
Philipp Blom, Het verdorven genootschap.

170. Rousseaus frustratie werd steeds groter, en na verloop van tijd kreeg Diderot genoeg van de 
brieven met steeds weer nieuwe verwijten. 
Eén keer meldde hij sarcastisch dat het hem genoegen deed dat Rousseau zijn toneelstuk Le fils 
naturel, dat toen juist werd opgevoerd, zo goed vond. Zijn vriend was juist diep gekwetst vanwege
een stukje dialoog dat, meende hij (en terecht) tegen hem gericht was. Diderot, die heel veel waarde 
hechtte aan het gezelschap van anderen, liet een personage geërgerd tegen een deugdzame filosoof
zeggen: ‘U hebt grote talenten meegekregen en die moet u inzetten voor de samenleving. Maar u 
wijst die samenleving juist af. Ik doe een beroep op uw hart. Blik in dat hart, dan zult u daarin lezen 
dat een deugdzaam mens deel uitmaakt van de gemeenschap. Alleen een kwaadaardig mens leeft in 
zijn eentje.’

209. Het antichristelijke standpunt van Holbach en in zekere mate zijn vrienden was in politiek 
opzicht radicaal en moedig, maar in feite verving het het geloof in religie door geloof in de 
wetenschap.
Het wetenschappelijke atheïsme van de kring rond Holbach ging er net als bij een religie van uit dat 
men tot één waarheid kon komen.
Maar Hume had de epistemologische scepsis ver uitgetild boven alles wat na de radicaalste denkers 
van het antieke Griekenland was geschreven, en had de menselijke identiteit teruggebracht tot een
illusie, ontstaan uit zintuiglijke waarneming en gewoonte.
Door Humes agnosticisme kwam hij in conflict met zijn atheïstische gastheer. Voor Hume 
vertegenwoordigde het atheïsme een zekerheid die hij als filosoof niet kon verantwoorden. 
(...)Holbach, die door zijn vrienden ‘de persoonlijke vijand van God’ werd genoemd, zal wel 
korzelig hebben gereageerd op dit uiterst behoedzame filosofische standpunt. Ook al zijn de 
natuurwetten alleen maar een formele vastlegging van wat we kunnen verwachten
(‘morgen gaat de zon weer op’), we zouden er eigenlijk goed aan doen om te leven alsof zulke 
empirische verwachtingen wel degelijk objectieve noodzakelijkheden zijn. Humes principiële keuze
voor agnosticisme lijkt triviaal in het licht van de overweldigende macht van de kerk, de censuur, 
gevangenis, dwangarbeid en terechtstellingen.
De empirische denker, in Engeland aangevallen omdat hij niet voldoende gelovig was, werd in 
Parijs gehekeld omdat hij het geloof niet volledig vaarwel wilde zeggen. Voor een deel
kwam dat omdat men Humes standpunten niet goed begreep. Als jongeman had hij, filosofisch 
gezien, zee gekozen in een poging om in zijn netten de ultieme Waarheid te vangen, de grootste vis 
die in de zee van de objectieve kennis rondzwom. Bij terugkeer in de haven
bleek hij alleen wat sprot te hebben gevangen: pragmatische aannames.

260. Diderot maakte zorgvuldig onderscheid tussen wellust en de maatschappelijke gevolgen ervan. 
Het zelfzuchtig najagen van genot was verwerpelijk omdat het egoïstisch was en dus waarschijnlijk
anderen schaadde, niet vanwege het sensuele genot op zich. Die gedachte ging vierkant in tegen de 
heersende katholieke doctrine, die sensueel genot zag als een op zijn best noodzakelijk kwaad, dat
te allen tijde enorme gevaren in zich borg, en dat de gelovigen bedreigde met eeuwige verdoemenis 
voor één ‘onzuivere gedachte’ waarvoor geen boete werd gedaan.

266. Hartstocht is van cruciaal belang binnen de radicale Verlichting.
Hartstocht is een oerkracht, onweerlegbaar een aspect van het leven, en daardoor wordt hij een 
hoeksteen voor een analyse van het menselijk gedrag en daardoor ook van de moraal. ‘Wanneer we
spreken over de strijd tussen hartstocht en rede is dat niet in strikt filosofische zin. De rede is, en 
hoort dat ook te zijn, een dienaar van de hartstocht, en kan niet meer ambiëren dan die te dienen en 
te gehoorzamen,’ schreef David Hume, wiens nadruk op een heldere analyse vaak ten onrechte is 
opgevat als kil rationalisme. Hartstocht mag dan de grondslag zijn van elke cultuur, maar we



worden er geen impulsieve monsters van. Hartstocht stuurt ons handelen en ons denken, maar 
maakt ons ook tot een sociaal wezen. Door ons uit onszelf te trekken zorgt hartstocht ervoor dat we
geen zielloze robot worden, geïsoleerd op een eiland van egoïsme, maar dat we de bescherming en 
goedkeuring van anderen nodig hebben. Hartstocht brengt ons naast vreugde ook angst voor pijn
bij, empathie, medelijden, verdriet en vreugde. Passie, de natuurlijke impulsen van het dier dat 
mens heet, kan de grondslag worden voor een nieuwe moraal, dacht Holbach. We jagen allemaal 
genot na en vluchten weg voor pijn, en we worden omringd door mensen met dezelfde 
doelstellingen. Als ons genot samenvalt met wat goed is voor de samenleving, zijn we deugdzaam 
en gelukkig tegelijk. Een andere grondslag voor de moraal is niet nodig.

276. Rousseaus verzet tegen de Verlichting en de mensen die die Verlichting droegen, was niet 
ouderwets. Hij liep vooruit op een beweging die een nieuwe betovering wilde uitspreken over wat 
door de cultus van de rede was kaalgeplukt. Een jongere generatie, opgegroeid met een innerlijk 
conflict dat hen dwong te kiezen tussen de reactionaire hiërarchie van de kerk, het bleke aftreksel 
van geloof dat Voltaire en andere deïsten boden en het schijnbaar meedogenloze perspectief van het 
materialisme, leek in Rousseau een uitweg te hebben gevonden. Als je hem las, kon je modern zijn 
en toch geloven, je thuis voelen in de samenleving van die tijd en toch ook voldoen aan je innerlijke 
hang naar geloof.
Als je Rousseaus ideeën naast die van de radicale Verlichting legt, zie je beide duidelijker. Ze 
laafden zich aan dezelfde bron, ze delen dezelfde terminologie en kennis, en ze zijn vastgelegd door 
mensen die elkaar heel goed kenden. En toch zouden de verschillen qua intenties
en resultaat niet groter kunnen zijn.
Rousseau, die gefascineerd was door de ontwikkeling van het kind (maar die dus niet uit de eerste 
hand wenste mee te maken), baseerde een groot deel van zijn moraal op het observeren van 
kinderen.
Van daaruit extrapolerend kwam hij op principes uit waarvan hij meende dat ze voor de gehele 
mensheid golden. We zijn allemaal kinderen geweest, lijkt hij te stellen, en deze gedeelde
ervaring brengt ons op de waarachtigste manier bij wie wij zijn. In het begin van zijn leven, schrijft 
Rousseau, is een kind niet goed of slecht. Net als een dier is een kind gewoon amoreel en laat het 
zich sturen door impulsen en behoeften. Het houdt van mensen die aardig zijn en wordt beheerst 
door een gezonde liefde voor zichzelf, die het overleven bevordert. Dan slaat de puberteit toe. Een 
adolescent merkt dat zijn lichaam verandert, dat hij nieuwe krachten en nieuwe verlangens heeft. 
Hij raakt in verwarring (de ontwikkeling wordt vanuit het perspectief van de man beschreven), kijkt 
om zich heen om de ontwikkeling die hij doormaakt te vergelijken met die van zijn leeftijdgenoten, 
en probeert hen te overtreffen en zich te onderscheiden om zo indruk te maken op meisjes.
Door dat vergelijken ontstaan waardeoordelen en concurrentie en raakt de gezonde liefde voor 
jezelf (amour de soi) verwrongen tot een narcistische, egoïstische eigenliefde (amour propre). 
Daaruit komen ongelijkheid voort, persoonlijk bezit en haat, en daarmee de morele ondergang van 
de samenleving. Als mensen het gezelschap van anderen zoeken is dat omdat ze dubbel zwak zijn, 
in lichamelijke zin omdat ze samen moeten werken om te overleven, en in morele zin omdat ze hun 
eenzaamheid niet kunnen verdragen.
‘Elke band met een ander duidt op de eigen ontoereikendheid,’ schreef Rousseau in Émile, zijn 
grote Bildungsroman, die een bijbel werd voor betrokken ouders en leraren. ‘Als niemand onder 
ons anderen nodig had, zou niemand er ooit over denken om zich bij die anderen aan te sluiten. 
Onze broze genoegens ontstaan dus uit zwakheid. Een waarlijk gelukkig wezen is een solitair 
wezen. Alleen God is volmaakt gelukkig.’

282. Terugkeren naar een leven vóór de zondeval, vóór de puberteit, is misschien niet mogelijk, 
maar met een gezonde educatie en het juiste soort maatschappelijke regels kunnen we dit utopische 
geluk wel dicht benaderen. Als je beseft dat dit een tijd was van schrille maatschappelijke 



tegenstellingen en enorm decadent gedrag door een adellijke stand wiens rijkdom voortkwam uit 
het harde werken en de ellende van anderen, is het makkelijk te begrijpen dat de egalitaire
samenleving van Rousseau, met gelijkheid voor iedereen, veel mensen aansprak. Rousseau wil 
terug naar een bestaan dat van een kinderlijke eenvoud is: een gemeenschap van tevreden 
plattelanders, die in harmonie met de natuur leven, zonder concurrentie, zonder bezit, 
onderdrukking of bedrog. Een volmaakte kibboets, zeg maar, lang voor de eerste zionist voet zette 
in Palestina.

329. Holbach vond dat het leven moest worden bevrijd van bijgeloof en onderdrukking, maar
ontleende rust aan zijn geloof in de rede. Voor Diderot werd het leven altijd getekend door 
vergissingen en verwoesting omdat mensen nu eenmaal nooit volledig rationeel kunnen zijn. In een 
pessimistische brief aan Sophie schreef hij dat je het leven kon zien als een reis van imbeciliteit 
naar vergissing, behoeftigheid en ziekte, en vandaar terug naar imbeciliteit. ‘Van de dag dat je 
brabbelt tot de dag dat je raaskalt leef je tussen schurken en charlatans van allerlei
pluimage, en dan sneef je door een arts die je pols voelt of een priester die je het hoofd op hol 
brengt, zonder te weten waar je vandaan komt of waar je heen gaat, voilà, dat is wat ze het 
geschenk van je ouders of van de natuur noemen.’
Wat Diderot en andere radicale denkers onderscheidt van gematigde denkers uit de Verlichting is 
dat hij een volledig rationeel leven nooit als mogelijk of zelfs wenselijk heeft gezien. Zijn kijk op 
de mensheid was juist zowel tragisch als hedonistisch. De kerk, waarin hij was opgegroeid en die 
hij eerst had willen dienen, zag het lichaam als een soort tijdelijke kwaal van de eeuwige ziel, een 
wellustige, hebzuchtige zak vuil waaraan die ziel als een soort beproeving een tijdlang was 
gekluisterd. Gematigde denkers uit de Verlichting zagen dat idee juist als hét voorbeeld van koppige 
domheid, waarvan de rede ons op quasireligieuze wijze zou verlossen.
Maar voor Diderot was het lichaam alles wat er was, en was de rede een lichamelijke functie met 
een neiging naar transcendente megalomanie. De oplossing was niet gelegen in het bestrijden, 
negeren of sublimeren van lichamelijke verlangens, maar in het zo inrichten van je leven dat ze er 
een plek in kregen. Als filosoof die verandering wilde brengen in de manier waarop mensen 
dachten, moest hij geloven in de kracht van de overtuiging en de deugd.
Maar anderzijds kon hij door zijn materialistische overtuigingen daar weer niet volledig op bouwen. 
Als, zoals Hume zei, het nu eens zo was dat het rationele discours niet meer was dan het in een 
officieel gewaad hullen van de persoonlijke smaak? En als deugdzaamheid nu eens een nuttige 
maatschappelijke fictie was waarmee we de drijfveren verhullen die ons handelen werkelijk sturen: 
verlangens en de natuurlijke drang tot overleven?

357. Wat hem in het reisverslag van Bougainville opviel, was niet dat de Tahitianen niet waren 
gecorrumpeerd door onderlinge wedijver en leven in steden, maar dat hier kennelijk sprake was van 
een beschaving die niet was gebrandmerkt door de oerzonde, en waarin het menselijk lichaam en 
lichamelijk genot niet werden gedemoniseerd. 
Hij had al eens geschreven over de mogelijkheid dat zoiets kon bestaan, en nu had het er alle schijn 
van dat er samenlevingen waren die inderdaad in harmonie met de natuur leefden en niet
waren verpest door kerk en aristocratie, twee boosaardige krachten die al tijden samenspanden om 
macht en bezit te monopoliseren en gewone mensen dom, beschaamd, bang en gehoorzaam te 
houden.
Vrijheid, leek het nu, was echt mogelijk.
Voor Diderot was dat een fascinerende ontdekking, maar hij begreep meteen ook dat dat paradijs 
bedreigd werd en ten onder zou gaan. De Europeanen waren gearriveerd, en met hen ideeën als
schaamte en jaloezie, eigendom en diefstal, en die zouden de eilanders worden opgedrongen door 
koloniale onderdrukking en zendingsijver.



384.Seneca’s filosofie stond in het teken van genot, maar werd ook gekenmerkt door diepgaande 
scepsis. Omdat het genot van korte duur is en omdat een sterke gehechtheid aan de wereld 
onvermijdelijk uitloopt op verlies, teleurstelling en lijden, is het het beste om zelfbeheersing te 
betrachten, geen wereldse genietingen na te streven en tevreden te zijn met datgene wat je 
basisbehoeften dekt. Het belangrijkste is je gehechtheid aan het leven opgeven, en ook je
angst voor de dood. De dood is het einde. Er is geen leven na de dood, en dus is het dwaasheid om 
voor die dood bang te zijn. 
Het is bijna onmogelijk om vandaag de dag Seneca te lezen zonder erbij te denken dat er bij zijn 
argumenten behoorlijk wat huichelarij om de hoek komt kijken. Hij bepleitte een strenge moraal,
matig eten en wat hij ‘vrijwillige armoede’ noemde. Maar terwijl hij zijn vrienden schreef hoe 
belangrijk onpartijdige deugdzaamheid en vrijheid van materieel bezit was, bezat hij wel een 
persoonlijk fortuin van driehonderd miljoen sestertiën, vergaard als adviseur van een berucht 
immorele keizer. Het was alsof een schatrijke industrieel je vertelt dat geld ook niet alles is.
Hoezeer Seneca zich ook compromitteerde door zijn contacten met Nero, bij zijn dood bleek hij 
trouw te kunnen zijn aan zijn principes. Nero, nu compleet krankzinnig en paranoïde, droeg
hem op zelfmoord te plegen omdat hij hem van verraad verdacht.
Toen de filosoof hiervan door een doodsbange officier in kennis was gesteld, troostte hij eerst de 
officier, vervolgens zijn familieleden, gaf toen nog een paar laatste opdrachten en sneed zich de 
polsen door. Toen het bloed niet voldoende wilde stromen, ging hij in een warm bad zitten, waar hij 
doodbloedde, tot het einde toe kalm.

391. Er zijn aanwijzingen dat Diderot en Voltaire elkaar hebben ontmoet, al wijst niets erop dat 
Voltaire Holbachs salon met een bezoek heeft vereerd, en misschien waren daar inmiddels ook geen
bijeenkomsten meer. Na bijna drie decennia van wederzijdse rivaliteit en bewondering stonden de 
twee dan eindelijk oog in oog. ‘Hij lijkt op een van die oude sprookjeskastelen die aan alle kanten 
in verval zijn, maar je ziet zo dat er een oude tovenaar in woont,’ merkte Diderot op.

395.  Onsterfelijkheid is het soort leven dat we verkrijgen in de herinnering van anderen. We horen in 
gedachten de lofrede die ze ooit op ons zullen houden, dus we offeren ons op. We offeren ons 
leven op, we houden werkelijk op te bestaan teneinde in hun herinnering voort te leven. Als de 
onsterfelijkheid, aldus bezien, ons voorkomt als een chimère, dan is ze een chimère van grote 
zielen. – Uit Diderots artikel ‘Onsterfelijkheid’ in de Encyclopédie

Toen Diderot deze woorden schreef, zo’n twintig jaar voor zijn dood, kon hij niet weten hoe 
profetisch ze waren. Want de herinnering aan de radicale Verlichting is dan wel nooit helemaal 
gestorven, maar ze is wel lang een chimère van grote zielen gebleven.
Meteen vanaf de eerste aanzet stuitte de stoutmoedige morele zienswijze van de vrienden uit de rue 
Royale op fel verzet van critici, die betoogden dat godloosheid zou leiden tot immoraliteit en
verdorvenheid, en dat bij een calculus die uitging van genot automatisch de door Hobbes 
voorspelde oorlog van allen tegen allen zou uitbreken. Dat was niet zo, betoogden Diderot en 
Holbach, en ze lieten zien dat het verlangen zelf een natuurlijke bron van samenwerking
is, dat gedeelde behoeften mensen samenbinden en dat empathie ervoor zorgt dat ze elkaar helpen.
De strijd tussen de ideeën van de radicale vleugel van de Verlichting en hun critici was nog in volle 
gang toen de geschiedenis tussenbeide kwam. Op 14 juli bestormde een woedende volksmenigte
de Bastille. Men vond en bevrijdde maar zes gevangenen (onder wie de beruchte markies de Sade) 
en verklaarde dat er een nieuw, revolutionair tijdperk was aangebroken, dat zou worden gekenmerkt 
door antiklerikalisme en oppositie tegen de macht van de aristocraten. Het leek erop dat eindelijk de 
tijd rijp was voor de gedachten van Holbach en Diderot. Maar toen er na een periode van onrust een 
nieuw bewind aan de macht kwam, werd al snel duidelijk dat dat bepaald niet het geval was. Het 
werd geen grootse apotheose.
Sterker nog, hun gedachten zouden vrijwel volledig op de achtergrond raken.



396. De reden voor deze verrassende ontwikkeling was dat de argumenten van de ‘synagoge van de 
rue Royale’ te revolutionair waren voor de revolutionairen. Die hadden geen belangstelling voor het
tot stand brengen van een filosofische samenleving van gelijken, waarin alle burgers worden 
aangemoedigd om een gelukkig en vredig leven te leiden, in harmonie met de natuur. De 
revolutionairen wilden macht, en net als iedereen die een gewelddadige ideologie van egalitarisme 
voorstaat, geloofden ze heilig in een duidelijke hiërarchie. Mensen als Raynal, Holbach en Diderot, 
die vraagtekens zetten bij alle vormen van politiek gezag en dwang, hoorden in de plannen van de 
nieuwe republiek niet thuis. 
Maar er speelde meer dan alleen de filosofische rechtvaardiging van geweld. Elke dictatuur moet 
iets transcendents hebben, de belofte bieden dat het morgen allemaal beter wordt, uitzicht op de
volmaaktheid, een hemel, een paradijs, een ideale dictatuur van arbeiders en boeren, het einde van 
de geschiedenis. Want alleen als je je quasigelovig vastklampt aan een groots ideaal, dat net buiten 
je bereik is en grote offers vraagt, kun je de wreedheden en het onrecht van nu rechtvaardigen.
Elke revolutie heeft haar eigen religie nodig. Van alle revolutionairen had Maximilien Robespierre, 
die door zijn onbuigzaamheid en gedrevenheid de belichaming is geworden van gruwelijke terreur
in naam van hoogstaande idealen, dat het beste begrepen. Tijdens de gewelddadige tweede fase van 
de revolutie, na 1792, werd de geestelijke en materiële macht van het katholicisme aangevallen in
een golf van iconoclastisch geweld van de massa, gestuurd door de antiklerikale bedoelingen van de 
leiders. Priesters, monniken en nonnen werden vermoord of verbannen, alle erediensten werden
verboden, grote kerken zoals de abdij van Cluny werden verkocht als bouwmateriaal, in duizenden 
kerken en crypten werden vernielingen aangericht (ook in de église Saint-Roch, waar Diderot,
Holbach en Helvetius begraven lagen), gezichten werden van heiligenbeelden gehakt en duizenden 
kerken veranderden in varkensstallen, werkplaatsen of gevangenissen.

406. De Verlichting waar de kapitalistische, imperialistische negentiende eeuw om vroeg en die 
daar ook lof oogstte, was de gematigde versie van Voltaire, die altijd had geweten welke 
standpunten profijtelijk waren en welke niet, en door de protagonisten van het Idealisme, vooral 
Kant. Waar het hier om gaat, is scepsis. De radicale denkers van de Verlichting hadden betoogd dat 
er geen alomvattende, metafysische waarheid is en dat dus de enige kennis die waarde heeft, stoelt 
op aantoonbare zaken. Doe wat nuttig is, mijd wat u en anderen schaadt.
Deze radicale moraalleer van Holbach en de zijnen had het voordeel dat hij eenvoudig was en 
gemakkelijk te begrijpen, maar hij was een horzel in de pels van de snel opkomende kapitalistische
maatschappijen in Europa en de Verenigde Staten en hun koloniale rijken. Hij was namelijk de 
antithese van ‘de samenzwering van priesters en machthebbers’, van beweringen over nationale 
superioriteit, van het onderdrukken van de armen in eigen land en complete volken aan de andere 
kant van de wereld.
De negentiende eeuw had een filosofische traditie nodig die een rechtvaardiging bood voor het 
kolonialisme en voor het uitbuiten van goedkope arbeidskrachten, en daarvoor greep men terug op 
de gematigde, rationele Verlichting. Die kwam met een filosofische rechtvaardiging voor het geloof. 
Meslier, Diderot en Holbach hadden er al op gewezen dat het georganiseerde geloof leidt tot een
heilloos verbond tussen priesters en machthebbers, en de grote bourgeoissamenlevingen van de 
negentiende eeuw ontleenden hun gezag en maatschappelijke hiërarchie juist aan dat verbond.
Aan beide zijden van de Atlantische Oceaan stelden de geschiedschrijvers van de filosofie dan ook 
dat de achttiende eeuw deïstisch was geweest, met Kant en Voltaire als de grootste exponenten.
In dit model vervulde Kant voor de achttiende eeuw de rol die Descartes had vervuld voor de 
zeventiende: zijn grote metafysische onderzoek liet een deur openstaan waardoor God weer kon 
worden ingebracht in de filosofie. Kant betoogde dat onze zintuigen bepalen hoe de wereld op ons 
overkomt, en dat we misschien nooit in staat zullen zijn om de dingen waar te nemen zoals ze 
werkelijk zijn, an sich, zoals hij het noemt. Maar in plaats van te aanvaarden dat we niets kunnen 
weten van wat zich aan onze waarneming onttrekt en dat het zinloos is om te praten over wat we 
niet kunnen weten, stelde hij dat er een spirituele werkelijkheid is die ontoegankelijk is voor ons 



begrip, een werkelijkheid waarin we ons een godheid kunnen voorstellen; alleen is die voor onze 
zintuigen niet te bevatten. Je kunt Kant veilig lezen zonder dat het je godsdienstige overtuigen 
aantast, want die kunnen altijd veilig worden weggestopt bij de dingen an sich. Voltaire, de gevatte 
commentator, die zich keerde tegen religieuze excessen, paste al even goed bij een beschaving
die zich zag als wetenschappelijk en rationalistisch, maar zonder antigodsdienstig of 
onvaderlandslievend te zijn. 
Het is de moeite waard om wat dieper in te gaan op dat rationalisme, dus een wetenschappelijke 
logica die de mogelijkheid om te geloven niet uitsluit, want ons denken over de Verlichting wordt
nog steeds daardoor bepaald. Kants Zuivere Rede (reine Vernunft) was niet alleen een filosofisch 
concept, maar ook een cultureel ideaal: als we de hele wereld konden rationaliseren, als we ons 
maar konden bevrijden van dierlijke instincten en onberedeneerde impulsen, zou de wereld een 
beter oord zijn. Bij het herschrijven van de achttiende-eeuwse Verlichting zoals dat in de eeuw 
daarop gebeurde, werden radicalen zoals Diderot, Holbach en Helvetius buiten beschouwing 
gelaten of gemarginaliseerd. In hun opvattingen over de rede klonk namelijk scepsis door, en bij 
hen kreeg juist hartstocht het primaat. In hun ogen waren de irrationele krachten die de menselijke 
natuur dreven misschien te begrijpen en bij te sturen, maar ze konden niet worden onderdrukt, en 
dat moest ook zeker niet gebeuren. Volupté is zowel een primaire drift als het doel dat die zoekt.
In de grond van de zaak zijn we natuurlijke organismen, met als enige doel overleven


