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‘Passie’ wordt – zoals de logica van het evene-

ment voorschrijft – steeds inclusief ingezet. 

‘Passie’ brengt samen. Maar passie en enthousi-

asme zijn scheidend, ze sluiten uit. Het toegangs-

verbod is essentieel. Het enthousiasme, zijn ambi-

ties waardig, is elitair, niet democratisch, juist 

geen handlanger van het participatieve. Later, bij 

de onvermijdelijke afrekening, wordt die weige-

ring steevast gebrandmerkt als snobisme.

Het enthousiasme is geloof, belijdenis. Het 

impliceert verantwoordelijkheid, engagement. 

Daarmee is het enthousiasme zoniet schrik-

wekkend, dan toch minstens verontrustend. 

Het enthousiasme zorgt voor verwarring, niet 

voor bevestiging. Wreed enthousiasme. 

Het is waar: de	begeestering heeft geen 

schone ziel. De 20ste eeuw is opgebrand aan 

enthousiasme. Te weinig zelfkritiek, zonder 

matigende zelfdiscipline, zonder vermogen 

zijn plaats in de wereld en het leven correct te 

bepalen: zo wordt het enthousiasme speelbal 

in plaats van zuurdesem. Vulgair in plaats van 

verfijnd. Elitair in ambitie, proleet in vorm. 

(Waardering voor het enthousiasme is recent, 

een effect der Verlichting. Tot dan was enthou-

siasme verdacht en ketters, ordeverstorend.)

Trouwens, haar luid en polemisch karak-

ter legt een onderliggende onzekerheid het 

stilzwijgen op. Een deel van de aantrekkings-

kracht van het enthousiasme is het overwin-

nen van die onzekerheid. Bron van moed, van 

overmoed, drijfkracht om argumenten bijeen 

te zoeken, details na te gaan, kennis te ontwik-

kelen, kenniswijzen te onderzoeken. Enthou-

siasme genereert kennis en methode. Men 

houdt niet alleen van het enthousiasmerende 

object maar ook van het enthousiasme zelf dat 

intellectuele vitaliteit in het leven roept. 

Daartegenover weer: wat is een leven 

tegen het enthousiasme? Zeuren, afknibbelen, 

voetnoten plaatsen. Hoeveel jaloezie roept de 

geestdrift in het leven. Het trotse enthousiasme 

moet gefnuikt worden, het vuur gedoofd, het 

glinsterende harnas in modder ‘gemat’. Wie wil 

nu een nieuw begin? Er zijn zoveel redenen om 

enthousiasme weg te wimpelen. Maar zijn het 

goede redenen? Voor het enthousiasme pleit 

alvast dat het tot leven wekt, de grenzen van de 

wereld verlegt. Met het enthousiasme wordt de 

wereld groter, zonder hem verschrompelt ze, 

sterker nog: takelt de wereld af.  

Het gepassioneerd houden van, de hete adem 

van het enthousiasme of de morele noodzaak 

van het engagement geven toegang tot een 

uniek geestelijk avontuur. Zonder hem neemt 

men kennis van iets, slaat men er informatie 

over op, benoemt men zijn effect, niet zijn 

betekenis, niet zijn vermogen om iemands 

wereld te veranderen, zicht te kunnen geven op 

weer een andere mogelijkheid om te bestaan 

in de wereld. Het enthousiasme is niets anders 

dan de wil te veranderen. Dat kan alleen maar 

wanneer men zich radicaal inlaat met het 

object. Wanneer men zich in de beweging van 

het werk gooit. Wanneer men zich zo plaatst 

dat er geen ontsnappen meer aan is.

In geestdrift neemt de drift het over van de 

geest. Het enthousiasme is per definitie onre-

delijk. De literaire vorm bij uitstek van het 

enthousiasme is de kritische commentaar (de 

kleine versie van het essay): puntig, aanval-

lend, gebald. Snelheid is haar voorwaarde. Ze 

belaagt. Intellectuele guerrilla. Niet het gelijk 

van een bewijs, noch het gelijk van de advo-

caat, maar het gelijk van het overleven, van het 

doen overleven van het enthousiasme zelf. Het 

enthousiasme is een existentieel pleidooi. 

Het enthousiasme vertaalt denken als 

drift. Maar het is een kuise drift. Enthou-

siasme sublimeert. In haar geen begeerte 

(zoals die van de verzamelaar) maar hulde op 

afstand. Dat wat geestdrift wekt, is meteen 

onaanraakbaar. De geestdriftige is de Ves-

taalse maagd van een eredienst. Het ‘dichtbij’ 

van het enthousiasme is een parade: het gaat 

uiteindelijk om de afstand, om de afstandelijk-

heid. Enthousiasme is in die zin ook steeds 

moraliserend. De steeds jonge geestdrift kent 

de huid der dingen niet. Het enthousiasme is 

niet erotisch. 

Daarom draagt het enthousiasme zo vaak 

vriendschappen. Het is de sublimerende bemid-

delaar. Het enthousiasme is mannelijk en gelijk-

geslachtelijk. Het is een uitstel om te leven, een 

afleidingsmanoeuvre, een tussenvertrek voor 

men het leven binnenstapt. Het enthousiasme is 

geen vrouwelijke passie, noch deel van het huwe-

lijkse. Tussen geliefden loopt het enthousiasme 

in de weg. Enthousiasme is celibatair. 

Het enthousiasme is dubbel in zijn ver-

houding tot tijd: begeestering lijkt steeds in 

het heden, een momentopname. Maar ze komt 


