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Austeria, een Poolse filmklassieker van Jerzy Kawalerowicz (1983), biedt een impressie 

van de joodse sjtetl-cultuur, zoals die ooit – vόόr de nazigenocide – in Polen en 

Oekraïne rijkelijk heeft mogen bloeien.
1
 Het verhaal speelt zich af tijdens het eerste 

etmaal van de Grote Oorlog, augustus 1914. In een plattelandsherberg ergens in 

Gallicië, aan de uiterste oostgrens van het Oostenrijks-Hongaarse Rijk, stranden van her 

en der joodse vluchtelingen. Als laatste maakt een groep chassidim zijn entree en 

confronteert de kijker met een van de ‘extreme’ vormen van joodse religieuze cultuur 

die toen in zwang waren. Naast de grenzeloze adoratie voor hun ‘heilige’, hun ‘zadik’, 

valt vooral hun ontembare optimisme en blijde dankbaarheid op. Het maakt hen te pas 

en te onpas aan het zingen en aan het dansen. Die avond inderdaad ook en vooral ‘te 

onpas’: in de herberg ligt het dode lichaam van een door Kozakse kogels getroffen 

meisje opgebaard. Het vermag de levensvreugde van de chassidim niet te temperen. 

Ook wanneer ze na de eerste oorlogsnacht wakker worden, gaat hun aandacht niet uit 

naar het brandende dorp aan de horizon waar velen van de radeloze gasten heen snellen 

om er hun gave en goed te redden. Eén van hen hoeft zijn vrienden slechts op het 

heerlijke zonlicht te wijzen of de chassidim ontsteken alweer in gezamenlijk hymnisch 

gezang, huppelen de voor zich uit liggende weiden op, ontdoen zich dansend van hun 

kleren en nemen, immer psalmodiërend, dartel en speels een ‘ritueel bad’ in de 

plaatselijke rivier. Het is het einde van de film, op die ene sequens na: onder het geluid 

van aanhoudende geweerschoten kleurt het water langzaam rood, tot het rood even 

langzaam wegspoelt en de rivier zijn normale kleur hervindt. Geen van de dansers 

ontkomt aan het moordend geweld van de oprukkende huzaren. Een moeilijk mis te 

verstane vingerwijzing naar wat er enkele decennia latere met de hele joodse sjtetl-

cultuur zal gebeuren.  

 

Chassidisch werken aan welbevinden  

Het is niet gek om in het onstuitbare vreugdegevoel van de chassidim een vorm te zien 

van wat vandaag als ‘werken aan welbevinden’ zou kunnen heten, zij het dan wel een 

zeer uitvergrote, karikaturale vorm. In elk geval is ‘welbevinden’ datgene waar de 

religieuze levenshouding van de vrome joodse groep op neerkomt. Daar is het hen om te 

doen, en hun hele religieuze leven (en dit voor hen een pleonasme) is een manier om 

daaraan te ‘werken’.  
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Werken, wel te verstaan in de religieuze zin van het woord. Voor hen hangt het 

welbevinden immers niet van je eigen werkzaamheid af, maar is het altijd ook en vooral 

een kwestie van ‘krijgen’, van ‘gunst’ en ‘genade’. Werken is daarom altijd meteen ook 

danken: danken dat je het welbevinden hebt gekregen of, zelfs, danken dat het je 

gegeven is om zelf aan je welbevinden te kunnen en te mogen werken.  

Deze religieuze dimensie ontbreekt vaak pijnlijk in de wellness- en 

mindfulnesscultuur of de feel good spiritualiteit die als hedendaagse vormen van 

‘werken aan welbevinden’ kunnen worden gezien. Die cultuur sluit al te nauw aan bij 

het technische paradigma dat de moderniteit eigen is en dat ervan uitgaat dat ons 

welbevinden vooral van onszelf afhangt en van de juiste methodieken die we daarbij 

hanteren. Welbevinden als het product van technisch ondersteund vrij 

ondernemerschap. 

De herkomst van die technieken is ouder dan vandaag, ouder dan de moderniteit 

zelfs. Aristoteles leert al dat het welbevinden een indicatie is voor het feit dat je op de 

goede weg bent, dat je je vermogen om jezelf te ontplooien – je essentie dus – op de 

juiste manier ‘in act’ brengt. Het gevoel van geluk wijst je erop dat het goede dat in jou 

zit adequaat tot wasdom wordt gebracht. Geleid door je welbevinden stimuleert dit je 

natuur om te worden wat ze in potentie altijd al was. Toch is dit alles bij Aristoteles nog 

geen zaak van techniek in de moderne zin van het woord. Ook in zijn optiek is het 

welbevinden ook altijd nog gegeven, en wel door de natuur. Het was de natuur die in 

ons het vermogen onszelf te zijn – en dus ook ons welbevinden – heeft gelegd.  

Het christendom heeft aan die ‘antieke’ dankbaarheid ten aanzien van de natuur 

alleen een groter gewicht gegeven. De natuur van wie we ons zijn hadden gekregen,  

had op haar beurt ook haar zijn gekregen, en wel van de Schepper. Aldus Thomas van 

Aquino en zovele anderen, die daarin de reden zagen waarom ons welbevinden er ons 

op wijst dat we niet alleen inzake zelfontplooiing op de goede weg zijn, maar dat ons 

welbevinden tegelijk ook teruggaat op de soevereine genade van de Creator. Daarom is 

bidden in de middeleeuwen een uiting niet enkel van het smeken om welbevinden, maar 

van het welbevinden zelf. Als koning, hertog, prelaat en poorter zich steevast knielend 

en met gevouwen handen laten portretteren, is dit altijd ook een teken dat ze al in een 

toestand van welbevinden verkeren, precies omdat ze naar het hemelse welbevinden 

mogen verlangen.  

Al is het dan in een heel andere context, op een bepaalde manier geldt dit ook voor 

de chassidim uit Kawarelowicz’ film. Ze richten zich tot hun God uit dank dat ze zich 

tot Hem mogen richten. Hun bidden is, eerder dan een smeken, een lofzang: een directe 

uiting van het welbevinden waarin ze reeds vertoeven. 

 

Filosofische wortels 

Kent die houding haar wortels in het joodse monotheïsme?  

Ze kent in elk geval haar wortels in de Griekse filosofie. Het is van belang eerst dit 

goed te beseffen. De dankbaarheid om de volheid van het zijn, de bevestiging dat het 
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zijn is wat het is, dat het om te zijn wat het is niets anders nodig heeft dan wat het is, en 

dat daarom alle tekort die de mens erin ontwaart te wijten is aan de spinsels van de 

mens zelf: die intuïtie ligt aan de basis van de filosofie zonder meer. Zei Parmenides al 

niet: ‘Het zijn is, het niet zijn is niet’? Hoe zou het zijn dan een tekort kunnen kennen? 

Een radicale vertaling daarvan bieden de cynische filosofen. Bij Diogenes van Sinope 

bijvoorbeeld die het zonlicht op zijn huid en in zijn ton bewust verkoos boven het halve 

wereldrijk dat Alexander de Grote hem aanbood. Het boude zijn was hem voldoende. 

Het is rijker dan alle rijkdom van de wereld samen. ‘Kijk naar de vogels van de hemel: 

ze zaaien niet en maaien niet en oogsten niet’ (Mat. 6,26): het had de uitspraak van een 

cynisch filosoof kunnen zijn, en het toont aan hoe sterk de evangelische tekst baadt in 

het door Griekse filosofie doordrongen diaspora-hellenisme waarbinnen het 

christendom wortel heeft geschoten.
2
 De levenshouding die samenvalt met een 

dankbaarheid om de gave van het boude zijn, zoals we die bij de genoemde chassidim 

aantreffen, heeft stevigere filosofische wortels dan de gangbare religieuze interpretatie 

graag voorhoudt. 

 

Monotheïstische herkomst 

Maar heeft zij inderdaad niet ook religieuze wortels? Kent de joodse religie – en het 

monotheïsme in het algemeen – geen dankbaarheid om het zijn zelf, omdat het 

simpelweg ‘is wat het is’? Zijn de chassidim in Austeria alleen maar verkapte ‘cynische 

filosofen’, of leggen ze ook getuigenis af van authentieke monotheïstische religiositeit?  

Dat laatste doen ze zeker. Al zijn niet alle aanhangers van die zelfde religie daar 

gelukkig mee en zijn er heel wat die een andere invulling van datzelfde monotheïsme 

verkiezen. Zoals bijvoorbeeld Tag (Franciszek Pieczka), de herbergier van de Austeria, 

waar de chassidim te gast zijn. Niet dat de man niet op zijn manier van een vertrouwen 

in het zijn getuigt. In de aanvangscène van de film ziet hij iedereen langs zijn herberg 

heen trekken, op de vlucht voor de aanrukkende huzaren. Ondanks het aandringen van 

zijn huisgenoten wil hij van geen vluchten weten en vertrouwt hij erop de moeilijke tijd 

wel door te komen, alle krenking van het welbevinden dat hem te wachten staat ten 

spijt. Dit basale vertrouwen stelt hem dan ook in staat om al diegenen die ’s ochtends 

zijn herberg in paniek voorbij zijn gehold (inclusief de groep chassidim) nog diezelfde 

avond vriendelijk onderdak te verlenen wanneer ze door troepenbeweging 

teruggedreven worden. Tag is een nuchtere man. In zijn ogen vragen de problemen om 

een down-to-earth aanpak, niet om hymnen of dans. 

Hoeft religie dan niet zo voor de zakelijke Tag? Heeft zijn eigen ‘werken aan het 

welbevinden’ het niet zo begrepen op joodse religieuze praktijken? Niets is minder 

waar. De man is overduidelijk een wetgetrouwe jood. Een aantal flashbacks laat 

periodes uit zijn leven zien waarin hij in deze het voortouw neemt. In een droomscène 

aan het eind, wanneer de geliefde van het dode meisje op het punt staat door de huzaren 

opgeknoopt te worden, is het Tag die, de Thorarol in de armen, de joodse gemeente uit 

de synagoge leidt. Staande voor de huzarenleider, formuleert hij met klem de kern van 
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de monotheïstische boodschap: een jood, trouw aan zijn God, wil geen medemens 

doden, ook geen vijand, ook niet uit wraak. Het is Tags manier om zijn geloof in ‘het 

zijn als zijn’ te belijden.   

De religiositeit die Tag nog duidelijker in oppositie brengt met die van de chassidim 

spreekt echter uit een veel minder ‘nuchtere’ passage. In een andere flashback zien we 

hem opnieuw in de synagoge, maar dit keer op een manier waarmee hij ondubbelzinnig 

de hele gemeente en haar religie wil provoceren. Geagiteerd houdt hij een heuse 

varkensbout boven zijn hoofd en schreeuwt de voorganger en de andere gelovigen toe 

dat hij ter plekke van dit door de Thora verboden vlees zal eten. De voorganger poogt 

hem tevergeefs tot rede te brengen en keert zich tenslotte naar het Thoraschrijn, voor 

iedereen hoorbaar biddend: ‘Ook de ergste blasfemie, mijn God, is niet in staat U  te 

raken’. Waarop Tag, ontmoedigd, zucht: ‘Ik wilde God inderdaad raken. Omdat ik 

genoeg van Hem had. Maar nu zie ik hoe stom ik was. Ik was niet eens in staat de 

rabbijn te beledigen, hoe zou ik dan God kwaad kunnen krijgen’.  

Het is geen toeval dat deze flashback in de film wordt opgeroepen op het moment 

dat de chassidim in de herberg helemaal uit de bol gaan en regelrechte trance beogen. 

Voor Tag gaat dit soort religieuze enthousiasme duidelijk over de schreef. Maar tegelijk 

doet het hem terugdenken aan hoe hij ook zelf ooit te ver ging, en dit om niet minder 

religieuze redenen. Hun grensoverschrijdend gedrag – hun ‘transgressie’ – brengt hem 

zijn transgressie in herinnering.  

 

Welbevinden en transgressie 

Waar is het Tag om te doen? Waar is het de groep chassidim om te doen? Beiden is het 

om ‘welbevinden’ te doen, zo hebben we het, enigszins anachronistisch, reeds eerder 

genoemd. De chassidim hanteren daarbij een instantmethode, en die past volkomen 

binnen de joodse religieuze logica. Voor hen is het boude bestaan zelf een bron van 

welbevinden, want van nooit aflatende dankzegging aan de God die het hen heeft 

geschonken. Vandaar hun zang- en danszucht. Maar het is meer dan significant dat Tag, 

geconfronteerd met zo’n trance (als hij zich ontfermt over de oude chassid die aan zijn 

dans dreigt te bezwijken), meteen weg mijmert naar het voorval met de varkensbout in 

de synagoge. Geconfronteerd met de chassidische extase, denkt hij aan zijn transgressie, 

en geeft op die manier impliciet aan dat die extase evenzeer van de orde van de 

transgressie is. Hun ‘instantwelbevinden’, zo beseft hij, is een grensoverschrijding, een 

wetsovertreding, van dezelfde orde als het eten van het door de Thora uitdrukkelijk 

verboden varkensvlees.  

Met dit besef stelt Tag noch zichzelf, noch de chassidim buiten de religieuze logica 

van het joodse monotheïsme. Al bevat het wel een kritiek op de chassidische manier van 

‘werken aan welbevinden’. De heilige daad waarbij de chassidim pretenderen op te gaan 

in de goddelijke presentie, is voor Tag een wandaad, een overtreding van Gods Wet. 

Alleen is dat binnen de logica van het joodse monotheïsme minder een paradox dan op 

het eerste gezicht lijkt. Dat tussen de mens en God de Wet staat, impliceert immers dat 
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alleen wie die wet vervult ‘in rechte’ is met God en ‘rechtvaardig’ mag heten. Wie dus 

in rechte staat met God, heeft de Wet vervuld en kan derhalve de Wet achter zich laten. 

Of, wat op het zelfde neerkomt (en onder meer door Paulus in de Brief aan de Romeinen 

omstandig wordt uitgelegd): wat onder het regime van de Wet als zonde gold, doet dat 

niet langer als de wet vervuld is. Als Tag in de synagoge een varkensbout bovenhaalt en 

schreeuwt dat hij ervan zal eten, overtreedt hij duidelijk Gods gebod, maar tegelijk doet 

hij datgene waar het onderhouden en vervullen van de Wet toe leidt: hij geeft blijk van 

een toestand zonder zonde, waar varkensvlees eten niet langer als euvel kan worden 

geduid. Waar met andere woorden het ‘welbevinden’ zich door geen enkel tekort van 

zijn stuk laat brengen. Of, exacter:  waar alles – ook elk tekort – een aanleiding is om 

zich er ten volle ‘wel bij te bevinden’. 

 

Tags aanklacht 

Tags daad is een aanklacht, zo zegt hij zelf. Met zijn provocatieve geste schreeuwt hij 

zijn geloofsgenoten toe dat het vervullen van Gods Wet de vernietiging van die Wet is. 

Of, vertaald naar de hedendaagse cultuur die ons hier bezighoudt: het ‘welbevinden’ 

waarop wij hopen, als wij het ‘werk’ daarvoor eenmaal hebben volbracht, is niet de 

kroon op, maar de aanfluiting van dat werk. Het levert dat werk en onszelf helemaal uit 

aan het tekort dat we juist koste wat het kost wilden wegwerken.   

Maar die aanklacht, dat leert Tag uit de onderkoelde reactie van de rabbijn, raakt de 

grond van de zaak niet. De God waarnaar ons verlangen uitgaat, het welbevinden dat 

ons in zijn ban houdt, laat zich door die kritische aanklacht – hoe waar en terecht ook – 

niet kelderen. God en welbevinden overleven die aanklacht. Meer nog, zij maken hem 

mogelijk. Dat beseft Tag. Al belet dit niet dat zijn aanklacht ergens elders doel treft, met 

name bij het instant welbevinden – de trance-verwekkende presentie in God – waar de 

groep chassidim op focust. Dit welbevinden, die presentie, of – zoals Tags geste met de 

varkensbout aangeeft – die transgressie: daarop valt niet te bouwen, daarin valt niet te 

wonen. Dat ondervindt Tag aan den lijve tijdens dat eerste etmaal van de oorlog. 

Als ons iets is gegeven, zo valt uit Tags reactie af te leiden, is het een verlangen 

naar die God, dit welbevinden of die transgressie. Alleen binnen het primaat van het 

verlangen is ons een welbevinden gegund: een welbevinden dat daarom nooit is zoals 

we het hadden verwacht, dat ons verlangen ernaar nooit ten volle tegemoet komt, maar 

ons enkel een welbevinden toestaat in het hunkeren naar een steeds wijkend ‘ultiem’ 

welbevinden. Welbevinden is ons enkel gegeven voor zover we een manier ontdekken 

om ons bij – en ondanks – die tragische onmogelijkheid toch ‘wel te bevinden’. Een 

manier om van de Wet te houden die ons op die God of dit welbevinden oriënteert, maar 

ons tegelijk op afstand houdt.  

Is het in Tags ogen fout om te ‘werken aan welbevinden’ zoals de groep chassidim 

dat doen? Hij houdt er niet van, zoveel is duidelijk. Maar hij zegt ook nergens dat het 

fout is. Ook niet in de scène wanneer hij hen woedend smeekt op te houden met dansen. 
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Op dat moment gaat hij de laatste danser zelfs redden van een extatische zwijm, daarbij 

wegdromend in de herinnering aan zijn eigen ‘varkensvleesprovocatie’ in de synagoge. 

Als in zijn houding een oordeel vervat ligt, betreft het vooral zichzelf. Het 

chassidische instantwelbevinden mag dan voor hem te ver gaan, ook zijn aversie kan te 

ver gaan. Ook hij hunkert immers naar een toestand waar een verlangen naar… 

overgaat in een effectief welbevinden. En zelfs al weet hij dat het enige welbevinden dat 

hem gegeven is erin bestaat zich neer te leggen bij het onbereikbare van een volkomen 

welbevinden, toch beseft hij evenzeer dat hij daarin niet blijvend kan slagen; hoe hij, 

voordat hij het goed beseft, zijn eigen eindige welbevinden voor oneindig en 

allesbevredigend kan houden. Of, in monotheïstische termen: ook al weet hij dat hij niet 

op de plaats van God kan gaan staan omdat alleen God God is, tegelijk beseft hij dat 

wie denkt daar nooit te staan, heimelijk al zijn eigen standpunt een goddelijke status 

heeft gegeven. Die God in rekening nemen, zich op de juiste manier tot die God 

verhouden, betekent met Hem het gevecht aangaan. Zoals Jacob deed de nacht dat hij 

bij de Jabbok ‘alleen achterbleef’, en ‘gevecht met God’ – Israël – zijn nieuwe naam 

werd.   

Ook als je denkt dat je met die God in het reine ben door je rustig aan die kant van 

de grens met Hem te houden, kan je voordat je het beseft die kant voor God houden, en 

nestel je je – niet zo heel veel verschillend van wat de chassidische trance doet – in het 

instant welbevinden van een tot afgod gereduceerde God.  

Op zijn manier is het monotheïsme een cultuur die de mens behoed zich in zijn 

welbevinden gesetteld te weten.  
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