Et l’islam, vous considérez toujours que c’est la religion la plus con?’ ‘Non, tout 

compte fait, après lecture approfondie du Coran, je suis sûr qu’on peut négocier’ (Cohen 

2015). Toch werd Houellebecq kort na het verschijnen van Soumission opnieuw bestempeld 

als islamofoob vanwege de thematisering van een geïslamiseerde Franse samenleving. Zijn 

voorgeschiedenis in combinatie met de actuele tegenstelling tussen enerzijds de 

secularisering van de westerse maatschappij en anderzijds de steeds groter wordende groep 

moslims, gaven de roman het stigma van haatdragend jegens de islam. Hoewel Houellebecq 

er snel bij was om dit ten stelligste te ontkennen, bleef het stigma toch hangen.  

In Onderworpen schetst Houellebecq het leven van François, een professor in de 

Franse letterkunde aan de Universiteit van Parijs III. Hij komt naar voren als een bijzonder 

passieve man die genoegen neemt met zijn beperkt sociaal en emotioneel leven, en niet 

echt geeft om de mensen rondom hem. Op de achtergrond van zijn passiviteit speelt zich 

een politieke crisis af die vanaf de laatste helft van het boek verschuift naar de voorgrond. 

Om te vermijden dat het Front National de presidentsverkiezing van 2022 wint, fuseren de 

Socialisten met het Moslimbroederschap. Dit nieuw gevormd politiek blok slaagt er 

vervolgens in om de meeste stemmen te krijgen waardoor Frankrijk voor het eerst in zijn 

geschiedenis een islamitische president krijgt. Als gevolg van de vernieuwde regering komt 

er onder andere een einde aan gendergelijkheid en mogen bijgevolg enkel mannelijke 

                                                      
10 Tenzij anders vermeld, komen de citaten in dit deel uit Houellebecq 2015. 
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moslims een hoge functie bekleden en worden vrouwen gedegradeerd tot huisslaaf.11 

François wordt aanvankelijk ontslagen aan de universiteit, maar bekeert zich tot de islam 

wanneer hij ontdekt dat die nieuwe richting in zijn leven “een nieuwe kans [...] is op een 

tweede leven dat weinig met het eerste te maken [zou hebben]; [hij] zou nergens spijt van 

hoeven te hebben” (234). 

Wat uit deze uiterst beknopte plotsynthese meteen opvalt, is dat het leven van het 

hoofdpersonage een interessante evolutie doormaakt. François krijgt op het einde van de 

roman een nieuwe kans die hem veel voordelen oplevert en die voor een breuk zorgt met 

zijn saaie en doelloze leven van voordien. Houellebecq bevestigde in Knack dat François’ 

bekering als “een wending ten goede” moet worden bestempeld (Dessing 2015). Dat wijst al 

in de richting van een kritische dystopie, waardoor de islamisering van Frankrijk kan 

worden gezien als de “utopian horizon” die de “dystopian future” zal voorkomen (Stillman 

2001: 366-367). Houdt het dan steek om een boek waarin de islam wordt afgebeeld als 

redding van de maatschappij te bestempelen als islamofoob? Waarschijnlijk niet. Ik zal 

Houellebecqs Onderworpen in het licht van een potentieel utopische/dystopische dimensie 

analyseren en de bepalende rol van het nihilisme daarbij uitvoerig belichten. Om dat te 

doen, kijk ik in de eerste plaats naar de mogelijke classificatie van de roman als zijnde 

dystopische of utopische literatuur. Daarvoor besteed ik logischerwijs aandacht aan de 

algemene plotstructuur waarin de fictieve Franse samenleving toch wel een opmerkelijke 

evolutie doormaakt. Daarnaast ga ik dieper in op François’ ervaring van al die 

veranderingen en op de vraag of hij die als een verbetering dan wel een verslechtering van 

zijn wereld ziet. Uit die analyse zal blijken dat vanuit François’ perspectief de uiteindelijke 

evolutie van de samenleving overeenkomt met die van de kritische dystopie: het verhaal 

begint met een schets van de falende maatschappij waarin hij doelloos rondloopt, maar 

biedt – zoals het literaire genre behoort te doen – zicht op hoop door een verandering in 

het politieke landschap. Meer nog: de politieke omslag brengt een zodanige verandering 

teweeg in de maatschappij dat François opnieuw een zekere zingeving vindt.  

De oorzaak van de falende maatschappij alsook de zogenoemde redding ervan werd 

in 1887 al door Nietzsche voorspeld. Hij schreef toen dat “what I relate is the history of the 

                                                      
11 Het is belangrijk om op te merken dat de titel van de roman niet zomaar een titel is. Ten eerste is 
‘onderworpen’ de letterlijke vertaling van het Arabische woord ‘islam’ en voorspelt daarmee de 
maatschappelijke onderwerping aan de islam. Het verwijst ook naar de daaruit volgende gedwongen 
onderwerping van vrouwen aan de patriarchale hervormingen, aangezien ze niet langer zelf kunnen beslissen 
hoe ze hun leven willen inrichten. Ten tweede kan de titel in een ruimer licht worden gezien als de algemene 
toedekking van het nihilisme. Het reflexieve ‘zich onderwerpen’ betekent immers “zichzelf overgeven aan het 
gezag”, iets wat telkens weer werd gedaan om te ontsnappen aan het nihilisme 
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next two centuries […]: the advent of nihilism” (1967: 3). Wetende dat de gebeurtenissen in 

Soumission zich afspelen in 2022, lijkt Nietzsches waarschuwing wel degelijk uit te komen. 

Wanneer François’ persoonlijkheid grondig wordt bestudeerd, is duidelijk te zien dat het 

nihilisme zich meester heeft gemaakt over de westerse maatschappij en de geesten van de 

inwoners diep heeft doordrongen.  

Dat gedeelde pad van Onderworpen en Nietzsche splitst zich echter wanneer de 

‘oplossing’ ter sprake komt. Voor Nietzsche moest de maatschappij het nihilisme ‘an sich’ 

aanvaarden om zo tot het anti-nihilisme te kunnen komen en te beseffen dat de zingeving 

niet gezocht moet worden in een ideale, imaginaire wereld maar wel in de werkelijke 

wereld. De maatschappij in Onderworpen was op de goede weg – het religieuze nihilisme was 

al opgesplitst in het radicale en passieve nihilisme – maar net voor de laatste halte vond er 

een complete ommezwaai plaats en werd het nihilisme opnieuw toegedekt door een fictieve 

zingeving die gestoeld was op een imaginaire en escapistische wereld. 

Voor de analyse ga ik chronologisch te werk, in de hoop dat François’ evolutie 

duidelijk naar voren komt. De opbouw van het verhaal is daarenboven belangrijk om de 

maatschappelijke verandering te kunnen zien in het licht van François’ gedachtegang.  
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1. Voor de verkiezingen: François, de passieve nihilist 

Het is al duidelijk van voor het eigenlijke begin van het verhaal: François is een nihilist die 

een bijzonder eenzaam leven lijdt. Op de avond van zijn doctoraatsverdediging zat hij alleen 

thuis en besloot hij dat het beste deel van zijn leven waarschijnlijk ten einde was (2015: 8). 

Hoe pessimistisch dit moge klinken, het is de mentaliteit die zijn studententijd tekende. 

Hoewel hij aanvankelijk nog hoop hield voor een verhoging van zijn levenspeil, kwam hij al 

snel tot de conclusie dat een jeugdig enthousiasme toch nooit iets voor hem was. François 

omschrijft dit nihilistisch levensgevoel als volgt: 

Het idee van jeugd impliceerde, zo leek me, een zeker enthousiasme ten aanzien van het 

leven, of misschien een zekere opstandigheid, dat alles vergezeld van een op zijn minst vaag 

gevoel van superioriteit ten opzichte van de generatie die geacht werd plaats te maken voor 

de jouwe; iets dergelijks had ik bij mezelf nog nooit gevoeld. (13)  

Daarnaast reduceerde hij zijn groep vrienden tot “bepaalde medestudenten [...] met 

wie [hij] in de pauze tussen de colleges eventueel zonder weerzin een kop koffie of een 

biertje kon gaan drinken” (13). Ook zijn sociaal leven en seksuele escapades zag hij als 

“volstrekte nietigheid” (15). In de jaren na zijn benoeming tot docent bouwde hij relaties 

met studentes van de vakgroep op, maar maakte er telkens een einde aan vanuit “een soort 

ontmoediging of terneergeslagenheid”: “ik voelde me niet echt meer in staat een 

liefdesrelatie te hebben en wilde elke teleurstelling, elke ontgoocheling vermijden” (17). 

Net zoals de passieve nihilisten probeert François om “the exertion of affects” te ontlopen 

en verkiest hij “to stay detached” (Nietzsche 1967: 159). Ook het leven als professor slaagt er 

niet in François zin in het leven te geven. Zijn intellectuele hoogtepunten waren “meer dan 

tien jaar geleden”, de lessen waren al voorbij zonder dat hij het gevoel had echt te zijn 

begonnen en de collega’s waren ook niet echt je dat – “Hij concentreerde zich op zijn 

waterpijp, [...] wat mij de gelegenheid gaf om discreet op mijn horloge te kijken en te 

constateren dat het nog maar halfelf was” (37; 22). Het liefst van al zou hij thuis zitten, een 

kant-en-klare maaltijd in de microgolfoven opwarmen en zich met een glas wijn voor de 

televisie installeren; hij had immers “een assortiment Indiase magnetronmaaltijden en drie 

flessen rode huiswijn gekocht” (42). Daar is hij “enclosed and concealed by his solitude”, iets 

wat hij in sterke mate verkiest boven alle sociale verplichtingen die bij zijn job horen 

(Nietzsche 1967: 469). 

François raakt dermate verveeld dat hij zich begint af te vragen “in hoeverre [...] een 

leven rechtvaardiging nodig” heeft, en of zijn leven dan wel voldoende is om 
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gerechtvaardigd te worden (37). Met het wegvallen van de goddelijke wereld die duidelijk 

stipuleerde welke levens gerechtvaardigd waren, is de mens immers in een zinloos dal 

gevallen. Er zijn geen zekerheden meer, waardoor het nog moeilijker is om te bepalen wat 

juist en wat fout is. In François’ ogen lijkt de maatschappij zich al gedeeltelijk te hebben 

neergelegd bij de dood van God, wat onvermijdelijk heeft geleid tot een nihilistische 

bevolking die aanvaardt dat ze “doodgaa[t] omdat ze doodgaa[t]” (37). Hoewel de meeste 

mensen bijgevolg “leven omdat ze leven en dat is alles”, vindt François dat hij “een klein 

beetje beter moest doen” (37).  

Toch blijft François nog lange tijd als een robot in het leven staan. “In afwachting 

van de dood” kunnen “de bronnen van afleiding [zoals] [...] politiek en oorlog” hem niet 

begeesteren; hij voelt zich “net zo geëngageerd als een toilethanddoek” (39). Alle 

maatschappelijke polemieken hebben niet de minste waarde voor hem. Hij observeert wat 

er gebeurt, maar registreert dit allemaal zonder enig gevoel erbij te krijgen. Als passieve 

nihilist leeft hij als het ware zonder echt te leven, het leven kent geen waarden of idealen 

meer. Diken noemt dit een “narcotization of the will” waardoor het leven wordt 

gereduceerd tot “a narcotic, an anesthetic, quiet, peace” (2009: 23). Als passieve nihilist wil 

François niet nadenken over de waardeloosheid van zijn bestaan, en zoekt hij bewust die 

“narcotization of the will” op door overmatig te drinken. Zoals in het vorige deel duidelijk 

werd, ziet Nietzsche deze evolutie als een logische en noodzakelijke evolutie, het is dan ook 

essentieel voor de vooruitgang van de mensheid dat de zinloosheid en doelloosheid van het 

bestaan “no longer generates a crisis but is now accepted as a matter of fact” (Nietzsche 

1967: 9; Diken 2009: 23). En dat is net wat François doet. Hij beseft dat het leven zinloos is, 

dat hij leeft in een “world without values”, en hij vraagt zich dan ook af waarom hij dan nog 

maar enige moeite zou moeten doen om een gesprek te onderhouden met saaie collega’s of 

vriendinnetjes met wie het toch niets wordt (Diken 2009: 23).  

Hoewel François het liefst alleen in zijn appartement zit, heeft hij af en toe toch 

nood aan menselijk contact. Zo onderhoudt hij een opmerkelijke relatie met Myriam, een 

oud-studente en ex-vriendin, om toch een beetje spanning en liefde in zijn leven te houden. 

Op een van hun afspraakjes merkt ze op dat hij er “niet depressief” uitziet, maar wel 

slechter: “je hebt [...] een soort abnormale oprechtheid, [...] een ongeschiktheid voor de 

compromissen die mensen sluiten om te kunnen leven” (32). En daarmee wordt duidelijk 

dat hij getekend is door het nihilisme, door de zinloosheid van het bestaan. Een perfecte 

illustratie daarvan is te vinden in het begin van het eerste hoofdstuk, wanneer François 
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Myriam uitnodigt op zijn appartement omdat hij “niet zo’n zin [had] om uit eten te gaan”; 

hij besluit dan maar om sushi te bestellen (30). Als passieve nihilist slaagt François er niet in 

om de gevoelens van Myriam te lezen – hij leeft immers in “a meaningless and 

disappointing world in which life and art, body and image, are interchangeable categories” 

–, waardoor het romantische potentieel van de avond in de kiem wordt gesmoord (Diken 

2009: 11). Zijn interesse in Myriam blijkt bovendien bijzonder beperkt te zijn, en hij gaat 

zelfs elke echte conversatie uit de weg – hij is “opgelucht” wanneer er een algemeen 

onderwerp wordt aangesneden (32). Dat leidt onvermijdelijk tot gênante stiltes waarna 

Myriam besluit om naar huis te gaan, maar niet zonder François mee te delen dat het haar 

spijt: “Het spijt me, het spijt me echt dat je er zo aan toe bent, François. [I]k zou graag iets 

willen doen maar ik zie niet wat, je geeft me geen enkele kans” (33).  

De geatomiseerde en asociale levensstijl van François wordt hier duidelijk in de hand 

gewerkt door de geneugten van de moderniteit en dat doet dystopisch aan. Binnen de 

consumptiemaatschappij is een directe wensvervulling mogelijk, wat bijgevolg betekent dat 

voor de passieve nihilisten – zoals François – de wereld een “world of pleasure without 

desire” wordt (Diken 2009: 12). In deze scène alleen al vinden we kant-en-klare maaltijden, 

aan-huis-geleverde sushi, en een vrije seksuele omgang. De uitkomst van de avond staat 

voor François dan ook al vast: seks met Myriam. Alle gesprekken tussen de verwelkoming 

en de uiteindelijke seks zijn er te veel aan: “Trouwens, ze had haar dijen een beetje uit 

elkaar gedaan in afwachting van mijn antwoord, dat was lichaamstaal dat, we droomden 

niet” (31). Wanneer de avond niet verloopt zoals hij had gehoopt, ontstaat er een prachtige 

gedachtestroom die aantoont hoe nihilistisch en dystopisch hij in de wereld staat: 

En ik had nog altijd geen zin om een kind bij haar te verwekken, de taken te verdelen of een 

kangoeroedraagzak te gaan kopen. Ik had niet eens zin om te neuken, of nou ja ik had een 

beetje zin om te neuken maar ook een beetje zin om dood te gaan, ik wist het kortom niet zo 

heel goed meer, ik voelde een lichte misselijkheid opkomen, waar bleef die godverdomde 

Rapid’Shushi? Ik had haar moeten vragen me af te zuigen, op dat precieze moment, dat zou 

onze relatie een tweede kans hebben gegeven, maar ik liet de ongemakkelijke sfeer wortel 

schieten, van seconde tot seconde verder om zich heen grijpen. (33) 

Deze dystopische uitvergroting van de nihilistische moderniteit laat duidelijk zien 

dat François als “an indifferent egoist” het logische gevolg is van een samenleving die alle 

richting kwijt is in deze geavanceerde tijd (Nietzsche 1967: 198). Met de dood van God stond 

het leven niet langer in teken van God, waardoor er een persoonlijke vrijheid ontstond 
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waarmee individuen moesten leren omgaan. Bovendien zijn alle zekerheden ontmaskerd als 

leugen en is het individu aangewezen op zichzelf als enige zekerheid. Voor Nietzsche was 

het dan ook niet onlogisch dat het individu het verlies van waarden aanvankelijk 

compenseerde “by turning inward”, maar uiteindelijk moet er wel aan voorbij worden 

gegaan in de vorm van een aanvaarding van het nihilisme (1967: 203).12 Ook bij François gaat 

het niet langer om de zoektocht naar hogere waarden of een mogelijk zingeving van het 

leven, maar wel om de instandhouding van zijn eigen status-quo, van zijn passieve en 

asociale levensstijl. En dat wordt bestendigd en uitvergroot dooor de hedendaagse 

samenleving en moderniteit. In Soumission wordt François letterlijk van een 

maatschappelijk engagement gehouden door een disfunctionele microgolfoven; de moderne 

verwencultuur saboteert als het ware François’ poging om het passief nihilisme te 

overkomen en tot het anti-nihilisme te komen:  

Tijdens het debat zelf zat ik flink te kloten, nou ja, vooral mijn magnetron zat te kloten, hij 

kwam met een nieuwe manier van functioneren op de proppen (razendsnel ronddraaien en 

daarbij een haast subsonisch geluid voortbrengen, maar zonder het eten te verwarmen) 

waardoor ik mijn Indiase packages in de koekenpan moest afmaken en een groot deel van de 

uitgewisselde argumenten miste. (42) 

Ik had mijn lesje geleerd door het laatste debat, dat ik vanwege mijn magnetron amper had 

kunnen volgen, en dit keer dus tarama, hummus, blini’s en viskuit gekocht; de avond ervoor 

had ik twee flessen rully koud gelegd. (58) 

Nietzsche zag de Europese democratie als verantwoordelijk voor “a release of 

laziness, of weariness” (1967: 399). Het passief nihilisme was verantwoordelijk voor een 

zekere verveling, voor een leven “in which happiness is separated from action and reduced 

to passivity” (Diken 2009: 26). Aldus wordt duidelijk dat de passief nihilistische 

ingesteldheid van François bijzonder goed aardt in de voorlopig dystopisch ogende 

samenleving. Of Houellebecq daarmee een verwittiging formuleert van wat er kan gebeuren 

als er niet snel veranderingen komen, zal in de volgende stukken duidelijk worden.  

In de periode voor de verkiezingen valt het op dat niet alleen François, maar ook de Franse 

bevolking gekenmerkt wordt door een passiviteit die in stand wordt gehouden door de 

                                                      
12 Dergelijke aanvaarding gebeurt pas nadat het radicale en passieve nihilisme zich hebben gemanifesteerd, en 
er vervolgens een synthetisering van beide vormen begint te ontstaan in de vorm van het anti-nihilisme. 
Passieve nihilisten zijn dermate teleurgesteld in de wereld dat ze zich terugtrekken, het kan hen allemaal niet 
veel schelen (Stoiescu 2012: 19). Radicale nihilisten daarentegen gaan tegen beter weten in toch op zoek gaan 
naar een zin het leven. 
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media. Zo merkt François op dat de media de eerste gewapende rellen uitvoerig en 

choquerend in beeld hadden gebracht, maar dat er “nu steeds minder over [wordt] 

gesproken; het [lijkt] allemaal banaal geworden’’ (43). Meer nog, het aanhoudend “geweld 

in de voorsteden en de etnische rellen [...] werd[en] gewoon doodgezwegen”: “In het 

algemeen leken de mensen het onderwerp beu te zijn, en in het milieu waarin ik verkeerde 

was men het nog eerder beu geraakt dan elders; ‘wat gebeuren moet’ zou gebeuren, zo kon 

je het algemene gevoelen samenvatten” (44). Wanneer een onderonsje tussen François en 

twee collega’s wordt onderbroken door geweersalvo’s en explosies, kan hun reactie niet 

meer typerend zijn voor de net geschetste apathie: “‘Het is de eerste keer dat het knalt in 

Parijs,’ constateerde Lempereur op neutrale toon. [...] ‘Goed, ik geloof dat ons danspartijtje 

een vroegtijdig einde gaat krijgen,’ zei Alice lichtvoetig.”  

 Dergelijk passief gedrag heeft veel weg van de blinde collectiviteit die iedere 

utopische en dystopische samenleving tekent. Zoals Peyton E. Richter in Utopia/Dystopia? 

(1975) zegt, zal een te grote uniciteit leiden tot een “loss of individual identity” en een 

overregulatie van alle aspecten van het leven (1975: 7). De ideale burger in een utopische en 

dystopische samenleving is dan ook iemand die zich geen vragen stelt omtrent zijn 

samenleving maar leeft in een “state of complete acquiescence” (Cassirer 1946: 286). 

Dergelijke berusting in de maatschappelijke situatie vinden we niet alleen terug bij 

François, maar ook – zo blijkt uit François’ perceptie ervan – bij de rest van de bevolking. Zo 

voeren twee leden van de mobiele eenheid “een geanimeerd gesprek” tijdens explosieve 

rellen en “doen [ze] alsof er helemaal niks is gebeurd” (50). Lieven De Cauter merkt op dat 

zo’n blinde collectiviteit zorgt voor een atomisering van de bevolking, wat op zijn buurt 

onvermijdelijk leidt tot een capsulaire beschaving waarin de persoonlijke ‘capsules’ 

“eilanden [zijn] van orde in een universum van stijgende wanorde” (2004: 74). De individuen 

trekken zich net zoals de passieve nihilisten terug uit de wereld, met een inkapseling van 

het zelf tot gevolg.  

 Zowel het dystopische als het passief nihilistische wordt aangetroffen bij François en 

de Franse bevolking in Soumission. Het kan niet worden ontkend dat hij een exponent is van 

het nihilisme en er daardoor niet in slaagt om enige zin in het leven te vinden. De 

uitzichtloosheid van zijn bestaan wordt daarenboven nog versterkt door de dystopische 

maatschappij die er niet in slaagt om zich te onttrekken aan dat nihilisme. De blinde 

collectiviteit die zich de laatste jaren steeds prominenter manifesteerde, versterkte het 

passief nihilisme in die mate dat er alleen nog maar meer doelloosheid en passiviteit 
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ontstond. “[T]he problem is that modern technology more and more makes us passive 

observers and consumers, and less and less active players,” aldus Lars Svendson in A 

Philosophy of Boredom (2005: 29). De moderniteit heeft het leven zodanig ‘gemakkelijk’ 

gemaakt, dat passiviteit genormaliseerd lijkt te zijn. Het passief nihilisme dat zich meester 

maakte van François zou idealiter worden geleid en opgelost door een utopische 

samenleving, maar de dystopische maatschappij uit Soumission slaagt daar absoluut niet in. 

Simpel gezegd houdt dit in dat het nihilisme kan worden overwonnen door een sterke 

samenleving waarin radicale en passieve nihilisten samenwerken om tot een anti-nihilisme 

te komen, maar dat een zwakke samenleving vervalt in een passiviteit die – zoals in de 

volgende delen duidelijk wordt – een escapistische toedekking van het nihilisme in de hand 

werkt. 

2. Tijdens de verkiezingen: François, de radicale nihilist – of toch niet? 
 
De dag na de eerste verkiezingsronde merkt François op dat zijn anders zo amorfe en 

apolitieke studenten zich gespannen en angstig gedragen. De dreigende politieke 

aardverschuiving had de passiviteit van de studenten in één klap in gevaar gebracht, en dat 

hadden ze maar al te goed door. De collega’s daarentegen zijn nog steeds even onverschillig 

en “kunnen zich niet eens voorstellen dat een politieke ontwikkeling ook maar enig effect 

op hun carrière kan hebben”; “voor hen [lijkt] er geen enkel probleem te zijn” (61). Ook de 

huidige politici ondernemen geen actie en “wachten gewoon af” (66). Hoewel de jongere 

generatie beseft dat er iets op til is, blijft de oudere generatie zich schijnbaar wentelen in 

een passief nihilisme. 

 Wanneer François tot dit besef deze realisatie komt, “knapt er iets in [hem]” (68). Hij 

is zijn “eigen subtiliteit en gematigdheid ineens heel erg beu” en wil “direct in de aanval” 

gaan (68). Een gesprek met Lempereur, een collega, bracht hem ertoe te vluchten naar een 

plek buiten de stad, “tot het stof is neergedaald” (69). Frankrijk stevent namelijk “net als de 

andere landen van West-Europa al heel lang op een burgeroorlog af, dat was zonneklaar” 

(92). De Europese dystopische samenlevingen kregen stuk voor stuk te maken met een 

“utopian horizon” die de politieke en sociale structuren wou doorbreken, en dat in de vorm 

van een “political movement that threatens to transform the entire order” (Moylan 2000: 

xiii). Zo’n omverwerping van de huidige dystopische situatie zou voor François langzaam 

maar zeker een utopische kleur krijgen. Binnen de huidige nihilistische maatschappij liep 

hij doelloos verloren in het leven, en “was er nauwelijks nog iets waar [hij] van genoot” (78); 

dat was hij nu beu. 
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 Dat de maatschappij op het punt staat een buitengewone verandering door te 

maken, staat als een paal boven water: ofwel het Front National ofwel de 

Moslimbroederschap zal de presidentsverkiezingen winnen en beide partijen zullen enorme 

veranderingen doorvoeren. François was er lange tijd van overtuigd geweest dat “het 

overgrote merendeel van de Fransen berustend en apathisch bleef”, maar hij heeft zich 

vergist (92). De jongere generatie wil zich niet zomaar aan de kant laten schuiven, waardoor 

de burgeroorlog tussen enerzijds jonge nationalisten en anderzijds confessionalisten een 

feit is:13 

[D]e rellen waren begonnen, je zag heel beweeglijke groepjes gemaskerde mannen, 

gewapend met aanvalsgeweren en stenguns; een paar etalageruiten waren gesneuveld, hier 

en daar brandden auto’s, maar de beelden, gefilmd in de stromende regen, waren van heel 

slechte kwaliteit, je kon je onmogelijk een helder idee vormen van de tegenover elkaar 

staande krachten. (96) 

François besluit vervolgens te vluchten, zonder plan of precieze bestemming, hij 

heeft “alleen het vage gevoel dat [hij] er goed aan deed naar het zuidwesten te gaan” (99). 

Dat er iets “aan het gebeuren [is] in Frankrijk” wordt al snel duidelijk wanneer hij in een 

tankstation “de caissière liggend op de vloer in een plas bloed [vindt], met haar armen voor 

haar borst geklemd in een futiele poging zich te beschermen”, en buiten “twee jonge 

Noord-Afrikanen” ziet liggen die “ontegenzeglijk dood” zijn (102). Ook wanneer hij verder 

rijdt, wordt het hem duidelijk “dat de mensen zich ongetwijfeld [hebben] teruggetrokken in 

hun huizen om precies dezelfde reden waarom [hij] uit Parijs was weggegaan: het 

voorgevoel van een dreigende ramp” (103). Uiteindelijk huurt hij een kamer in het Relais du 

Haut-Quercy, in Martel, waar hij de uitkomst van de verkiezingen afwacht; hij komt er 

overigens zijn collega Marie-Françoise en haar man Alain Tanneur tegen.  

Het lijkt geen onlogische keuze voor François om als passieve nihilist te vluchten 

voor het geweld. Actie ondernemen is niets voor hem, waardoor hij zware confrontaties ten 

allen tijde uit de weg zal gaan. Ook zijn collega’s, die onverschillig reageerden op de 

voorlopige resultaten, zijn weggevlucht of houden zich nog meer dan anders afzijdig. 

Nietzsche omschreef het passief nihilisme dan ook als “the weary nihilism that no longer 

attacks” en zag het als “a sign of weakness” (1967: 18). De burgeroorlog in Parijs tussen 

nationalisten en confessionalisten kan in het licht van Nietzsches onderverdeling van 

                                                      
13 Met ‘confessionalisten’ verwijs ik naar de stemmers voor de Moslimbroederschap, een partij die het 
confessionalisme aanhangt en bijgevolg de scheiding tussen kerk en staat wil ongedaan maken. 
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negatief nihilisme in radicaal en passief nihilisme gezien worden als een strijd tussen 

radicale nihilisten en confessionalisten. Net zoals de passieve nihilisten – die wegvluchtten 

van deze strijd – zijn de radicale nihilisten tot de conclusie gekomen dat God en de ideale 

wereld slechts illusies zijn, maar verschillend is dat de radicalen de bestaande structuren 

omver willen gooien. Zij menen dat hun idealen en waarden niet tot stand kunnen komen in 

het huidige politieke en sociale klimaat – ze hebben “values without a world” – waardoor 

een opstand de enige oplossing is (Diken 2009: 29). Aangezien passieve nihilisten 

wegvluchten van de strijd tussen radicale nihilisten en confessionalisten, lijkt Nietzsches 

gedroomde uitkomst in het anti-nihilisme opeens ver weg.  

François’ doctoraat over Joris-Karl Huysmans had een jarenlange obsessie met de Franse 

“asceet en estheet” op gang gebracht (Schilders & Van Kempen 1996: 7). “Gedurende alle 

jaren van [zijn] naargeestige jeugd” was Huysmans “een metgezel, een trouwe vriend” 

geweest wiens levensloop François’ latere leven nog sterk zou beïnvloeden (8). Zo was de 

Franse auteur volgens Schilders & Van Kempen “op zoek naar een wereld die nog ruimte 

liet voor mystiek als tegenhanger van burgerlijkheid”; hij wou weg van de “cijfers van het 

ministerie”, “van de geruchten in de kranten van Parijs” (1996: 7). Deze escapistische wens 

leidde er uiteindelijk toe dat Huysmans zich bekeerde tot het katholieke geloof, en net dat 

aspect van Huymans’ leven houdt François het meeste vast. Wanneer François vlucht, 

mijmert hij dan ook zoals Huysmans over de voordelen van een religieus leven. In een 

wereld waarin God dood is, kan er niet worden ontsnapt aan de harde realiteit dat er geen 

hoger doel is, dat het lijden geen zin heeft, en dat het individu op zichzelf is aangewezen om 

zin in het leven te krijgen. Bovendien kabbelt de geseculariseerde maatschappij voort 

“without revaluating our values” waardoor “the problem [becomes] more acute (Nietzsche 

1967: 19). In de poging om het nihilisme te ‘negeren’, slaagt de dystopische samenleving er 

niet in de schijnbaar broodnodige richtlijnen des levens mee te geven, waardoor het 

nihilisme zich nog sterker kan meester maken over de bevolking. Zoals Nietzsche in Der 

Wille zur Macht zegt, ligt de aantrekkingskracht van religie net in het feit dat die wel 

richtlijnen geeft – “[the herd] is incapable of leading itself, it needs a ‘shepherd’” (1967: 

160). François merkt dan ook op dat er een “terugkeer van het religieuze” is in de 

samenleving (86). Hoewel de moderniteit ervoor heeft gezorgd dat de Europese bevolking 

het nihilisme onder ogen moest komen, kiest een aanzienlijk deel – volgens Nietzsche “the 

weaker and less secure” (1967: 38) – van die bevolking toch voor een escapistische 

bescherming van het nihilisme in het confessionalisme. Ook bij François zorgt het besef dat 
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zijn leven “een eindeloze kwelling [is]” ervoor dat hij begrijpt “hoe je je aangetrokken [kan] 

voelen tot” een religieus leven:  

[J]e [kan] je bevrijden van de uitputtende, droefgeestige opeenvolging van de kleine 

beslommeringen van het dagelijks leven [...] – met als extraatje, in het beste geval, het 

eeuwige leven. (79) 

 Daarnaast is het kenmerkend dat François zonder het op voorhand te weten in het 

dorpje Martel belandt. Dat dorp is namelijk vernoemd naar Karel Martel, die in 732 bij 

Poitiers de Moren heeft verslagen en zodoende “de islamitische expansie naar het noorden 

een halt toeriep” en “het ware begin van de christelijke middeleeuwen” inluidde (116). Ook 

in Martel werd er een overwinning behaald, en “als dank besloot [Martel] een kerk te 

bouwen” waarrond het dorp is gebouwd (116). Dat François – die steeds meer de voordelen 

van een religieus leven begint in te zien – de rellen tussen de radicaal nihilistische 

nationalisten en de confessionalisten komt uitzitten in dit symbolische dorp, is 

veelzeggend. In het dorp waar de islam eeuwen geleden werd tegengehouden, ontstaat bij 

François het besef dat de nihilistische maatschappij bijzonder dystopisch is en dat een 

islamitische maatschappij misschien wel een beter (utopisch) alternatief zou kunnen zijn. 

Voor hem is de kous dan ook af: “alles kan verdwijnen. Dat zwarte meisje dat daar op bus 21 

stond te wachten met haar krullenkop en haar kont strak in een spijkerbroek, kan 

verdwijnen” (71). 

Hoewel de omgooiing van de dystopische samenleving door zowel de radicale 

nihilisten als de confessionalisten gewenst is, kan hun invulling van de utopische uitkomst 

niet sterker verschillen. Dit toont nogmaals aan hoe allesbepalend het perspectief is om iets 

te bestempelen als zijnde een utopie of een dystopie. Terwijl de religieuze utopie voor de 

radicale nihilisten eerder dystopisch van aard is, zal de geseculariseerde utopie voor de 

confessionalisten even dystopisch zijn. Het belang van perspectief wordt nog duidelijker 

wanneer we Myriams kijk op de maatschappelijke veranderingen bekijken. De dreigende 

machtswisseling heeft haar familie immers aangezet om “weg te gaan uit Frankrijk” en te 

“emigreren naar Israël” (81). Ze vrezen dat er “in Frankrijk voor de Joden iets ergs te 

gebeuren staat [...], [a]ls er een moslimpartij aan de macht komt” (82). Dit fysiek escapisme 

betekent dat Myriam alles moet achterlaten, inclusief François, en “een heel leven in dertig 

kilo bagage [moet] proppen” (93). Dat allemaal om een nieuw leven te beginnen in Israël: 

“Maar wat heb ik in Israël te zoeken? Ik spreek geen woord Hebreeuws. Mijn land is 
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Frankrijk” (82). Vanuit het perspectief van Myriam zijn de maatschappelijke veranderingen 

dus allesbehalve utopisch, maar veeleer dystopisch. 

3. Na de verkiezingen: François, terugkeer naar de passiviteit 
 

Kort na de verkiezingsuitslag keert François terug naar zijn appartement, maar op aanraden 

van Tanneur trekt hij niet veel later naar Rocamadour, het eindpunt van “een van [de] 

beroemdste [bedevaartstochten] van het christendom” (126). Daar zou hij “echt [kunnen] 

navoelen wat een grote beschaving het middeleeuwse christendom was” en merken hoe 

mensen de nood voelen om zich te “verbinden met iets sterkers, met een mystiek van 

hogere orde” (126-127). En inderdaad, de “dromerige passiviteit” waaraan hij zich overgaf, 

vervaagde langzaam aan zijn individualiteit waardoor hij zichzelf “in het algemeen aan het 

verliezen” is en “in elk geval in een vreemde staat” verkeert (131;133). Desalniettemin 

besluit hij na meer dan een maand om opnieuw huiswaarts te keren, waar hij al snel wordt 

geconfronteerd met zijn “beschadigde, vergankelijke lichaam” (134). 

 In de weken na zijn terugkeer krijgt François enkele zware dompers te verwerken 

die zijn werk- en privéleven reduceren tot hoegenaamd niets en hij vervalt in een nog 

extremere vorm van het nihilisme. Als gevolg van de islamisering van de universiteit mag 

hij namelijk zijn onderwijstaken niet voortzetten en wordt hij vriendelijk bedankt voor 

bewezen diensten (141). Ook de contacten met Myriam “waren in de loop van de weken 

steeds schaarser en korter geworden” waardoor hij het gevoel begon te krijgen dat ze zich 

van hem los maakte (145). Uiteindelijk liet ze zelfs weten dat ze iemand had ontmoet (154). 

Om toch maar enigszins iets te voelen, doet hij beroep op prostituees, maar ook dat is “niet 

genoeg [...] om [hem] zin te geven in het leven” (148). De zinloosheid en doelloosheid van 

zijn leven zijn nu compleet en hij vraagt zich dan ook af: “Moest ik dan doodgaan? [...] [H]et 

enige wat ik besefte was dat ik er opnieuw alleen voor stond, met een afnemende levenslust 

en veel zorgen in het vooruitzicht” (148; 154).  

Als passieve nihilist is hij het vertrouwen en geloof in de waarden van de 

samenleving al een tijdje verloren, maar de recente ontwikkelingen hebben duidelijk 

gemaakt dat hij “niet genoeg [levenswil] [heeft] om weerstand te bieden aan de pijnen en 

zorgen die zich aaneenschakelen in het leven van de gemiddelde westerling” (163). Hij 

constateert dit “zonder [zich] wanhopig of bijzonder droevig te voelen,” want de westerse 

samenleving kent nu eenmaal zinloos lijden en daar kunnen we niet omheen (163). 

Huysmans had enkele decennia daarvoor met een soortgelijk pessimisme rondgelopen, 
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maar “hij had gekozen voor het radicalere exotisme van de goddelijkheid; maar van die weg 

snapte [François] nog altijd even weinig” (164).  

Hoewel François zich op het eerste gezicht lijkt neer te leggen bij de inherent 

dystopische en nihilistische samenleving, breekt hij enkele dagen later toch – “Op 19 

januari werd ik ’s nachts overweldigd door een onverwachte, onbedaarlijke huilbui” (164) – 

en vlucht hij opnieuw naar een christelijke plaats: “de abdij van Ligugé, waar Huysmans zijn 

oblatie had afgelegd” (164). In de hoop dat de abdij hem zingeving kan geven, verblijft 

François er drie dagen. Helaas merkt hij snel op dat zijn humeur verzuurt en dat “[i]n 

tegenstelling tot dat van Huysmans [zijn] hart niet verschrompeld en berookt [was] door de 

uitspattingen” (172). Hij keert dan ook teleurgesteld terug naar Parijs. 

Het is typerend dat François iedere keer zijn toevlucht zoekt in een plaats die sterk beladen 

is met christelijke symboliek. Als passieve nihilist is hij ervan overtuigd dat er geen 

waarden of idealen zijn in de wereld, maar toch is hij bijzonder geïntrigeerd door de 

christelijke waarden en zoekt hij als het ware de aantrekkingskracht ervan op. Zoals uit de 

vorige stukken al duidelijk werd, begint François het voordeel van een religieus leven in te 

zien en net dat wordt door de recente ontwikkelingen alleen maar bestendigd. Met het 

verlies van zowel zijn job als Myriam blijft hij achter met nog minder zin in het leven, en 

zoekt hij zijn toevlucht in het christendom. Helaas voor hem komt hij in de abdij tot het 

besef dat het toch allemaal niets voor hem is. 

Volgens Nietzsche zijn passieve nihilisten – zoals François – de zwaksten van de 

maatschappij en zodus ook de ‘gemakkelijkste’ slachtoffers van leugenachtige constructies 

zoals het christendom (1967: 18). Het christelijke geloof was in zijn ogen dan ook een 

“substitute for slow suicide” omdat de zwaksten worden afgeschermd van en beschermd 

voor de harde, nihilistische werkelijkheid: “ 

The species requires that the ill-constituted, weak, degenerate, perish; but it was precisely 

to them that Christianity turned as a conserving force; it further enhanced that instinct in 

the weak, already so powerful, to take care of and preserve themselves and to sustain one 

another. […] What is Christian altruism if not the mass-egoism of the weak? (1967: 142-143) 

Dat is wat er gebeurt in Soumission aangezien François keer op keer zijn toevlucht 

zoekt in het christendom nadat hij een emotioneel dieptepunt heeft bereikt en aan 

zelfmoord dacht. Toevlucht zoeken in geloof is volgens Johan Goudsblom haast een 

‘evidentie’ omdat de mens nu eenmaal zoekt naar de waarheid en de zin van het leven, en 

dat is precies wat religie zo aantrekkelijk maakt (1960: 127). Toch slaagt François er niet in 
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om de gezochte zingeving te vinden in het christendom, waardoor hij gedesillusioneerd 

terugkeert naar zijn “appartement waar niemand van iemand hield” (180). 

Hoewel de recente ontwikkelingen niet in het voordeel van François lijken uit te draaien, 

vindt Frankrijk wel een optimisme terug “dat het niet meer had gekend sinds het einde van 

de Trente Glorieuses, een halve eeuw eerder” (157). De dystopisch nihilistische samenleving 

waarin François niet aardt en die door zowel de radicale nihilisten als de confessionalisten 

werd gehekeld, was nu door die ene politieke machtswissel compleet omgevormd tot een 

haast utopische samenleving waarin criminaliteit “met maar liefst een factor tien [was] 

teruggedrongen”, de werkloosheidscijfers een vrije val maakten, en kinderbijslag fors 

opgewaardeerd werd (157).14 Bovendien werd de economie aangezwengeld door de 

implementatie van het distributivisme, een economische filosofie die “afstand nam van 

zowel het kapitalisme als het communisme” en stond voor een scheiding tussen kapitaal en 

arbeid (160). Al deze nieuwe impulsen zorgden er gradueel voor dat Frankrijk verschoof 

“naar een nieuw model samenleving” (161).  

 Ondanks het feit dat vrouwen in de vernieuwde samenleving minder zeggenschap en 

autonomie krijgen, lijkt deze evolutie ook in het voordeel uit te draaien voor de vrouwen. 

Tijdens een tweede diner bij Marie-Françoise en Alain Tanneur merkt François zelfs op dat 

Marie-Françoise “in blakende vorm” blijkt te zijn: “Als je haar zo bezig zag in de keuken, [...] 

kon je je moeilijk voorstellen dat ze paar dagen eerder nog doctoraatscolleges gaf” (119). In 

vergelijking met het eerste etentje valt het op dat Marie-Françoise nu niet langer deelneemt 

aan het gesprek maar enkel voor het eten en drinken zorgt. Ze heeft zich schijnbaar met het 

grootste gemak neergelegd bij een dienende functie. Ook “de massale uittocht van vrouwen 

uit de arbeidsmarkt – die zelf weer verband hield met de forse opwaardering van de 

kinderbijslag” – leek in de richting te wijzen dat vrouwen zich over het algemeen goed 

konden vinden in hun nieuwe positie (158). Voor François was dat een logische aanvaarding 

en berusting: “Natuurlijk verloren ze hun autonomie, maar fuck autonomy, ik moest 

toegeven dat ik zelf ook met gemak, en zelfs met heuse opluchting, afstand had gedaan van 

elke professionele of intellectuele verantwoordelijkheid” (178). De druk waarmee westerse 

vrouwen moesten omgaan, werd op slag weggenomen door een regering die hen niet eens 

                                                      
14 “Een ander direct succes was de werkloosheid, waarvan de cijfers een vrije val maakten. Dat kwam zonder 
enige twijfel door de massale uittocht van vrouwen uit de arbeidsmarkt – die zelf weer verband hield met de 
forse opwaardering van de kinderbijslag, om symbolische redenen de eerste maatregele die de nieuwe 
regering presenteerde. Het feit dat de uitkering niet meer gecombineerd mocht worden met beroepsmatige 
activiteiten had bij links aanvankelijk tot enig tandknarsen geleid; maar toen de werkloosheidscijfers bekend 
werden, was dat tandenknarsen snel opgehouden.” (157-158) 
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meer de kans gaf om te kiezen voor zo’n druk leven. Zo zouden vrouwen niet langer moeten 

ambiëren om zowel op professioneel als privé- en sociaal vlak een boeiend en succesvol 

leven te leiden:15 

Onder islamitisch bewind hadden vrouwen, of nou ja, vrouwen die knap genoeg waren om 

de begeerte van een rijke echtgenoot te wekken – in feite de mogelijkheid om praktisch heel 

hun leven kinderen te blijven. Kort na het verlaten van de kindertijd werden ze zelf moeder 

en doken ze weer onder in de kindersfeer. Hun kinderen werden groter, vervolgens werden 

ze grootmoeder, en zo ging hun leven voorbij. Er was maar een korte periode van een paar 

jaar waarin ze sexy ondergoed kochten en de kinderspeeltjes voor seksspeeltjes verruilden. 

(178) 

  Aldus wordt duidelijk dat het islamitische bewind de dystopische samenleving heeft 

omgevormd tot een gedroomde maatschappij waarin op politiek, sociaal en economisch 

vlak alles bijzonder vlot verloopt. Ook de Franse inwoners lijken zich goed te kunnen 

vinden in de vernieuwde samenleving. Vanuit het perspectief van Myriam, de maatschappij 

en de vrouw in het algemeen kan er dus worden gezegd dat de maatschappij er sterk is op 

vooruitgegaan en dat het een utopische verandering is. Vanuit het perspectief van François, 

daarentegen, is het een negatieve ontwikkeling die verantwoordelijk is voor het verlies van 

zijn laatste greintje zingeving. 

 

4. Vernieuwde maatschappij: vernieuwde François 
 

De passieve nihilist is – zoals Nietzsche zegt in Der Wille zur Macht – de zwakke schakel. In de 

aanvaarding van de schijnbare waardeloosheid en zinloosheid van het leven ligt namelijk 

het grootste gevaar, en dat toont François perfect aan. Net omdat de passieve nihilist wordt 

gekenmerkt door een “impartiality and coolness of judgment”, is niets echt de moeite 

waard meer (Nietzsche 1967: 158). Zo had François de “volstrekte nietigheid” van zijn 

sociaal leven nooit als problematisch gezien en had hij de (dreigende) politieke 

veranderingen slechts vanop een afstand in de gaten gehouden. Deze onpartijdigheid wordt 

                                                      
15 François moest nog voor de verkiezingen, tijdens een barbecue bij kennissen denken aan de druk die lag op 
de schouders “van alle westerse vrouwen”: “De fout was geweest om het op een vrijdagavond te organiseren, 
begreep ik meteen toen ik aankwam [...] en zijn vrouw op de wang kuste, ze had de hele dag gewerkt en was 
uitgeput thuisgekomen, bovendien had ze zichzelf opgefokt door naar de herhalingen van Een haast volmaakt 
diner op M6 te kijken en veel te bewerkelijke dingen te bedenken, de morieljesoufflé was hopeloos, maar op 
het moment dat duidelijk werd dat zelfs de guacamole zou mislukken, dacht ik dat ze in tranen zou uitbarsten, 
haar zoontje van drie begon te krijsen, en van Bruno [...] hoefde ze geen steun te verwachten. [...] [Z]ij had het 
gevoel dat ze zich ergens had laten naaien en dat het er met de jaren niet op vooruit zou gaan met de kinderen 
die groter werden en de professionele verantwoordelijkheden die haast automatisch toenamen, om nog maar 
te zwijgen van de aftakeling van het vlees. [...] Bruno en Annelise waren nu vast en zeker gescheiden.” (73-74) 
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door het verlies van zijn job en Myriam alleen maar versterkt, waardoor hij in een negatieve 

spiraal is terechtgekomen die onvermijdelijk op zelfmoord lijkt uit te draaien. Hij heeft 

niets meer te doen, voelt zich “dramatisch alleen” en wil “niets anders meer [...] dan wat 

lezen, om vier uur ’s middags naar bed gaan met een slof sigaretten en een fles drank” (195; 

206). Nog meer dan daarvoor gaat François zich terugtrekken uit de wereld omdat hij 

“prefers to stay detached” (Nietzsche 1967: 158). Hij vraagt zich bijgevolg af of hij “de 

elementaire moed [zou hebben] om zelfmoord te plegen” (206). Zijn huidige leven zou 

onvermijdelijk uitmonden in een “ongelukkig en eenzaam [...] doodgaan”, en dat besef 

maakt iets in hem los: “En als ik mijn boodschappen niet meer kon doen, wie zou ze dan 

voor me doen? De nacht zou nog lang zijn en ik voelde me dramatisch alleen” (206).  

François komt tot de conclusie dat hij niet alleen wil eindigen, waardoor hij op zoek 

gaat naar een zekere “sense of community” die hij niet in de huidige maatschappij vindt 

(Nietzsche 1967: 160). Glubb meent dat wanneer de samenhang van de nihilistische 

maatschappij in die mate is verzwakt, “men [looks] back yearningly to the days of ‘religion’, 

when the spirit of self-sacrifice was still strong enough to make men ready to give and to 

serve, rather than to snatch” (1978: 18). En dat is volgens Nietzsche een niet te 

onderschatten zwak punt van de passieve nihilist dat de weg vrijmaakt voor een 

confessionalistische bedekking van het nihilisme en zodoende het anti-nihilisme volledig 

ontmanteld.16 Nietzsche meent dat zulke samenlevingen afhankelijk zijn van een blinde 

collectiviteit die werkt volgens het principe “better to submit than to react”, waardoor 

iedere vorm van individualiteit opnieuw wordt uitgeschakeld. (1967: 159). Passieve 

nihilisten verlangen onbewust naar een coherente maatschappij waar ze, zoals François 

zegt, “het juk van het individuele bestaan [kunnen] af[leggen]” (79). Toch is het net zo’n 

begrenzing die ze nodig hebben om te kunnen functioneren in de maatschappij. Het geeft 

opnieuw waarden om na te streven, en een reden om in het leven te staan.  

Dat wordt duidelijk wanneer François’ dystopische hel tot een stop komt wanneer hij 

door Bastien Lacoue, het hoofd van de prestigieuze Pléiade-reeks, gevraagd wordt om “de 

bezorging van de werken van Huysmans” onder handen te nemen, en door zijn voormalige 

universiteit om zijn ambt opnieuw op te nemen. Lacoue drukt hem op het hart dat “gezien 

de algemeen erkende uitmuntendheid van [zijn] werk”, het niemand anders kan zijn dan 

                                                      
16 “When, following the instinct of the community, we make prescriptions and forbid ourselves certain 
actions. […] [T]he great decadence religions always count on the support of the herd. In itself, [...] the herd 
animal, it is even invaluable; but, incapable of leading itself, it needs a ‘shepherd – the priests understand that 
– The state is not intimate, not clandestine enough; ‘directing the conscience’ eludes it. And that is how the 
herd animal has been made sick by the priest.” (Nietzsche 1967: 160) 
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hij. Ook het universiteitshoofd Robert Rediger probeert hem op allerhande manieren te 

vleien – “[u] zou alleen makkelijke colleges hoeven te geven, [...] [h]et begeleiden van 

promovendi [...] zou u bespaard blijven” en “[t]ienduizend euro per maand” salaris (195; 

143) – waardoor François zich voor het eerst in zijn leven “begerenswaardig” voelt en als het 

ware “over een soort aura beschikt” (195). De nieuwe, islamitische maatschappij geeft 

François met andere woorden een kans om deel te worden van de ‘community’. De 

gesprekken met Rediger en andere ex-collega’s overtuigen hem steeds meer om “the same 

as others” te worden en te aanvaarden dat “de islam [...] de fakkel nu had overgenomen” als 

“nieuwe organische beschavingsfase” (Nietzsche 1967: 159; Houellebecq 2015: 216). De enige 

manier om verbondenheid te creëren is God, “waarmee alle afzonderlijke individuen dan 

verbonden zijn; en via die tussenweg ook met elkaar” (215). Het enige wat François dus 

hoeft te doen, is zich te bekeren tot de islam. 

Hoewel hij duidelijk overtuigd is van de voordelen van een religieus leven, zowel op 

spiritueel als op financieel en professioneel vlak, blijft hij toch twijfelen en zoekt hij het 

vertrouwde gezelschap van Huysmans op. Hij verdiept zich wederom in Huysmans’ 

bekering tot het christendom en komt tot het besef dat het “geen grote offers van 

[Huysmans had] gevergd]”: “hij had zijn eigen dienstmeid, [...] zijn bibliotheek, en zijn 

pakjes Hollandse tabak. [...] [H]ij beleefde daar zonder enige twijfel genoegen aan” (207). Het 

christendom biedt echter geen antwoord op “de metafysische vragen die Rediger had 

opgeworpen” en die wel door de islam worden beantwoord (208). Bovendien was het al tot 

François doorgedrongen dat het christendom niet de gezochte geborgenheid bracht. 

Daardoor wordt het opeens duidelijk dat hij “aan de verklaringen van Huysmans” niet veel 

zou hebben en besluit hij zich – in navolging van het gesprek met Rediger – te verdiepen in 

Tien vragen over de islam, “een eenvoudig, zeer efficiënt opgebouwd boek” (210). 

In dat boek “strooide Rediger met sussende opmerkingen om de schroom van de 

humanistische lezer weg te nemen, en liet hij niet na de islam te vergelijken met de ruwe 

herdersbeschavingen die eraan vooraf waren gegaan” (211). Net zoals Nietzsche wijst 

Rediger op de menselijke kuddedrang die telkens weer beantwoord wordt door een religie, 

want alleen een religie “kon tussen individuen een totale relatie bewerkstelligen” (215). Met 

de dood van God was het christendom echter ontmaskerd als een illusie, en “was de 

Katholieke Kerk niet meer bij machte om zich te verzetten tegen het zedenverval” (216). 

Bijgevolg was het volgens Rediger bijzonder logisch dat “de zusterreligie [van het 
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christendom], de islam, die recenter, eenvoudiger en authentieker was [...] de fakkel 

[overnam]”; “en waarom? [...] God had het zo besloten” (216; 217).  

Toch slaagt de islamitische handleiding er aanvankelijk ook niet in om François 

definitief over de streep te trekken, maar dat verandert wanneer hij het hoofdstuk over 

polygamie leest. In tegenstelling tot Huysmans kan hij zich namelijk moeilijk voorstellen 

dat hij het zonder “de genoegens van het vlees” moet doen (78). Wanneer hij te weten komt 

dat polygamie de enige manier is “om [de Scheppers] sublieme plannen te verwezenlijken” 

aangezien alleen maar de allerbeste mannen zijn “geroepen om hun zaad door te geven en 

de toekomstige generatie voort te brengen” (210). Het wordt nog aanlokkelijker wanneer 

Loiseleur, een bekeerde collega, opmerkt dat “hoogleraren onder de dominante mannetjes 

vallen”, en dus sowieso met meerdere vrouwen mogen trouwen (229). Het besef dat hij 

“zonder veel problemen drie vrouwen [kan] hebben” stemt tot nadenken, maar François wil 

er zeker van zijn dat hij met mooie vrouwen trouwt. Loiseleur stelt hem vervolgens gerust 

door te vertellen dat de islam werkt met koppelaarsters die “een soort evaluatie verrichten 

[...] en [het] uiterlijk [van de meisjes] afwegen tegen de sociale status van de toekomstige 

echtgenoten” (230). Die avond gaat François “lopend naar huis, maar zonder echt na te 

denken, eerder dagdromend in zekere zin”, en groeit het besef “dat er heel waarschijnlijk 

iets anders zou zijn” (231). Deze kans “op een tweede leven dat weinig met het eerste te 

maken [zou hebben]” liet hij niet aan zich voorbijgaan (234). Zodus wordt duidelijk dat 

François’ dystopisch nihilistische maatschappij is omgevormd tot een utopisch islamitische.  

François’ bekering brengt de schijnbaar broodnodige richtlijnen met zich mee waardoor hij 

voor het eerst sinds lang opnieuw gelukkig kan zijn en een nieuw, zinvoller leven kan 

beginnen. Aanvankelijk stond hij bijzonder apatisch in de wereld en ontbrak iedere richting 

en zin in zijn leven, maar met de politieke machtsverschuiving komt daar opeens 

verandering in. Ook de Franse maatschappij herleeft volledig en kent voor het eerst sinds 

lang opnieuw glorieuze tijden. De westerse maatschappij was dus aanvankelijk eerder 

disfunctioneel, en bestendigde de passieve neiging en isolatiedrang van vele inwoners – 

voornamelijk van de passieve nihilisten. Met de opkomst van de Moslimbroederschap 

ontstond er echter een utopisch zicht op hoop, wat later werd bevestigd toen Ben Abbes de 

eerste islamitische Franse president werd en de maatschappij opnieuw floreerde. Deze 

evolutie is volledig conform de kritische dystopie, aangezien er initieel een “deeply 

negative portrayal of the brave new world of late-twentieth-century capitalism” plaatsvindt 

waarin Houellebecq het sociaal en politiek onmogelijke mogelijk maakt en tot realiteit 
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maakt (Moylan 2000: 197). Daarnaast is er ook de “utopian horizon” die het dystopische 

pessimisme weet te overkomen met een vernieuwend optimisme (Moylan 2000: 195). 

 Wat echter opvalt in Soumission is dat de “utopian horizon” niet enkel “appears in 

the text” of “shimmers just beyond its pages”, maar vanaf ongeveer de helft van het verhaal 

tot realisatie begint te komen (Moylan 2000: 196). De nieuwe samenleving gaat er op sociaal, 

politiek en economisch vlak met rasse schreden op vooruit, ondanks het feit dat de nieuwe 

islamitische samenleving korte mette maakte met vrijheid, individualiteit en andere 

gelijkheidsidealen ten voordelen van het grotere goed – iets waar anti-utopische denkers 

voor hebben gewaarschuwd (Sargent 1982: 578). Het centrale gezag komt nu te liggen bij de 

confessionalistische Ben Abbes, die er dankzij het gemeenschappelijke geloof in slaagt om 

een blinde collectiviteit te verkrijgen. De utopische samenleving die normaliter op het 

einde van een kritische utopie begint vorm te krijgen, wordt in Soumission al redelijk vroeg 

gethematiseerd. Dat is echter niet het geval wanneer we kijken naar François. Zijn ervaring 

van de vernieuwde maatschappij bevindt zich voortdurend op de grens tussen utopie en 

dystopie; het ene moment ziet François de toekomst rooskleurig, het andere moment 

overweegt hij zelfmoord. De maatschappelijke strijd mag dan al zijn gestreden, de 

persoonlijke duurt iets langer. Uiteindelijk zet François toch de stap richting utopie 

wanneer hij besluit zich te onderwerpen aan de islam en te genieten van de voordelen die 

daarmee samenhangen. Zodoende gaat Soumission verder dan de typische kritische dystopie 

door vanaf de tweede helft van het verhaal al duidelijk te maken wat de utopische 

samenleving precies inhoudt en wat het verwacht van zijn bevolking. 
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Conclusie 
 

Al in 1887 voorspelde Nietzsche de oorzaak van de falende maatschappij alsook de 

zogenoemde redding ervan. Hij schreef toen dat “what I relate is the history of the next two 

centuries […]: the advent of nihilism” (1967: 3). Het kan inderdaad niet ontkend worden dat de 

huidige westerse maatschappij getekend is door een nihilistisch besef dat God niet bestaat 

en er niet zoiets is als een ideale wereld die het lijden van deze wereld zal rechtvaardigen. 

Ook Nietzsches voorspelde opsplitsing van het nihilisme in enerzijds het radicale en 

anderzijds het passieve treffen we aan in onze samenleving. In Houellebecqs Soumission 

speelt het nihilisme een allesbepalende rol. Wetende dat de gebeurtenissen in het verhaal 

zich afspelen in 2022 – zo’n 135 jaar na Nietzsches profetie – bevestigt de roman op het 

eerste gezicht deze voorspelling. François leeft immers in een samenleving waarin iedereen 

op zichzelf is aangewezen en er geen geloof meer is in mystieke, hogere ordes. Er is ook 

geen externe bron van zingeving die het leven dragelijk maakt, maar enkel een gelatenheid 

en een besef dat er geen intrinsiek doel of zin in het leven te vinden is. En net zoals 

Nietzsche zei, kenmerkt de hedendaagse Franse maatschappij zich door de aanwezigheid 

van zowel radicale als passieve nihilisten. De laatstgenoemde groep, vertegenwoordigd door 

François, maar ook een groot deel van de Franse bevolking, is getekend door een schijnbaar 

zinloos bestaan waarin idealen en waarden geen belang meer hebben. De radicale nihilisten 

komen niet zelf aan bod, maar de lezer maakt er wel kennis mee, vanuit het perspectief van 

François, als de jongere generatie nationalisten die een compleet nieuwe staatsstructuur 

willen om hun idealen in te kunnen verwezenlijken.  

 Idealiter aanvaardt de maatschappij het nihilisme en vloeien het radicale en passieve 

nihilisme samen tot het anti-nihilisme, althans volgens Nietzsche – alleen zo kan de 

maatschappij immers vooruitgaan. De maatschappij in Soumission was op de goede weg – het 

religieuze nihilisme was al opgesplitst in het radicale en passieve nihilisme – maar net voor 

de laatste stap kwam er een derde speler op het veld die Nietzsches droomscenario aan 

diggelen sloeg. Met de opkomst van de Moslimbroederschap kwam er namelijk een ‘nieuw’ 

escapisme op de proppen waar een groot stuk van de bevolking zich achter schaarde. Deze 

mogelijke toedekking van het nihilisme door een fictieve zingeving die gestoeld was op een 

imaginaire wereld kwam voor vele passieve nihilisten als een laatste uitweg uit de in hun 

ogen zinloze samenleving. Zij vonden hun heil niet in de westerse, nihilistische 

samenleving, waardoor ze, zoals Goudsblom voorspelde, op de kar sprongen van een 

zingevend escapisme dat zicht gaf op een betekenisvol leven. Aldus werd Nietzsches anti-
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nihilisme een utopisch ideaal dat niet langer kon worden bereikt omdat er simpelweg werd 

voorbijgegaan aan het nihilisme en de maatschappij bijgevolg terug bij af was.  

 Uit mijn analyse komt naar voren dat de moderne dystopische samenleving de 

passiviteit van de passieve nihilisten in die mate weet te versterken, dat de keuze voor een 

confessionalistische toedekking volledig begrijpelijk wordt voor de lezer. De verwencultuur 

van de westerse samenleving geeft passieve nihilisten immers alleen nog maar meer de 

kans om in hun isolement te blijven en zich steeds meer af te sluiten van de wereld. 

Daardoor neemt hun passiviteit alleen nog maar meer toe en is het niet langer houdbaar. Ze 

‘moeten’ als het ware hun toevlucht zoeken in een religieus leven want zelfmoord is de 

enige andere uitweg. Een fusering met de radicale nihilisten is bijgevolg uitgesloten omdat 

de twee nihilistische groepen te ver uiteen zijn gedreven. François verpersoonlijkt deze 

passief nihilistische zwakte en evolueert door het verhaal heen op een volledig begrijpbare 

manier voor de lezer. Zijn uiteindelijke bekering kan al vrij vroeg in de roman worden 

voorspeld, maar omdat hij stapsgewijs valt en opstaat, kan de lezer bijna niet anders dan 

begrijpen waarom hij er uiteindelijk voor kiest om zich te bekeren tot de islam. De enige 

manier om zijn ontmoedigende en ondraaglijke cyclus te doorbreken, is zijn leven op een 

radicale en drastische manier te resetten.  

De decadente westerse samenleving is dus verantwoordelijk voor zowel een 

versterking van de passiviteit van de samenleving als een intensivering van het nihilistische 

gedachtegoed. Soumission toont aan dat de combinatie van deze twee het mogelijk maakt 

voor een actief confessionalisme om een blinde collectiviteit te verkrijgen en zo het 

nihilisme te verdrukken. De huidige samenleving bemoeilijkt met andere woorden 

Nietzsches gedroomde onderworpenheid aan het nihilisme, terwijl het onderworpenheid 

aan religie bewerkstelligt. Dat vinden we in Soumission terug in de tegenstelling tussen 

enerzijds de passieve, nihilistische westerse samenleving uit het begin en anderzijds de 

geïdealiseerde, totaliserende islamitische samenleving op het einde. Daarbij komt nog eens 

dat de confessionalistische samenleving van op het einde zodanig utopisch lijkt, dat je er als 

lezer niet veel bezwaren kan bij hebben. François’ bekering groeide immers zodanig 

organisch, dat het volledig te begrijpen is. Zodoende wordt me na het schrijven van deze 

thesis duidelijk dat onderworpenheid – zij het aan nihilisme, zij het aan religie – een 

onontkoombaar lot is om tot een gelukzalig en ontspannen leven te komen, want diegenen 

die zoals François blijven twijfelen, worden verteerd door besluiteloosheid, passiviteit en 

wantrouwen ten aanzien van de wereld.   
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