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"LES SAUVAGES" 

 

 

Het concept “humanisme” bestaat al erg lang en heeft door de loop der jaren vele 

verschillende, soms tegenstrijdige, betekenissen gekregen. Reeds geruime tijd begint 

daardoor de term “New Humanism” ingang te vinden. De term wordt veelal gepromoot door 

wie niet tevreden is met een bestaande vorm van humanisme, evenzeer om heel diverse 

redenen.  

 

Ik heb daar lang met gemengde gevoelens naar gekeken, enerzijds omdat ik ook vond dat er 

grote ruimte voor vernieuwing bestaat, anderzijds omdat daarvoor niet noodzakelijk een 

nieuwe naam nodig of wenselijk is. Na veel wikken en wegen, en vooral door de 

veranderende situaties van vandaag waarin veel “Nieuw….” verschijnt, heb ik (dan toch) 

besloten om de term “Neo-Humanisme” te gebruiken voor de onderliggende filosofie van 

onze lessen. In bijlage vinden jullie een overzicht van de grote lijnen die ik daarbij opstelde 

en ook vier redenen waarom ik die keuze uiteindelijk maakte. 

 

Met deze reeks met “herfstmeditaties”(elke week eentje, voor wie graag wil lezen) wou ik 

graag telkens een aspect ervan aankaarten, waarbij ik ook het belang van dit aspect voor 

onze beoefening zal toelichten. Deze eerst gaat over rust en menselijke natuur. 

 

In 1725 zonden Franse kolonisten uit Illinois een opperhoofd en vijf andere stamleden naar 

Parijs, om er hun trouw aan de Franse Koning te zweren. Ter ere van deze gelegenheid 

voerden ze drie dansen uit voor het edele publiek van het hof. Onder hen was Jean-Philippe 

Rameau aanwezig als aandachtige toeschouwer. Wat hij zag, verwerkte hij in het vierde deel 

van een werk, “Les Indes Galantes”, welk voor het eerst in zijn volledige versie werd 

opgevoerd in 1736. De compositie omvatte een opera-ballet (dwz half zang en half dans: 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Les_Indes_galantes)  waarin vier delen van de wereld worden 

getoond: Turkije, Inca’s in Peru, Perzië en Indianen in Noord-Amerika (“Les Sauvages”). 

 

Het laatste deel is meer dan alleen het vierde luik van dit opera-ballet, maar eerder het 

algemene besluit ervan. Een beetje symbolisch gaat het over een Indianen-meisje (de 

dochter van het opperhoofd) dat het hof wordt gemaakt door een Franse en een Spaanse 

kolonist. Ze wijst hen beiden af, de Spaanse is te jaloers, de Franse te onstandvastig, en kiest 

voor de aanvoerder van de krijgersgroep in haar stam.  

 

Alle geschillen worden bijgelegd, en er ontstaat een waar vredefeest waarbij de Indianen 

hun levenswijze kunnen verderzetten. De vierende Indianen benadrukken hun gehechtheid 

aan een eenvoudige, natuurlijke levenswijze, waar geen ijdele verlangens, valse verlokkingen 

of grootse projecten hun rust verstoren. “Onze woonplaatsen zijn gemaakt voor onschuld en 

vrede”, zingen ze, “Laten we van onze rust genieten. Kan je gelukkig zijn, als je iets anders 

wenst ?” 
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Je kan dit deel hier zien en volgen met de tekst (sommige zinnen worden wel meermaals 

herhaald), Patrica Petibon vertolkt de sopraanpartij in een regie met een speelse, 

ironiserende knipoog):  https://www.youtube.com/watch?v=3zegtH-acXE 

 

ZIMA, ADARIO 

Forêts paisibles, 

Jamais un vain désir ne trouble ici nos coeurs. 

S'ils sont sensibles, 

Fortune, ce n'est pas au prix de tes faveurs. 

CHOEUR DES SAUVAGES 

Forêts paisibles, 

Jamais un vain désir ne trouble ici nos coeurs. 

S'ils sont sensibles, 

Fortune, ce n'est pas au prix de tes faveurs. 

ZIMA, ADARIO 

Dans nos retraites, 

Grandeur, ne viens jamais 

Offrir tes faux attraits! 

Ciel, tu les as faites 

Pour l'innocence et pour la paix. 

Jouissons dans nos asiles, 

Jouissons des biens tranquilles! 

Ah! peut-on être heureux, 

Quand on forme d'autres voeux? 
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In het daarbij aansluitende laatste deel, hoopt het Indianenmeisje dat de wetten van deze 

natuurlijkheid, met bijhorende vreugde en spel, hun bossen zullen regeren. Alles wat 

tederheid kwetst, wordt niet weerhouden in hun projecten. De Natuur die hun harten 

maakte, waakt erover om deze te leiden . En zo klinkt de laatste zin van deze opera, die het 

hele werk samenvat, als volgt : 

“Triomphez dans nos bois! Nous n'y connaissons que vos lois!” 

 

Deze slotzin als besluit  is bijzonder relevant: alleen de wetten van de Natuur gelden in hun 

woonplaats. Een wetgeving is pas rechtvaardig als ze in harmonie is met de goedheid die 

besloten ligt in de menselijke natuur, en niet, als ze is opgebouwd uit autoritaire en 

artificiële regeltjes die een zogenaamde “oorlog van allen tegen allen” moet voorkomen en 

controleren. Je vindt hier een uitdrukkelijk positief mensbeeld. 

Je kan het eindfragment hier zien: https://www.youtube.com/watch?v=kx93oAIFcyo 

ZIMA 

Régnez, plaisirs et jeux! Triomphez dans nos bois! 

Nous n'y connaissons que vos lois. 

Tout ce qui blesse 

La tendresse 

Est ignoré dans nos ardeurs. 

La nature qui fit nos coeurs 

Prend soin de les guider sans cesse. 

Verschillende beschouwingen in deze tekst zijn ook belangrijk voor onze beoefening: de 

waarde van een helende rust, van een natuurlijke eenvoud, van een leven vanuit de “Hart-

en-Geest” (en niet vanuit het verstand alleen) om het in een meer Chinese terminologie te 

zeggen, een “Hart-en-geest” die tevens de plaats is waar de Natuur een moreel denken 

“geplaatst” heeft. “Leren is het terugvinden van de kinderlijke ziel” zei Mencius, en daarmee 

bedoelde hij juist deze natuurlijke aanleg om goed te doen. 

 

En dat is daarmee ook het doel van onze beoefening, van ons leren: niet zo zeer technische 

vaardigheid of louter “ontspanning”, maar de (re)humanisering binnen een kunstmatige 

samenleving. 

 


