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Ten gerede 

Wim van Dooren 

Dit keer is er niet één speciaal thema, waaraan het gehele nummer is gewijd, 
ook al is er samenhang en verwantschap in de verschillende artikelen te 
constateren, waar het vooral gaat om rationaliteit en geloof en hun factie in 
maatschappij en politiek. 

Het nummer opent met een grote bijdrage van oud-redacteur Henk Bonger met een 
uitgesproken visie op katholicisme en marxisme als 'geloven'. Omdat Bonger een visie 
weergeeft, die in bepaalde humanistische kringen veel weerklank zal vinden, acht de 
redactie plaatsing van het artikel zeer gerechtvaardigd, maar wil de redactie anderzijds 
tegelijk een geheel andere visie in reactie erop publiceren. Dit is het korte artikel van 
Wim van Dooren, die al eens eerder in Rekenschap met Bonger discussieerde over 
tolerantie (jg. 1970/71). De boekbespreking staat ook in het teken van maatschappelij-
ke problematiek en de mogelijke humanistische inbreng daarin. Hoe rationeel zijn de 
moraal en de fundamenten ervan? 
In de vaste rubriek 'International' blijken twee tegengestelde houdingen tegenover de 
rationaliteit: in de Indiase bladen een eenzijdige accentuering ervan tegen alle vormen 
van geloof, in Amerikaanse bladen als regel andersom. Meer nog komen deze twee 
houdingen uit in hun weergave in een artikel, dat over deze kwestie in briefvorm is 
geschreven. Piet Thoenes (em. hoogleraar sociologie) en Victor Vos (studeerde filoso-
fie) discussiëren over 'het wonder', waarbij een nuchtere rationele kijk tegenover een 
open manier van beleven wordt geplaatst. Gezien het belang van het onderwerp zal er 
binnenkort een geheel nummer aan 'rationaliteit' worden gewijd. Dan zal het vooral 
theoretisch-filosofisch worden benaderd, terwijl in het huidige nummer de politiek-
praktische kant op de voorgrond staat. 
In deze tijd, waarin door de kernwapendiscussies en kernwapenbeslissingen de waarde 
van de democratie in ons land eens te meer ter discussie staat, wil dit Rekenschapnum-
mer een kleine bijdrage aan deze discussie leveren. 



Over geloof en geloven 

Een vergelijking tussen rooms-katholicisme en communisme 

H. Bonger 

I.  
Bijna tweeduizend jaar is Europa, in de gevoels- en denkwereld van zijn bewoners en 

dus ook van zijn instellingen, gestempeld door en doortrokken van het christelijk 
geloof. Na zo'n vijftienhonderd jaar volgt Amerika. Daarmee is gezegd , dat Europa en 
Amerika niet gestempeld en doortrokken zijn van het hindoeïsme, de islam of een 

andere georganiseerde godsdienst. Er moet alleen bij gezegd worden. dat de wijsbe-
geerte van de klassieke Oudheid op een aantal aspecten van het christelijk geloof grote 
invloed heeft gehad. 
Spreekt men over het christelijk geloof, dan is het geloof in de Verlosser Jezus Christus 
essentiëel ". . . want er is ook onder den hemel geen andere naam den mensen gegeven, 
waardoor wij behouden worden' (Hand. 4 : 12). Schillebeeckx zegt in zijn boek Jezus 

her verhaal van een levende: "Zonder Jezus geen christendom". Wel stoelt dit geloof op 
het, in het joodse volk ontstane, monotheïsme: één eeuwige, transcendente God, 
schepper en bestuurder van de wereld, aan wiens wetten gehoorzaamd moet worden, 
omdat zij door een betrouwbare God zijn ingesteld. Maar omdat Jezus daarin niet als 
de Messias erkend wordt, staat de joodse godsdienst naast de christelijke. 
Over geloof wordt, in het Oude Testament, nauwelijks gesproken. Als één der, in de 
hellenistische periode ontstane, verlossingsgodsdiensten komt, na het optreden van 
Jezus van Nazareth, het christelijk geloof tot ontwikkeling. Het geloof aan het godde-
lijke heilswerk in Christus begint als Paulus deze gedachte, tegenover de joodse 
messiasopvatting uitwerkt. Jezus Christus, geboren uit een niet door de erfzonde 
bevlekte moeder, is Gods zoon: "alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij hem zijn 
eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft; niet verloren ga, 
maar eeuwig leven hebbe" (Joh. 3:16). In de eerste eeuwen na de kruisiging krijgt het 
Nieuwe Testament de status van Gods woordopenbaring, "in de penne gesproken" van 
de schrijvers. De apologeten moeten zich wel in theologische problemen verdiepen, 
want het getuigen vervluchtigt en verzwakt in de loop van de tijd. De kerkvaders 
verlenen het geloof gezag, door het met de middelen van de klassieke filosofie te 
funderen en te verdedigen. Daarbij speelde de ideeënleer van Plato de belangrijkste 
rol. 
Geen van de patres heeft groter invloed op de ontwikkeling van het christelijk geloof 
gehad dan Augustinus, die alle nadruk legt op Gods zelfopenbaring in Christus. Het 
geloof aan het mysterie van de triniteit-onderscheiden, ongescheiden - bleef voor bijna 
alle christelijke kerken een vast geloofspunt. Het arianisme werd verworpen. 
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Het is allerminst mijn bedoeling om, zelfs niet op de meest summiere wijze, de 
geschiedenis van het christelijk geloof te volgen; het gaat mij om het verschijnsel 
geloof. 
In de brief aan de Hebreeën (11:1) staat: "Het geloof nu is de zekerheid der dingen, die 
men hoopt, en het bewijs der dingen, die men niet ziet." Het geloof schenkt dus de 
zekerheid aangaande de niet zintuigelijk te ervaren wereld. Volgens talloze gelovige 
christenen schenkt het een zekerheid, die vaster is dan het weten omtrent aardse zaken, 
dat zwak is door de onbetrouwbaarheid der zintuigen en de betrekkelijkheid van het 
verstand. Volgens anderen blijft in het geloof een element van onzekerheid, staat het 
achter bij het weten. Dan is geloven identiek met menen of vermoeden. Bij aardse 
zaken kan de geldigheid daarvan geverifiëerd worden. Als iemand zegt: "Ik geloof, dat 
het vandaag woensdag is, maar ik zal op de kalender kijken", kan de waarheid of de 
onwaarheid aangetoond worden. In religiosis kan dit niet; daar is het onwrikbaar 
vertrouwen, dat Gods openbaring waar is. Dit geloof wordt ook wel weten genoemd. 
"Ik weet, dat mijn Verlosser leeft", is identiek met: ik geloof enz. Hoeveel varianten het 
credo, in de loop der eeuwen, te zien heeft gegeven, in alle is de functie van Christus in 
het heilsproces onmisbaar. Men belijdt, dat hij is: "de Christus, de eniggeboren Zoon, 
onze Heer". 
Ten aanzien van het verkrijgen van het geloof bestaat er een niet gering verschil tussen 
de opvatting van het katholicisme en die van het orthodoxe protestantisme. Voor de 
katholiek zou het geloof komen door een verstandelijke toestemming van de geopen-
baarde, door de kerk gehoede, waarheden; voor de protestant is het een, buiten het 
intellect ontstane, zekerheid omtrent de vergeving om Christus' wil, als godsgeschenk 
ontvangen. Dit verschil is ook niet verwonderlijk, omdat de katholieke sacraments-
kerk de priesterstand kent, die de functie heeft de door de kerk ontvangen waarheden 
door te geven. De leek dient die te geloven. Bij het protestantisme is ieder gelovige 
priester. De predikant is geen autoriteit, de priester is dat wel voor de katholiek. Hij 
leert de waarheden van de kerk, die de bindende interpretatie van de bijbel geeft. Een 
gevolg van één en ander is, dat de katholiek minder persoonlijk over geloofszaken 
oordeelt dan de protestant. Het wordt de katholiek als goed en nuttig aangeraden om 
de bijbel te lezen, nodig is het niet. Voor de protestant is de bijbel de autoriteit. De 
genoemde verschilpunten zijn de reden waarom ik, met het oog op de bedoeling van dit 
artikel het protestantisme laat rusten en mij bepaal tot de hiërarchisch gestructureerde 
rooms-katholieke kerk. 
Na lange en ingewikkelde voorgeschiedenis worden de dogma's, gebaseerd op Gods 
openbaring in Christus, door het onfeilbaar medium, de kerk, waarin de openbaring 
zich voortzet, doorgegeven en verdedigd. Na de afkondiging staan zij niet meer ter 
discussie. Zij die, uit onedele aardse motieven, (roem- of eerzucht) één of meer 
dogma's, na waarschuwing, hardnekkig ontkennen of betwijfelen, worden als ketters 
geëxcommuniceerd en in de periode van de inquisitie aan de wereldlijke arm overgele-
verd, die de straf — veelal de doodstraf — voltrekt. De inquisitie kan alleen begrepen 
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worden als men in het oog houdt, dat de kerk een voor het heil noodzakelijk instituut is 
(extra ecclesiam nulla stilus). dat Kerk en Staat één zijn, dat het geloof aan de dogma's 
de wil niet kan ontberen en dat de mens over zijn wil kan heersen. Een voor leken 
begrijpelijke rechtvaardiging van de inquisitie gaf de Kerk door er op te wijzen, dat een 
geloofsgemeenschap, evenals een staat, een stad en een individu het recht heeft zich 
tegen aanvallers te verdedigen en de ketters vielen de kerk aan. Zij konden zich niet 
beroepen op hun geweten of op de menselijke waardigheid, want hun geweten was vals 
omdat het zich van God verwijderde en de waardigheid van de mens was, volgens de 
kerk, alleen gelegen in de mogelijkheid de genade te ontvangen. Het geloof aan de 
dogma's werd dus met zware sancties opgelegd. 
Ik ging ervan uit, dat het geloof in Christus als goddelijke Verlosser — niet als voorbeel-
dig mens — essentiëel is. Zij, die het goddelijk karakter van Jezus niet onderkennen 
mogen zich geen gelovige christenen noemen. Ik denk, dat gelovige christenen de 
waarheid van deze stelling niet zullen ontkennen. Schillebeeckx zegt: "Men is christen 
als men ervan overtuigd is dat definitief heil van Godswege ontsloten wordt in de persoon 
van Jezus en dat deze grondovertuiging genadegemeenschap sticht . . 
Vanzelfsprekend zijn er vele en grote verschillen in de christologie (aan de ene pool de 
orthodoxe triniteitsopvatting met de twee-naturenleer, aan de andere pool de opvat-
ting van Christus als mens met unieke goddelijke gaven), maar het geloof aan hem is 
essentiëel en daarin onderscheidt het christelijk geloof zich — het werd genoemd —van 
andere godsdiensten. Het behoort dan ook, in mijn ogen, tot de onbegrijpelijkste 
ontwikkelingen in het christelijk geloof, dat, zeg, de laatste eeuw, het gesprek tussen de 
gelovigen der verschillende kerken en het gesprek tussen christengelovigen en buiten-
kerkelijken zich vrijwel alleen concentreert op beschouwingen over God, niet op die 
over Christus. Voegt men daarbij , dat het gesprek over het begrip openbaring, over de 
onsterfelijkheid van de ziel, over de wederopstanding, over hemel en hel in vele 
gevallen op de achtergrond is geraakt, dan is deze ontwikkeling niet bevorderlijk voor 
de externe en interne duidelijkheid. 
De ervaring leert, dat het vrijwel onmogelijk is om, met een zekere mate van objectivi-
teit, over geloofszaken te communiceren. Onder objectief versta ik natuurlijk niet 
onpersoonlijk, maar zonder overheersende emotionele betrokkenheid, zoals gebrui-
kelijk is bij een wetenschappelijke benadering. Omdat de betrokkenheid wezenlijk is 
bij de gelovigen ontbreekt de afstand tussen subject en object, die in de wetenschap 
vereist wordt. Het argument in geloofszaken heeft alleen geldigheid als het geloof er is, 
nooit zal de gelovige zich door argumenten laten overtuigen, tenzij hij door een 
verstandelijke redenering tot het geloof gekomen is. Daardoor leidt de rooms-katho-
lieke geloofsopvatting eerder tot problemen voor de gelovige dan de protestantse visie 
op het geloof. Daar staat echter tegenover, dat de protestant meestal ernstiger worstelt 
met de waarheidsvraag dan de rooms-katholiek. 
Het aan Jezus toegeschreven woord: "Want wie niet tegen ons is, is vóór ons" (Marc. 
9:40) had en heeft verreikende consequenties. Het geloof eist de gehele mens op, voor 
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neutraliteit of een genuanceerde benadering is geen plaats. Eén gevolg is, dat de 
gelovige, die aan die eis voldoet, hem, die dat niet op die wijze beleeft of afwijst, het 
recht ontzegt over het geloof te oordelen. Het werd gezegd, het is nutteloos in debat te 
treden over geloofszaken. Over emoties kan men getuigen, men kan ze kenbaar 
maken, argumenten behoren bij de ratio. Zou dit, vraag ik mij af, de oorzaak kunnen 
zijn van de odium theologicum, de ergernis ontstaan uit de machteloosheid om het 
geloof te bewijzen? 
In de bijna 2000 jaar, waarin het orthodoxe geloof het bestaan bepaalde, zullen maar 
weinigen zich verdiept hebben in theologische vraagstukken. Dat werd professioneel 
gedaan. Voor de leken moest het geloof eenvoudig zijn, moest een troost zijn voor en 
uitkomst bieden aan hen, die door aardse zorgen — armoede, onvrijheid, uitbuiting en 
vernedering — overstelpt waren. Welke troost en uitkomst? Dat de ziel onsterfelijk is, 
dat de zielen voor God gelijk zijn, dat Christus het eindoordeel zal geven, dat de 
rechtvaardigen eeuwig in Gods licht zullen leven en dat God barmhartig is. Door deze 
heilsverwachting werd het aardse bestaan te dragen. Wel was er de angst voor het 
laatste oordeel, maar Christus was rechtvaardig, de biecht werkte bevrijdend en Maria 
deed voorspraak voor de zondige mens. 
Vanzelfsprekend gold Christus' boodschap allen, maar door de armen en de verneder-
den werd die het snelst en gretigst begroet. Dit karakter van een liefdeboodschap voor 
de misdeelden is blijven bestaan, soms bepalend, soms smeulend, soms bijna onzicht-
baar, soms oplaaiend. Jezus zegt: "Zalig, gij armen, want uwer is het koninkrijk Gods. 
Zalig, gij, die nu hongert, want gij zult verzadigd worden . . . Maar wee u, gij rijken, want 
gij hebt uw vertroosting reeds', (Luc. 6.20-24). Er moet wel direct bij gezegd worden, 
dat de eerste christengemeenten niet uitsluitend door de misdeelden werden gevormd. 
Zij aarzelden lange tijd om slaven toe te laten. 
De ontzaglijk uitgebreide literatuur heeft zich hoofdzakelijk bezig gehouden met de 
beschrijving van martelaren, heiligen en theologische problemen in de kerkgeschiede-
nis; over de geloofsbeleving van de leken bestaat weinig informatie, omdat de bronnen 
spaarzaam zijn. Hoe kan het ook anders als, naar een voorzichtige schatting, negentig 
procent van de Europese bevolking in de middeleeuwen analphabeet is? 
Door een complex van oorzaken is het christelijk geloof in alle standen doorgedrongen 
en is het, tijdens de regering van Constantijn de Grote, staatsgodsdienst geworden, 
waarbij de staat een godsdienstige functie kreeg bij de verwerkelijking van de Civitas 
Dei. 
Mij is één recent boek bekend, waarin de aard van het geloof van gewone leken wordt 
uiteengezet, al moet er bij gezegd worden, dat altijd de innerlijke geloofsbeleving zich 
aan onderzoek onttrekt, behalve bij enkele begenadigde schrijvers van bekentenissen, 
zoals Augustinus. In Montaillou, village occitan, geschreven door Le Roy Ladurie, 
komt duidelijk uit, dat de betrekkelijk arme, hard zwoegende boeren en herders in hun 
gesprekken vervuld zijn van de hemelse heilsverwachting. Dat er kathaarse elementen 
in het dorp zijn versterkt hun betrokkenheid. In orthodoxe gebieden zal de betrokken- 
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heid wat minder ziin geweest. maar niet wezenlijk anders. Het gehoorzamen aan Gods 
geboden. het zondebesef en de angst voor de hel—zo blijkt uit het hoek—is niet zo sterk 
als de heilsverwachting. Het is in hope mate interessant om, naast dit boek, kennis te 
nemen van Le sentiment rellgieux en Handre à la fin du Moyen-age geschreven door 
pastoor Jaccues Toussaerz. Hij beschrijft daarin, dat de allerarmsten in Vlaanderen—
en het zal elders niet anders ziin Geweest — zo overstelpt waren door de zorgen van het 
maatschappelijk bestaan. dat zij afgestompt raakten en onverschillig, zelfs ten aanzien 
van de heilsverwachting. Onvoorstelbaar is de mate van onkunde, ruwheid en onver-
schilligheid. -Le peuple évituit les églises" , zegt de schrijver. Er werd niet gebiecht ende 
band met de kerk en geloof was er nauwelijks nog. Waar dus in de eerste eeuwen van het 
christelijk geloof de ontrechten troost vonden in de blijde boodschap, waar de neger-
slaven in Amerika heilsverwachting in hun kerken beleefden, wendden, aan het eind 
der middeleeuwen, de allerarmsten zich af van het geloof. Honger doodt elk spoor van 
geestelijk leven. Voor het doel van dit artikel heb ik deze ervaringswaarheid nodig. De 
vergelijking leert, dat de bewoners van Montaillou, hoe arm ook, een zekere mate van 
welvaart hadden, zodat geloofszaken hun ter harte gingen. 

Na. de zendingsreizen van Paulus. de organisatie van de eerste gemeenten en de 
oudste concilies, waar de dogma's werden vastgesteld, zet de ecclesia katholica 
Cnristus' werk voort en wordt zij het exclusieve heilsinstituut, dat de sacramenten 
geeft. Christus' boodschap wordt geïnstitutionaliseerd in een machtige, hiërarchisch 
opgebouwde kerk. Altijd wel, maar vooral in de periode van de inquisitie (zeer globaal 
van 1200 tot 1800, met grote verschillen naar plaats) kwam de vraag op welk oordeel 
Christus daarover zou hebben, als hij op aarde zou terugkomen. De interpretaties van 
zijn uitspraken en van de bronnen, die over hem meldden, hadden een hoogtepunt. 
Het juiste antwoord op die vraag valt niet te geven of, liever gezegd, elk antwoord 
wordt bepaald door de houding van de antwoordgever ten aanzien van geloof en kerk. 
Kan de imitatio Christi zonder kerk gebeuren en zo neen, wat en hoe moet de kerk 
Christus navolgen? Zou Christus de inquisitie hebben gewild? Een uiteraard subjec-
tief, maar diepzinnig antwoord gaf Dostojevski in de legende van de Groot-inquisiteur 
uit de roman De gebroeders Karamazow. 
Toen, na de opkomst van de reformatie, ondanks verwoed optreden van de 
dominicanen om de hervorming in haar dragers te bestrijden, het aantal protestan-
ten toenam, moest de kerk haar taktiek wel wijzigen, maar tijdens de contra-
ret.ormatie bleef de principiële onverdraagzaamheid. Onderwijs, bewuste beïnvloe-
ding van vorsten en een serie machinaties (bijv. de zaak Calas) kwamen in de plaats 
van de brandstapels. De vraag of de inquisitie, met de door de wereldlijke overheid 
voltrokken straffen, het beoogde doel — de eenheid van de kerk — had bereikt moet, 
voorzichtig, met ja en neen beantwoord worden. Voorzichtig omdat de historicus 
nooit weet, wat er zou gebeurd zijn als een element uit de geschiedenis wordt 
ge,dimineerd. Hij mag wel zeggen, dat het bloed der martelaren ook het zaad was 
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van de protestantse kerken en Noord-Duitsland, Scandinavië, Schotland, Engeland 
en delen van Nederland en Zwitserland gingen voor de moederkerk verloren, maar 
in Frankrijk, Spanje. Italië, Oostenrijk, Polen, Zuid-Duitsland en Zuid-Nederland 
triomfeerde de kerk over de reformatie, die daar aanvankelijk wel had wortel 
geschoten. Dit moeilijk op te lossen historische probleem of de inquisitie aan het 
doel heeft beantwoord of juist niet, kan ik verder voorbijgaan, maar over het 
probleem van doel en middelen moet iets gezegd worden. Ik meen, dat de uitspraak 
"het doel heiligt de middelen", — ten onrechte aan de Jesuïeten toegeschreven —, 
geen verdedigers vindt. Wil men een zedelijk doel met daaraan tegengestelde 
onzedelijke middelen bereiken, dan wordt het doel gecorrumpeerd en ongeloof-
waardig. Projecteert men dit probleem op de inquisitie en het ketterdoden, dan zijn 
er tenminste twee aspecten. waardoor ieder het recht heeft nu nog de inquisitie en het 
ketterdoden te veroordelen. Een kerk, die de pretentie heeft Christus' boodschap 
voort te zet ten mag geen mensen laten doden om een geestelijke aangelegenheid. Ten 
tweede oordeelde de kerk voorbarig, ging op Christus' stoel zitten. De eisen van de 
organisatie kwamen in conflict met de boodschap. De onzedelijke middelen, die de 
kerk gebruikte hebben haar grote schade berokkend. Tegen het aanvankelijke advies 
van Augustinus, maar volgend het advies van Thomas van Aquinos heeft zij uit angst 
gehuichelde herroepingen en geloof te weeg gebracht. Zij heeft een aantal inferieure 
eigenschappen — egoïsme. wraakzucht, hebzucht, machtswellust — ingeschakeld, zij 
heeft zichzelf beroofd van de kennis, de wijsheid en de creativiteit van gelovigen, die de 
moed hadden voor hun overtuiging te sterven en zij heeft zich toen ontdaan van 
denkbeelden die zij veelal in een later stadium in zich heeft opgenomen. 
Er zullen nu geen katholieken meer zijn, die het doden van ketters nog willen 
verdedigen, maar nooit heeft de kerk openlijk uitgesproken, dat zij een schuld op 
zich heeft geladen, die een smet is gebleven. De gereformeerden hebben, in 1903, 
op de plaats in Genève waar Servet, in 1553, verbrand werd een monument van 
boetedoening opgericht: de roomskatholieke kerk heeft nooit officieel het ketterdo-
den veroordeeld. De reden zal wel zijn, dat zij, door een schuldbekentenis, zou 
toegeven, dat zij fouten heeft gemaakt en zal maken, hetgeen aan de autoriteit 
afbreuk zou doen. Wat er dus gebeurt en zal gebeuren is, dat bepaalde methoden 
geruisloos worden verlaten. Het is dan ook van uitzonderlijke betekenis, dat 
Vaticanu 	11, in 1964 bijeengeroepen door paus Johannes XXIII, bij grote 
meerderheid der bisschoppen het "dwingt ze in te gaan" (Luc. 14:23) heeft verlaten en 
formuleerde, dat alleen het geloof, dat in vrijheid wordt verkregen, waarde heeft. 
Langs die weg werd, indirect, de intolerantie veroordeeld, want deze uitspraak is niet 
aan tijd gebonden. Zeer langzaam en na langdurige aarzeling kunnen dus bepaalde 
opvattingen en methoden verlaten worden en dit geldt zelfs voor de dogma's. Vanzelf-
sprekend kunnen zij niet veranderd of afgeschaft worden, maar de nadruk op hen kan 
verzwakken, als zij hij de gelovigen niet meer leven. Er moet wel op gewezen worden, 
dat de pausen. die Johannes XXIII opvolgden, zich hebben ingespannen om de 
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tendensen. die onder hem waren begonnen, zoveel mogelijk terug te buigen. 
Niet onvermeld mag het feit blijven, dat de talloze gelovigen, die geen behoefte hadden 
om kritiek te leveren op de kerk en haar voorschriften, niet met de inquisitie in 
aanraking kwamen en er dus ook niet bevreesd voor hoefden te zijn. Zij veroordeel- 
den, met de kerk, de ketters. Woonden katholieken in gebieden waar massaal ketterij 
voorkwam, zoals in Duitsland en de Nederlanden, dan groeide de afkeer van de 
brandstapels. Ging de aristocratie in Spanje naar een auto-da-fé kijken, als later naar 
een stierengevecht, in de Nederlanden ging de aristocratie niet kijken en velen uit het 
volk (ook katholieken) trachtten de slachtoffers te bevrijden. 
Ik onderbreek het betoog voor een paar algemene opmerkingen. 
Nooit gaan katholieken, priesters en leken, direct in op kritiek, van welke zijde ook 
geuit. De, waarschijnlijk voorgeschreven, stelregel in dezen is: met argusogen 
kijken, nooit antwoorden en nooit vergeten. Het aanbrengen van een etiket —
protestant, ongelovige, atheïst, kortom niet-katholiek — is voldoende reden om niet 
te argumenteren, want het argument in de dialoog zou als zwakte uitgelegd kunnen 
worden. De rooms-katholieke kerk is, door de dogma's en haar zedenleer, een 
streng gesloten, dus conservatieve, organisatie, die van haar gelovigen gehoorzaam-
heid en overgave eist. De clerus gedraagt zich volgens het bijbelwoord: "want wie 
niet tegen ons is, is voor ons". Als antwoord hierop sluit ik mij aan bij wat 
Kolakowski zegt: "Een niet christen heeft niet alleen het recht zich met zorg vragen te 
stellen over de vorm van het christendom en zijn toekomst, hij heeft ook de plicht 
erover te denken. Het christendom is immers deel van onze gemeenschappelijke 
erfenis . ." Daar komt bij, dat als een individu, een organisatie, een partij of een 
geloofsgemeenschap geen kritiek verdraagt op het beleid. — dat altijd door mensen 
wordt gevoerd — er verstarring en verslapping optreedt. In het licht van deze 
sociologische waarheid gezien is de reformatie de redder geweest van de rooms-
katholieke kerk. Nog een paar algemene opmerkingen. 
De rooms-katholieke kerk als hiërarchisch autoritair instituut heeft de leken 
gehoorzaamheid opgelegd. De kerk zou nooit tweeduizend jaar hebben bestaan als 
er geoordeeld zou worden over de ideeën der theologen, die de orthodoxe leer 
vormden, is haar stelling. De onderlinge geestelijke strijd over de leer kon alleen 
opgeheven worden door bij meerderheid van stemmen de verliezers als dwalenden aan 
te merken en tot zwijgen te brengen. De kerk beschouwt dus haar gelovigen als 
kinderen, die te gehoorzamen hebben. Als er dan ook van een zekere crisis gesproken 
wordt, waarin de kerk, in bepaalde gebieden, verkeert, dan wordt die veroorzaakt, 
doordat een groeiend getal gelovigen zelf wil oordelen. Op hen verliest de kerk de 
greep. 
Ten slotte nog één opmerking. In imitatione Christi heeft de kerk altijd verklaard, dat 
zij aan de zijde van de armen en ontrechten staat. In de praktijk echter heeft zij het 
heersende economische systeem en de heersende politieke ideologie veelal aanvaard. 
Wel werd het liberalisme veroordeeld, maar dat gebeurde op grond van het individua- 
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lisme, het principe van de scheiding van kerk en staat en de vrijheid van godsdienst en 
onderwijs. Maar ook het socialisme werd veroordeeld, omdat het materialistische 
eisen stelde en, sedert Marx' optreden, het atheïsme in zijn vaandel voerde. Het waren 
na de industriële revolutie, de arbeiders, die, vervreemd van creatieve arbeid, van de 
natuur en van de godsdienst in het socialisme de uitkomst begroetten uit de onmenselij-
ke maatschappelijke omstandigheden. Het socialisme werd hun geloof, hun heilsver-
wachting. 

II. 
Weinig maatschappelijke stromingen hebben zulke ingri' nde veranderingenin 
het leven van de bewoners van Europa gebracht als de industriële revolutie, waarbij 
machines, door stoom aangedreven, geconcentreerd in fabrieken, met de daarmee 
gepaard gaande arbeidsverdeling, het handwerk verdrongen. Verarmde boeren trok-
ken naar de ijlings opgetrokken industriecentra om met hun arbeidskracht een bestaan 
te vinden. De fabrikanten moesten hun winst uit zo laag mogelijke lonen halen. Zij 
waren door de concurrentie (de gilden waren verdwenen) de gevangenen van het 
systeem van de vrije markt-economie. Van sociale voorzieningen was nauwelijks 
sprake. Bij de snel groeiende industrie en de mijnbouw groeide het getal proletariërs. 
Door de goedkope kinderarbeid was er nauwelijks onderwijs of vakopleiding. De 
charitatieve organisaties van de kerken konden de noden niet verzachten. Het gros der 
arbeiders geraakte, als de armen in de late middeleeuwen, vervreemd van elke vorm 
van geestelijk leven. De klassenstrijd werd niet aangegaan omdat de arbeiders niet 
klassebewust waren, geen leiders hadden en  geen organisaties, die voor hun belangen 
opkwamen. In doffe afgestomptheid leefden zij, vermoeid door lange werktijden, vol 
angst voor ziekte, invaliditeit, ouderdom en werkloosheid. De rijkdom van de succes-
rijke fabrikanten was verkregen door de arbeid van de bezitlozen. De arbeider was 
koopwaar. Het beroemde boek van Friedrich Engels, Die Lage der arbeitenden Klasse 
in England, in 1845 verschenen, geeft schokkende feiten, de wanhoop is moeilijk 
onder woorden te brengen. Het is niet verkeerd om hier — ons geheugen voor zulke 
zaken is kort — een paar cijfers te noemen. Tot 1844 was in Engeland de werktijd voor 
mannen en kinderen van 13 tot 17 jaar, 12 uur. Achtjarigen werkten 10 uur, 50% van de 
bevolking van de Midlands stierf beneden de 5 jaar. In de jaren 1839 tot 1841 was 40% 
van de mannen en 65% van de vrouwen analfabeet. In de Belgische en Noordfranse 
industriegebieden golden ongeveer dezelfde cijfers. Oud worden gebeurde in werk-
huizen, die met gevangenissen werden vergeleken. De meeste arbeiderswoningen 
hadden geen waterleiding of sanitair. De mijnen hadden geen wasgelegenheid. Wie 
een oordeel over deze toestanden wil lezen moet Past and present van Carlyle ter hand 
nemen. 
De traagheid van de menselijke geest, die zich uit een gevoel van machteloosheid 
neerlegt bij misstanden, is een diepe trek. Zij die zo begaan waren met het lot der 
arbeiders, dat zij wilden ingrijpen, vormden dan ook een kleine groep van actieven: 
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de utopische socialisten. De groep was wel groot genoeg om de marxistische stelling 
te ondergraven, dat de denkbeelden in dienst staan van de klassebelangen. 
Intellectuelen kunnen zich in dienst stellen van de bezitters of van de bezitlozen of 
zij kunnen, van een afstand, blijven beschouwen en beoordelen. De utopische 
socialisten stelden hun denken in dienst van de ontrechten. Het "machtloos 
medelijden" zetten zij in plannen om. Het epitheton utopisch is hun door Marx 
gegeven, omdat hij meende,dat er van hun plannen niets terecht zou komen omdat 
zij de bezitsverhoudingen niet radicaal genoeg aanpakten. Hun pogingen, o.a. om 
door idealistisch opgezette self-supporting werkgemeenschappen de misstanden op 
te heffen zijn mislukt, maar wel werden de ogen van tallozen geopend. Alleen de 
cooperatie gedachte van de Schotse fabrikant Robert Owen bleek vruchtbaar. 
Toen stond een profeet, Karl Marx, op. Het is legitiem om hem in de rij der 
profeten te plaatsen, want hij zag de misstanden in hun volle omvang, hij 
waarschuwde de machthebbers, hij zag een vastomlijnde toekomst, hij analyseerde 
het heden vanuit deze visie, hij was volstrekt overtuigd, dat hij voor allen het doel 
kende en hij vond de wetten, waarlangs de geschiedenis zich voltrekt. 
De lezer moet het mij niet kwalijk nemen, dat ik, hij de beschouwing van Marx' 
denken, nauwelijks stil sta bij Hegel, die toch de grootste invloed op hem heeft 
gehad. Ik heb wel mijn best gedaan om diens systeem te begrijpen, maar ik heb het 
opgegeven. Hegels stijl is mij niet behulpzaam geweest om mijn beperkte intellectuele 
vermogens te verruimen. Ik ben niet trots op mijn gebrekkig begrip, maar ik schaam 
mij er ook niet voor. Omdat ik al niet weet, wat ik mij hij de absolute Weltgeist moet 
denken of voorstellen, blijft mijn begrip van zijn systeem gebrekkig. Zijn beschouwing 
over de verhouding van die Weltgeist en de werkelijkheid is voor mij een gesloten boek. 
Ik kan begrijpen, dat mensen de levende God erkennen als de schepper en bestuurder 
van de wereld, ik kan niet begrijpen, dat de absolute wereldgeest de werkelijkheid 
schept, opheft en tot zich laat terugkeren. Waarom die geest niet God genoemd? Mij 
ontbreekt ook het begrip voor de werkelijkheid, zoals die door Hegel wordt gezien. 
Hoe en wat de wereld buiten ons denken en onze ervaring is, kunnen wij niet weten. Als 
wij meer of andersoortige zintuigen hadden zou de werkelijkheid er anders uitzien. 
Mensen stellen vragen en hun werkelijkheid projecteren zij op het zijn. Als ik wonder-
lijke koortsfantasieën heb zijn die werkelijk voor mij. Nu zijn die, na de koorts als 
bedrieglijk te verifiëren, maar niet alles kan "met de toets der rede" gecontroleerd 
worden. De Grieken en de Romeinen aanbaden vele goden; die behoorden tot hun 
werkelijkheid. Als iemand de stem van Christus in zich hoort is die voor hem werkelijk. 
Met het gebrek aan begrip voor Hegels kerngedachte vervalt ook het begrip voor de 
dialectiek, waarbij de Weltgeist de werkelijkheid als het ware opheft en tot zichzelf laat 
terugkeren. Ik kan begrijpen dat, in de dialoog, uit stelling en tegenstelling een 
waarheid kan resulteren (de wetenschap doet niet anders). ik kan niet begrijpen, dat 
een gedachte, een stroming. een systeem, na de verzadiging. in tegengestelde richting 
zich beweegt. A fortiori kan ik niet begrijpen, dat de toename van de kwantiteit, in een 



177 

plotselinge omslag, tot een nieuwe kwaliteit leidt. Ik geloof niet, dat de menselijke 
samenleving vergeleken mag worden met een zeilschip, dat in een kanaal tegen de wind 
in vaart en ik geloof ook niet, dat de waarheid eens bereikt zal worden. 
Ik zal het wel uit m'n hart laten om Hegel en Marx een gebrek aan denkvermogen, 
een gebrek aan logisch denken te verwijten; ik zeg alleen, dat ik geen toegang heb 
tot hun uitgangspunten, zoals ik ook geen toegang heb tot het theologische systeem 
van Augustinus, waarin Christus de zelfopenbaring van God is. Deze uitgangspun-
ten met de daarop gebouwde systemen zijn niet falsifiëerbaar; het zijn geloofspun-
ten. Zij, die het systeem van Hegel afwijzen, dus ook de geldigheid van de 
dialectiek ontkennen, kunnen op de minachting van de hegelianen en jong-
hegelianen rekenen en zij, die de marxistische dialectiek afwijzen kunnen op de 
haat van de marxisten rekenen; een haat, die des te heviger is, omdat zij er vast van 
overtuigd zijn, dat het wetenschappelijk karakter van hun systeem onaantastbaar is. 
Zij, die het niet aanvaarden hebben een "onwaar bewustzijn". Hoeveel eigenschap-
pen de mensen gemeen hebben, er zijn nu eenmaal grote verschillen. Elke 
grondhouding kan het intellect in dienst nemen om die te doorlichten en te 
rationaliseren; één grondhouding zal niet bereikt worden. Nog ééll opmerking voor 
ik verder Hegel laat rusten. Als, zoals hij zegt, alles wat bestaat redelijk is, dan is 
ook wat men onredelijk heet uit de absolute rede voortgekomen. Dit is een 
geloofspunt, waartoe ik geen toegang heb. 
Maar nu Marx. Behalve wat uit handboeken te leren valt heb ik vooral geraad-
pleegd Main currents of marxism. Its rise, growth and dissolution door Leszek 
Kolakowski en Het geloof der kameraden door Karel van het Reve. Daarnaast heb 
ik kennis genomen van de biografieën van Marx, geschreven door Frans Mehring, 
Isaiah Berlin en Bart Tromp. Over de eerste twee genoemde boeken een paar 
opmerkingen. Kolakowski was geruime tijd een belangrijke ideoloog van de 
communistische partij in Polen. Toen hij inzag, dat zijn streven naar een communis-
me "met een menselijk gezicht" (dat wil dus zeggen verdraagzamer) geen weerklank 
vond bij de leiders, emigreerde hij naar Engeland. Hij is nu hoogleraar in de 
wijsbegeerte aan de universiteit van Oxford. Algemeen wordt erkend, dat zijn 
driedelige boek over het marxisme het kundigste en veelzijdigste boek over dit 
onderwerp is. Hij kent de geschiedenis, de dogmatiek en de praktijk van het 
socialisme als geen ander. Ik veroorloof mij ééti kleine opmerking over de stijl. Het 
boek lijdt aan loodzware ernst. Elk spoor van lichtvoetigheid of ironie ontbreekt. 
Kolakowski heeft het geloof aan de communistische ideologie verloren, maar blijft 
zo vervuld van de problematiek, dat van enige afstand tot zijn onderwerp geen 
sprake is. 
Wat de kennis omtrent de communistische dogmatiek en de manier, waarop die, 
doordrenkt van minachting en haat tegen allen, die deze niet aanvaarden, gesteld en 
verdedigd wordt, doet Het geloof der kameraden niet onder voor het boek van 
Kolakowski. Beide schrijvers kennen het russisch als hun moedertaal. Wat de Bilil 
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betreft is er een aanzienlijk verschil. Het boek van Van het Reve is ironisch 
geschreven, humoristische passages zijn legio en zijn doel is om de onhoudbaarheid 
van de marxistische dogma's aan te tonen. Nu heeft de schrijver ook de marxistische 
leer, waarin hij opgevoed werd, verloren en hij laat niet af in de meeste publicaties, 
te waarschuwen voor deze verderfelijke ideologie. Het zijn afrekeningen van de 
indoctrinatie van zijn jeugd. Nu vind ik het niet zo sympathiek, als één der partners, 
na een echtscheiding, de ander zwart maakt en alle schuld van de mislukking geeft, 
maar tegen het weerwoord, dat hij of zij de gewezen partner beter dan wie ook 
kent, kan ik niet veel inbrengen, behalve, dat de mislukking van het huwelijk alles 
kleurt met het palet van de partner, die zich wil schoonwassen. Als men zich, door 
Van het Reve's inquisitoir, geheel zou laten overtuigen, dan wordt het volstrekt 
onbegrijpelijk, dat de communistische ideologie, zoals die gestalte heeft gekregen in 
Rusland, China, Cuba en de satellietstaten, oprechte aanhangers had en heeft. De 
vergelijking dringt zich op met iemand, opgevoed in de rooms-katholieke leer, voor 
wie het geloof in de triniteit, de transsubstantiatie en Christus'wederopstanding 
verloren ging en die, op grond daarvan, het katholicisme integraal zou verwerpen en 
ervoor zou waarschuwen. Ja, voor hem heeft het geloof afgedaan, maar voor de 
gelovigen niet. Hij, die een godsdienst of een ideologie als het communisme wil 
bestrijden door op de inconsistentie van de dogma's te wijzen, toont geen begrip 
voor het diepzinnige woord, aan Tertullianus toegeschreven: credo quia absurdum. 
Ik meen, dat de waarheid van dogma's, noch de christelijke, noch de communisti-
sche, ooit wetenschappelijk, dus met argumenten, die de ratio verschaft, bewezen 
kan worden. Alle pogingen daartoe zijn mislukt. Overdenk ik de consequenties van 
deze zienswijze, dan stuit ik op een buitengewoon moeilijk op te lossen probleem. 
In hoeverre kan nog gesproken worden van het christelijk of het communistisch 
geloof als aan de dogma's en aan niet-dogmatische geloofspunten niet meer wordt 
geloofd? Voor Kolakowski is dat blijkbaar geen probleem. Het christendom, zegt 
hij, zou wel eens in stand kunnen blijven als er uitspraken gedaan zouden worden 
met als inhoud, dat er geen God bestaat, er geen redding of verlossing mogelijk is, 
de onsterfelijkheid van de ziel ontkend wordt, evenals de erfzonde of de liefde. 
Deze redenering kan ik niet volgen. Wat er zou zijn overgebleven van het christelijk 
geloof? Een vaag religieus gevoel, waarbij alle historische banden met het geloof 
verbroken worden. Waar blijft natuurlijk wel, dat het christelijk geloof bestond 
vóór de dogma's geformuleerd werden. 
Hoe hetzij , Van het Reve's boek is nuttige lectuur, omdat de communistische ideologie 
de pretentie heeft wetenschappelijk onaantastbaar te zijn. De onhoudbaarheid van 
deze pretentie heeft hij aangetoond ... wetenschappelijk. 
De vraag zou gesteld kunnen worden of Marx' denkbeelden ontstaan zijn uit 
bewogenheid omtrent het lot der arbeiders — zoals bij de utopische socialisten — of 
uit een doordenking van de hegeliaanse dialectiek, op de maatschappij geprojec-
teerd. Tromp zegt: "De werkelijke mens en de werkelijke wereld bestaan voor Marx 
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slechts in de vorm van woorden en theorieën over mens en wereld". Dit zal wel waar 
zijn en dit zegt meteen iets fundamenteels over profeten en profetisch aangelegden. 
Zij hebben nooit andere middelen tot hun beschikking gehad dan "woorden en 
theorieën over mens en wereld". De socialistische voormannen en zij, die door het 
socialisme gegrepen werden, hielden zich vooral met ideeën bezig, minder direct 
met menselijke individuen. Ik meen, dat niemand zal ontkennen (maar je weet het 
nooit bij de beoordeling van Marx), dat aardse gerechtigheid en de ontplooiing van 
de vrije mens — d.w.z. bevrijd van het kapitalistische stelsel — motieven waren van 
Marx' optreden. Dat hij weinig persoonlijk contact had met arbeiders is wel zeker, 
dat hij de vervreemding van menselijke waarden wilde opheffen is onbetwistbaar. 
In zijn Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie; Einleitung uit het begin van de 
veertiger jaren, spreekt hij voor het eerst over de historische rol van het proleta-
riaat. De proletariërs vormen een klasse, welker speciale belangen samenvallen met 
die van de gehele maatschappij, want de emancipatie van de proletariërs zal de 
klassen met hun tegenstrijdige belangen doen verdwijnen en dat is een doel van zijn 
streven, zij het niet het eind-ideaal. Uiterst belangrijk is het stimuleren van het 
bewust maken omtrent de positie van de mens in de maatschappij. De mensen hebben 
steeds in hun idealen gedroomd en als zij inzicht krijgen in de aard van die idealen en 
zich daarvan bevrij den zullen zij "de werkelijkheid in handen hebben" . Dit noemt Marx 
het wetenschappelijk socialisme. In dit licht moet dan, meen ik, zijn eindeloos vaak 
geciteerde, hevig gesmade en vurig gevolgde uitspraak gezien worden, dat de gods-
dienst "opium van het volk" is. 
In de meeste geschriften over Marx en het marxisme wordt ingegaan op de 
economische theorie, op de bezitsverhoudingen. Als de productiemiddelen uit de 
handen van particulieren in het bezit van de gemeenschap zullen zijn gekomen, 
zullen de klassen met de tegenstrijdige belangen — de motor van de geschiedenis tot 
nog toe — verdwijnen. Maar voor Marx was zijn economische theorie het middel om 
tot een groots doel te komen, namelijk de opheffing van de vervreemding: de mens 
terug te brengen tot zijn wezen in een maatschappij, waarin hij creatief werkzaam 
zou kunnen zijn. Daarom is voor Marx de vervreemding van zinvolle arbeid het 
nijpendst. In de, historisch noodzakelijke, kapitalistische fase, is de arbeid uitslui-
tend een middel om zich staande te houden, waarbij de arbeider vervreemd raakt 
van de vruchten van zijn arbeid. Om deze vervreemding op te heffen is een revolutie 
nodig, waarbij de bezitsverhoudingen radicaal veranderd zouden worden. De 
profeet Marx heeft structuren en geijkte opvattingen op z'n kop gezet of, als men 
een neutraler formulering wil, hij heeft het bestaan op aarde vanuit een materialisti-
sche gezichtshoek belicht. 
Hij heeft het neo-platonische idealisme als bepaald gezien door de bezitsverhoudin-
gen. Hij heeft gezegd dat de filosofen de wereld slechts hebben verklaard, maar dat 
deze moet veranderen, zodat de mensen, als zij de oude, kapitalistische Adam 
hebben afgelegd, niet-egoïstische gemeenschapsmensen zouden kunnen worden. 
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En hij heeft de analyse van de maatschappij vanuit de toekomst gegeven, die zeker 
zal komen na de ineenstorting van het kapitalistische stelsel. Dan zal een volstrekt 
nieuwe fase in de geschiedenis — het rijk der vrijheid — beginnen. Marx is er vast van 
overtuigd, dat dit doel, langs de weg van ijzeren historische wetten, buiten de wil der 
mensen, bereikt zal worden. Wat de mensen, door hun inspanningen, kunnen bereiken 
is een versnelling van het proces. Marx heeft er nooit aan getwijfeld, dat zijn (onvol-
tooide) magnum opus, Das Kapital, waarin zijn systeem uiteengezet wordt, een 
wetenschappelijk boek is, maar dat is het alleen voor hen, die in de waarheid van zijn 
analyse geloven. Door zijn mond sprak de geschiedenis. En juist dit profetische 
karakter, waardoor het een onaantastbaar, een heilig boek kon worden verklaart 
goeddeels de blijvende invloed. Als Das Kapital een rationeel wetenschappelijk boek 
was, zou het tien of twintig jaar actueel zijn geweest (geen wetenschappelijke theorie 
houdt het langer uit) en daarna onherroepelijk verouderd. Nu kon het de grondslag 
worden van een socialistische dogmatiek. Ik mag wel opmerken, dat het een onlees-
baar boek is. onleesbaar door de chaotische bouw, de talloze ongefundeerde bewerin-
gen, de historische simplificaties en de sweeping generalities. Vanzelfsprekend is het 
door de ideologen, cursisten en vertalers grondig bestudeerd, geïnterpreteerd en 
toegankelijk gemaakt, maar ik heb, in vele gesprekken met communisten gevoerd, 
nooit iemand ontmoet, die het geheel gelezen had. Ik moet bekennen, dat ik de lectuur, 
na een honderd pagina's, heb opgegeven en dat ik de rest oppervlakkig heb doorgeno-
men, om mijn oordeel niet geheel door anderen te laten bepalen. 
Hét is ondenkbaar, dat Marx gemeend heeft, dat ongeschoolde arbeiders, die hij 
zo'n beslissende rol had toegewezen, Das Kapital zouden kunnen begrijpen. Zelfs 
de meerwaarde theorie is, voor economen, een ingewikkelde, moeilijk te begrijpen, 
zaak. Volgens een aantal kenners van Marx is het zijn vriend Engels, die uit de 
veelheid van Marx' denkbeelden het marxisme heeft geformuleerd, maar het is wel 
zeker, dat Marx zijn ideeën ook eenvoudig, overtuigend en bedrieglijk helder kon 
uiteenzetten. Dat deed hij in het Manifest der Communistischen Partei, dat hij in 1848, 
in opdracht van de Bond der Communisten schreef. Door de duitse econoom Sombart 
werd het genoemde "het geniaalste pamflet van de I9de eeuw". In dit Communistische 
manifest, zoals het genoemd wordt, is Marx' boodschap, voor allen te begrijpen, 
verwoord. De arbeiders geloofden de boodschap, want zij bood een stralende toe-
komst en talloze intellectuelen, verontrust door de toestand der arbeiders, propageer-
den de ideeën. Aan de practische maatregelen, die Marx voorstelde (o.a. afschaffing 
van het erfrecht, onteigening van de grond, afschaffing van de kinderarbeid, openbaar 
en gratis onderwijs, nationalisering van fabrieken en bedrijven) kon gewerkt worden. 
Door dit manifest groeide het klassebewustzijn, groeide de solidariteit (volgens de 
aanhangers de nodige vervanging van het burgerlijke praten over goed en kwaad) en 
kreeg het besef van menselijke waardigheid der arbeiders een stimulans. Tegelijk 
ontstond bij de intellectuelen, die zich aan die zijde schaarden, de geestelijke strijd 
over de tactiek en over de interpretatie van de "gewelddadige omverwerping". Die 
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strijd ontwikkelde zich tot de scholastiek van het marxisme, ver verwijderd van de 
maatschappelijke werkelijkheid. Dat Marx' denkbeelden gebonden waren aan de tijd, 
waarin hij leefde, zouden hij en z'n volgelingen nooit toegeven. De profeet weet het 
voorgoed en voor allen en hij kan geen rekening houden met hen, die doof zijn voor zijn 
boodschap. 
Uit het verlangen om te weten wat Jezus met de parabelen bedoeld had, waar het 
Koninkrijk Gods gezocht moest worden, of Jezus zich zelf als Gods zoon beschouw-
de en vele vragen meer, werden, de eeuwen door interpretaties, beschouwingen, 
commentaren en getuigenissen geschreven. Wat Marx betreft is het niet anders. 
Hoe zag hij de revolutie: zouden er wapens gebruikt moeten worden, of zou het 
stelsel, als de Verelendung en de concentratie op hun dialectische hoogtepunt waren 
"vanzelf" ineenstorten, waar lag de grens tussen de bezitters en de bezitlozen, hoe 
en wanneer zou de staat, als onderdrukkend machtsapparaat, verdwijnen, hoe zou 
de scheiding tussen staat en maatschappij (kenmerkend voor de burgerlijke samen-
leving) opgeheven worden? Over deze en vele andere vragen heeft Marx zich 
nauwelijks uitgelaten. Hij weigerde "recepten te schrijven voor de gaarkeukens van 
de toekomst". Over de beantwoording van deze vragen werd en wordt eindeloos 
veel gedacht en geschreven. Bij de formulering van het later zo genoemde marxisme 
werd, vooral door Engels, veel aandacht gegeven aan het historisch-materialisme, 
de economische geschiedsbeschouwing, waarbij de bezitsverhoudingen bepalend 
zijn voor de geestelijke bovenbouw van de maatschappij; een radicale omkeer van 
Hegels idealisme "Het is niet het bewustzijn van de mensen dat hun zijn, maar omge-
keerd hun maatschappelijk zijn dat hun bewustzijn bepaalt". 
Toen, al door Engels, het begrip wisselwerking werd ingevoerd (invloed van de 
bezitsverhoudingen op de ideeën en invloed van denkbeelden op de onderbouw) 
verloor de theorie een groot deel van haar geldigheid. Zij bleef echter rondwaren in 
het zogenaamd vulgair marxisme. De theorie heeft wel tot gevolg gehad, dat geen 
politicus of historicus de economische verhoudingen in zijn beschouwingen meer 
kan weglaten of en-bagatel kan behandelen. Het lijkt mij vanzelfsprekend, dat de 
denkbeelden over de maatschappij, in hoofdzaak, bepaald worden door de positie 
die men daar inneemt, maar dat die bepalend zouden zijn voor de denkbeelden over 
bijvoorbeeld de dood, de natuur, de liefde of de medische wetenschap, dat wil er bij 
mij niet in. 
Het was niet mijn bedoeling om, zelfs niet op de meest summiere wijze, de geschiedenis 
van het christelijk geloof te volgen, evenmin is het de bedoeling de geschiedenisvan het 
marxisme te volgen, maar over twee zaken moet gesproken worden. Ten eerste over de 
diep ingrijpende scheiding tussen de sociaal-democratie of het democratisch socialis- 
me en het communisme. Eduard Bernstein (1850-1932) geldt als de grondlegger van 
het revisionisme. Langs de weg van de parlementaire democratie, dus met behoud van 
de vrijheid van woord en drukpers zou geleidelijk de socialistische maatschappij 
gerealiseerd worden. Hiermede verviel de gedachte van de revolutie, werd het snel te 
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bereiken einddoel op de lange baan geschoven, werd het middel niet door het doel 
gesanctioneerd en werd de tegenstander niet van zijn menselijke waardigheid beroofd. 
De politieke verdraagzaamheid en het compromis — essentieel voor de democratie —
werden aanvaard. Na lange en ingewikkelde voorgeschiedenis werd het evolutionaire, 
democratische socialisme de basis van de grote socialistische partijen in Europa. Zij 
ijverden voor algemeen kiesrecht. voor de ontwikkeling van vakverenigingen, voor de 
achturige werkdag, sociale wetgeving, stakingsrecht, kortom voor reële lotsverbete-
ring van de arbeiders. Houdt men in het oog, dat de parlementaire democratie niet de 
pretentie heeft de maatschappelijke waarheid te weten, dat zij een open samenleving 
garandeert zonder een vast einddoel, dat zij de minderheid de gelegenheid niet 
ontneemt. door kracht van argumenten, de meerderheid te verkrijgen en dat er 
geregeerd wordt door de vertegenwoordigers van de meerderheid van de bevolking, 
dan begrijpt men, dat de revolutionaire aanhangers van Marx het revisionisme gehaat 
en bestreden hebben. Zij wilden niets weten van het compromis, zij zagen de sociale 
wetten als zoethouders van de arbeiders, de parlementaire democratie als een vrucht 
van het verfoeide liberalisme en het rekening houden met de tegenstander als een 
miskenning van Marx' stelling, dat de bourgeoisie een "onwaar bewustzijn" had. Zij 
beleefden, verdedigden en propageerden het geloof in de komst van het socialisme, 
zoals de christengelovige zijn godsdienstig geloof beleefde, verdedigde en uitdroeg. 
Duidelijk bleek de scheiding der geesten in 1903, tijdens een congres van de russische 
sociaal-democratische partij in London. Een afgevaardigde, Mandelberg, die de naam 
Posadovsky had aangenomen, verdedigde de stelling (ondersteund door Plechanov), 
dat alle democratische principes, waaronder de onschendbaarheid van de persoon en 
zijn recht op vrijheid van woord, achter moesten blijven bij de eisen van de revolutie. 
Als de democratische rechten van het individu de komst van de revolutie vertragen, 
moesten zij afgeschaft worden. Het was nu overduidelijk, dat de russische socialisti-
sche partij, die onder leiding van Lenin kwam, de revisionistische opvatting volstrekt 
afwees. De meerderheid van de socialisten in Rusland bleef echter verenigd in de 
mensjewiekenpartij, in vele opzichten te vergelijken met de sociaal-democratische 
partijen in de andere Europese landen. 

De breuk was niet te overbruggen behalve in de periode van de strijd in Rusland 
tegen de "witten". Het lijkt mij niet aan twijfel onderhevig, dat Marx de revisionis-
tische variant zou veroordeeld hebben, maar het is allerminst zeker, dat hij de 
tactiek van Lenin c.s. de juiste had gevonden. Het was niet alleen raillerend 
bedoeld, dat Marx niet lang voor zijn dood, in 1883, naar eigen zeggen, geen 
marxist was. 

Het tweede punt, waarover iets gezegd moet worden, betreft de tijd en de plaats 
waarop de revolutie zou beginnen. Marx was er zeker van, dat die zou uitbreken 
waar het kapitalisme het hoogst ontwikkeld was en dus de kloof tussen kapitaal en 
arbeid het diepst was. Eerst dan zou de grote meerderheid der arbeiders de macht in 
handen nemen. De gedachte aan een staatsgreep, door een groep samenzweerders 
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voorbereid en uitgevoerd, verwierp hij. Is het dan niet meer dan interessant, dat de 
revolutie in het hoogst ontwikkelde industrieland Engeland, noch in het met 
reuzenschreden industrialiserende Noord-Amerika, noch in België of Frankrijk 
plaats vond, maar wel in het, weliswaar industrialiserende, maar in hoofdzaak 
landbouwland Rusland? Wat Engeland betreft meen ik, dat de verklaring gezocht 
moet worden in het feit, dat de parlementaire democratie daar zo diep in de geesten 
was doorgedrongen, dat het revolutionaire marxisme nooit een grote aanhang heeft 
gekregen. De verklaring in de andere genoemde landen is zo complex, dat ik mij 
daar niet aan waag. Het door Marx zo gehate Rusland kende, behalve in de mir, de 
dorpsgemeenschap, geen democratische traditie, was eeuwen lang onderworpen 
aan het despotisme van de tsaar, gesteund door de orthodoxe kerk. Kolakovski legt 
er de nadruk op, dat Rusland, dat geen scepsis en geen relativisme kent mag er 
bijgevoegd worden, een land is waaraan de renaissance is voorbijgegaan, eeuwen 
lang een totalitair regiem kende, waarbij het gehele bestaan — economisch, cultureel 
en godsdienstig —, onderworpen was aan de staat met haar corrupte bureaucratie. 
De bevrijding daarvan versterkt, niet alleen bij de arbeiders, de gedachte aan een 
revolutie. Toen er, na een verloren oorlog tegen Japan, onder de druk van 
stakingen en hevige kritiek van alle oppositionele groepen een begin kwam van een 
democratie — verleend en herroepbaar — was die te zwak om de october-revolutie te 
voorkomen of te keren. Ik weet dat de historische beschouwingen waarbij van 
onvermijdelijk of historisch noodzakelijk wordt gesproken altijd zwak zijn en 
bepaald worden door de persoon van de historicus, die de termen gebruikt, maar ik 
zou willen verdedigen, dat het begin van de Franse Revolutie onvermijdelijk was, 
omdat de kloof tussen het vermolmde absolutisme met de opeenstapeling van 
bestuurlijke blunders en de derde stand, met de eis van politieke rechten, niet op 
een andere manier gedicht kon worden. Zo meen ik, dat de zogenaamde maart-
revolutie, waarbij, met de nederlaag in de oorlog voor ogen en een ineenstortend 
thuisfront, de tsaar abdiceerde, onvermijdelijk was, maar de october-revolutie, 
waarbij een kleine minderheid der bolsjewieken de macht in handen nam en de 
regering Kerensky ten val bracht, niet anders dan als een staatsgreep moet worden 
gezien, tegen de wil van de meerderheid doorgezet. 
Van het moment af, dat hij politiek bewust werd, heeft Lenin er nooit meer 
aan getwijfeld, dat hij de enig juiste interpretatie van Marx' geschriften wist. 
Misschien is het een te boude stelling, maar ik meen, dat er geen october-revolutie 
zou zijn geweest als Lenin er niet geweest was. Hij was er vast van overtuigd, dat de 
wetenschappelijke doordenking en de daaruit resulterende revolutie de enige weg 
was. Parlementaire strijd zou het doel niet bereiken. Zijn leiderschap, met tomeloze 
energie vervuld, was onmisbaar. 
Het is hier de plaats voor twee uitweidin en vóór ik aan de afsluiting van dit artikel 
kom. Hiervoor heb ik iets gezeg over de odium theologicum, de minachting en de 
haat van theologen en hun volgelingen voor hen, die hun denkbeelden niet of niet 
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geheel volgden. Ten aanzien van de ketters, die één of meer dogma's afwezen, was 
de haat — voorgesteld als liefde voor de orthodoxe gelovigen — zo intens, dat zij, 
terwijl zij zichzelf al buiten het corpus christianum hadden geplaatst, geëlimineerd 
moesten worden om de eenheid van de kerk te behouden. Bij Marx en de marxisten 
en vooral bij Lenin c.s. moet van eenzelfde minachting en haat gesproken worden. 
De bourgeoisie, vastgeklonken aan het kapitalisme, had weliswaar meegewerkt aan 
een noodzakelijke fase van de historische ontwikkeling, maar zij had een "onwaar 
bewustzijn" en het kapitalistische stelsel moest niet alleen in de ideeën bestreden 
worden maar ook in de dragers van die ideeën: waardigheid hadden zij niet. Zo voltrok 
de october-revolutie zich, in de woorden van Kolakowski, "ten koste van een economi-
sche ruïne. immens menselijk lijden, het verlies van miljoenen mensenlevens en de 
barbarisering van de samenleving". Wat de revolutie betreft was Lenin een goede 
leerling van St. Just. Op de vraag wat een republiek doet slagen antwoordde de 
Jacobijn "de vernietiging van alles wat contrarevolutionair is". 
Het ethische probleem van doel en middelen bestond niet voor Lenin c.s. en het 
recht beschouwde hij als een wapen van de bezittende klasse. Hij was er volstrekt 
van overtuigd, dat hij de enig juiste interpretatie van Marx wist. Dat er andere 
interpretaties mogelijk waren bewijzen de oordelen over Lenin's tactiek van o.a. 
Rosa Luxemburg en Karl Kautsky, beiden dogmatische marxisten. Rosa Luxem-
burg wilde, na vele geestelijke omzwervingen, de geestelijke vrijheid behouden en 
Kautsky gaf een toekomstvisie, die verbluffend is uitgekomen. Als de bolsjewieken, 
zei hij, hun vorm van socialisme kunnen voortzetten, dan zal die eindigen in de 
bureaucratisering en de militarisering van de samenleving en tenslotte in de 
autocratie van een individu. Tot hier Kautsky's voorspelling. De officiële russische 
geschiedschrijving en het standpunt van alle verdedigers van de revolutie is, dat de 
bolsjewiki wel gedwongen waren meedogenloos op te treden, omdat overal, binnen 
en buiten Rusland, vijanden waren, die hun de macht wilden ontnemen. De 
verdedigers zeggen dan, als afsluiting van hun pleidooi, dat er spaanders vallen waar 
gehakt wordt. Die omstandigheden waren er inderdaad, maar voor een groot deel 
door hun optreden opgeroepen en de rechtvaardiging is verder onvoldoende omdat 
de furieuze onverdraagzaamheid voortging, toen de wit-russen verslagen waren, de 
Engelse en Franse interventie mislukt was, de mensjewiki overwonnen waren, de 
aristocratie dood of in ballingschap was en de boeren het verzet hadden gestaakt, in 
de hoop op eigen landbezit. In 1918 werden de eerste concentratiekampen voor de 
vijanden van de revolutie ingericht. 
In de tweede uitweiding stel ik een aantal vragen, waar ik alleen twijfelend een 
antwoord op geef. Toen de eerste fase van de revolutie was afgesloten brak een 
korte periode aan waarin de vrijheid, de creativiteit en het beleven van de 
gelijkheid met grote kracht uitbarstte. Filmregisseurs, dichters, romanciers, compo-
nisten en wetenschappers, geïnspireerd door de revolutie, brachten een golf van 
optimisme teweeg. Een socialistische kunst kondigde zich aan, vrije liefde zou een 
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eind maken aan het burgerlijk huwelijk en de illusoire godsdienst zou verdwijnen. 
Op de puinhopen van het tsaristische regiem zou de socialistische mens kunnen 
groeien; de conceptie was er. Deze golf bereikte de andere landen van Europa, 
merkwaardig genoeg niet in de eerste plaats de arbeiders, wel een aantal kunste-
naars en intellectuelen, die vervuld werden van de verwachting van een stralende 
toekomst. Hier werd iets groots verricht! Het is en blijft voor mij een reden tot 
verwondering, hoe het mogelijk is, dat vriendelijke, zachtmoedige, onbaatzuchtige, 
eenvoudig levende en niet zelden edele mensen als Gorter, Henriëtte Roland-
Holst, het echtpaar Romein en zovele anderen, die de russische revolutie toejuichten 
en bleven verdedigen, niet belemmerd werden door de gedachte aan de prijs, 
die daarvoor betaald moest worden; de dood van honderdduizenden onschuldigen — 
ook mede-socialisten —, beroving van het bezit van allen, die iets hadden, de 
ballingschap van tallozen en ere-  belediging van de godsdienstige gevoelens van hen, 
voor wie de godsdienst het leven zin gaf. Hun karakterstructuur, waarin de absolute 
eisen van zuiverheid elke vorm van het compromis, van de geleidelijkheid en van 
het geduld verwerpt is te vergelijken met de radicale eisen van het gedrag, die 
Christus van de mensen vroeg. De ervaring leert, dat het begrip revolutie, vooral 
voor jonge mensen, vele aantrekkelijke kanten heeft. Er gebeurrriét—s-  groots, dat 
gebeurt plotseling, er ontstaat een hechte band die de revolutionairen verenigt, er 
is, als ieder zich geheel inzet, een reële kans, dat de bezielende werking van de 
utopie werkelijkheid zal worden. Daarbij is het uit met de verveling en het gewroet 
in eigen zieleroersels in de alles overheersende activiteit. De revolutionairen zijn de 
houthakkers, voor de splinters hebben zij geen oog. Daar komt bij, dat de haat ten 
aanzien van hen, die bestreden moeten worden, grenzeloos is. Ik mag deze haat 
vergelijken met die, ten aanzien van de nazi's vóór en tijdens de Tweede Wereldoor-
log. "Gewone" mensen, onder normale omstandigheden geneigd om te leven en 
te laten leven, verheugden zich bij elk bombardement op Duitse steden, wreven 
zich in de handen bij een hoog getal Duitse gesneuvelden en sloten zich volledig af 
van ieder menselijk gevoel voor het leed van Duitse medemensen. Ik deed daar 
zonder schuldgevoelens aan mee. Nu meen ik, dat de haatgevoelens, die overtuigde 
communisten hebben ten aanzien van de bourgeoisie daarmee te vergelijken valt. 
Dat deze haat — zo men doet, zo men ontmoet — bij die allen afschuw opwekte en 
opwekt mag geen verwondering wekken. Algemene mensenliefde is een zwak 
plantje in de psychologische flora. 
Het werd gezegd, dat het niet de bedoeling was om de geschiedenis van Rusland, na 
de oktober-revolutie, te vervolgen, dus ook de periode waarin Stalin de alleenheer-
ser was laat ik rusten, niet alleen omdat de verklaring van zijn optreden als 
massamoordenaar tijdens de grote zuiveringen nog lang niet duidelijk is. In de opzet 
van dit artikel past wel een korte passage over wie wel genoemd wordt "de vader 
van het marxisme in Rusland", Plekhanov, Hij was niet alleen de meest invloedrijke 
theoreticus van de dialectiek, hij was ook de opsteller van de richtlijnen waaraan de 
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communistische kunst moest voldoen en hij legde de polemische stijl, waarbij ieder, 
die het met zijn denkbeelden niet eens was, dom of slecht, een pion van de 
bourgeoisie was, vast. Die stijl werd de geijkte bij alle communisten, waar ook 
opererend. Met de periode van geëxalteerde vrijheidsbeleving was het spoedig 
afgel?pen. Het gehele culturele leven in Rusland werd onderworpen aan de 
norrnen, door_de- partij vastgesteld. De wetenschap mocht niet in tegenspraak zijn 
niet-  de marxistische dogma's. Impressionisme en cubisme — volgens Plekhanov 
tekenen van burgerlijke decadentie — werden verboden, jazzmuziek werd niet 
gespeeld. De greep van de partij op alle facetten van het bestaan werd steeds vaster. 

pet wordt tijd om da_opzet van dit artikel, de vergelijking tussen het katholicisme 
ten het russische communisme, onder de noemer van het psychologisch verschijnsel 
'van het geloof, uit te laten komen. Ik had het erover — een gedachte, die niet 

- uitmunt in originaliteit — dat de leek zich niet verdiept in de dogmatiek van zijn 
kerk. Dat laat hij over aan de theologen. Ik meen zelfs, dat als een gelovig christen 
"ik geloof' uitspreekt, hij op dat moment zich de inhoud van zijn credo niet 
realiseert. Het "ik geloof' kan als het ware een eigen leven gaan leiden, los van 
dogma's, geloofspunten, voorschriften van de kerk. Bij communisten is het niet 
anders. Dat overigens weinig geschoolde arbeiders de grondslagen van de dialectiek 
en van de kenbaarheid van de werkelijkheid — voor Marx een vast uitgangspunt —, 
de meerwaarde theorie en de wet van de "ontkenning der ontkenning" zouden 
kunnen begrijpen lijkt mij nog niet zo vanzelfsprekend. Zij zullen zeggen; ik geloof 
in de komst van het socialisme en ik zal de grote offers, die de komst eist voor 
volgende generaties, brengen. 
In de periode, waarin, in de rooms-katholieke kerk, de inquisitie fungeerde, zien 
wij, dat de kerk, die Christus'-boodschap en heilswerk voortzet, de eenheid 
verdedigt door de ketters te elimineren, door de missie het geloof in de oecumene 
brengt en zorgt, dat wetenschap, kunst, economie en moraal zich niet verwijderen 
van de voorschriften, die de kerk geeft. 
Daar de eeuwige ziel boven het tijdelijke lichaam gaat eist de paus de plenitudo - 
potestatis boven de wereldlijke heersers op. Sedert de elfde eeuw worden priester-
huwelijken verboden en de gehele sexuele moraal concentreert zich op de paulini-
sche opvatting, dat de maagdelijke staat hoger staat dan het huwelijk, waarin de 
procreatie de enige rechtvaardiging van de sexuele gemeenschap is. De vrouw is de 
verleidster van de man en belemmert hem in de juiste vervulling van zijn godsdien-
stige plichten. De kerk is een gerontocratie, tot kardinaal worden zij benoemd, die 
de gehele kerkelijke hiërarchie doorlopen hebben. Hierop zijn, in de periode van 
de renaissance, maar enkele uitzonderingen. 
Het zou irreëel zijn te ontkennen, dat er, bij tallozen, te beginnen bij de hervor-
mingsbewegingen van Hus en Wiclif, uitbarstend bij de reformatie en voortgezet in 
vele niet-katholieke groeperingen, sedertdien zo'n heftige anti-papisme leefde en 
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leeft, dat velen menen dat de rooms-katholieke kerk maar liever moest verdwijnen. 
Maar om een christelijke kerk met een bijna 2000-jarige traditie, met zeshonderd 
miljoen gelovigen weg te willen hebben, zoals men het fascisme in de Orcus wenst, is 
een absurde. onverdraagzame wens. Men mag hopen, dat de kerk zich zo zal ontwikke-
len, dat de oorzaken van het anti-papisme in kracht zullen afnemen; de wens, dat de 
rooms-katholieke kerk zal verdwijnen is in strijd met de moeizaam opgebouwde 
godsdienstvrijheid; een mensenrecht. Iedere kerk, ideologische partij of individu, die 
dat recht bestrijdt doet afbreuk aan het principe van de menselijke waardigheid. Om 
mensen hun geloof te willen ontnemen is in hoge mate onverdraagzaam. Nu hebben wij 
gezien, dat zelfs een dogmatische, conservatieve geloofsgemeenschap als de rooms-
katholieke kerk, bij wie de traditie tot de essentie behoort, zij het aarzelend en 
langzaam. de tactiek in haar optreden kan veranderen en dat zelfs het belang, dat in 
bepaalde dogma's wordt opgesteld kan verzwakken. 
Een mijlpaal op deze weg — het werd vermeld — waren de besluiten van Vaticanum 11, 
waarbij de uiterlijke dwang in religiosis werd verlaten. Men behoeft geen profetische 
gaven te hebben om te voorspellen dat (maar dan na lange tijd) het priesterschap voor 
vrouwen zal zijn opengesteld, de bevrijdingstheologie erkenning zal krijgen, voorbe-
hoedmiddelen niet langer verboden zullen zijn en, in overeenstemming met de Grieks-
orthodoxe kerk, het celibaat niet langer zal zijn voorgeschreven. 
Ik vat de vergelijking met het communisme op, na de dood van Stalin en na diens 
ontmaskering door de partijleider Chroestjov in 1956, toen een zekere vorm van een 
habeas corpus in de plaats van het willekeurig in hechtenis nemen was gekomen. 
De ideologie van het marxisme-leninisme, gehoed door de communistische partij, is 
vanzelfsprekend de enig toegelatene, waarbij opgemerkt moet worden, dat wel gods-
dienstvrijheid een grondwettig recht is, maar de regering bij het onderwijs op alle 
niveaus het atheïstisch materialisme, Marx en Lenin volgend, doceert en propageert. 
Zoals een middeleeuwse staat, zeg in de dertiende eeuw, rooms-katholiek is, zo is de 
Sovjet-Unie atheïstisch. Het westerse principe van de neutrale staat, die, ongeacht de 
levensovertuiging van haar burgers, deze beschermt kent de Sovjet-Unie niet, even-
min als een parlement met een oppositie. 
Marx' verwachting, dat de staatsmacht, na de geslaagde revolutie, zou  verminderen 
en, op enkele administratieve taken na, zou verdwijnen is niet uitgekomen. De 
staatsmacht en de militaire macht zijn steeds groter geworden en dit wordt vanzelfspre-
kend geweten aan de vijandige houding van kapitalistische landen, in het bijzonder de 
V.S. , maar ook omdat de resten van de bourgeoismentaliteit moeilijk uit te roeien zijn. 
Het polit-bureau , uit welks leden de partijleider wordt gekozen, bestuurt het land. Hoe 
echter de besluitvorming in z'n werk gaat, daar weten wij niets van. Het parlement is 
een forum waar het beleid en de besluiten van het polit-bureau worden bekend 
gemaakt. Omdat de persoonsverheerlijking officieel niet bestaat applaudisseert de 
partijleider met zijn gehoor mee bij de zittingen. Ook in Rusland heerst, omdat de 
leden van het polit-bureau, op een enkele uitzondering na, de partij-hiërarchie doorlo- 
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pen, een gerontocratie. Bij de jaarlijkse herdenking van de october-revolutie, ziet men 
op het Lenin-mausoleum een rij oude, sombere mannen vreugdeloos kijken naar de 
langsrijdende wapens en de langsmarcherende komsomol-leden. Oude mensen heb-
ben maar een korte toekomst en een lang verleden; daarop richten zij zich en zijn dan 
conservatief of, als zij ver terug gaan, reactionair. 
Ik behoef niet verder in te gaan op de inrichting van de Sovjet-staat, evenmin als ik ben 
ingegaan op de structuur van de rooms-katholieke kerk. 
Op een ander punt van overeenkomst kan nog gewezen worden, de sexuele moraal. 
Rusland is een Victoriaans preuts land, de pil is er nagenoeg onbekend en de leiders en 
hoge functionarissen zijn dan wel getrouwd. maar de rol van hun vrouwen is zo 
bescheiden. dat de burgers hen dikwijls voor 't eerst te zien krijgen bij de begrafenis van 
hun mannen. Met de andere verfoeilijke zaken wordt ook de lust, als behorend bij de 
bourgeoisie, veroordeeld. Mensen mogen zich niet laten afleiden van hun taak bij de 
verwezenlijking van het communisme door verslappende sexuele genoegens, want het 
voluntarisme is in de plaats gekomen van de komst van het communisme zonder de wil 
der mensen. Wel moet ik kort ingaan op de altijd en overal opkomende vraag naar de 
oprechtheid van de geloofsovertuiging. Natuurlijk kunnen mensen de oprechtheid van 
het geloof niet beoordelen, maar er is toch wel iets over te zeggen. Dat de haruspices in 
de romeinse keizerstijd elkaar, bij ontmoetingen. een knipoog gaven is een aanwijzing 
voor hun huichelarij, want zij knipoogden zelf, maar hoe staat het met het geloof van de 
clerus en leken in de tijd van de inquisitie en met het geloof van partij-ideologen en 
leken in Rusland? Wil men daar iets over zeggen, dat uitgaat boven de instelling van het 
subject, dan moet men te rade gaan bij de wet van de grote getallen, bij de zogenaamde 
curve, zoals opgesteld door Quetelét voor psychologische, biologische en weten-
schappelijke verschijnselen; de in de wiskunde bekende Gausse-curve van de uitzon-
deringen en het gemiddelde. Toegepast op het geloof geeft deze aan, dat, ruwweg, 17% 
van de gelovigen, onder alle omstandigheden, volstrekt geloven in de dogma's van hun 
kerk. Er is geen reden om te twijfelen, dat dit percentage niet ook geldt ten aanzien van 
de communistische gelovigen. Eveneens 17% twijfelt of gelooft niet aan één of meer 
dogma's, maar huichelt, uit angst voor het verlies van een functie of welk ander motief 
ook. De overige 66% gelooft wel maar zwak en conformeert zich aan de heersende kerk 
of partij. Ik mag aannemen, dat de clerus — vanzelfsprekend met uitzonderingen — tot 
de eerste 17% behoort, de ketters, in de kerk, tot de tweede 17% en de leken tot de 
66%. Het zal in Rusland niet anders zijn. De drift en de vervoering van de eerste 
generaties is voorbij, de leiders worden functionarissen, de eenheid van de partij moet 
gehandhaafd worden maar er is geen reden om te denken, dat de russische leiders en het 
russische volk huichelaars zijn, met andere woorden dat het communistisch geloof niet 
meer bestaat. 
Uit de talrijke berichten van Ruslandkenners — waartoe ik niet behoor — moet ik 
opmaken, dat de jeugd in de Sovjet-Unie, vooral de studenten, steeds minder belang-
stelling heeft voor de verplichte colleges in het historisch materialisme en de dogmatiek 
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van het marxisme-leninisme. Dat is, in ons land, te vergelijken met de afnemende 
belangstelling voor de katholieke dogmatiek, bijv. bij de studenten aan de katholieke 
universiteit te Nijmegen. Daar is wel, in de jaren zestig en zeventig, een golf van 
belangstelling en geloof ontstaan in de dogmatiek van het marxisme, maar o.a. na de 
dood van Mao en de groeiende chinese liberalisatie is ook die aan het afnemen. 
Voorzichtig vraag ik mij af of het geloof in communistische idealen van het russische 
volk, nu, vergeleken mag worden met het katholieke geloof van bijvoorbeeld het 
Franse volk nu. Een grote mate van onverschilligheid ten aanzien van de dogma's, 
maar wel katholiek, zich manifesterend bij doop, huwelijk en dood. Er moet op 
gewezen worden, dat de aanvankelijk onoverbrugbare tegenstelling tussen het katho-
lieke geloof en het atheïstische communisme aan het vervagen is. Tal van priesters en 
leken , bijv. in Italië en Zuid-Amerika, maken de keuze niet meer. Zij zijn katholiek en 
communist. Deze gang van zaken is niet verwonderlijk. Berdiajev schrijft in zijn Vérité 
et mensogne du communisme: "Pour le chrétien, le communisme devrait avoir une 
signification toute particulaire: il est le témoignage du devoir non rempli de la tache 
irréalisée du christianisme". Die taak is de realisatie van de aardse gerechtigheid en 
daarin is de kerk te kort geschoten. De kapitalistische fase—die hij anarchistisch noemt 
— is in tegenspraak met het christelijk geloof. En als men daar nog bijvoegt, dat er in 
Rusland van oudsher een messianisme voorkomt, waarbij volgens sommige theologen 
het heil der mensheid uit Rusland zal komen, dan wordt het geloofskarakter van het 
communisme duidelijker. 
Het is jammer, dat dit aspect van het geloof niet ter sprake kwam tijdens een congres, 
dat , op initiatief van het duitse Paulus-genootschap in 1965, werd gehouden. Ongeveer 
250 katholieke theologen en historici en communistische leiders uit Europa (maar geen 
russen), debatteerden over de beide geloven. Het was een "eerste grote internationale 
dialoog tussen christendom en marxisme" naar de benaming van Garaudy. Op de 
bijdrage van Osmund Schreuder, een godsdienstsocioloog aan de Nijmeegse Universi-
teit, na, is de lectuur van de voordrachten teleurstellend, omdat er wel veel uiterst 
geleerde en diepzinnige betogen en getuigenissen werden uitgesproken (o.a. een 
indrukwekkend betoog van Garaudy) maar geen der deelnemers in zoverre buiten zijn 
eigen richting trad, dat hij oog had voor het geloofskarakter van beide levensovertui-
gingen. Diepzinnige inleidingen o.a. over het bestaan van God als "absolute toekomst" 
en interpretaties van Marx' denkbeelden leidden niet tot een werkelijke dialoog. Als er 
één deelnemer was uitgenodigd, die noch katholiek noch communist was, zou dat 
verhelderend gewerkt kunnen hebben. 
Omdat het emotionele engagement bij beide geloven zo'n grote rol speelt is de 
objectiviteit bij de beoordeling ver te zoeken. Een van de meest invloedrijke commu-
nistische literatuurhistorici, de hongaar Lukács, zag dat duidelijk, toen hij, als een 
moderne Thomas Aquino, uiteenzette, dat de ratio in dienst van het communistische 
dogma moest staan. En Romein zette in zijn betoog over hoe de historicus de waarheid 
zoekt uiteen, dat hij te kampen heeft met de drie subjectiviteiten van tijd, groep en 
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persoon. en dat hij deze trits kan overwinnen door de innerlijke zekerheid van zijn 
standpunt. Zelden heb ik een duidelijker aanwijzing gezien van het geloofskarakter 
van de communistische ideologie. Romein zou, als Augustinus. kunnen zeggen: "Mijn 
hart is onrustig in mij totdat het rust vindt in U". en dan zou hij aan Marx denken. En als 
nu een andere historicus een andere "innerlijke zekerheid" heeft? 
Over een ander punt van vergelijking van beide geloven kan ik kort zijn. Na lange 
voorgeschiédenis werden in de V.S. en in Frankrijk. uitgedacht door verlichte denkers, 
fundamentele rechten van de mens opgesteld Zij waren bedoeld om de individu te 
beschermen tegen machtswillekeur van absolute vorsten en onverdraagzame kerken. 
De negatieve beperkingen van de vrijheid — bevrijding van uiterlijke dwang — moesten 
opgeheven worden; wat de mensen, positief, met de verkregen vrijheid zouden doen 
was niet de zorg van de filosofen uit de tijd van de Verlichting. De geestelijke vrijheid 
was hét kenmerk van de menselijke waardigheid en die hield de vrijheid van kritiek in. 
De vrijheid van de ander gaf de grens van de vrijheid aan. Het valt te begrijpen, dat de 
rooms-katholieke kerk zich, toen de Amerikaanse en Franse declaraties werden 
opgesteld, aan het eind van de 18de eeuw, daartegen verzette, want de geïmpliceerde 
godsdienstvrijheid kon zij niet aanvaarden. Gelijke rechten toekennen aan de dwaling 
en aan de waarheid was een gruwelijke ketterij. In onze tijd, waarin door fascisme en 
nationaal-socialisme nog eens overduidelijk werd ervaren hoe geestelijke tirannie de 
mens vernederde, heeft de rooms-katholieke kerk zich wel neergelegd bij de Universe-
le Verklaring van de rechten van de mens, maar zij beroept zich alleen op de mensen-
rechten als aan de godsdienstvrijheid van katholieken wordt getornd. De opstellers van 
de Universele Verklaring van 1948 beseften goed, dat ook armoede, gebrek en 
werkeloosheid en angst voor oorlog inbreuken waren op de menselijke waardigheid en 
daarom werden de geestelijke rechten aangevuld met een aantal sociale zaken. Hoe 
weinig van beide soorten rechten in de wereld gerealiseerd zijn hoeft hier niet vermeld 
te worden, het gaat er hier om, dat de communistische leiders in Rusland en elders de 
geestelijke vrijheid als een liberaal en individualistisch beginsel verwerpen en alle 
nadruk leggen op de sociale rechten, die in Rusland in aanzienlijke mate gerealiseerd 
zijn, (waarmede niet gezegd is, dat die in een aantal westerse landen verwaarloosd 
werden). "Jullie westerlingen", zei een russische vertegenwoordiger in de V.N. organi-
satie, "vertrouwen jullie eigen regeringen niet, omdat jullie allemaal rechten opsommen 
waar zij af te blijven hebben. Wij Russen hebben die niet nodig, want wij vertrouwen onze 
regering". En, kort geleden, zei de russische leider Tsjernenko: "Waar praten die 
kapitalisten toch over. Iedere inwoner van de Sovjet- Unie heeft werk, heeft een dak boven 
zijn hoofd en geniet vaneen uitgebreid stelsel van sociale wetten". Het is moeilijk om een 
duidelijker punt van overeenkomst te noemen tussen de periode van de inquisitie van 
de rooms-katholieke kerk en het communistische systeem nu. Vrijheid van woord en 
drukpers — dus vrijheid van kritiek — ondermijnt de eenheid van de kerk en van de 
partij. Nu moet niemand, die het communisme verdedigt er mee aankomen, dat de 
inwoner van de Sovjet-Unie het recht heeft op de vrijheid van woord, van vereniging en 
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vergadering en van demonstratie die inderdaad in de grondwet zijn opgenomen. 
Zouden die rechten werkelijk gerespecteerd worden, dan zou er geen censuur, en 
zouden er geen werkkampen zijn. Beroept een dissident zich op de geestelijke mensen-
rechten. dan wordt hij als staatsgevaarlijk beschouwd en gestraft. 
En dan het laatste maar niet het minst overtuigende punt van vergelijking. De, al 
eerder ge noen-1-de hongaarse literatuurhistoricusLukácsteeffgaéid, dat de toekom-
stige socialistische fase van de wereldgeschiedenis niet een zaak van verlangen of 
voorkeur is, maar dat die al als een hegeliaanse realiteit van hoger orde aanwezig is. 
Deze realiteit kan niet empirisch aangetoond worden maar is reëeler dan de empirische 
feiten. Zo sprak Augustinus toen hij de Civitas Dei uiteenzette. Lukács verwierp de 
logische en de empirische kenniscriteria en hield de niet-rationele geloofscriteria over. 
Na de zogenaamde koude oorlog en de daarop volgende dooi staan de beide super-
machten nu weer vij andiger dan ooit tegenover elkaar. Doodsbang, dat de Sovjet-Unie 
haar systeem aan de hele wereld wil opleggen bewapent de V.S. zich met wapens, die 
alles kunnen vernietigen. Doodsbang, dat de V.S. het communisme willen elimineren 
bewapent de Sovjet-Unie zich met het zelfde wapentuig. Het is voor ieder een nacht-
merrie waar dit toe zal leiden. Niemand wil oorlog en er is vrede, gebaseerd op 
afschrikking of dreiging. Beide kampen luisteren naar de slechtste raadgeefster: angst. 
Ik heb getracht aan te tonen, dat de rooms-katholieke kerk, zij het uiterst langzaam en 
schoorvoetend toch veranderingen toont, die op een groeiende verdraagzaamheid 
wijzen. Zij , die zo vijándig staan tegenover deze kerk, dat zij die van alle invloed willen 
beroven , hebben er geen begrip voor, dat deze kerk, de eeuwen door, geluk, troost en 
inhoud heeft gegeven aan het leven der gelovigen. De kerk mag en moet bekritiseerd 
worden als zij onzedelijke middelen gebruikt, maar haar weg te willen hebben toont de 
zelfde intolerantie — het werd vermeld — als die men bestreed in de periode van de 
inquisitie. Fervente tegenstanders van het communisme zijn, als zij letten bijv. op de 
beestachtigheden van de Rode Khmer in Cambodja of de wreedheden van de Ethiopi-
sche regering onder Menghistu of de bezetting van Afghanistan zo verontwaardigd, dat 
zij het gehele systeem weg zouden willen hebben. Dat zou dan vergeleken moeten 
worden met hen, die de rooms-katholieke kerk van de aardbodem willen doen verdwij-
nen , omdat bijv. Torquemada duizenden liet verbranden of omdat de maffiosi katho-
liek zijn. Een geloof krijgt men niet weg door dreiging en door schurkenstreken van 
leiders mag men een geloof niet veroordelen, tenzij die noodzakelijk uit de leer 
voortkomen, zoals dat bij het fascisme het geval is, door het racisme en de verering van 
het geweld. 
Ik moet voorzichtig zijn en geen dingen beweren, die ik niet kan verantwoorden. Bijna 
alle inwoners van de Baltische landen, van Tsjecho-Slowakije, van de Balkan-staten, 
van Polen, die zich als door Rusland bezette gebieden beschouwen of door een kleine 
minderheid van communisten, onder Russische leiding, geregeerd worden, zouden 
niets liever willen dan dat het verfoeide systeem, waaronder zij lijden, zou verdwijnen. 
De pogingen om zich daarvan te ontdoen mislukten door de Russische tanks. Maar ook 
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hier geldt, dat hun vrijheid niet naderbij komt als door het Westen een politiek van 
dreiging wordt voortgezet. De enige hoop is. dat bij nieuwe generaties van Russische 
leiders een zekere liberalisatie zal plaatsvinden als in China, die zal uitlopen op een 
Westers-democratisch regiem. Door dreigen zal dit proces niet versneld worden. 
Ik heb ook getracht aan te tonen, dat het communisme, de dogmatische en totalitaire 
variant van het socialisme, langzaam veranderingen toont en zal tonen. De leiders In 
het Kremlin zullen nog wel de gedachte aan een wereldrevolutie in hun achterhoofd 
hebben, maar zij weten, dat het kapitalistische stelsel allerminst op instorten staat en 
dat een communistische wereld voor hen onoplosbare problemen zou meebrengen. De 
gedachte aan coëxistentie is, meen ik. oprecht. Ik weet niet wie het het eerst gezegd 
heeft, maar het is een treffend woord: "Zij geloofden, dat zij wisten, zij wisten niet, dat 
zij geloofden". Ik meen, — maar het kan een wensdroom zijn — dat dit besef begint te 
dagen, nu zoveel voorspellingen van Marx en Lenin niet zijn uitgekomen. Dat de 
gedachte aan een vreedzame coëxistentie gemeend is, baseer ik op de volgende punten: 
1. De jonge generatie in Rusland heeft nauwelijks belangstelling voor de ideologie en 

kijkt naar de westerse wereld. 
2. De liberalisatie in de vriend-vijand China. die op den duur tot een zekere vorm van 

westers georiënteerde democratie zal leiden verzwakt de marxistische ideologie. 
3. De opkomst van het z.g. eurocommunisme, waarbij de communistische partijen. in 

een aantal democratische bestuurde landen, zich losmaakten van de bevoogding 
door Rusland maakt ook de ideologie zwakker. De ware gelovigen in die landen, die 
zich hiertegen verzetten zullen niet bereiken, dat de oude toestand terugkeert. 

Wil het vrije Westen ontwikkelingen in de Sovjet-Unie, die naar een verdraagzame 
houding, intern en extern, leiden stimuleren, dan is de politiek van de V.S. onder 
president Reagan, die het communisme als de duivel, als het kwaad, beschouwt, 
kortzichtig en gevaarlijk, omdat zij meent, dat, als er maar druk wordt uitgeoefend, de 
Sovjet-leiders concessies zullen doen of dat het systeem zal ineenstorten. Men mag er 
zeker van zijn, dat noch het één, noch het ander zal gebeuren. Een ontspanning zal er 
alleen komen, als het wantrouwen wordt doorbroken en de bewapeningswedloop zal 
daar niet toe bijdragen. Ik ben geen voorstander van eenzijdige ontwapening en over 
het handhaven van de kernbewapening van de beide grote machten als dreiging durf ik 
geen oordeel uit te spreken, ik geloof echter wel, dat daarover een accoord bereikt kan 
worden als het wantrouwen vermindert en dat zou kunnen gebeuren als alle denkbare 
contacten—op het terrein van wetenschap, cultuur, toerisme, sport, handel en techniek 
— gestimuleerd zouden worden. Omdat de door het volk gekozen Amerikaanse rege-
ring dichter bij het volk staat dan de Russische bij het russische volk, waar geen 
oppositie wordt toegelaten, zou de V.S. — de sterkste — met concessies moeten durven 
beginnen.Tegen hen, die denken, dat ik hierdoor aan de kant van de Sovjet-Unie sta, 
kan ik mij niet verweren, ik betoog alleen, dat de Amerikaanse politiek ten aanzien van 
de Sovjet-Unie en de andere landen, die door communisten regeerd worden, ons geen 
stap verder brengt, wel een oorlog naderbij brengt. 
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Kolakovski eindigt zijn boek over het marxisme met de volgende passage: "Marxism 
has been the greatest fantasy of our century. It was a dream offering the prospect of a 
society of perfect unity in which all human aspirations would be fulfilled . . ." Het 

marxisme een droombeeld, een illusie. Zou niet met evenveel recht het geloof, dat 
Jezus Christus op aarde werd gezonden om met zijn offerdood de meligér—i van hun 
schuld te verlossen een illusie zijn? En als het beide illusies zijn, dan is daarmee gezegd, 
dat mensen niet kunnen leven zonder illusies en dat de pogingen om er iets van terecht 
te brengen inhoud aan het bestaan geven. Ik meen, dat het ons aan fantasie ontbreekt 
om ons een voorstelling te maken van het gruwelijk nihilisme, dat zou heersen in een 
wereld zonder illusies. Ik hoop vurig, dat de samenleving eens zo zal zijn, dat er geen 

profeten hoeven op te staan die het hemelse of het aardse heil voor allen weten en die 
daaraan het recht ontlenen om hen, die hun boodschap betwijfelen of er niet aan 
geloven hun waardigheid en hun vrijheid te ontnemen. Dat zal ook wel een illusie zijn, 
maar die maakt, dat ik het bestaan iets minder moeilijk vind, dan het zonder die illusie 
zou zijn. Zij die, door dreiging, het communisme willen doen verdwijnen en die maar 
meteen het democratische socialisme willen opheffen beseffen niet, dat de samenle-
ving dan een jungle zou worden;  waarin de sterksten, die geen steun nodig hebben, de 
zwakken aan hun lot zouden overlaten en dat de illusie van de sterken, dat mensen 
gelukkiger zullen worden als men, kunstmatig, materiële behoeften schept, de enige 
zou zijn. Ik hoop, dat het democratische socialisme dit schrikbeeld verre kan houden en 
dat het communisme de marxistische dogma's zal verlaten, waardoor tallozen, en de 
besten, zo onnoemelijk geleden hebben en nog lijden. 
De kritiek op mijn beschouwing zal mij niet bespaard worden. Dogmatische katholie-
ken zullen mij verwijten, dat ik Jezus Christus met Marx heb vergeleken. Dogmatische 
protestanten zullen zeggen, dat mijn opvatting van het geloof beperkt en eenzijdig is.
Vrijzinnig protestanten zullen niet begrijpen, dat ik het geloof in Christus essentieel 
voor het christelijk geloof beschouw. Communisten zullen — mochten zij reageren — 
aanvoeren , dat ik niet het recht heb het communisme als een geloof te beschouwen,  

omdat ik het rationele element onbelangrijk acht. Zij, die achter de politiek vai, de 
V.S. staan zullen mij naïviteit verwijten omdat ik meen, dat er, ook in het marxistisch 
systeem, veranderingen zullen plaatsvinden. Pacifisten zullen mij laf vinden, omdat ik 
niet pleit voor eenzijdige ontwapening. Het zij zo. Dat ik een zeker vertrouwen heb in 
mensen, waardoor, op den duur, elke vorm van tirannie het zal moeten afleggen, zal 
niemand mij kunnen afnemen. 



Over ge °of en to_ezanne 

Wim van Dooren 

Voor humanisten is in het algemeen typerend, dat ze andersdenkenden met 
begrip en tolerantie tegemoettreden, waar dit maar mogelijk is. Het gaat hun 
niet om het ware geloof, noch bij hen zelf noch bij anderen, maar indien 
anderen erop pochen wel een 'waar geloof' te bezitten en zich dienovereen-
komstig gedragen, dan wordt het moeilijk om zonder meer een begrijpende en 
tolerante houding aan te nemen, misschien is het zelfs ongewenst. Het gevaar 
ligt hier op de loer, dat humanisten dan van de weeromstuit even zelfverzekerd 
en dogmatisch worden als hun tegenstanders; wie voor eigen recht moet 
opkomen, heeft meestal geen oog voor het recht van de ander, tegen wie hij 
zich moet verzetten. 

Als voorbeeld van een echt humanistische houding wil ik graag het optreden van de 
International Humanist and Ethical Union in de herinnering terugroepen, zoals dat 
aan het einde van de zestiger jaren plaats vond. Zowel ten aanzien van katholieken als 
ten aanzien van communisten probeerde men tot een dialoog te komen, en met enig 
resultaat. 

Conferenties 
Na het tweede vaticaans concilie was een speciaal 'secretariaat voor de niet-gelovigen' 
ingesteld, waarmee de IHEU contact legde. Dit resulteerde in twee conferenties, in 
Amersfoort (1966) en Brussel (1970), waar IHEU-vertegenwoordigers met afgevaar-
digden van het Vaticaan spraken over onderwerpen als levensovertuiging en politiek, 
onderwijs, rol van de staat. Mijzelf als deelnemer viel op, dat de standpunten over 
allerlei kwesties vaak over de twee delegaties verdeeld waren en er zeker niet steeds 
mee samenvielen. Van de Brusselse conferentie zijn de 'akten' verschenen.' 
Helaas is daarna het klimaat in de katholieke kerk weer zo veranderd, dat ondanks alle 
voornemens en beloften er geen volgende conferentie meer is geweest. Enkele jaren 
later dan met het Vaticaan werd ook met (humanistische) marxisten in Oost-Europa 
contact opgenomen, zij het hier niet met officiële vertegenwoordigers, maar uitslui-
tend op persoonlijke titel. Het begon op het roerige filosofie-wereldkongres in 1968 in 
Wenen (kort na de russische invasie in Tsjecho-Slowakije), en het contact werd in 
conferentievorm voortgezet in Herzeg-Novi (1969) en Boston (1970). Ook hier liepen 
de scheidslijnen anders dan de 'titels'; sommige westerse humanisten waren marxisti-
scher dan sommige 'oosterse'. Wat de deelnemers betreft: er waren velen bij, die ook 
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hadden meegewerkt aan de bundel van E. Fromm, 'Socialist Humanism' (1965); als 
onderwerpen werden onder meer besproken: vrijheid, tolerantie, menselijke natuur, 
macht. Van de Herveg-Novi-conferentie verschenen ook de akten.2  Helaas werd de 
deelname van oost-europese kant steeds meer beperkt tot slechts Joego-Slavië, totdat 
ook daar de problemen voor de deelnemende filosofen zo groot werden, dat er moest 
worden gestopt. 

Verwantschappen 
Ik moet helaas konstateren, dat de genoemde kontakten alle weer zijn opgehouden, 
maar tegelijk staat vast, dat de humanistische bereidheid er is ze weer op te nemen. 
Zodra anderen daartoe ook bereid zijn, kunnen we weer verder gaan. Overigens was er 
rond 1970 in het algemeen een veel gunstiger klimaat voor dialogen, dat ook door 
anderen, met name vanuit bepaalde katholieke zijde, werd gestimuleerd. Een mooi 
voorbeeld daarvan is te vinden in het 'Internationale Dialog Zeitschrift' (1968 t/m 1974), 
uitgegeven door het katholieke ' Herder-Verlag' , waarvan behalve door katholieken, 
ook door marxisten en humanisten (o.a. door Van Praag en mijzelf) werd meegewerkt. 
En dit blad is nog maar één voorbeeld van veel wat in die tijd, zeker ook in Nederland 
gebeurde; er moet onder meer aan het Nederlandse Pastoraal Concilie (1968-1970) 
worden gedacht, waar een zeer tolerante sfeer heerste.3  
Principieel gezien zijn er ook vaak geen scherpe scheidslijnen te trekken tussen 
hurnmisten enerzijds en rooms-katholieken en communisten anderzijds; de jonge' 
Marx wordt allerwegen beschouwd als humanist, terwijl hij ook zelf zijn standpunt 
nogal eens als humanisme aanduidde. In een bepaald opzicht kan ook de grote 
kerk theoloog Thomas van Aquino als humanist gelden. Dit is dan vooral om zijn 
filosofische, op zichzelf staande beschouwing van mens en wereld, die voor hem 
gescheiden is van de godsdienstige kant van zijn opvatting. Moderne katholieke 
theologen als bijv. Metz, hebben daar nadrukkelijk op gewezen. Ook iemand als 
Schillebeeckx kon daarom zelfs zeggen, dat hij zich 'als gelovige' akkoord verklaarde 
met de beginselverklaring van het Humanistisch Verbond.4  
Het grote probleem ligt niet in het feit van het al dan niet, of 'anders' geloven, maar ligt 
in de maatschappelijke instituties, zoals kerk of partij, die gelovigen of ongelovigen 
onderdrukken. De deelnemers aan de door mij boven aangehaalde dialogen zijn niet 
uit zichzelf, of op grond van hun veranderend geloof, weggebleven, maar ze kregen op 
een bepaald moment van hun institutie niet meer de ruimte om te participeren. Het is 
daarom van het grootse belang (anders-)gelovigen zo genuanceerd en reëel mogelijk 
tegemoet te treden en ze niet bij voorbaat te identificeren met hun institutie en met een 
op een moment daar misschien heersende hardere lijn van hogerhand. Verwantschap-
pen zijn niet op slag verdwenen, als dit van hogerhand wordt bevolen. Bovendien moet 
niemand zich op de borst slaan, dat hij niet aan een onderdrukkende institutie onder-
worpen zou zijn, want een dergelijke macht is geen privilege van alleen rooms-
katholicisme of communisme, ook al heeft die daar grotere vormen aangenomen. Elk 
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geloof, van welke aard ook, heeft de neiging zich te institutionaliseren; zelfs een geloof 
in democratie kan institutioneel zeer onderdrukkend werken en dit nog sterker, omdat 
de argumenten ervoor zo aannemelijk lijken. Men moet meer op zijn hoede zijn voor 
degene, die zegt tolerant te zijn, dan voor wie openlijk zijn intolerantie belijdt. 
Officiële censuur belemmert vaak minder om voor eigen waarheid uit te komen dan 
vrijheid in een democratisch model. die vaak niets anders dan een overeengekomen 
'stilzwijgende' censuur is. 

Emotionele betrokkenheid 
Wanneer het mogelijk is (zoal Bonger doet in zijn hieraan voorafgaand artikel) om in 
een bepaald organisatorisch opzicht het rooms-katholicisme en het communisme te 
vergelijken of zelfs op één lijn te stellen, dan haast ik me er aan toe te voegen, dat het 
zeer gewenst is dan ook de hand in eigen boezem te steken. Overal ligt de macht op de 
loer, zeker ook bij degenen, die bijv. in hun partijen 'vrijheid' en 'demokratie' 
vermelden. Het is een van de meest dringende taken om waar mogelijk die macht te 
signaleren en te bestrijden, uit naam van tolerantie. Het is daarnaast ook uiterst 
belangrijk heel precies waar te nemen en te waarderen, hoe en wat mensen in feite 
geloven en hoe ze zich daarin ontwikkelen. Ik ben het met Bonger eens, als hij in de 
laatste decennia verbeteringen in de R.K. Kerk waarneemt, ook al wordt er in de 
allerlaatste tijd weer het een en ander teruggedraaid. Mijn grote bezwaar tegen de visie 
van Bonger in 'Over geloof en geloven' (waarvan het laatste woord in de titel me niet 
duidelijk is: werkwoord of meervoud?, opzettelijke dubbelzinnigheid?, en is 'geloof' 
persoonlijk en/of geïnstitutionaliseerd bedoeld?) is kort gezegd: christendom, c.q. 
katholicisme en marxisme, c.q. communisme worden er elk slechts in één momentop-
name gegeneraliseerd. Bovendien worden ze te gemakkelijk in een groot aantal 
opzichten aan elkaar gelijkgesteld. 'Noch Marx. noch Jezus' is een kreet, die me wel 
aanspreekt, maar dan alleen als kreet om het 'geloven op gezag' te bestrijden; het geldt 
ook Bhagwan of Hitler of wie ook, die de macht belichaamt. Wanneer we marxisme of 
communisme enig recht willen doen, komen we zo niet verder; waarom zouden we niet 
juist (naar Hegels advies) in een diskussie de sterkste punten van onze tegenstanders 
naar voren halen? Dat geldt nog des te meer, waar Bonger katholieken en marxisten 
beschuldigt niet toegankelijk te zijn voor andersdenkenden. Een groot probleem 
hierbij is inderdaad de emotionele betrokkenheid die objectiviteit in de weg staat; het 
gaat echter niet aan om die emoties speciaal bij de anderen te zien werken. Hoeveel 
trouwens de redelijkheid en de objectiviteit zelf weer op emoties zijn gefundeerd en 
daardoor worden gebruikt, blijft bij Bonger buiten beschouwing. Bonger zegt geen 
toegang te hebben tot de uitgangspunten van Hegel, Marx en Augustinus — is het dan 
wel mogelijk hen te kritiseren? De door Bonger bedoelde katholieken en marxisten 
hebben omgekeerd ook geen toegang tot Bongers denkwereld, althans— dat verwijt hij 
ze. 
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Historische ontwikkeling 
Bij Bongers bespreking van het katholicisme en van het christendom in het algemeen 
mis ik de historische ontwikkeling: Bonger laat zich verleiden door een bepaalde 

—dogmatisch-orthodoxe opvatting die soms in de R.K. Kerk heerst als zou het katholi-
cisme vanaf het begin, d.w.z. vanaf Petrus, niet meer veranderd zijn. Het tegendeel is 
het geval: de dogmavorming kwam langzaam op gang, verschijnselen als biecht, 
inquisitie. mariaverering, zijn zeer tijdgebonden. 'De kerk' heeft niet 'tweeduizend 
jaar bestaan': steeds was het weer een andere kerk. Ook is Europa niet zozeer van het 
christendom doordrongen als Bonger stelt: andersom heeft juist het christendom 
ontelbare elementen van buiten in zich geabsorbeerd of zelfs geannexeerd en vervol-
gens gedaan of het de eigen leer was. Te denken valt hierbij bijv. aan de overgenomen 
stoische moraal of de Mithrasgodsdienst. Ook is het in nog een ander punt andersom 
gesteld : meestal heeft niet de kerk de staat, maar de staat de kerk als onderdrukkingsin-
strument gebruikt. De Franse geschiedenis is vol van voorbeelden hiervan. 
Ten aanzien van het marxisme geldt ook het bezwaar van de ongenuanceerdheid tot het 
karikaturale toe. Op grond waarvan kan worden gezegd, dát Marx zichzelf als een 
profeet zag, of dat hij de machthebbers waarschuwde? Waar kan men in zijn werk een 
vastomlijnd toekomstbeeld vinden? 
Wat Marx werkelijk deed was, dat hij heden analyseerde en die analyse neerlegde in 
een aantal geschriften, die zeker niet alleen van waarde zijn voor hen, die in de 
waarheid van zijn analyse 'geloven'. Waarom schrijft Bonger over 'Das Kapital' als hij 
niet verder kan lezen dan honderd pagina's en zich verder laat voorlichten door 
renegaten van het marxisme zoals Kolakowski en Van het Reve? En ten aanzien van 
Hegel moet me van het hart, dat ook ik me niets kan voorstellen bij de 'absolute 
Weltgeist', maar dat neemt niet weg, dat los daarvan toch uiterst belangrijke zaken bij 
Hegel zijn te ontdekken. Als men enig begrip voor dialektiek uitsluitend ophangt aan 
het al dan niet aanvaarden van een 'Weltgeist', dan zou zelfs Marx niets met de 
Hegeliaanse dialektiek hebben kunnen beginnen, omdat de 'Weltgeist' voor Marx 
misschien nog wel onverteerbaarder was dan voor Bonger. Wie heeft ooit beweerd, dat 
een gedachte, enz. na  de verzadiging in tegengestelde richting zich beweegt zoals een 
zeilschip tegen de wind? In Hegeliaanse zin zou ongeveer moeten worden gezegd, dat 
elke gedachte, enz. al  vanaf het begin een tegengestelde in zich draagt, dat bij het op de 
spits drijven van zijn tegenpool, te voorschijn komt. Door negaties en tegenstellingen 
heen gaat alles zijn weg. Wie meent, dat Hegel te ver is gegaan met zijn pretentie de 
uiteindelijke waarheid en werkelijkheid te vatten, hoeft daarmee nog niet de scherpe 
analyses, waaruit het grootste deel van Hegels werk bestaat, ook weg te gooien. 

Salami-taktiek 
Hegel was een groot ervaringsfilosoof, die méér van onze ervaringswereld begrepen 
heeft dan vele anderen, doordat hij aan de tegenstellingen daarin nièt voorbij ging, 
maar ze probeerde serieus te nemen en mogelijkerwijs te verzoenen. Een van de 
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voorbeelden van zijn ervaringsanalyse is het ontdekken van de zgn. kwalitatieve 
omslag; misschien is een aardige illustratie hiervan de van oosteuropese politieke zijde 
nog wel eens toegepaste 'salamitaktiek': iedere keer snijdt de ander een zo dun plakje 
van mijn woord af, dat ik me er niet over kan opwinden, maar als hij het maar vaak 
genoegheeft gedaan, is de worst op. Zo is bijv. met telkens kleine stappen (kwantitatief 
gezien) Berlijn bij de DDR ingelijfd (kwalitatieve verandering). Als ik tien zandkor-
rels bij elkaar veeg, heb ik geen strand, maar wel als er miljoenen zijn. Waar ligt de 
grens tussen niet en wel strand? Ergens moet de kwantitatieve toename van zand 
omslaan in het ontstaan van een strand. Terecht is bij dit alles tegen te werpen, dat niet 
te voorspellen valt, wanneer die omslag plaats vindt, maar onterecht is het om die 
omslag te ontkennen. Daarom is dialektiek nauwelijks voor voorspellingen, en zeker 
niet voor precieze toekomstdateringen te gebruiken, maar wel voor analyses. Is er 
overigens een methode in ekonomie of politiek bekend, die wel voorspellingen kan 
doen, die gegarandeerd uitkomen? 
Het serieus nemen van tegenstellingen houdt ook in, dat men konstateert, hoezeer 
tegengestelden op elkaar zijn aangewezen, van elkaar afhankelijk zijn en elkaar 
doordringen. Tegenstellingen zijn geen gefixeerde zaken, die eens en voor altijd op 
zichzelf staan. Integendeel hebben ze altijd méér van hun tegengestelde in zich, dan 
oppervlakkig het geval lijkt te zijn. Communisme en westerse democratie zijn bij 
Bonger tegengestelden, die elkaar volledig vreemd zijn, terwijl communisme en 
katholicisme juist niet tegengesteld zijn. Deze manier van beschouwen zou Hegel 
'verstandsdenken' noemen, een denken dat etiketteert, klassificeert en fixeert. Het 
heeft geen oog voor de beweging der standpunten en hun wederzijdse beïnvloeding, 
waaruit overal nieuwe standpunten tevoorschijn komen. Niet degene, die zich afkeert 
van zijn tegenstander, komt tot begrip van hem, maar degene, die zich in veel van zijn 
tegenstander herkent. Daarbij gaat het in hegeliaanse dialektiek niet om goedkope 
voor de hand liggende syntheses of overeenstemmingen, maar om het zeer zorgvuldig 
met alle redelijke middelen, die ons ten dienste staan, analyseren van situaties. 
Hiervan is een treffend voorbeeld de wijze waarop Hegel in zijn 'Fenomenologie van de 
Geest' politieke en economische macht in hun wederzijdse relatie analyseert, met als 
een van de onthullende conclusies, dat de macht waarmee het individu zich zo denkt te 
vereenzelvigen dat hij die als instrument kan gebruiken, zich juist daardóór tegen hem 
keert en hem onderdrukt. 
Tenslotte zou ik daarom het beeld van katholicisme en marxisme niet alleen wat minder 
zwart, maar ook het beeld van onze demokratie wat minder wit willen schilderen. Dan 
bedoel ik niet alleen, dat nu eenmaal de praktische realiteit van onze demokratie vaak 
ver af staat van het ideaal, maar eveneens, dat het twijfelachtig is of hier wel het hoogste 
ideaal te vinden is. 'Democratie' is een gerationaliseerde ideologie van een bepaalde 
maatschappijstruktuur zonder eeuwigheidswaarde. 'Vrijheid van woord en drukpers', 
'politieke verdraagzaamheid en het compromis', volgens Bonger kenmerken van onze 
demokratie, zijn alle beperkte zaken, ten voordele van een bepaalde groep en onder- 
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drukkend ten aanzien van velen. Hetzelfde geldt voor de popperiaanse idealen van 
'open samenleving' en 'kracht van argumenten', beide slechts geldig voor wie mee kan 
doen. De 'neutrale staat' is een gevaarlijke fiktie. Een van de middelen om meerzichtop 
onze eigen democratie te krijgen is: de dialoog met 'andersdenkenden'aangaan, vooral 

om daarmee gefixeerde scheidslijnen te doorbreken. Helaas is men in alle 'geloven', 

katholiek, marxistisch, democratisch of anderszins, maar al te geneigd het eigen 
standpunt te dogmatiseren en te fixeren, en viert het verstandsdenken hoogtij —in het 
diamat, in het thomisme, in het rationalisme. Er is voortdurend behoefte aan een 
dialektische doorbraak, die tot enige vorm van synthese zou kunnen leiden en minstens 
tot meer tolerantie. De aan het begin genoemde IHEU-aktiviteiten waren een schuch-
tere poging in die richting. Ik hoop, dat er in de naaste toekomst meer kunnen volgen. 
Ik ben niet zo optimistisch als Bonger, maar wel zie ik het als morele eis, 'dat elke vorm 

van tirannie het zal moeten afleggen'. 

Noten 
1. A Catholicl Humanist Dialogue (ed. P. Kurtz, A. Dondyne), Pemberton, London, 1972. 
2. Tolerance and Revolution (ed. P. Kurtz, S. Stojanovic), Philosophical Society of Serbia, 

Beograd, 1970 
3. Zie bijv. een recente studie hierover: F. Mommers, H. Wewerinke, Echo van het Pastoraal 

Concilie, Tilburgs Instituut voor Akademische Studies, 1985 
4. In: Modern niet-godsdienstig humanisme (red. W. Engelen), Dekker en V. d. Vegt, Nijmegen,  

1961, blz. 88. 
5. Zie in mijn vertaling van G. W. F. Hegel, Fenomenologie van de Geest, uitg. Boom, Meppel, 

blz. 149 vv. 

RECTIFICATIE: 
In de weergave van het vraaggesprek met de theologe dr. M. Bons-Storm in de vorige 
Rekenschap zijn twee onnauwkeurigheden geslopen. 
Op pag. 123, regel 26, moet "confessionele" zijn: "professionele". 
Op pag. 128, regel 16, moet "slepen" zijn: "spelen". 



s het een wonder? 

Briefwisseling tussen Piet Thoenes en Victor Vos 

"Gelovige Britten zien in brand 
York straf van God". 

Volkskrant, 16 juli 1984 

Beste Victor. 
Het lijkt me een goed idee. Ik bedoel je voorstel om onze recentelijk begonnen 
gedachtenwisseling over bepaalde aspecten van het menselijk kennen en 
kunnen eerst maar eens wat toe te spitsen op één bepaald onderwerp en wel als 
een wederzijdse uiteenzetting over onze visie op het WONDER. 
Ik denk ook wel aan te kunnen voelen, hoe jij meent, dat ik er tegen aan zal kijken. Als 
min of meer rationalistisch humanist zal ik wel een aanhanger moeten zijn van Simon 
Stevins motto: Wonder en is geen wonder. Of een standpunt als dat van Piet Spigt over 
de verleiding van het wonder in het eerste artikel van zijn bundel In staat van besef. Nu 
misschien zal dat wel zo blijken te zijn, maar eigenlijk weet ik dat zelf nog niet. 
Natuurlijk ben ik er al over na gaan denken voor ik dit begon te schrijven. Toch is de 
zaak nog open, al zou het me niet misstaan als ik haar voor me zelf voorlopig ging 
sluiten. Laten we dus maar eens zien, hoever we kunnen komen. Waar ik nog weinig 
idee van heb, maar waar ik wel nieuwsgierig naar ben, is wat jouw opstelling zal blijken 
te zijn. Ik weet hoe je de laatste tijd op zoek bent hoe een brug te slaan van kennis naar 
zingeving. Zou het wonder daarbij als een van de pijlers mogen fungeren? 
Wat mezelf betreft, laat ik eerst eens proberen te formuleren, hoe ik meer in het 
algemeen me voorstel, dat de wereld om ons heen in elkaar zit. Vandaaruit kan ik dan 
gaan overwegen, wat daarin een wonder zou kunnen zijn. 
Met Democritus ben ik van mening, dat de wereldruimte, de cosmos een materieel 
geheel is, zonder enige spiritualiteit. De aarde is daarbinnen een onopvallend onder-
deeltje, met als specifieke aantrekkelijkheid, dat zij leven herbergt. Al dat leven 
schijnt gekenmerkt door een élan vital, het wil zich continueren en uitbreiden. Daartoe 
ontwikkelt elke soort eigen instrumenten, die echter tot dusver steeds onvoldoende 
zijn gebleken om per soort het uitsterven te voorkomen. Het bijzondere van de 
levenssoort mens is dat zijn voornaamste overlevingsinstrument zijn mentaal vermo-
gen is. Het kan zijn, dat hij met behulp daarvan zijn eigen ondergang lang weet uit te 
stellen, het kan zijn dat hij aan de overontwikkelde spiritualiteit bezwijkt, zoals een 
mammoeth aan zijn slagtanden, het kan evengoed zijn, dat hij door middel daarvan 
evolueert tot iets totaal anders. Meer dan andere levenssoorten tot dusver zoekt de 
mens de wereld om zich heen nadrukkelijk naar zijn hand te zetten. 
Recentelijk is die hand heel sterk geworden. Een juiste afstemming van het nieuwe 
krachtpatsen op de Umwelt moet nog worden geleerd. Die afstemming zou misschien 
beter verlopen, als er op aarde minder mensen waren van gemiddeld betere kwaliteit. 
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Een goed streefbeeld zou zijn om in het jaar 3000 de aarde bevolkt te zien met zo'n 500 
miljoen mensen, vnl. geconcentreerd in de subtropische zones. 
Laat ons hopen, dat dat clubje een betere spiritualiteit heeft ontwikkeld dan de onze, 
niet alleen in de zin van de som der individuele intelligenties, maar ook als een 
interpersoonlijke sociale faculteit. Als zo iets zou gebeuren en dan zijn we met deze 
opmerking weer wat dichter terug bij het onderwerp, dan zou ik geneigd zijn om die 
ontwikkeling niet te zien als een wonder, maar als een combinatie van veine en een 
gegroeid biotechnisch inrichtingsvermogen. 
Wat dan wèl met het wonder? Misschien zou ik met een variatie op Laplace kunnen 
zeggen: je n'ai pas besoin de cette hypothèse. Of iets milder, het wonder wordt in mijn 
voorstelling noch gecultiveerd, noch gebannen. Het is een merkwaardig verschijnsel in/ 
de marge, dat incidenteel best onze belangstelling waard is. 
We zouden dan dat deel van onze wereld tot werkterrein nemen, waarin zich dingen 
voordoen, die we niet kunnen verklaren of begrijpen. Noch ons gezond verstand, noch 
onze intuïtie, evenmin ons cultureel erfgoed of onze geavanceerde wetenschap hebben 
ons bevredigend kunnen verklaren wat er daar aan de hand is, aan die boven reeds 
genoemde hand, die hier blijkbaar niet tot zetten kan komen. 
Ik ben mij wel bewust, dat er heel wat is, dat zich aan ons begrip onttrekt, dat ons 
voorkomt als onhelder, chaotisch of zelfs bedreigend. 
Wie nu denkt in de termen van een Schepper, een Schepping en het Algeschapene, zal 
het bestaan van een dergelijke rommelkast al gauw een doorn in het oog zijn. Hij zal..  

geneigd zijn te zeggen: Het is natuurlijk niet echt chaotisch. Het mag zo lijken voor mij 
in mijn domheid, maar in feite is er een Albestier. Als er iets is, waar mijn verstand bij 

stil staat, dan kan ik dat een Wonder noemen. Het is het bewijs van de grootheid van le 
Schepper. Voor mij echter lost de introductie van een hogere macht in zo'ngeval weinig 
op. Ik zou niet weten, wat aan God en wat aan de Duivel toe te schrijven. 
Hoe dan ook, het geeft me een onbehaaglijk gevoel overgeleverd te zijn aan manipule-
rende instanties, die mij kunnen verdrijven uit het paradijs, de door gebouwde 

toren kunnen doen instorten en mijn wereld onder een zondvloed bedelven. 
Ik voel me daar niet erg bij thuis en ik heb er ook nooit helemaal het rechte begrip voor 
op kunnen brengen, waarom een deel der mensheid zich een dergelijke folklore op de 
hals heeft willen halen. 
Het lijkt me dan ook, dat het wonder vooral moet worden gezien, als een door de 
mensen zelf gebrouwen categorie. Wijzelf zijn het, die het onderscheid maken tussen 
het wonder en niet-wonder. De grens tussen die twee ligt niet vast. Wat in de ene 
cultuurperiode een wonder is, hoeft dat niet te zijn in een andere. Maar goed, in een 
gegeven situatie is er iets dat onverklaarbaar, misschien ook onverwacht en ongewoon 
is. 
Ik dan vind het verkeerd en gevaarlijk, als naar aanleiding van zo iets de waarnemende 
betrokkenen het fenomeen gaan interpreteren als Boodschap en zich op basis van de 
vermeende interpretatie gaan gedragen: extases, orgieën, dat heeft nog wel iets 
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aardigs, maar het kan ook verkeren in heksenjachten en lynchpartijen, tovenaarvere-
ring. goeroe-aanbidding. martelaarschap en zelfmoord. Kortom: onredelijk geachte 
verschijnselen kunnen leiden tot onredelijk gedrag. Wonderinterpretatie en verwer-
king is verregaand een cultuurvorm. Sommige onderdelen daarvan vind ik verwerpe-
lijk. 
Is mijn ideaal dan dat der "entzauberte Welt"? Nu, zover ga ik eigenlijk niet. Veel is 
mysterieus en zal het nog wel even blijven. 
In ieder geval heb ik groot plezier aan wetenschap. Ik bewonder dat wat nauwkeurig is 
geobserveerd, goed is beschreven, redelijk is ingedeeld en vergeleken en daarna 
mogelijkerwijs is verklaard en ondergebracht in een meer algemene theorie. 
Waar ik wars van ben is de zelfverzekerde wetenschap. Het Darwinisme als evolutio-
nistisch monopolie, de Big bang als cosmosgenetica par excellence, de wiskunde als 
zekerheisinstituut, de econometrie als basis voor een beheersmodel, zie ik als vormen 
van ongerechtvaardigde hoogmoed. Dat wat de wetenschap tot dusver heeft geworpen 
is een kleine lichtcirkel op de grote donkere zee van het onbekende. Maar het is ook niet 
mijn directe wens om de nacht in dag te doen verkeren. Ik wil bij mijn eigengemaakt 
licht redelijk varen in een zelfgebouwde boot. 
Als ik op die tocht wonderen ontmoet, boeit mij dat. Als ik ze kan gaan "verklaren" 
vind ik het nog beter. Lukt het me niet, kan dat ook een leereffect hebben. Als kompas 
of poolster denk ik ze niet te zullen gebruiken. 
Veel verder dan dit ben ik voorlopig niet. Niet zonder spanning wacht ik af, wat jouw 
beeld zal blijken te zijn. 

Piet 
'k Zag twee heren 
Diskussiëren 	 

Ja het is een wonder 

Beste Piet, 
Je stuk heeft me veel duidelijk gemaakt over hoe een humanistisch en rationalistisch 
georiënteerd iemand als jij zich opstelt in het bestaan, wat hem dierbaar is en wat 
niet, en waarom. Want ik stelde dit thema nu juist voor, omdat mij in genoemde 
kringen al vaker een tegenzin in wonderen en daaraan verwante verschijnselen was 
opgevallen, die me intrigeerde, verbaasde, en ook een beetje beschaamd maakte. 
"Vrienden, wees toch niet zo dwaas, te geloven in en te hopen op wonderen; laten we 
onze éigen vermogens gebruiken; niemand voorziet in onze behoeftes dan wij zelf'-.. 
.. soortgelijke klanken beluisterde ik daar dikwijls, en dan voelde ik me tegelijk een 
beetje ontheemd, en ook berispt. Dat dit verstandige taal was, was me duidelijk 
genoeg, maar het klonk allemaal zo . . . zo nuchter! 
Zou er nu werkelijk geen even verstandige, even realistische taal kunnen zijn, die 
wat opener aan deed, romantischer, bevlogener- en toch: reëel? Zou het niet 
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mogelijk zijn om 'hun' wereldbeeld geheel intakt te laten, maar er een even 
samenhangend wereldbeeld naast te plaatsen? Een wereldbeeld met wat meer 
aandacht voor het onbewuste, voor de 'nachtkant' van het bestaan? Met het accent 
wat meer op een opvatting van mensen als spirituele wezens, en dat laatste dan niet 
in dienst van ons voortbestaan, maar eerder andersom? Een opvatting die contras-
teert met de — legitieme — naturalistisch-biologische? 
In zo'n visie zou 'het wonder' als vanzelf anders geduid worden — inderdaad meer als 
glimpje van nog niet bloot gelegde lagen van onze eigen collectieve natuur. Aan ons om 
ze te integreren binnen het geheel van het ons eigene, waardoor wij dok minder angst 
zullen hoeven hebben; steeds minder immers blijft ons zo soortvreemd. Kan ik een 
levensbeschouwelijk raamwerk presenteren waar zulke verlangens een passende 
plaats in innemen? Laat ons zien. 
Het eerste wat me opvalt is dat je het wonder zo buiten de mens plaatst! Daarmee 
loop je overigens synchroon met onze cultuur, en niet alleen met de humanisten: 
ook in de laatste druk van de Winkler Prins bij voorbeeld wordt gesteld dat wat wij 
thans onder wonderen verstaan een gebeurtenis is buiten de bekende natuurwetten 
om, die door een macht, hoger dan wij zelf wordt bewerkstelligd. 
Ik zie niet in waarom het wonder niet veel, of alles, met onszelf te maken zou 
hebben — 't is maar hoe breed je 'ons' opvat, en wat je 'binnen' en 'buiten' noemt. 
En vooral dat laatste is een vraag waarover in de filosofie de stromen inkt nog 
immer bruisend vloeien! Bepaalt het zijn het bewustzijn (in laatste instantie?) en/of 
vice versa? Wat projekteren wij? Wat wordt op ons geprojekteerd? In welke zin en 
hoe brengt het Al de mens voort, en in welke zin en hoe brengt de mens het Al 
voort? 
Dit zijn alle zaken die de wetenschap niet kan beslissen. Wetenschap bouwt, altijd 
vanuit een of andere existentiële interesse, modellen op en uit, die berusten op 
premissenkeuzes op het boven aangegeven metafysisch niveau, en kan dan ook 
geen beslissing bieden over de geldigheid van die premisses. Ook kosmologieën, als 
een soort intermediair niveau tussen metafysica en empirisch-rationele kennis geven 
een uitdrukking van, niet de basis voor, zo'n premissenkeuze. 
Welnu: dan komt het mij voor als een volkomen natuurlijke optie, dat wat wij 
'wonderen' noemen niet losstaat van onszelf, maar dat hetgeen wij ir-, a-  of 
supra-rationeel noemen geduid kan worden als projektie van onze eigen onbewuste 
dimensies op datgene dat we 'de buitenwereld' noemen. 
Je snapt dat daarbij de gedachte aan een bliksemende dondergod die het ons arme 
donders wel even zal inpeperen niet erg ter sprake komt, en in deze visie ook niet 
speciaal inzet van reële vrees is. Wèl brengt dit het wonder binnen jouw kader van 
'eigen licht en eigen boot', omdat wat wij hier zoal van kunnen merken, bij kan 
dragen tot een groeiend besef van het eigen potentieel, en dat eigen potentieel staat 
net zo goed aan de basis van het bouwen van 'lichten en boten' als aan de basis van 
wat dan ook. 
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'Wat wij hier zoal van merken', schreef ik. En nu zou ik willen zeggen: Om hier iets te 
kimnen zien, moet men ook wel iets willen zien! Piet Spigt waarschuwt ons tegen de 
verleiding van de hoop op het wonder. Piet Thoenes heeft er geen behoefte aan, maar 
neemt graag de uitdaging aan, het te verklaren als hij het tegen komt en stelt een eer in 
de bescheidenheid, het niet weg te redeneren als die verklaring niet lukt. Het is waar: ik 
wil verder gaan. 
Ik ken aan het wonder een gidsfunctie toe, die ons kan leiden als hint, wijzend in de 
richting van de integratie, de heel-wording en vol-wording, van ons individuele en 
collectieve bestaan. Waarom? 
Altijd zullen zich wonderen voordoen aan wezens als mensen, die het gebeuren steeds 
perspectivisch waarnemen, drift- en belangengebonden, en als een Gestalt van wat 
bewust verschijnt tegen een niet-bewuste achtergrond. Wonderen, als index van 
datgene wat, op diè plek in tijd en ruimte, bezig is de overgang van het onbewuste naar 
het bewuste te maken. Bevallen die laatste termen u niet, dan mag u ook lezen: de 
overgang van het latente naar het manifeste, of van het potentiële naar het actuele. 
Daarom is het goed, die tekenen te verwelkomen als indices voor de aard en de 
richting van het proces van integratie. We mogen het als kans verwelkomen, in 
plaats van het als verleiding het hoofd te bieden, of als marginaal te catalogiseren. 
Het zegt ons iets over de grens van onze identiteit, en het zal duidelijk zijn dat het 
verkennen van die grens niets anders is dan een dimensie van de zelfkennis die 
correleert met de kwaliteit van ons bestaan. Op geen enkele manier lijkt mij dit 
overigens in strijd met jouw opvatting: dat "wij het zelf zijn, die het onderscheid 
maken tussen wonder en niet-wonder". 
Het wonder, het wonder, maar wat is nou toch het wonder?, zal men zich misschien 
zo onderhand afvragen, en ik vind dat terecht, want zo opzichzelfstaand, als 
geïsoleerd begrip klinkt het maar statisch en een beetje zinnebeeldig. Maar dat is 
het niet. Het heeft te maken met allerlei zaken waartegen, dunkt me, vele 
rationalistische humanisten zich al te beducht verschansen, om redenen van geva-
rieerd (ir)rationeel allooi: 
— Het geheel van parapsychologie en buitenzintuigelijke waarneming; verschijnse-
len, die ons nopen, rekenschap af te leggen van het mogelijk betrekkelijke karakter 
van ruimte en tijd, en niet alleen op sub-atomaire en supra-galactische schaal 
(bilokatie, voorschouw, andere verwonderlijke vormen van 't doorkruisen van tijd 
en ruimte). 
— Ook: hypnose, en vormen van 'beheersing' (de term is hier zeer ongelukkig) van 
stof door geest. Waarom niet eens, in plaats van het zoveelste miljard in onze meer 
traditionele vormen van medische technologie te steken, een fors bedrag gewaagd 
aan het bestuderen van het — vele malen geverifieerde — feit, dat het tot de 
menselijke mogelijkheden behoort, in vurige kolen te dansen, zonder de voetzolen 
te schroeien? Ik durf te stellen dat een verhoogd begrip van de ratio hierachter een 
zeer belangrijke, realistische en praktische bijdrage tot de gezondheidszorg zou 
zijn. 
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— Ook: Waarom niet eens werkelijk geluisterd naar wat gebedsgenezers en dergelij-
ke mensen te vertellen hebben, ook al hebben zij zèlf de trans-humane visie op het 
wonder ('alleen God doet wonderen'), die de humanist de aansluiting met hen doet 
missen? Gebed zou tenslotte ook best te duiden zijn en, naarmate we dieper inzicht 
in het verschijnsel krijgen (of . . . herwinnen?), mogelijk te propageren als iets 
waarmee je hij jezelf (of een collectief zelf) levende onbewuste krachten aktiveert in 
dienst van het goede, door die krachten te projekteren op mythische wezens, die 
beantwoorden aan positieve en weldadige karakteristieken, en daardoor 'het beste 
in ons boven brengen' . . . Misschien zijn de Goden wel zó machtig, dat ze niet eens 
behoeven te bestáán om ons te kunnen zegenen . . .! Voor devoot-religieuze mensen 
is dit natuurlijk taal waar hun schoenveters van knappen, maar toch: ook wie een 
bepaald soort kinderlijk vertrouwen niet meer het zijne kan noemen, kan hier een 
soort levensvroomheid putten uit het wonder van, in Heraclitus' woorden, de 
"grenzen van de ziel, die ge nooit zoudt raken, welk pad ge ook bewandelt, zo diep is 
ze te peilen". 
Dit brengt me op het 'belangrijkste' — afgezien van al die dingen, waarmee we weer 
nog een slag slimmer, sterker en rijker kunnen worden. 
Dat belangrijkste is mijns inziens, dat we de 'Entzauberung der Welt' voortgang 
kunnen laten vinden op die terreinen des levens, waar objektiviteit, nuchterheid en 
efficiency van een vrij traditionele signatuur geboden zijn, maar anderzijds opnieuw 
een positieve relatie durven aan te gaan met de 'Zauber'. De Zauber die al het water 
van onze op beheersing van de menselijke omgeving gerichte rationaliteit — geluk-
kig! — niet heeft kunnen wegwassen. 
In vele kringen wordt nog steeds een soort totalitaire nuchterheid als het toppunt van 
realiteitszin gezien. Maar is er niet zó veel on-nuchters, zó veel vervoerends in ons 
bestaan, dat die overall-nuchterheid helemaal niet zo'n treffend beeld van 'hoe het IS'  

geeft, maar juist een heel tragisch verschraald en vlak beeld? 
Bezieling — een ongrijpbaar woord. Toch staat het voor alles, dat viool spelen meer 
laat zijn dan het heen en weer laten gaan van een bos paardeharen over een stuk 
kattedarm. En bezieling is de zuster van verwondering. En verwondering treedt op 
waar we ons nog niet bewust geworden spiegelbeeld in de wereld gewaar worden. 
'ONS': hier natuurlijk niet wij meneertjes en mevrouwtjes, maar het 'ons' waarin 
wij allen gelijk zijn: Ons aller Zelf, waarbuiten, zo leren ons de grote spirituele 
tradities in de hele wereld, niets te vinden is wat daaraan niet identiek is. 
Grote woorden, dat beken ik, en dan nog niet eens 'gelassen ausgesprochen, . De 
kennelijke staat van ontevredenheid waarin zo velen verkeren, ook daar waarde 
levensstandaard hoog is en waar educatie, gezondheidszorg, wetgeving, huisvesting 
etc. aan strenge criteria voldoen (hoe belangrijk ook!) geven mij er aanleiding toe. 
Oók binnen een gerijpt, pragmatisch beheersdenken zijn er vruchtbaarder houdin- 
gen 

 

tegenover 'het wonder' mogelijk dan een op zijn best neutrale, zo probeerde ik 
aan te tonen — maar het meest vitale belang wordt uitgedrukt in de uitspraak van de 
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19de-eeuwse historicus en humanist Jacob Burckhardt: "Wir wollen nicht nur klug fiir 
ein anderes Mal. sondern weise fr immer werden-  .* 

Mijn hartelijke groeten. 
je Victor 

Weise fr immer? 

Beste Victor, 
Je "bezielde" antwoord deed me veel deugd. Ik zie het aantrekkelijke van jouw 
beeld en ik kan me voorstellen, dat naast jouw meer Icarische visie de mijne wat 
pedestrian aandoet. 
Moet daarmee nu geconcludeerd worden, dat een accent op het rationeel-weten-
schappelijke moet leiden tot wat je noemt: een heel tragisch en vervlakt beeld? 
Nu, om maar weer ergens te beginnen, de oneindig grote wereld van het (nog) niet 
wetenschappelijke. Dat wordt door mij niet beschouwd als een restverschijnsel of 
een soort tweedehands-vuilnishoop. Zeker niet, gezien als bestanddeel van onze 
beleefde existentie. Daarin geven we meer om de liefde, de moed, het offer en de 
schoonheid dan om een wetenschappelijke verklaring. Ook waar ons bestaan wonder-
rijk wordt. heb ik geen behoefte iets te gaan kleineren of om er taboes over af te roepen. 
Ik heb per slot van rekening liever dat een gebedsgenezing werkt, dan dat ik mij zou 
verheugen over haar in gebreke blijven. In dat vlak mag zelfs het Roomse leven zo rijk 
zijn als het maar kan. 
Maar als we nu op een ander vlak gaan kijken, niet dat van beleving, doorleving en 
overleving, maar meer dat van wereldbeeld, mensbeeld en zingeving, dan krijg ik 
behoefte aan andere dingen, reflectie, verstaanbaarheid, overzichtelijkheid e.d. 
Daar vind ik nog steeds bepaalde respectabele vormen van ratio en wetenschap 
goede reiskameraden. 
Niet waar ze zich hebben verkocht aan een onbereflecteerde technologie, of daar 
waar ze zich beperken tot de schoolmeesterwijsheid van de plat getreden paden. 
Maar juist daar waar Pallas Athene de overall aan heeft, waar ze experimenteel en 
zo mogelijk grensverschuivend bezig is. Ze zal wel eens een keer op haar neus 
vallen, maar toch heeft ze haar grootste triomfen beleefd met wat in zijn tijd 
avontuurlijke theorie was. Democritus, Heraclitus, Galilei, Laplace, Lamarck, 
Marx, Freud, Wegener, Keynes, ga nog maar even door. Wat die mensen binnen 
ons cultuurbereik aan wereldbeeld hebben opgebouwd, vind ik fascinerend. 
Op basis van het door hen verrichte en voorgestelde kan ik mij een eigen, acceptabel 
mensbeeld ontwikkelen van een actieve, zelfstandige, bewogen en geïnspireerde 

*In de kladversie schreef ik, god betere 't: 	ein anderes Mahl . . .'. Tja. 
Punt voor de biologici. Toch zeg ik, met een variant op Feuerbach: Der Mensch ist erstens was er 
wisst. Und erst zweitens was er isst. 
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homo sapie ns. Binnen het daar gegevene en gezochte krijg ik voldoende bezieling en 
uitdaging om mij voor ogen te brengen binnen welk sociaal patroon ik me wil gedragen 
en wat daarbinnen een redelijke bestemming is voor wat ik als mijn cultuur meen te 
herkennen. 
Eigenlijk krijg ik z6 het ruimere zicht, op een voor mij prettiger manier, dan bij een 
voorstelling, waarbij de wonderen links en rechts losknallen, als ware het, het vuur-
werk op Koninginnedag. Met alle respect voor Aldous Huxley, is een psychedelische 
aanvulling op de wetenschap niet het eerste waar ik hoop op vestig. Het is voor mij te 
veel gekoppeld aan een persoonlijke ervaring en vervulling. 
Zeker, ik gun ons allen een ruime ervaringsmarge, waarin sommigen al te weten 
krijgen, wat voor anderen nog niet is weggelegd. Voor een bepaalde elite, een interes-
sante, misschien noodzakelijke tussenfase. 
Maar uiteindelijk blijf ik bevangen door een voorkeur om te leven in een wereld, die er 
vooral op gericht is ..klug genug fdr ein anderes Mal zu sein", liever dan op te staan 
staren naar de gezegende enkeling, die hoopt "weire fr immer zu sein". 

Piet 

Een gek kan meer vragen.. . 

Beste Piet, 
Mijn welgemeende dank voor je waarderende woorden. Evenzeer dank voor je 
kritische opmerkingen. Wat je zegt kan ik volgen en, op mijn manier, waarderen. Wat 
ik bestrijd dat ik, en soortgelij ken, uit zouden zijp op knaleffecten.De wonderlijkhe-
den waar ik aandacht voor  vroeg, jij ke—n-misschien sensationeel, ja, beter: zijn dat voor 
ons hier en nu, maar meer inzicht zou er juist toe kunnen leiden dat zij ons meer 
vertrouwd worden, en daardoor minder sensationeel, curieus en kermisachtig. 
Op dit moment krabbel ik sliertjes zwart op een wit blaadje. Wij mensen hebben 
samen uitgebroed, dat we die krabbeltjes in onderling overleg kunnen laden met zin 
en betekenis. Ik leg ze op jouw bureau, en het wonder geschiedt dat jij, ook in mijn 
afwezigheid, kennis kan nemen van mijn gedachten. Ons beiden staan deze 
wonderlijke menselijke vermogens ter beschikking; het is ons zelfs door en door 
vertrouwd, hoewel dat eens anders was. Is daarmee lezen en schrijven entzaubert? 
Nee, zoals dichters en filosofen op hun eigen wijze tonen. Wat centraal staat, is de 
houding tot de Zauber. 
Jou zou ik zeker te kort doen als ik je zag als een mens, dat alles wat 'm nu nog  

boven de pet gaat in een soort cognitieve xenofobie verwenst. Integendeel. Maar ik 
denk dat de wetenschap (de rationaliteit nog eerder; maar daarover dadelijk nog 
een woordje) niet zo zeer knallender, eerder subtieler kan worden als we meer 
bereid zijn, oog te krijgen voor onze sluimerende mogelijkheden, die nu dan nog 
wel vreemd mogen zijn, ja zelfs vaak — in hun ongeïntegreerd zijn — van een 
droomachtige spookachtigheid en beklemming, maar, zo lijkt me, juist daarom, 
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mede daarom, onze toenadering vragen. 
Dat wijsheid en het verlangen naar wijsheid iets is voor de 'gezegende enkeling' is 
iets dat ik niet zo direkt onderschrijf. Dat velen dat verlangen niet zo sterk 
illustreren. beaam ik. maar zou dat nu juist niet veel te maken kunnen hebben met 
de collectieve verwachtingspatronen. die binnen een cultuur als de onze leven? Een 
cultuur als gehéél die, zo houd ik vol, nog steeds te veel in de illusie leeft als zou het 
hardste feit ook altijd het echtste en beste feit zijn! 
Misschien stel je. dat die wijsheid niet zozeer een zaak voor wetenschap. c.q. rationali-
teit is. Misschien niet voor (onze) wetenschap, maar wetenschap en rationaliteit zijn 
toch zeker geen synoniemen! Wijsheid. misschien eerder buiten dan binnen de weten-
schap in engere zin, maar wel degelijk verweven met rationaliteit in brede zin, hoeft 
voor niemand te ver of te hoog of te diep of te exclusief te zijn. Het niet-wetenschappe-
lijke is immers niet per definitie het emotieve en/of het onder- of boven- redelijke. 
Jouw steekwoordjes 'liefde, moed, offer en schoonheid' zou ik dan ook graag willen 
aanvullen met: gevoel voor verhoudingen, gevoel voor humor, gevoel voor het absur-
de, interpretatievermogen, mensenkennis—zaken waarbinnen het rationele alleszins 
tot zijn recht kan komen, maar die toch niet zo speciaal wetenschappelijk zijn. 
Een kleine positieve suggestie: belangstelling voor de beste vruchten van de 
Chinese beschaving zou dit soort dingen beter tot ons door doen dringen; misschien 
is het niet toevallig dat in die cultuur de rationaliteit en beschaving zo ver uitliepen 
op (hun soort) wetenschap — ook een eenzijdigheid, maar een voor onze eenzijdigheid 
mogelijk zeer leerzame. De klok loopt nog, maar bijna valt de vlag. 
In deze schets-van-een-visie ging het mij er allerminst om, wie of wat dan ook te 
verdoemen of te stigmatiseren. Zelf beschouw ik 'm als een opwekkend tonicum 
tegen cynisme en afgestomptheid, omdat erin wordt uitgedrukt dat ook de zachtere, 
minder grijpbare, artistieke, mystieke en magische kanten in het bestaan hun eigen 
werkelijkheid hebben, en zéker dikwijls verweven zijn met cognitie en ratio — tot 
zelfs de mystiek: de Via Negativa. Ook geldt dit even goed voor de dreiging, het 
Unheimische, het numineuze, ja zelfs voor het duistere, bezetenheid, de vampier. 
Maar de poolreiziger, de chemicus en de held zoeken de uitdaging in de materiële 
wereld, om daarin hun kracht, moed, bekwaamheid, vrij te maken en uit te 
oefenen. Ook de spirituele ruimte werd, wordt, en zal bereisd worden, en vraagt 
haar eigen helden. Bij ons werd zij tot dusver maar zelden bereisd. Wat is 
geestesziekte? Wat is fetisjisme? Wat is massahysterie? We kunnen de geesteszieke 
bedelven onder labels met moeilijke woorden en barbituraten, maar zou het niet 
eerlijker zijn, om te erkennen dat we hier oog in oog staan met fenomenen, die zeer 
veel onbekender en onbegrepener zijn dan de struktuur van polyethylchloride? Ik 
heb niets tegen kennisname van die struktuur. Maar ik zie niet in hoe we, zonder 
meer kennis van bijvoorbeeld genoemde duistere fenomenen, EN van de vreugdevol-
le. spirituele, positieve tegenhangers in verwante psychisch-spirituele domeinen — ik 
zie niet in hoe we dan onszelf werkelijk ten volle zouden kunnen kennen en beminnen. 
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il
Voorwaarde voor die kennis is de erkenning van de beleving. Een positieve 
instelling naar wat 'wonderen' wordt genoemd is hierbij bevorderlijk. 

Je Victor 

Vervolg van pagina 215 

uiteenlopend deze in typologie zijn. Maar ik denk dat Spigt deze laatste voorwaarde, 
waarvan hij bekent 'niet zeker' te zijn, voor iets anders 'nodig' heén71.1)tmzijn 
verklaring van het feit dat de autobiografie als genre een tanielijkrecent fenomeen is en 
bovendien een typisch westers, dat wil zeggen Europees. 
Die verklaring zoekt hij namelijk bij de zelfvervreemding,—zoals men weet een geliefd 
thema van de huidige sociologie, psychologie en filosofie. Op zich is dat niet zovreemd, 
want het beantwoordt aan het psychisch beeld van onze tijd. Maar naar mijn gevoel 
worden oorzaak en gevolg hier verward in een al te rationele poging een zo complex 
begrip als de autobiografie in één greep te vangen en te systematiseren. 
Het ligt voor de hand dat het verschijnsel 'zelfvervreemding', al was het slechts als meer 
of minder bewuste therapie, beroep doet op de autobiografie. Het is algemeen bekend 
dat de psychiatrie haar als methode gebruikt. Dat wil echter nog niet zeggen dat de 
toenemende frequentie van de autobiografie in belangrijke mate uit vervreemding 
voortvloeit. Die kan daar een van de verklaringen van zijn, zoals het kapitalisme 
mogelijk een van de oorzaken is van vervreemding, naar Spigt meent, maar ook weer 
niet overwegend en niet in het geval van elke 'vervreemde'. Er zijn ook simpeler 
verklaringen denkbaar. Want weliswaar noemt de schrijver degene die op zou merken 
dat de explosie van autobiografieën misschien wel wordt veroorzaakt door de uitvin-
ding van de boekdrukkunst, met ironie een 'slimmerd' en verwerpt hij die verklaring, 
toch verandert dat natuurlijk niets aan het feit dat, sinds die uitvinding die het boek 
zowel tot een economisch produkt maakte als tot een ongeëvenaard communicatie-
middel, het ook als zelfexpressie tot ontplooiing kwam. 
De auteur besluit zijn inleiding als volgt: "De ontworsteling aan de vervreemding gaat 
een heel lange weg, aan het einde waarvan misschien de werkelijk produktieve mens 
staat, die helemaal zichzelf is doordat hij niet passief en gelaten zich gaan laat op de 
golfbeweging van het leven, maar actief verbonden is met de wereld en zijn medemensen 
en handelend zijn zinvolle plaats daarin verovert. Dat zou het einde kannen betekenen 
van de autobiografie, die tenslotte ook eenmaal is ontstaan". 
Als ik de termen van wat daar staat overweeg, klinkt dit profetisch optimisme mij 
eerder onheilspellend in de oren, een onrealistische droom is, als hij in vervulling ging, 
niet alleen de autobiografie maar alle artistieke creativiteit overbodig zou maken. 
Want gelukkige mensen hebben niet alleen geen geschiedenis, zij kennen ook geen 
gemis. 






























