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Voorwaarts – résumé I
• Ideeënroman, twee verhaallijnen: Frankrijk 1924 en Friesland 2019
• Idealen vs. werkelijkheid 

‘Zo had ik het me voorgesteld: dromerig en warm, aarde onder mijn 
nagels en de geur van planten aan mijn handen, zachtgele  
zomerdagen, de onverschillige zon koesterend.’ (p. 55)

• Overeenkomstige hoofdpersonages: Sam en Sophie
• Rol van het schrijven

‘Met woorden kon ik een nieuwe wereld scheppen, eentje waarin het 
wel werkte.’ (Sophie op p. 119) 

Voorwaarts – résumé II 

Verschillen: rol van de buitenwereld, gemeenschappelijke doelen

‘Om als gemeenschap samen te leven is het niet genoeg dezelfde 
uitgangspunten te hebben: deze moeten steeds opnieuw tegen het licht 
gehouden worden, steeds opnieuw bediscussieerd. Een gemeenschap is een 
organisme dat uit mensen bestaat en uit woorden, en open moet blijven om 
naar iets nieuws toe te kunnen werken.’ (p. 58)
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Voorwaarts - thematische lagen

• De idealen die de communes willen naleven 
• De relatie tussen de communeleden en hun niet-menselijke omgeving 
• De onderlinge omgang en verhoudingen 
• De individuele psychische gesteldheid en persoonlijke beslommeringen

Denkkader: het anarchisme 
• Sophie Zaïkowska (1880-1939), Louis Rimbault (1878-1949), George 

Butaud (1868-1926) en Victor Lorenc (1876-1929)

Voorwaarts en het anarchoprimitivisme
• Terre Libérée (1923-1949) in Luynes, bij Parijs, zo’n 20 bewoners 

• Anarchoprimitivisme: « Que l’individu puisse, en se libérant
définitivement, se suffire à lui-même sans le secours de 
l’industrialisme qui restreint plus la liberté et l’individualité qu’il n’en 
donne. » (Louis Rimbault)

• Streven naar absolute vrijheid door vegetarisme, nudisme, 
verwildering, terug naar de natuur, de aarde.
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Het anarchisme: basisprincipes 

• politieke en filosofische stroming ± 1850 
• de vrije samenleving
• verzet tegen legitimiteit van een overheid of staat
• verzet tegen opgelegde politieke autoriteit en hiërarchie
• streven naar een gedecentraliseerde en zelfregulerende 

samenleving
• belangrijkste twistpunt: het middel

Het anarchisme in Voorwaarts: belangrijkste denkers

• Pierre-Joseph Proudhon (1809-1865), kernbegrip: eigendom
Qu’est-ce que la propriété? (1840)

•Michail Bakunin (1814-1876), kernbegrip: vrijheid
Dieu et l’état (1882)

• Peter Kropotkin (1842-1921), kernbegrip: samenwerking
Mutual Aid (1902) 

Voorwaarts en het anarchisme: sleutelscène p. 32-33 

“Maar zoals [Lev] Tsjerni schrijft: communes zijn een bedreiging voor de vrijheid 
van individuen. Ze gaat tegen de individuele plicht van een anarchist in. We kunnen 
ons hooguit verenigen in syndicaten.’ 
‘Wij geven onze individualiteit niet op, integendeel: we creëren de voorwaarden 
voor het tot bloei komen van die individualiteit,’ zei Louis. 
‘Het lijdt af van de strijd.’ Igor stak zijn sigaar opnieuw aan. ‘Jullie bevestigen de 
basisprincipes van deze maatschappij door ze te ontkennen. Bovendien raakt dit 
niemand en zeker niet de heersers. Je kunt veel beter in Parijs blijven en daar 
deelnemen aan de revolutie.’ 
‘‘Die revolutie van jou bevestigt juist de macht: door geweld met geweld te 
beantwoorden versterk je alleen de status-quo. Je kunt daar alleen uitbreken door 
iets radicaals anders te doen. De staat zal niet veranderen. Wij kunnen wel 
veranderen. En tegelijk als voorbeeld dienen voor eenieder die zich wil verzetten.” 
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Anarchistische idealen in de Friese commune I

‘De nieuwe weg is een vrijheidsexperiment, misschien is het zelfs een 
spel. Dat wil niet zeggen dat het vrijblijvend is: we zijn volkomen 
serieus. We willen niet alleen onderzoeken hoe je in een kleine groep 
kunt samenleven, maar ook hoe dat als model kan dienen voor de 
grotere netwerken waar we deel vanuit maken – lokaal en 
internationaal, digitaal en analoog, sociaal en politiek. Hierin gaan we 
ervan uit dat verschillen niet moeten worden gladgestreken, maar juist 
de basis zijn voor samenleven in vrijheid.’ (p. 158) 
– Sam in ‘Vrijheid voor beginners’

Anarchistische idealen in de Friese commune II
‘De ideale wereld lijkt ver weg. Niet alleen is er zoveel mis dat we dat 
nooit in een keer kunnen oplossen, ook lijken grotere structuren ons 
leven te bepalen – wij kunnen met zijn vieren het kapitalisme niet omver 
werpen. Maar misschien moeten we dat ook niet willen. Revoluties 
stellen vaak een nieuw groot verhaal tegenover het oude, en herhalen 
daarmee de structuur: er is weer een groep die het beter weet, die 
sterker is, en die voor anderen de waarheid bepaalt. […] Ons verzet is 
daarom klein en zoekend. Naar nieuwe vormen van delen, liefde en 
wonen, die niet gebaseerd zijn op oude patriarchale patronen, naar een 
vorm van leven waarin de ‘ik’ niet centraal staat maar waarin ‘wij’ op 
de voorgrond treedt […]’ (p. 178) 
– Sam in ‘Een kleine utopie’

Denkkader: Meijers filosofie van meersoortige politiek
‘Tegenwoordig maak ik nog maar zelden zelfportretten, hoewel ik door al mijn 
werk spreek. Misschien is dit een soort zelfportret. Er bestaan veel misverstanden 
over het verschil tussen non-fictie en fictie, zoals dat het een de waarheid zou 
weergeven en het ander verzinsels. Dat is niet zo – fictie kan net zo goed en soms 
zelfs meer waar zijn dan non-fictie. Beide benaderingen bieden een ander 
perspectief om de gekozen materie voor het voetlicht te brengen en kunnen elkaar 
daarom complementeren.’ 

Uit: De grenzen van mijn taal, p. 48
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Meijers filosofie: De soldaat was een dolfijn (2017)

• De soldaat was een dolfijn // Political Animal Voices
• ’meersoortige politiek’, voorbij het speciëcisme

‘Inzichten uit de politieke filosofie en burgerrechtenbewegingen kunnen ons helpen 
om de relaties met andere dieren opnieuw te doordenken. Maar het is niet genoeg 
om over dieren na te denken, want dan is het weer een kwestie van mensen die voor 
andere dieren bepalen hoe de wereld in elkaar zit. Om recht te doen aan dieren en 
voorbij antropocentrisme en stereotiepe ideeën over dieren te komen moeten we met 
dieren in gesprek. Dat begint met onderzoeken hoe we al met elkaar in gesprek zijn.’  

Uit: De soldaat was een dolfijn, p. 46-47

Voorwaarts en de filosofie van Eva Meijer 

‘Veel mensen denken dat andere dieren niet in staat zijn tot politiek handelen, maar 
onder de mensen dachten witte mensen dat ook lang over zwarte mensen, en 
mannen over vrouwen. Hoewel stereotiepe denkbeelden moeilijk uit te roeien zijn, en 
discriminatie nog steeds bestaat, is dat beeld van genoemde groepen mensen in onze 
maatschappij al wel voor een groot deel veranderd. Niet-menselijke dieren zijn op 
allerlei vlakken anders dan mensen, en zijn bovendien geen heterogene groep, maar 
groepen mensen kunnen ook sterk van elkaar verschillen. Juist nadenken over 
verschil, en hoe de standaard waaraan we anderen afmeten bepaald is, is belangrijk 
in sociale en politieke vooruitgang.’ 

Uit: De soldaat was een dolfijn, p. 14-15

Voorwaarts en de filosofie van Eva Meijer

‘Dieren zijn geen ‘dieren’. ‘Dieren’ is een woord, en achter dat woord 
wonen talloze wezens, waaronder springspinnetjes, olifanten en 
poliepkwallen. Het woord dieren vangt echter wel alle dieren, en 
vergroot daarmee het verschil tussen mensen andere dieren uit. […] 
Kijken naar taal is in dezen van politiek belang. Dieren en mensen 
worden in mensentaal van elkaar gescheiden.’ 

Uit: De soldaat was een dolfijn, p. 37-38
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Voorwaarts en de filosofie van Eva Meijer
‘Westerse mensen zijn geneigd over zichzelf te denken als losse 
individuen, maar we worden altijd geboren in een context: in relaties 
die ons vormen, een cultuur die bepaalt hoe we onszelf en anderen 
begrijpen, en een lichaam dat bestaat uit materie. Op die niveaus zijn 
we niet alleen beïnvloed door mensen, maar ook door niet-menselijke 
dieren om ons heen.’ 
Uit: De soldaat was een dolfijn (p 47-48)

‘Nieuwsgierigheid is […] een van onze eerste plichten in ontmoetingen 
met dieren van onze eigen soort en anderen. Het is het beginpunt voor 
aandacht en contact, en voor het vormgeven van een nieuwe politieke 
gemeenschap.’ (p. 77)

Menselijke en niet-menselijke dieren in Voorwaarts 
• De mens als dier: niet-menselijke en menselijke dieren naast elkaar
• Verbinding tussen het ‘menselijke’ en het ‘dierlijke’ in de taal van de 

verteller
• Niet-menselijke dieren als onderdeel van de gemeenschap
• Respect voor en nieuwsgierigheid naar niet-menselijke dieren

‘In het weiland aan de oostkant van ons huis staan melkkoeien. Ze 
hebben genoeg ruimte, maar ik zie zelden lopen. Meestal staan ze aan 
de kant van het dorp bij het hek, als het regent zoeken ze beschutting 
onder de bomenrij in het zuiden. Ze drinken uit een oude badkuip die 
altijd gevuld is, ook al zie er nooit iemand bij. Ik denk dat ze zich 
vervelen, maar koeien zijn geen dieren die snel klagen.’ (p.167)

‘Libellen maken een soort helikoptergeluid met hun draaiende 
motortjes, muggen van allerlei formaten zoemen (hoe groter, hoe lager), 
een hommel bromt, spinnetjes en torretjes ritselen door het gras, zo 
maken ze samen met de wind de hele tuin aan het zingen. Ze deden dat 
ook al toen ik niet luisterde.’ (p. 142)

Menselijke en niet-menselijke dieren in Voorwaarts
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‘Ik ben bevriend met een hond. Hij maakt deel uit van onze groep. 
Mensen aarzelen om het woord vriendschap voor dieren te gebruiken –
vriendschap wordt al sinds Aristoteles gezien als iets dat alleen kan 
ontstaan tussen gelijken. Dat gaat voorbij aan dat wie als gelijk gezien 
wordt historisch bepaald is. Bij Aristoteles waren vrouwen en slaven dat 
bijvoorbeeld ook niet.’ (p. 162) 

‘We zaten buiten, rond het vuur dat we brandden om muggen te 
verjagen – Louis, Victor, Georges, Petrus, en zij in het midden, als 
hoofd, als aanleiding of als aanstichter.’ (p. 69)

Menselijke en niet-menselijke dieren in Voorwaarts

‘Een wezelachtige vrouw in een rafelige bruine jurk had ons voor het plein 
staande gehouden.’ (p. 15)
‘Ze [Clémence] torende boven me uit als een paard of een moeder.’ (p. 25) 
‘Traag liep Clémence weg over het pad, haar sandalen tikten op de stenen, 
zachte hoeven, klop klop klop.’ (p. 38) 
‘George was sinds zijn griep stiller. Hij lachte nog zelden en als ik hem 
aanraakte liet hij het toe, als een dier dat geleerd heeft niet tegen te spartelen, 
maar zonder echt te reageren.’ (p. 41) 
‘Zijn rechterarm golfde al heen en weer, een paling door diep water.’ (p. 44)
‘Clémence wist dat ze mooi was, dat mensen toch wel naar haar keken; ze 
was zonder kleren mooier dan met, nee, anders – met een jurk aan was ze een 
filmster, zonder een goudvink.’ (p. 47)
‘Zijn [George] ogen waren wijd open, als van een koe of een nieuwe geliefde, 
hoopvol zonder voorbehoud.’ (p. 73)
‘Zijn lichaam drukte hulpeloosheid uit, als een jonge gans.’ (p. 122)

‘Clémence vertelde over een pamflet over pacifistisch anarchisme dat 
Louis geschreven had. ‘Waarom is hij zo tegen geweld?’ Het leek in 
tegenspraak met zijn karakter. ‘Hij gelooft in de liefde. Hij houdt ook 
van dieren.’ We liepen verder. Eenden vlogen over, ik hoorde ze verderop 
landen; tussen de dennen zat een konijn naar ons te kijken.’ (p. 24) 

Menselijke en niet-menselijke dieren in Voorwaarts
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‘Hij [Victor] kwam naast me zitten. ‘Ik ben bang dat je gelijk heb. Niet 
dat ze niet verliefd op je is. Dat weet ik niet. Maar ze gaat niet weg bij 
Louis.’ Een vlieg bromde tegen de ruit, zocht een opening. Ik stond op 
en pakte een glas en een vel papier. In de winter lieten ze zich altijd zo 
makkelijk vangen.’ (p. 102-103)

‘‘Goedemorgen.’ Ze stond ineens naast ons, raakte Victors arm even 
aan, kuste me heel licht op mijn wang terwijl ze mijn arm pakte, losliet –
de afdruk bleef branden. […] Het water kookte, ik maalde de 
koffiebonen. Clémence haalde de pot uit de kamer. Op het aanrecht lag 
een vlieg te sterven.” (p. 63) 

Menselijke en niet-menselijke dieren in Voorwaarts

Denkkader: ecofeminisme
• Voorwaarts als voorbeeld van ecofictie
• Ecofeminisme: ecokritiek en feminisme, fragment p. 162-163 > kader 

dat Meijer zelf aanreikt, geïntegreerd in haar eigen filosofie  
• Dualismen ter discussie stellen: man-vrouw, cultuur-natuur, etc.
• Belangrijke concepten: agency (actant), lichamelijkheid en materie

‘Achterin stond een rij oude lage bomen met ruwe stammen, naar elkaar gebogen 
als mannetjes op een dorpsplein.’ (p. 7)

‘Nu had hij [Louis] zijn snor en baard laten staan, zijn haar was lang – het gaf 
hem de uitstraling van een oude eik, kalm en wijs.’ (p. 8)

‘Het zand was warm als een huid.’ (p. 25)

‘Louis was echt het liefste naakt, wist als een boom op te gaan in het landschap.’ 
(p. 47)

Taalgebruik van de verteller
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‘Georges hing zolang een laken voor het raam, waar de boom ervoor 
meteen zijn schaduw op liet vallen.’ (p. 12)

‘Ik [Sophie] vond haar [Clémence] bij het begin van de rivier. Het was niet 
echt het begin, dat lag ergens veel verderop, ergens waar wij nog nooit 
geweest waren – ik was niet verder gekomen dan dat punt, waar het 
stroompje dat vanaf de heuvel kwam breder werd, ja zei.’ (p. 103)

‘Ik [Sam] leer de bomen steeds beter kennen – de oude eik op de hoek van 
het pad naar het berkenbosje, de berken met hun oude ogen, de beuken en 
daarna de sparren, die zo dicht op elkaar staan dat het daar altijd 
donkerder is. Soms blijven bomen door hun wortels de stronk van een 
omgehakte soortgenoot voeden zodat die in leven blijft.’ (p. 169)

Agency bij de natuur, de natuur als actant

‘De bomen doen hun best de herfst uit te beelden: ruige stammen, 
vallende bladeren, melancholische uitstraling. De paddenstoelen 
hebben zich alweer teruggetrokken, een week of wat geleden waren ze 
overal, nu zijn er alleen nog een paar kleine families over.’ (p. 204)

‘‘Sorry,’ zeg ik tegen de bomen. ‘Ze gaan jullie allemaal kappen.’ Er 
hangt een lichte nevel tussen hun stammen die het licht dat tussen ze 
door valt toont. Alles is vochtig, de aarde is overdekt met een gladde 
laag. Het bos maakt zich op voor de winter en wordt stiller, meer in 
zichzelf gekeerd: de bomen, de vogels, de konijnen, de vossen, de 
struiken, het mos.’ (p. 219)

Agency bij de natuur, de natuur als actant

‘Louis vertrok ook. Hij had een bijl bij zich – we hadden genoeg hout, 
hij was vast kwaad. Vorige week las ik dat bomen ook voelen en met 
elkaar spreken door hun wortels.’ (p. 84)

‘Ik vertel Jona dat bomen insecten kunnen herkennen en op ze kunnen 
reageren, dat ze elkaar over die insecten en andere bedreigingen 
vertellen. Insecten laten geurboodschappen voor anderen achter in de 
bodem, als voicemails.’ (p. 193)

‘Bomen zijn levende wezens, die contact of zelfs vriendschappen met 
elkaar onderhouden, met elkaar en schimmels communiceren, en ons 
voorzien van schone lucht.’ (p. 222)

Agency bij de natuur, de natuur als actant
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• naturisme, Victors heilgymnastiek, de protestactie van Sam
‘Toen de wind opstak was mijn lichaam helemaal nat van het zweet. Het voelde of 
ik schoon geblazen werd, alsof ik opnieuw bestond, maar nu als lichaam.’ (p. 22)
‘Hij vertelde dat ze vooral met woede bezig waren geweest. Niet met de 
individuele expressie van woede in dans, maar de maatschappelijke. Hij voelde 
zelf zelden die woede, toch was het een heel nuttige week geweest – op de laatste 
dag hadden ze op het Place de la Concorde een anarcho-danscollectief opgericht, met als doel het kapitalisme neer te halen via beweging.’ (p. 61)

‘De mensen missen manieren om zich uit te drukken. Moderne technologie zorgt 
dat we steeds verder van ons lichaam af komen te staan. Kom op, Sophie, doe niet zo flauw.’ (p. 44)

‘Als de machines komen beschermen we de bomen, met ons lichaam.’ (p. 222)

De rol van het lichaam in Voorwaarts 

‘Ik [Sophie] vroeg hem een paar keer wat er aan de hand was; waarop hij [Georges] 
bozig ‘niets’ zei. Hij was tanig geworden, mager, zijn gezicht gesloten. Hij sneed het 
brood met een fanatisme dat ik niet van hem kende.’ (p. 41)
‘Mijn huid bewoog, mijn handen – ik dacht met mijn handen, ze dachten voor me uit.’ 
(p. 59)
‘Clémence keek af en toe opzij, ik voelde mijn wangen rood worden. […] Ze pakte 
mijn hand. De zon scheen mijn lichaam in.’ (p. 64)
‘Vlak voor we thuis waren kuste ze me. ‘We doen het rustig aan, goed?’ Ik knikte, met 
zwabberige benen, ik wilde haar zeggen dat ik van haar hield, maar het zou de 
lichtheid verbreken.’ (p. 67)
‘Georges trok zich houterig terug – nee, dit was te onwennig. Deze lichamen kenden 
elkaar niet. Ik omhelsde hem, voelde eenzelfde grijsgrauwe onwennigheid.’ (p. 108)

De rol van het lichaam in Voorwaarts: materie die spreekt

‘Ik dacht aan haar, in zijn bed, aan hoe ze hem aanraakte, stelde me de 
reacties van zijn lichaam voor.’ (p. 109)

‘‘Het eerste weekeind is eigenlijk al gepland.’ Rode strepen kruipen haar nek 
in.’ (p. 176)

‘Vroeger speelde ik piano. De wekelijkse lessen gaven me buikpijn, maar ik 
hield van de magie dat je met twee, drie noten als iets moois kunt maken. Dat 
je de wereld heel kunt maken, dat de wereld door je handen voor je zingt, dat 
je daarin kunt verdwijnen. Het maakt niet uit wat je doet, het gaat om de 
concentratie.’ (p. 203)

‘Jona pakt mijn hand en neemt me mee, door een keuken vol bewegende 
kleurige lijven die vrolijkheid uitbeelden.’ (p. 210)

‘Is Thomas er ook? Ergens. Ze wijst om zich heen, hij kan overal zijn. 
Woorden en armen zijn allebei richtingaanwijzers.’ (p. 212)
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Maryam als ultiem voorbeeld: 
‘Spreekt ze eigenlijk Nederlands? Sonja schudt haar hoofd. ‘Maar ze 
spreekt ook geen Arabisch. We hebben in allerlei talen geprobeerd om 
contact met haar te maken, met behulp van verschillende tolken. Ze zegt 
gewoon helemaal niks.’ (p. 196) 

> maar ze communiceert wel!

‘Dieren en mensen worden in mensentaal van elkaar gescheiden. Dit 
gaat in de filosofische traditie bovendien vaak gepaard met een 
afbakening van wat taal is, en dat andere dieren misschien wel in staat 
zijn tot communiceren en reageren, maar dat die vormen van uitdrukken 
categorisch anders zijn dan mensentaal.’ Uit: De soldaat was een 
dolfijn, p. 38

‘Mensen hebben de neiging in het denken over politieke interactie de 
nadruk te leggen op woorden. Zoals ik net besprak drukken andere 
dieren zich op andere manieren uit, en bovendien vertroebelt de nadruk 
op woorden andere manieren waarop we met elkaar kunnen spreken.’ 
Uit: De soldaat was een dolfijn, p. 90

Het lichaam als universele taal

‘Petrus sprong op met een hoopvol gezicht van de bank en ging voor 
Victor staan kwispelen, maar dat was een misverstand.’ (p. 111)

‘Winter kruipt naast me op de bank. Ik aai zijn zij, als ik mijn hand 
weghaal om de bladzijde om te slaan, duwt hij zacht met zijn neus 
tegen mijn pols – ik moet verder aaien. De haartjes op de rug van mijn 
hand gaan overeind staan. Ik kijk schuin opzij, hij kijkt alweer weg.’ 
(p. 154)

‘Ik klop op de bank, universeel teken voor poezen, honden, mensen en 
andere dieren om te komen zitten.’ (p. 205)
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‘We zijn nu eenmaal lichamen, dat is iets wat we allemaal delen, overigens ook met 
de andere dieren. Daarin zijn we allemaal kwetsbaar. Die kwetsbaarheid is niet iets 
om af te schudden of weg te doen: ze laat ons ook zien dat dingen de moeite waard 
zijn en kan het begin zijn voor het ontmoeten met de anders, die helemaal ander is 
en als sterveling toch net zo in de wereld geworteld.’ 
Uit: De grenzen van mijn taal (p. 57)

• de rol van materie: voor Meijer, in navolging van o.a. de filosofen 
Bruno Latour en Jane Bennett essentieel in het denken over de relatie 
tussen mensen en andere dieren, de organische natuur en materie

Jane Bennett – Vibrant Matter. A political ecology of things (2010)
Bruno Latour - We Have Never Been Modern (1993) 
[…] ‘the human, as we now understand, cannot be grasped and saved
unless that other part of itself, the share of things, is restored to it. So
long as humanism is constructed through contrast with the object [. . .] 
neither the human nor the nonhuman can be understood.’
Latour 1993, p. 196

(Nieuw) materialisme in Voorwaarts

Vragen


