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De plamoen van het populisme. Een humanistische visie 

door Joachim Duyndam 

 

Humanisme is een levensbeschouwing en een stroming in de cultuur naast andere. Het 

humanisme pretendeert niet de enige te zijn. Het is een open levensbeschouwing, met 
een eigen traditie, die streeft naar dialoog met andere levensbeschouwingen en 

stromingen.  

 

Humanisme is een kritische beweging in de cultuur, die de cultuur iets teruggeeft vanuit 
de bronnen van de cultuur, als dat nodig is omwille van de humaniteit. Zo gaven 

Erasmus en de andere humanisten van de renaissance de mens weer aan zichzelf terug 

door  hun aandacht voor de filosofische, literaire en artistieke bronnen uit de oudheid. 

Daardoor kon een antropocentrisch wereldbeeld een absolutistische traditie corrigeren. 
En zo gaf de Verlichting de mens het vermogen en het recht om zelf te denken terug. En 

in het negentiende-eeuwse paideia-humanisme werden de klassieke morele opvoeding 

en vorming een kracht tegen de anonimisering en uitbuiting als gevolg van de 

industrialisatie. Telkens in de geschiedenis treedt in situaties van horigheid, extern 
gezag of kuddewording het humanisme op met de vraag: wat is de eigenlijke 

bestemming van de mens; waar ging het ook alweer oorspronkelijk om; welke bronnen 

zijn vergeten, of in onbruik geraakt? Humanisme staat in deze zin niet per se tegenover 

religie, maar kan evengoed optreden als kritische stroming binnen een religieuze 

cultuur. Zo is Erasmus altijd een gelovige christen gebleven, en zo zijn ook binnen de 
islam humanistische bewegingen aanwijsbaar.  

 

Vandaag wil ik als humanist een literaire bron aanboren. Omdat dat nodig is. Het gaat 

om een verhaal van de bekende Nederlandse schrijver en tekenaar Marten Toonder, de 
schepper van heer Bommel en Tom Poes. Het is het verhaal van de plamoen.  
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Een plamoen is een wezen dat de angsten van anderen overneemt en uitvergroot. Als je 

een plamoen aankijkt, zie je datgene waar je zelf het meest bang voor bent: je ziet je 
diepste angsten. Dat is natuurlijk verschrikkelijk. De figuren in het verhaal van Marten 

Toonder raken er zo door ontzet dat ze hun gezicht verliezen.  
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Daarom draagt een plamoen meestal een masker. Maar als heer Bommel, de markies De 

Canteclaer, de burgemeester, de ambtenaar Dorknoper, en ook Tom Poes met de 

plamoen in aanraking komen, zet hij zijn masker af. Allemaal verliezen ze dan hun 

gezicht. Behalve Tom Poes, die de plamoen niet rechtstreeks aankijkt, maar via een 
spiegel die hij bij zich heeft. Dan blijkt dat de plamoen zelf geen eigen gezicht heeft, maar 

alleen een gapende leegte. Zijn masker maskeert de leegte. 
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Plamoenen komen niet alleen bij Marten Toonder voor, ze zijn overal. Overal zijn figuren 
die de angsten van anderen vertolken, overnemen, nadoen. Mopperaars, 

grappenmakers, somberaars, media celebraties, noem maar op. Ze zijn populair. Zolang 

ze maar een masker dragen. Geen wonder. De mensen herkennen hun eigen gevoelens 

in een plamoen. Een zolang de plamoen hun angst gemaskerd overneemt, lijkt die 
minder erg, en lijken we er bovendien zelf van bevrijd. ‘De plamoen zorgt goed voor ons.’ 

‘Eindelijk iemand die ons begrijpt.’ ‘Eindelijk iemand die eens zeg waar het op staat.’ 

Populaire plamoenen kunnen een zekere amusementswaarde hebben, maar in de 

politiek zijn ze levensgevaarlijk. Dan wordt populair al gauw populistisch. Een populist 
is iemand die de gevoelens van de mensen al dan niet oprecht ‘imiteert’ – om met mijn 

collega-filosoof Rob Wijnberg te spreken. Verontwaardiging, woede, angst. Om zo 

herkenning op te roepen, en aanhang te verkrijgen. 
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Wat staat ons te doen?  
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Ontmaskeren, maar pas op: gebruik daarbij een spiegel! Hoe? Mijn verhaal hier is zo’n 
spiegel. Wij moeten weerbaar zijn tegen populisme: geestelijke weerbaarheid, om met 

de grote humanist Jaap van Praag te spreken. Maar we moeten ook weten hoe we 

vandaag weerbaar kunnen zijn; hoe we plamoenen moeten ‘weerspiegelen’. 

Levensbeschouwelijke tradities leveren zulke spiegels: hun visies, hun filosofie, hun 
moraal, hun literatuur, en niet te vergeten hun kunst. In het verhaal van Marten Toonder 

is het uiteindelijk de schilder Terpen Tijn die de leegte van de plamoen opheft, en hem 

weer een eigen gezicht geeft.  

 


