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Bij dit nummer 

De redactie van Rekenschap wil dit nummer, uitgegeven ter gelegenheid van de 
dertigste jaargang, met een enkel woord begeleiden. 

Korte tijd na de oprichting van het Humanistisch Verbond, in 1946, waren er plannen 
om tot een wetenschappelijke sectie te komen, waarin de humanistische levensovertui-
ging verdiept zou kunnen worden en waarin kulturele en wetenschappelijke aspecten 
van de maatschappij vanuit het humanisme kritisch belicht zouden worden. Het zoeken 
naar redacteuren, naar medewerkers, naar een redactie-secretaris en naar fondsen (het 
H.V. begon met niets) vergde veel tijd, maar in 1954 was het zover. Het eerste nummer 
van Rekenschap kwam van de pers van drukker Storm in Utrecht. De vriendelijke 
idealist Storm was jarenlang de huisdrukker van het H.V. Hij drukte Rekenschap, het 
veertiendaags orgaan Mens en wereld, brochures en pamfletten, weliswaar niet geheel 
belangeloos, maar wel nagenoeg. Rekenschap zou een tijdschrift zijn: "dat de mogelijk-
heid zou bieden in humanistische geest en op wetenschappelijk niveau rekenschap af te 
leggen omtrent fundamentele vragen, waarvoor het moderne humanisme geplaatst 
wordt" schreef Van Praag voor in het eerste nummer. Aan het slot van de inleiding 
schreef hij: "Mogen dan ook talloze moderne humanisten zich rondom Rekenschap 
groeperen, om zich rekenschap te geven en rekenschap af te leggen van hun inzichten en 
overtuigingen omtrent de mens in zijn samenleving en zijn wereld, zijn bestaan en zijn 
denken. Aldus indirect toch getuigend van de scheppende kracht der humanistische 
idee" 
Sedertdien verscheen het tijdschrift ononderbroken, dikwijls geprezen, herhaaldelijk 
gelaakt, soms aangehaald, veelal genegeerd, vaak met grote belangstelling gelezen, 
dikwijls snel ter zijde gelegd. Het aantal abonnees, aanvankelijk snel stijgend, bleef zo 
om de duizend schommelen; niet veel, maar vergeleken met soortgenoten niet weinig. 
Tal van redacteuren maakten plannen, schreven of lieten schrijven, velen traden na 
lange of korte tijd geruisloos af. Eerst onder de bezielende leding van Van Praag, later 
onder die van Van der Wal en na diens dood weer onder Van Praag waren de redactie-
vergaderingen niet zelden toernooivelden. 
Overziet men de reeks jaargangen dan blijken drie dingen duidelijk. Ten eerste, dat in 
elk nummer een of twee bijdragen staan, die hun betekenis niet verloren hebben. Ten 
tweede dat er maar weinig artikelen over kultuur en wetenschap, belicht van uit het 
humanisme, te vinden zijn, en, ten derde, dat, behoudens hier en daar enkele gedichten 
en proza fragmenten, het creatieve element vrijwel ontbreekt. 
Van mooie plannen komt alleen iets terecht als tenminste één man of vrouw zich geheel 
inzet voor de verwezenlijking. Overal, bij geestelijke stromingen, ideologieën, vereni-
gingen, scholen, onderzoekingen is dit zo; bij tijdschriften is het wel heel duidelijk. Zo 
iemand was Van Praag en zo iemand was de redactie-secretaris Spigt, die zorgde dat de 
gewenste artikelen er kwamen. De redactie-secretaris maakt of scheurt een tijdschrift. 
De redactie hoopt, dat de lectuur van deze bloemlezing uit in de loop van dertig jaar ver-
schenen artikelen, een stimulans zal zijn voor de belangstelling voor Rekenschap en 
hoopt ook, dat de tweede generatie van bij het H.V. aangesloten humanisten hun bij-
dragen zullen willen leveren. 
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BESCHOUWING EN BELEVING 

COMPLEMENTAIRE BEGRIPPEN IN HET DENKEN OVER DE MENS') 

Inleiding. De doordenking van de humanistische idee, zoals die in het 
moderne humanisme in Nederland vorm gekregen heeft, brengt een aantal 
problemen aan het licht, die karakteristiek zijn voor de huidige cultuur-
situatie, en bovendien juist in dat humanisme een bijzondere actualiteit 
verkrijgen. Zo op maatschappelijk terrein de verhouding tussen schep-
pende originaliteit en historische bepaaldheid; op psychologisch gebied 
de spanning tussen ethische eisen en vitale noodzakelijkheid; en in de 
sfeer der bezinning de tegenstelling tussen religieuze ervaring en redelijke 
kennis. Op elk dier gebieden zijn elkaar weersprekende opvattingen aan 
de orde, die binnen het humanisme tot voortdurende gedachtenwisseling 
aanleiding geven. 
De discussie op maatschapelijk terrein spitst zich dikwijls toe op de 
waardering van het historisch-materialisme. Is de kracht tot verandering 
in de samenleving geheel in de samenhang van de maatschappelijke 
verschijnselen gegeven, of treedt die kracht als een scheppende bijdrage 
van de mens in die samenhang op, zoals een losgelaten steen wel valt 
tengevolge van de aanwezigheid van een zwaartekrachtsveld, maar toch 
naar aanleiding van het willekeurige loslaten? Of is dat loslaten zelf in 
de samenhang begrepen? Met andere woorden: ligt het accent meer op 
de maatschappelijke bepaaldheid of op de individuele verantwoordelijk-
heid? Men lost deze accentverschuiving niet op door te stellen dat de 
individuele' verantwoordelijkheid daarin bestaat, dat gedaan behoort te 
worden wat maatschappelijk noodzakelijk (d.w.z. bepaald) is. Want als 
dat „behoren-  iets betekent, dan treedt het buiten de samenhang van de 
maatschappelijke bepaaldheid. 
De biologie en de psychologie stellen het denken voor soortgelijke 
problemen: Is zedelijk datgene wat nuttig is voor het organisme, 
b.v. omdat het geluk er door verwerkelijkt kan worden, of is het een 
geheel oorspronkelijke factor die regulerend kan inwerken op de organi-
sche verhoudingen? En als dit laatste niet zo is, blijft er voor de ethiek 
dan wel een andere taak over dan machteloze registratie van wat zich 
driftmatig afspeelt? Hiermee hangt op een bepaalde wijze ook een filoso-
fisch strijdpunt samen: Moet de mens begrepen worden vanuit de idee, 
of kan men hem slechts verstaan vanuit de existentie? Sluiten idealisme 
en existentialisme elkaar uit, of is er een bepaalde verhouding van neven-
of onderschikking, en hoe moet die verhouding dan begrepen worden? 
Tenslotte is er dan nog de vraag naar de verhouding tussen religie (in 
algemene, niet-godsdienstige, zin) en de rede als vermogen tot verstand- 
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houding omtrent waar en onwaar. Duidt de religieuze terminologie op 
een „weten", en zo ja, is dat weten dan iets anders dan de redelijke 
kennis van de wereld? Is er ook weten mogelijk van iets anders dan de 
„wereld" in de ruimste zin van het woord, dus ook de verschijnselen van 
het geestesleven omvattend? En hoe is dan de verhouding tussen dit 
weten en „gewone" kennis? Kan men de inhoud van zulk een weten ook 
„kennen", en voegt het aan het gewone kennen kennis toe? En zo ja, 
welke? Ziedaar een aantal vragen die eerst zo precies mogelijk gesteld 
moeten worden, alvorens de problematiek zelfs maar in volle omvang 
zichtbaar wordt. 
Aldus stuit de doordenking van de humanistische idee op een reeks con-
tradicties, antinomieën en paradoxen, die zich toespitsen op de polariteit 
van determinisme en vrijheid, idee en existentie, wereld en transcendentie. 
De vraag is of over deze polariteiten in redelijkheid nog iets verhelde-
rends gezegd kan worden, zonder dat in een schijnsynthese de eigen-
aardige „volheid", en — wat meer zegt — de betrekkelijke juistheid 
der verschillende beschouwingswijzen verloren gaat, zodat slechts een 
formele oplossing te voorschijn zou worden gebracht. 

Complementaire begrippen. In het grensgebied van het moderne natuur-
wetenschappelijke wereldbeeld komen denkconstructies voor, die een 
aanwijzing zouden kunnen geven voor de behandeling van boven-
genoemde problemen in het denken over de mens. Het kan en mag in 
dit verband niet gaan om het eenvoudigweg toepassen van physische 
denkinhouden op anthropologische vragen; dat zou op een ander niveau 
een herhaling zijn van de negentiende-eeuwse „verdinglichung" van 
het mensbeeld. Wat eventueel in aanmerking komt is echter het benut-
ten van bepaalde denkstructuren uit de natuurwetenschappen voor het 
denken over de mens, indien en voorzover de bij de anthropologie op-
tredende polariteiten enige structuele overeenkomst zouden bezitten met 
zekere physische grenssituaties. Daarbij blijve helder voor ogen staan, 
dat de mens weliswaar natuur is, maar ook zichzelf-bewust leven. Dat 
bepaalt de eigen haard van iedere anthropologische benadering. 
De denkstructuur nu waarop hier gedoeld wordt is die van de comple-
mentaire begrippen. Zij kan het best worden duidelijk gemaakt aan zekere 
mikrokosmische verhoudingen, waarin blijkt dat het „gedrag" van zeer 
kleine partikels zoals electronen e.d., niet doeltreffend beschreven kan 
worden met behulp van de traditionele makrokosmische begrippen als 
„plaats" en „impuls". Er blijkt in zulke gevallen een onzekerheidsrelatie 
tussen beide te bestaan, die daarop berust, dat plaats en impuls van een 
partikel zich niet gelijktijdig laten vaststellen. Wordt bijvoorbeeld de 
plaats bepaald, dan wordt daardoor, juist tengevolge van de waarneming, 
het partikel een impuls verleend van onbepaalbare richting en grootte, 
waardoor de oorspronkelijke impuls niet meer vast te stellen is. Wordt 
omgekeerd de impuls bepaald, dan blijkt het onmogelijk de plaats nauw-
keurig vast te stellen. Met andere woorden: naarmate de plaatsbeschrijving 
nauwkeuriger is, wordt de waarde van tle impuls onzekerder en omge-
keerd, omdat de waarneming zelf een bepaald aspect van het object naar 
voren brengt en in gelijke mate het andere aspect aan de waarneembaar-
heid optrekt. Toch dient de onzekerheidsrelatie niet begrepen te worden 
als willekeur: de exacte waarschijnlijkheid van de relatie laat zich mathe- 
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matisch nauwkeurig, als z.g. golffunctie, omschrijven, en aan grote aan-
tallen waarnemingen experimenteel verifiëren. 
Men kan hier ook helemaal niet spreken van opheffing der causaliteit of 
iets dergelijks. Dat wordt duidelijk, als men bedenkt dat de causaliteit 
een denkvorm is, waarin het wetmatige verband wordt vastgesteld tussen 
twee toestanden; dat gebeurt ook hier door middel van de golffunctie, 
die echter ook geen ander antwoord geeft op de vraag naar de gelijktijdige 
waarde van plaats en impuls dan juist de onzekerheidsrelatie: de waar-
schijnlijkheid is hier de uitdrukking van de causaliteit. Anderzijds is het 
een verbale wending te zeggen, dat plaats en impuls van een partikel wel 
bepaald, maar niet bepaalbaar zijn. Want dat zou moeten betekenen dat 
het object ook afgezien van onze waarneming gelijktijdig plaats en impuls 
bezat; maar het wordt in zijn concrete vorm pas geconstitueerd door de 
inhoud van de waarneming. Of er buiten de waarneming om nog andere 
eigenschappen aan toegekend kunnen worden is een ondoordenkbare 
vraag, en hoe die eigenschappen zouden zijn eveneens. In zulk een geval 
moeten de eigenlijk dus toereikende begrippen, waarin het object ten-
gevolge van de waarneming gevat wordt, complementair genoemd 
worden. 
Samenvattend kan gezegd worden, dat in mikrokosmische verhoudingen 
zich gegevens voordoen, die niet gelijktijdig uitgedrukt kunnen worden 
in een stel makrokosmische begrippen. Doet men dat toch, dan zijn de 
aldus waarneembare verschijningsvormen complementair; hun relatie is 
onzeker en uit te drukken in de waarschijnlijkheid. Niettemin is een door-
zichtige voorstelling van hun eenheidsstructuur mogelijk (golffunctie). 
die echter de complementaire verhouding der makrokosmische beschrij-
wingswijzen niet opheft. Ten aanzien van het onderwerp van deze studie 
rijst nu de vraag: Zijn de polariteiten in het denken over de mens op te 
vatten als verschijningsvormen, afhankelijk van de waarnemingsmethode 
die toegepast wordt? Kan men ook hiervan in beide verschijningsvormen 
een in de volle zin houdbare theorie opstellen, waarin ze optreden als 
complementaire begrippen? Is de relatie tussen die verschijningsvormen 
ook hier onzeker en uit te drukken in de waarschijnlijkheid; hoe kan die 
waarschijnlijkheid gefundeerd worden; en hoe is de eenheidsstructuur 
doorzichtig te maken? Voor een deel dezer vragen zal in het hierna-
volgende een antwoord gezocht worden. 

Een hypothese. In het denken over de mens zijn duidelijk twee benade-
ringswijzen te onderscheiden: in het behaviourism b.v. treft men een 
methode van onderzoek aan, waarin de nadruk sterk ligt op het relati-
verende observeren van het object door het subject; in het invoelend ver-
staan van de phaenomenologische psychologie daarentegen gaat het veel-
eer om een innerlijk identificeren van subject en object. Weliswaar zijn 
deze benaderingswijzen in de genoemde voorbeelden niet in reincultuur 
aanwezig, maar ze kunnen daaraan voorlopig in elk geval voldoende 
duidelijk gedemonstreerd worden. Het gaat hier namelijk om twee waar-
nemingsmethoden, die te karakteriseren zijn door de termen observatie 
en identificatie. Bij de observatie is sprake van het vaststellen van relaties 
aan het object en tussen objecten; bij de identificatie van het intreden 
van het subject in de zijnswijze van het object. De bewustzijnsvormen die 
aan observatie en identificatie beantwoorden, kan men beschouwing en 
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beleving noemen, met als middelterm de in-leving, het invoelend verstaan. 
De ervaring leert nu, dat men op grond van beide waarnemingsmethoden 
en bewustzijnsvormen tot in de volle zin houdbare inzichten kan komen, 
die echter ten opzichte van elkaar complementair zijn. Voor de observatie 
en in de beschouwing vertoont de mens zich als „natuur-  en „in" de 
bepaaldheid; bij de identificatie en in de belevingssfeer treedt hij op als 
„zelfbewustzijn-  en „gericht op" vrijheid. De samenhang van beide 
systemen kan niettemin doorzichtig gemaakt worden, als men let op de 
onderlinge betrokkenheid van natuur en bewustzijn, b.v. in het denken 
van Spinoza, Hegel en Heijmans. Op een of andere wijze worden ze 
daarin steeds opgevat als twee verschijningsvormen van dezelfde werke-
lijkheid; het bewustzijn vertoont zich in de waarneming voor zichzelf als 
natuur. Toch doet dit niets af aan het complementaire karakter der syste-
men: naarmate men vollediger het ene gezichtspunt aanvaardt, wordt het 
andere onmogelijker. Ze zijn niettemin beide waar, d.w.z. adaequate 
weergave der werkelijkheid. Hun onzekerheidsrelatie behoeft echter 
nadere uitwerking. 
Men zou kunnen menen, dat de hier bedoelde complementariteit slechts 
schijn is, omdat er in feite sprake zou zijn van verschillende objecten. 
Identificatie, aldus deze tegenwerping, berust op introspectie, observatie 
op waarneming van objecten, die van het subject onderscheiden zijn. Op 
de keper beschouwd zou het dus gaan om het onderscheid tussen het ik 
en de ander. Toch is deze tegenwerping niet houdbaar, hetgeen duidelijk 
wordt, als men bedenkt dat beide waarnemingsmethoden ook op het ik 
toepasselijk zijn: ook het eigen innerlijk kan zowel observerend beschouwd 
als „identificerend-  beleefd worden. Juist daarom zijn deze methoden 
complementair, omdat ze dezelfde werkelijkheid (noumenon), maar een 
verschillende verschijningsvorm (phainomenon) tot object hebben. 
Deze complementariteit geldt overigens niet alleen het denken over de 
mens in stricte zin, maar ook het denken met betrekking tot de mens. 
De mens immers kan niet alleen de medemens, maar ook alle andere 
objecten op tweeërlei wijze, belevend en beschouwend, benaderen. Voor 
kunstuitingen is dat al zonder meer duidelijk. Maar het geldt evenzeer 
voor de natuur, en tenslotte voor de gehele werkelijkheid. Steeds is de 
onderscheiding mogelijk tussen observerende beschouwing en identifice-
rende beleving: ieder stuk werkelijkheid kan optreden voor het subject, 
evenzeer als het subject kan intreden in dat stuk werkelijkheid. In de 
beschouwing zijn subject en object welonderscheiden; in de beleving zijn 
subject en object ononderscheiden aanwezig: er is verschil tussen de 
ervaring van het verloren-zijn in de natuur en het verdiept-zijn in de aan-
schouwing van de natuurwerkelijkheid; er is verschil tussen het opgaan 
in de wereld van het kristal en het bewonderend door-schouwen van zijn 
structuur en substantie. 
Overigens moge hier reeds opgemerkt worden, dat de ervaringsorde van 
het identificerend beleven allerminst een eerherstel beoogt van het naïeve 
bewustzijn: in deze sfeer geldt de eis der waarheid op overeenkomstige 
wijze als in die der observatie. Als waarnemingsmethode vergt de identi. 
ficatie belangeloze toewijding, gesteund door openheid èn nuchterheid; 
als bewustzijnsvorm vergt de beleving een systematische verfijning in 
religieus èn kritisch opzicht. Daardoor staan ze niet minder ver van het 
naïeve bewustzijn dan de beschouwelijke observatie. Op deze wijze is de 

5 

beleving noemen, met als middelterm de in-leving, het invoelend verstaan. 
De ervaring leert nu, dat men op grond van beide waarnemingsmethoden 
en bewustzijnsvormen tot in de volle zin houdbare inzichten kan komen, 
die echter ten opzichte van elkaar complementair zijn. Voor de observatie 
en in de beschouwing vertoont de mens zich als „natuur" en „in" de 
bepaaldheid; bij de identificatie en in de belevingssfeer treedt hij op als 
„zelfbewustzijn-  en „gericht op" vrijheid. De samenhang van beide 
systemen kan niettemin doorzichtig gemaakt worden, als men let op de 
onderlinge betrokkenheid van natuur en bewustzijn, b.v. in het denken 
van Spinoza, Hegel en Heijmans. Op een of andere wijze worden ze 
daarin steeds opgevat als twee verschijningsvormen van dezelfde werke-
lijkheid; het bewustzijn vertoont zich in de waarneming voor zichzelf als 
natuur. Toch doet dit niets af aan het complementaire karakter der syste-
men: naarmate men vollediger het ene gezichtspunt aanvaardt, wordt het 
andere onmogelijker. Ze zijn niettemin beide waar, d.w.z. adaequate 
weergave der werkelijkheid. Hun onzekerheidsrelatie behoeft echter 
nadere uitwerking. 
Men zou kunnen menen, dat de hier bedoelde complementariteit slechts 
schijn is, omdat er in feite sprake zou zijn van verschillende objecten. 
Identificatie, aldus deze tegenwerping, berust op introspectie, observatie 
op waarneming van objecten, die van het subject onderscheiden zijn. Op 
de keper beschouwd zou het dus gaan om het onderscheid tussen het ik 
en de ander. Toch is deze tegenwerping niet houdbaar, hetgeen duidelijk 
wordt, als men bedenkt dat beide waarnemingsmethoden ook op het ik 
toepasselijk zijn: ook het eigen innerlijk kan zowel observerend beschouwd 
als „identificerend-  beleefd worden. Juist daarom zijn deze methoden 
complementair, omdat ze dezelfde werkelijkheid (noumenon), maar een 
verschillende verschijningsvorm (phainomenon) tot object hebben. 
Deze complementariteit geldt overigens niet alleen het denken over de 
mens in stricte zin, maar ook het denken met betrekking tot de mens. 
De mens immers kan niet alleen de medemens, maar ook alle andere 
objecten op tweeërlei wijze, belevend en beschouwend, benaderen. Voor 
kunstuitingen is dat al zonder meer duidelijk. Maar het geldt evenzeer 
voor de natuur, en tenslotte voor de gehele werkelijkheid. Steeds is de 
onderscheiding mogelijk tussen observerende beschouwing en identifice-
rende beleving: ieder stuk werkelijkheid kan optreden voor het subject, 
evenzeer als het subject kan intreden in dat stuk werkelijkheid. In de 
beschouwing zijn subject en object welonderscheiden; in de beleving zijn 
subject en object ononderscheiden aanwezig: er is verschil tussen de 
ervaring van het verloren-zijn in de natuur en het verdiept-zijn in de aan-
schouwing van de natuurwerkelijkheid; er is verschil tussen het opgaan 
in de wereld van het kristal en het bewonderend door-schouwen van zijn 
structuur en substantie. 
Overigens moge hier reeds opgemerkt worden, dat de ervaringsorde van 
het identificerend beleven allerminst een eerherstel beoogt van het naïeve 
bewustzijn: in deze sfeer geldt de eis der waarheid op overeenkomstige 
wijze als in die der observatie. Als waarnemingsmethode vergt de identi,  
ficatie belangeloze toewijding, gesteund door openheid èn nuchterheid; 
als bewustzijnsvorm vergt de beleving een systematische verfijning in 
religieus èn kritisch opzicht. Daardoor staan ze niet minder ver van het 
naïeve bewustzijn dan de beschouwelijke observatie. Op deze wijze is de 

5 



identificerende beleving mede in staat een eigenaardig materiaal te ver-
schaffen voor ... observerende beschouwing. Deze paradox zal hierna 
nog opnieuw aan de orde moeten komen. 

Uitwerking. Het complementaire karakter van het denken over de mens 
komt tot uiting in de visie van een voortdurende beleefde spontaneïteit 
binnen een in bepaaldheid geobserveerde orde. De beleving dier sponta-
neïteit in de uitwendige en innerlijke afhankelijkheden waarin de mens 
zich bevindt, is in de situatie van de keuze onmiskenbaar. Welke der nei-
gingen daarin zal zegevieren — om deze schoolse terminologie een ogen-
blik te volgen — is van te voren niet vast te stellen. Hetgeen ook doorzien 
kan worden, als men beseft dat de onderlinge sterkteverhouding der nei-
gingen, dus het karakter veranderlijk is: het karakter ontplooit zich en 
wijzigt zich, zij het niet onbeperkt. Dat dit soms anders schijnt, vindt zijn 
oorzaak in het feit dat in dat geval één neiging ondanks alle variatie voor-
lopig de onbetwiste leiding heeft. Juist de mogelijkheid echter om de psy-
chische energie binnen de disposities van het karakter te richten schept de 
beleving der spontaneïteit. Maar achteraf kan vastgesteld worden welke 
neiging de sterkste is geweest, d.w.z. de meeste psychische energie tot 
zich heeft getrokken. Hiermee hangt samen dat iedere spontaneïteit in de 
beleving, achteraf als bepaaldheid geobserveerd wordt. 
Wellicht zou men tegen deze gedachtengang weer willen aanvoeren, dat 
de onbepaalbaarheid vooraf van spontane beslissingen nog geenszins in-
houdt, dat zij ook afgezien van de waarneming in wezen onbepaald zouden 
zijn. Maar ook hier zou de weerlegging weer moeten luiden, dat deze 
veronderstelling niet zinvol doordacht kan worden, omdat het wezen van 
het object zich pas in de waarneming laat kennen. En dan geldt weer, dat 
het zich uiteraard voor de beschouwing achteraf in de bepaaldheid ver-
toont, maar in de beleving vooraf niets anders prijs geeft dan de spon-
taneïteit van de keuze. Aldus is de beslissing in beginsel de volledige 
realisering der persoonlijkheid. Wie meent dat hier dus sprake is van 
„een door zichzelf gedetermineerd zijn", verlieze niet uit het oog dat dit 
nu juist heel precies spontaneïteit is. Ook hier hoeft men dus niet te 
denken aan opheffing der causaliteit. Als men vrijheid omschrijft als de 
mogelijkheid tot spontane beslissingen, dan is b.v. zedelijke vrijheid de 
mogelijkheid tot spontane aanvaarding van zedelijke motieven, en maat-
schappelijke vrijheid de mogelijkheid tot spontane plaatsbepaling in de 
samenleving. Ook hier moet de causaliteit in de zin van wetmatigheid zijn 
uitdrukking vinden in de waarschijnlijkheid. 
Hier worde intussen nog een ander aspect van de complementaire denk-
wijze ontwikkeld, en wel de verhouding tussen religieuze en rationele 
benadering der werkelijkheid. De harnekkigheid waarmee beide opvattin-
gen gewoonlijk tegenover elkaar geplaatst worden, evenals de volharding 
waarmee anderzijds soms gepoogd wordt het religieuze rationeel, of het 
rationele religieus te verklaren, miskennen beide het complementaire 
karakter der hier bedoelde benaderingswijzen. In de beschouwing immers 
wordt de onderscheiding van subject en object uitgangspunt voor bewust-
zijn-van-iets en daarmee voor kennis van allerlei objecten. Maar in de 
totaliteitsbeleving van het bestaan zijn subject en object ononderscheiden 
aanwezig; dat wil zeggen dat men in dit soort van beleving de veel-een-
heid der beschouwde wereld ontstijgt (transcendeert) en ervaart als 
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transcendente (niet-metafysische!) totaliteit. De totaliteitsbeleving in de 
transcendentie wordt voor de beschouwing tot analytisch-synthetische 
kennis van de veeleenheid der wereld. Maar geen filosofische Mnch-
hausen zal er ooit in slagen deze veeleenheid tot een totaliteit te berede-
neren. 
Evenmin als het mogelijk is het religieuze beleven in zijn verzoenende, 
louterende en bezielende betekenis weg te redeneren, evenmin is het 
mogelijk redelijke kennis met een beroep op religieuze ervaring aan te 
vechten; dat ligt in het wezen der complementariteit besloten. Dit houdt 
niet alleen in dat iedere scholastiek en alle natuurlijke theologie moet 
worden afgewezen, maar ook elke poging om een algemene religiositeit te 
funderen op wetenschappelijke beschouwingen, of een biologisch-physisch 
wereldbeeld. Anderzijds moet op dezelfde grond ook volgehouden wor-
den, dat iedere interpretatie der werkelijkheid van uit het transcendente 
mislukken moet, zoals iedere verwoording van het religieuze beleven 
moet derailleren, zodra deze de vorm aanneemt van analytisch-syntheti-
sche kennis. 

Kritiek der beleving. Het beleven dat hier bedoeld wordt, is niet een af-
zonderlijk vermogen naast voelen, willen en denken, maar een op zichzelf 
volledige wijze van ervaren, die alle afzonderlijke faculteiten doordringt, 
omsluit en opneemt in een eigen structuur, zoals dat met de beschouwe-
lijke benadering eveneens het geval is. Omdat in deze ervaringswijze 
subject en object niet onderscheiden zijn, en er dus van bijzondere objec-
ten helemaal geen sprake is, heeft beleving in deze zin steeds een alom-
vattend karakter. Wel is de omvang der beleving wisselend, maar zij is 
steeds betrokken op een totaal van gewaarwordingen en gerichtheden. 
Minimaal moet gedacht worden aan de beleving van een afgerond stuk 
werkelijkheid, zoals een bloem of een pijnlijke kies, zij het steeds op-
genomen n een ongedefiniëerde om-geving; maximaal wordt zij echter tot 
beleving van de transcendentie als de totaliteit van het zijn. 
In de beleving is het redelijke denken in een gedempte, functionele zin 
aanwezig. In de kritiek der beleving speelt het in eerste instantie dan ook 
een secundaire rol. Dat wil overigens allerminst zeggen, dat er geen 
kritiek der beleving mogelijk is: uiteraard zal ook hier de waarheidsvraag 
gesteld moeten worden, en wel in de enig zinvolle betekenis van het 
woord, n.l. of de inhoud der beleving overeenstemt met feiten; en feiten 
zijn ook hier werkelijkheidselementen, die in hun klaarblijkelijkheid een 
meer dan individuele geldigheid openbaren. Daarop berust het verschil 
tussen een echte religieuze ervaring en een hallucinatie bijvoorbeeld. In 
de werkelijkheidsbeleving wordt het beleefbaar zijn door anderen mee-
beleefd; ook al moet in aanmerking genomen worden, dat de feiten waar 
het hier om gaat — eigenlijk niet anders dan bij de beschouwing — een 
relatie van het subject tot de werkelijkheid representeren, en dat niet ieder 
voor dit soort relaties even ontvankelijk is, zij het door aanleg, zij het 
door belangstelling. 
Uit het voorgaande worde nu niet afgeleid dat de waarheid der beleving 
geheel ontoegankelijk is voor de toets der rede. In de werking van het 
bewustzijn treedt een wederzijdse samenhang op van beschouwing en 
beleving. Dit wordt duidelijk als men bedenkt, dat ook de zuiver weten-
schappelijke beschouwing als verschijnsel tegelijk een beleving is, waar- 
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mee het subject zich identificeert. Pas als de beschouwing zelf voorwerp 
van observatie wordt, levert zij materiaal voor kennis op en geeft ten-
slotte aanleiding tot kenniskritiek. Maar voor de hier gevolgde denk-
wijze is nog belangrijker, dat omgekeerd de beleving voor de observatie 
tot beschouwelijke phaenomenologie wordt, echter „in-de-nabijheid-van-
het beleven; en het is in die situatie dat redelijke toetsing en zuivering der 
beleving mogelijk wordt, dat bepaalt de eigen positie van de existentie-
filosofie; het materiaal immers dat door het idealistische en het existentia-
listische denken bewerkt wordt is complementair: het existentiële over-
tuigd zijn in de beleving treedt voor de beschouwing als het ideële waar 
zijn op. Hiermee wil niet gezegd zijn, dat iedere oprechte overtuiging 
daarom waar is — ook in de beleving is zoals gezegd kritiek mogelijk —
en alleen ware overtuigingen vindt men in de beschouwelijke overtuiging 
van het waar-zijn terug. 
In dit verband moet opgemerkt worden dat er in de beschouwelijke sfeer 
met de beleving nog iets anders kan gebeuren dan bij de observatie van 
andere objecten. De term bezinning dringt zich beter hier op, in de 
betekenis van een geestelijk „zijn-bij" de identificatie. Aldus wordt een 
eigen gebied der bezinning afgepaald, dat dan wèl onderscheiden is van 
het terrein der observatie van de beleving als psychisch curiosum. Hier-
mee hangt samen dat in de beschouwing het woord functionneert als 
teken voor een begrip, in de bezinning als symbool voor een ervaring. In 
deze sfeer wil het woord een bezielende aanwijzing zijn van een nog 
niet geanalyseerd totaal, dat in de analyse geheel ophoudt beleving te 
zijn. De bezinning op de beleving doet — blijvend in de nabijheid van de 
beleving en iets daarvan in haar taalkarakter meedragend —in toege-
spitste zin, een beroep op de existentiële ervaring bij de ander. Voor de 
taak dezer bezinning is analytisch-beschouwelijke duidbaarheid niet altijd 
een positief kriterium. 

De eenheidsstructuur. Tot nu toe is in deze studie met de begrippen 
beleving en beschouwing gewerkt, alsof ze min of meer definitieve vor-
men van het anthropologische denken zouden zijn, terwijl in het moderne 
physische denken de traditionele makrokosmische begrippen als plaats 
en impuls juist inadaequaat blijken om er moderne mikrokosmische erva-
ringen in te vatten. Men stelt er een golf functie op om dergelijke ervarin-
gen afdoende te beschrijven. Zo zou ook de vraag gesteld kunnen worden 
naar de „golffunctie" van de mens, waarin beleving en beschouwing op 
een hoger plan zijn samengevat. Dat het daarbij niet kan gaan om een 
echt mathematische formule spreekt, gegeven de eigen aard van het 
object, vanzelf. Maar het is bovendien de vraag, of het juist wegens die 
eigen aard wel ooit mogelijk zal zijn de onzekerheidsrelatie in anthro-
pologische verhoudingen ondubbelzinnig aan te geven. Wat misschien 
wel geschieden kan is: te streven naar een denkwijze, die althans de beide 
limietgevallen van zuivere beleving en zuivere beschouwing tegelijkertijd 
in aanmerking neemt. 
Voor zulk een denkwijze zou de aanduiding „invoelend verstaan-  wel-
licht in aanmerking komen. Daaronder ware dan te begrijpen een benade-
ringswijze, die zich bij voortduring rekenschap geeft van alle bepaald-
heden die in de beschouwelijke observatie aan de dag treden, terwijl 
tegelijkertijd de spontaneïteit der beleving temidden van die bepaaldheden 
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wordt duidelijk gemaakt. Het is een methode, die in historicis en psy-
chologicis ook nu reeds niet ongebruikelijk is, maar die in alle sociologi- 
sche beschouwingen eveneens van toepassing is. Daarbij treden de 
natuurlijke wetmatigheden van biologische en sociale aard op als reeds 
gerealiseerde vrijheden, terwijl ze op hun beurt voorwaarde zijn voor 
een verdere realisering der vrijheid. Deze visie kan vanuit de beschouwe- 
lijke sfeer nog doorlicht worden, doordat men bedenkt hoe het genus 
„mens-, te voorschijn tredend uit de ontwikkeling van het leven, zijn 
structuur verkrijgt in een voortdurende doorwerking van het élan vital 
in de reeds verworven aanpassingsvormen, terwijl in maatschappelijke 
verhoudingen het bewustzijn in zijn terugwerking op de maatschappelijke 
omstandigheden zelf de voorwaarden voor een verdere ontplooiing in 
vrijheid tot stand brengt. 
Op ieder punt der ontwikkeling is er als het ware een op de toekomst 
gerichte kegel van mogelijkheden, waarvan er slechts één tot stand komt, 
aldus op ieder moment weer een uitgangspunt vormend voor een nieuwe 
kegel van mogelijkheden. Welke mogelijkheid gerealiseerd zal worden 
laat zich op grond van biologisch, psychologisch, sociologisch en histo-
risch inzicht slechts uitdrukken in termen van waarschijnlijkheid, maar 
dan nooit zo, dat die waarschijnlijkheid volledig, dus zekerheid, wordt. 
\Weliswaar is ook hier bij grote getallen — groepen, naties, klassen, 
rassen — een exacte beschrijvingswijze denkbaar, maar niet zo, dat daar-
in tegelijkertijd vastgelegd zou kunnen worden in welke mate bepaaldheid 
en vrijheid er hun aandeel in zullen leveren. Voorspellingen van deze 
aard zullen altijd het element der beslissing moeten verdisconteren. 
Wie een dergelijke grondslag voor anthropologisch denken vaag in de 
oren klinkt, moge bedenken, dat het wel mogelijk is — op inadaequate 
wijze — alle aandacht te richten op de bepaaldheid, maar alleen door 
daarmee het gezichtspunt der vrijheid uit te schakelen, en omgekeerd. 
Een synthetische anthropologische visie is slechts mogelijk op de grond-
slag van een vermoedend, ontraadselend, invoelend verstaan. 

Slotopmerkingen. Aan het einde van deze inleidende overwegingen om-
trent het denken over de mens moge tenslotte nog opgemerkt worden, 
dat hiermee een dialectische wending in dat denken voltrokken wordt. 
De redelijke traditie van het Westen wordt gekenmerkt door een voort-
gaande objectivering van het wereldbeeld. Uit de ongedifferentieerde 
beleving wordt geleidelijk aan het object losgemaakt en apart gesteld in 
eigen aard. Deze ontwikkeling roept echter de vraag op of het „natuur-
wetenschappelijk-  denken over de mens ook dit object ten volle recht 
doet, zelfs wanneer het, zoals in het moderne biologische denken, inclu-
sief de psychologie, in zeer hoge mate de eigen aard van dit object tot 
zijn recht laat komen. Is er op deze trap van ontwikkeling een verant-
woorde bezinning op het mens-zijn mogelijk, die in geen enkel opzicht 
te kort doet aan het objectiverende denken, en tegelijk het uitzonderlijke 
karakter van het „object-  mens in algemeen geldige vorm ten volle recht 
doet? 
Het moderne physische denken bood, niet naar zijn inhoud, maar naar 
zijn structuur, een patroon aan, dat zich opdrong als een denkschema 
waarbinnen de hierboven gestelde vraag mogelijk beantwoord kon wor-
den. De rechtvaardiging van deze poging berust op drieërlei grond. Ten 
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eerste op de structurele overeenkomst van het denken over de mens en 
dat over mikrokosmische verhoudingen. In beide gevallen gaat het om 
objecten. die om te beginnen in hun eigenheid niet onmiddellijk waar-
neembaar zijn, en bovendien in hun middellijke werking eerst door de 
waarneming geconstitueerd worden. Ten tweede is het in beide gevallen 
het redelijke denken zelf, dat in zijn ontwikkeling aan de respectievelijke 
objecten antinomieën openbaart, die dat denken niet zonder sprong in 
een heel andere denkwijze doorzichtig kan maken. In de derde plaats 
moet de opgestelde hypothese, weer in beide gevallen, zichzelf rechtvaar-
digen, doordat de uitwerking in de volle zin van het woord „recht-  doet 
aan de feiten waarmee het subject in de benadering der „objecten-  te 
maken krijgt. 
Tenslotte laat zich in beide gevallen een eenheidsstructuur aanduiden. 
Bij het complementaire denken over de mens treedt deze aan de dag, 
wanneer overwogen wordt dat de mens bestaan en bewustzijn in enen is. 
Wel treedt het bewustzijn op als een bestaanswijze, en is omgekeerd 
menselijk bestaan altijd bewust bestaan, maar de wezenlijke eenheid van 
die beide blijft toch een grensbegrip. Slechts in een visie als bijvoorbeeld 
die van een substantie die tegelijk uitgebreidheid en bewustzijn is, kan 
deze eenheid werkelijk verstaan worden, zonder dat de complementariteit 
tussen beide definitief wordt opgeheven. 
De hier toegepaste beschouwingswijze wil allereerst een bijdrage zijn 
tot de zuivering der methode naar het gezichtspunt der waarnemings-
soort, en daarbij tot rechtvaardiging, zowel van de observerende beschou-
wing als van het identificerende bezinnen. De verhouding van determi-
nisme en vrijheid, idee en existentie, wereld en transcendentie, kan slechts 
op deze wijze adeaquaat aan de orde gesteld worden. Al is het natuurlijk 
waar, dat hier niet van een volstrekt nieuwe visie gesproken kan worden, 
zo wordt toch gepretendeerd, dat vraagstukken waarmee het moderne 
denken in het algemeen, en het moderne humanisme in het bijzonder, 
voortdurend te maken hebben, hier op een nieuwe wijze worden aan-
gesneden. Aldus kan wellicht de grondslag gelegd worden voor een 
phaenomenologische anthropologie van het moderne humanisme. 
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dat over mikrokosmische verhoudingen. In beide gevallen gaat het om 
objecten. die om te beginnen in hun eigenheid niet onmiddellijk waar-
neembaar zijn, en bovendien in hun middellijke werking eerst door de 
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moet de opgestelde hypothese, weer in beide gevallen, zichzelf rechtvaar-
digen, doordat de uitwerking in de volle zin van het woord „recht-  doet 
aan de feiten waarmee het subject in de benadering der „objecten-  te 
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soort, en daarbij tot rechtvaardiging, zowel van de observerende beschou-
wing als van het identificerende bezinnen. De verhouding van determi-
nisme en vrijheid, idee en existentie, wereld en transcendentie, kan slechts 
op deze wijze adeaquaat aan de orde gesteld worden. Al is het natuurlijk 
waar, dat hier niet van een volstrekt nieuwe visie gesproken kan worden, 
zo wordt toch gepretendeerd, dat vraagstukken waarmee het moderne 
denken in het algemeen, en het moderne humanisme in het bijzonder, 
voortdurend te maken hebben, hier op een nieuwe wijze worden aan-
gesneden. Aldus kan wellicht de grondslag gelegd worden voor een 
phaenomenologische anthropologie van het moderne humanisme. 

10 

eerste op de structurele overeenkomst van het denken over de mens en 
dat over mikrokosmische verhoudingen. In beide gevallen gaat het om 
objecten. die om te beginnen in hun eigenheid niet onmiddellijk waar-
neembaar zijn, en bovendien in hun middellijke werking eerst door de 
waarneming geconstitueerd worden. Ten tweede is het in beide gevallen 
het redelijke denken zelf, dat in zijn ontwikkeling aan de respectievelijke 
objecten antinomieën openbaart, die dat denken niet zonder sprong in 
een heel andere denkwijze doorzichtig kan maken. In de derde plaats 
moet de opgestelde hypothese, weer in beide gevallen, zichzelf rechtvaar-
digen, doordat de uitwerking in de volle zin van het woord „recht-  doet 
aan de feiten waarmee het subject in de benadering der „objecten-  te 
maken krijgt. 
Tenslotte laat zich in beide gevallen een eenheidsstructuur aanduiden. 
Bij het complementaire denken over de mens treedt deze aan de dag, 
wanneer overwogen wordt dat de mens bestaan en bewustzijn in enen is. 
Wel treedt het bewustzijn op als een bestaanswijze, en is omgekeerd 
menselijk bestaan altijd bewust bestaan, maar de wezenlijke eenheid van 
die beide blijft toch een grensbegrip. Slechts in een visie als bijvoorbeeld 
die van een substantie die tegelijk uitgebreidheid en bewustzijn is, kan 
deze eenheid werkelijk verstaan worden, zonder dat de complementariteit 
tussen beide definitief wordt opgeheven. 
De hier toegepaste beschouwingswijze wil allereerst een bijdrage zijn 
tot de zuivering der methode naar het gezichtspunt der waarnemings-
soort, en daarbij tot rechtvaardiging, zowel van de observerende beschou-
wing als van het identificerende bezinnen. De verhouding van determi-
nisme en vrijheid, idee en existentie, wereld en transcendentie, kan slechts 
op deze wijze adeaquaat aan de orde gesteld worden. Al is het natuurlijk 
waar, dat hier niet van een volstrekt nieuwe visie gesproken kan worden, 
zo wordt toch gepretendeerd, dat vraagstukken waarmee het moderne 
denken in het algemeen, en het moderne humanisme in het bijzonder, 
voortdurend te maken hebben, hier op een nieuwe wijze worden aan-
gesneden. Aldus kan wellicht de grondslag gelegd worden voor een 
phaenomenologische anthropologie van het moderne humanisme. 

10 



T. T. TEN HAVE 

ECHT EN ONECHT IN GELOOF EN ONGELOOF*) 

Wat in de titel als onderwerp van deze bijdrage is aangegeven, laat zich 
ook zo formuleren: een onderzoek van de verschijnselen van geloof en on-
geloof op het gehalte aan echtheid. Wanneer mogen wij spreken van echt 
geloof en wanneer van echt ongeloof? En wanneer verdienen geloof en 
ongeloof niet meer de kwalifikatie „echt"; wanneer zijn wij geneigd van 
onecht te gaan spreken? Het loont de moeite deze vragen nader onder 
ogen te zien, en hiertoe is voor een humanist des te meer reden, omdat 
van de zijde der gelovigen de mogelijkheid van echt, volwaardig ongeloof 
wel eens in twijfel wordt getrokken. Zo is Rmke indertijd in zijn 
.,Karakter en aanleg in verband met het ongeloof" ( le druk 1939, 4e druk 
1953) uitgegaan van de werkhypothese: ongeloof is een ontwikkelings-
stoornis (p. 12), en zonder dat men zich al te zeer heeft verdiept in 
het daarop aansluitende betoog, is deze veronderstelling als een gerucht-
makende uitspraak gaan circuleren. Maar wat ook de werkelijke bedoe-
ling is, ze bevat uitdaging genoeg, en het lokt om deze uitdaging te 
aanvaarden. Voordien is het echter gewenst om enige toelichting op de 
termen in de titel te geven. 
Met geloof wordt uiteraard bedoeld godsgeloof, dus het bijzondere ver-
moeden of vertrouwen, dat God bestaat, als een almachtig en algoed 
Opperwezen, en dat Hij zich openbaart. Dit geloof, in deze engere zin, is 
de moderne humanist vreemd; hij acht voor zulk een geloof niet voldoende 
gronden aanwezig. Niet vreemd is hem evenwel het geloof in ruimere zin, 
in de algemene zin van vermoeden of vertrouwen. Als wij uiting willen 
geven aan een vermoeden, aan een zienswijze, die voor ons een grote 
mate van waarschijnlijkheid heeft, dan zeggen we: ik geloof, dat het zo en 
zo is. En als wij uiting willen geven aan ons vertrouwen in een andere 
persoon, dan zeggen we: ik geloof, wat hij zegt. Het is echter zaak niet 
lichtvaardig te geloven, niet lichtgelovig te zijn. Geloof in de zin van ver-
moeden is slechts gerechtvaardigd, als wij weliswaar niet helemáál waar 
kunnen maken, wat wij uitspreken, maar als wij toch goede redenen 
menen te hebben voor de veronderstelling, dat het juist is. Geloof in de 
zin van vertrouwen wordt eveneens slechts gerechtvaardigd door goede 
redenen: wij hebben iemand bij controleerbare gelegenheden leren kennen 
als volstrekt betrouwbaar in zijn mededelingen en voelen ons nu gerech-
tigd hem vertrouwen te schenken en hem op zijn gezag te geloven.1) Het 
merendeel van wat wij rekenen tot ons bezit aan kennis — alles wat is 
ontleend aan mondelinge en schriftelijke informatie — berust op zulk 
geloof. Aanvaardbaar is derhalve alleen het geloof (in deze ruimere zin), 

*) Bewerking van een voordracht, sedert eind 1953 gehouden voor verschillende 
humanistische en andere organisaties. 
1 ) Soms ook wordt geloof gehecht aan een persoon, omdat hij behoort tot een groep, 
die q.q. prestige geniet en vertrouwenswaardig wordt geacht, zoals de groep der 
wetenschapsbeoefenaren. De kans is dan evenwel groter dan bij het in de tekst genoemde 
geval, dat het vertrouwen misplaatst blijkt. Aan deze en andere complicaties moet 
hier worden voorbijgegaan. 
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dat deugdelijk steunt op eigen ervaringen met zaken en personen en 
waarvoor wij — als wij zouden willen en als wij de volledige beschikking 
over al het verzamelde ervaringsmateriaal zouden hebben — de goede 
gronden zouden kunnen aangeven. Zulk geloof is een impliciet element 
van alle vriendschap en liefde, ook van alle wetenschap, die steunt op het 
vertrouwen in de rede. Wij kennen het ook als rationeel zelf-vertrouwen. 
Wat voor ons evenwel niet aanvaardbaar is, dat is het ongegronde, c.q. 
irrationele vertrouwen. Dit is. met woorden van Erich Fromm 2): "the 
belief in a person, idea, or symbol which does not result from one's own 
experience of thought or feeling, but which is based on one's emotional 
submission to irrational authority". Het essentiële van zulk een overgave 
is, dat men zijn vertrouwen schenkt (gelooft), niet uit redelijke motieven, 
maar uit gemoedsbehoeften, omdat men het zonder de steun van zulk een 
geloof in een autoriteit of een idee, ideaal of idool, niet kan stellen. En zo 
vormt dit irrationele vertrouwen een bedreiging voor de groei naar zelf-
standigheid en volwassenheid. 

Geloof kennen wij dus als vermoeden en vertrouwen. Van der Leeuw 
is van oordeel 3 ), dat gehoorzaamheid een derde bestanddeel van geloof 
in algemene zin is, maar m.i. is dit niet juist. "Wel is het zo. dat gehoor-
zaamheid een onmiddellijk uitvloeisel is van het irrationele vertrouwen, 
dat heeft geleid tot volledige overgave en tot uitschakeling van het eigen 
oordeel en de eigen wil; ze is echter ook niet meer dan een uitvloeisel, 
een consequent verschijnsel. Geheel anders ligt het evenwel bij het ratio-
nele vertrouwen, en het is goed ons dit voor ogen te houden: het proces 
van vertrouwen in een persoon tot gehoorzaamheid aan deze persoon ver-
loopt in een aantal fasen. Uitgangspunt is het algemene goed gefundeer-
de vertrouwen in de persoon; hierbij komt vervolgens. wat deze persoon 
op een gegeven moment zegt of doet, en wat niet alleen wordt geaccep-
teerd vanwege het algemene vertrouwen, maar wat ook op zijn eigen 
merites wordt gekeurd; en tenslotte sluit op dit autonome keuringsproces 
eventueel aan: gehoorzaamheid, maar dan alleen aan wat als juist of goed 
is erkend. Dit is dan evenwel niet een gehoorzaamheid aan de persoon, 
in wie men gelooft, maar aan het door deze persoon meegedeelde, en 
door ons getoetste en juist bevonden inzicht (of aan de door deze persoon 
gedemonstreerde en door ons goedgekeurde gezindheid). Zo kán dus 
rationeel vertrouwen leiden tot gehoorzaamheid als vrije wilsdaad. 
Geloof als godsgeloof is een bijzondere vorm van het geloof in ruimere 
zin, maar volgens de humanist een vorm van het irrationele geloof, dat 
niet op deugdelijke ervaringsgronden steunt, en derhalve niet aanvaard-
baar is. Hij laat dit godsgeloof buiten zijn beginselen en noemt zich on- 
gelovig. 
Ongeloof staat tegenover geloof, in alle betekenissen, die hieraan in het 
voorgaande zijn gehecht. Er is dus van ongeloof sprake, als iemand geen 
gronden aanwezig acht om een bepaald vermoeden te ondersteunen („ik 
geloof niet, dat het zich heeft toegedragen, zoals hij beweert"), ook als 
iemand goede redenen meent te hebben tot twijfel, bv. twijfel aan de 
betrouwbaarheid van een medemens (d.i. rationele twijfel vs geloof als 
rationeel vertrouwen), ook als iemand zonder geldige redenen twijfelt of 

2) Erich Fromm, Man for himself, London, 1948, p. 201. 
3) G. van der Leeuw, Het ongeloof en de kerk. Amsterdam, 1934, p. 10. 
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2) Erich Fromm, Man for himself, London, 1948, p. 201. 
3) G. van der Leeuw, Het ongeloof en de kerk. Amsterdam, 1934, p. 10. 
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zelfs afwijzend staat tegenover veronderstellingen, die grote waarschijn-
lijkheid hebben, en daarmee van opvallende onredelijkheid blijk geeft (d.i. 
irrationele twijfel vs geloof als irrationeel vertrouwen), en tenslotte ook, 
als iemand het geloof in engere zin, het godsgeloof, niet heeft. 
Een bijzondere moeilijkheid bij de term ongeloof is, dat hij alleen maar 
uitdrukt de afwezigheid van iets, nl. van het geloof, waardoor hij een 
negatieve klank krijgt, terwijl toch soms het verschijnsel C:if zelf positieve 
waarde heeft, zoals bij ongeloof als rationele twijfel, óf de mens behoedt 
voor dwaalwegen en hem leidt (kan leiden) op de weg naar waarlijk 
inzicht, zoals bij de afwezigheid van geloof als irrationeel vertrouwen. 
Maar verder wordt de term ongeloof helaas ook gebezigd als totaalaan-
duiding van een levensovertuiging, die zich kenmerkt door een aantal 
beginselen met positieve inhoud, waaronder evenwel het beginsel van het 
geloof in Gods bestaan niet voorkomt. Door hier van ongeloof te spreken 
wordt de volle nadruk gelegd op de afwezigheid van een bepaald principe, 
terwijl de aanwezigheid van vele andere principes wordt genegeerd. Dit is 
niet bezwaarlijk, als het de bedoeling is juist dit bestanddeel van een 
positieve levensovertuiging er uit te lichten (zoals in dit artikel wordt 
beoogd), maar het wordt wel bedenkelijk, als het wordt gedaan door 
hen, die het bovenbedoelde „bepaalde principe" van onaantastbaar-hoge 
waarde achten. Door een levensovertuiging, die zich onder andere ken-
merkt door de afwezigheid van dit principe, als ongeloof te bestempelen, 
wordt dan tevens een bijzondere depreciatie uitgedrukt. Bovendien wordt 
dan nog de afwezigheid van dit ene principe gaarne geïnterpreteerd als 
een ziekelijke of laakbare vorm van ongeloof. 
Zo neigen sommige godsgelovigen er toe bij „ongeloof" te denken aan 
irrationele twijfel, die voortkomt uit een innerlijke gesteldheid, welke 
geloof (ook in de voor elk aanvaardbare zin van rationeel vertrouwen) 
onmogelijk maakt. Rmke ging uit van de werkhypothese, dat ongeloof. 
in de zin van afwezigheid van godsgeloof, een ontwikkelingsstoornis is. 
Van der Leeuw schrijft, in het reeds genoemde boekje, over de onge-
lovige: „Hij verweert zich tegen de dingen of menschen. die van hem 
geloof vragen als tegen roovers op zijn erf. Hij weigert zich te laten 
rechtvaardigen door een macht buiten hem; hij is de eigengerechtige, die 
koude en eenzaamheid verkiest boven onderschikking van zijn wil en 
leven aan die van anderen" (p. 10). Van der Leeuw meent het zich 
gemakkelijk te kunnen maken door zijn bestrijding te richten op een 
bepaalde, afkeurenswaardige vorm van het verschijnsel ongeloof; hij 
gaat hiermee echter aan de volle werkelijkheid van dit verschijnsel voorbij 
en zijn betoog verliest daarmee alle overtuigingskracht. 

Als alle vormen van geloof als lofwaardig worden voorgesteld en alle 
vormen van ongeloof als laakwaardig, dan is een gesprek over dit onder-
werp bij voorbaat tot mislukking gedoemd; wij dienen fijner te onderschei-
den en bereid te zijn tot zakelijke, onbevooroordeelde analyse, wil het 
gesprek vruchtbaar kunnen zijn. Evenzeer is het een belemmering voor 
wederzijds begrip, indien godsgeloof als iets natuurlijks wordt voor-
gesteld; als iets, waartoe de mens bij normale ontwikkeling „vanzelf" 
komt, en dat zich dus — onder het voorbehoud van een normale toevoer 
van ervaringsmateriaal — als een verschijnsel van geestelijke rijping zou 
laten begrijpen. Ongeloof zou in deze gedachtengang iets onnatuurlijks 
zijn, dat pas zou optreden, als de normale gang van zaken zou zijn ver- 
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stoord. Zulk een verstoring zou dan een speciale verklaring vereisen, die 
gevonden zou kunnen worden in de opvoeding, de sociale levensomstan-
digheden, een materialistische geestesgesteldheid, een onmatige waar-
dering voor het wetenschappelijk vernuft. een remming van het gevoels-
leven, een depreciatie van het gedrag der godsgelovigen, enzovoort. 
Als het probleem op zulk een bevooroordeelde wijze wordt gesteld, 
behoeft er niet meer op een onaanvechtbare oplossing te worden gerekend. 
In feite is godsgeloof een verschijnsel, dat evenzeer onderzoek verdient en 
verklaring behoeft als ongeloof (in de engere zin van het woord) en ook 
als iedere andere mens-, levens- en wereldbeschouwing met speculatieve 
elementen. Wie stelt, dat geloof en godsdienst wezenlijk onaantastbaar 
zijn voor zulk sociologisch, psychologisch, wijsgerig onderzoek, stelt 
tevens premissen, die taboe zijn, en beperkt daarmee op onaanvaardbare 
wijze zijn eigen vrijheid van onderzoek. 
Hiermee is voor ons doel wel voldoende aangeduid, welke varianten van 
geloof en ongeloof moeten worden onderscheiden om niet reeds bij voor-
baat in het moeras der misverstanden te geraken. Ik zal mij, zoals gezegd, 
in het volgende beperken tot het geloof in de engere zin van het gods-
geloof, terwijl onder ongeloof moet worden begrepen zowel de afwezig-
heid, c.q. afwijzing, van zulk godsgeloof als ook alle positieve levens-
beschouwing, waarin het godsgeloof geen plaats heeft. 
Vooraf vraagt echter ook de kwalifikatie echtheid om enige toelichting. 
Met dit kenmerk echtheid is het m.i. dan zo gesteld, dat wij het aan een 
psychisch-geestelijk verschijnsel — bv. een emotie, een besluit, een mening, 
een geloof — toekennen, als het waarlijk weerspiegelt, wat diep in ons 
leeft. Een opinie, die wij verkondigen, is echt, als de inhoud ervan zich 
dekt met onze innerlijke overtuiging, d.w.z. met wat wij op door ons als 
juist erkende gronden voor waar houden. Zulk een overtuiging is een 
persoonlijke verworvenheid op de basis van eigen ervaringen en van feite-
lijke mededelingen van vertrouwenswaardige anderen, en zij is dan ook 
steeds, uit de aard der zaak, een echt element van ons geestelijk bezit. 
Maar de opinie, die wij op een gegeven moment ten beste geven, kan on-
echt zijn, d.w.z. niet de zuivere weergave van onze overtuiging, maar een 
modificatie, een caricatuur of een ontkenning ervan, omdat wij ons niet 
bloot willen of kunnen geven. 
Echt (gods-)geloof is derhalve aanwezig, als de gelovige ten diepste 
overtuigd is van de juistheid van de inhoud der geloofsstellingen en als 
hij het geloof aanhangt enkel en alleen om deze reden, wat ook de conse-
quenties ervan mogen zijn. Hetzelfde geldt m.m. voor het echte ongeloof. 
Van onecht geloof moeten wij spreken,. als iemand wel zegt en meent het 
geloof aan te hangen, terwijl bij nader toezien blijkt, dat hij dit om bij-
komstige redenen doet en (of) dat de wezenlijke overtuiging, het over-
tuigd-zijn door de geloofsinhoud, ontbreekt of zelfs dat de wezenlijke 
overtuiging een geheel andere is. Ook hier geldt m.m. hetzelfde voor het 
onechte ongeloof. 
Het lijkt mij toe, dat ons terrein met deze summiere toelichtingen op de 
titel voldoende is verkend, en dat wij ons thans kunnen richten op het 
vierdelig thema. Ik moet hierbij de veelvuldige tussenvormen en nuances 
zowel tussen geloof en ongeloof als tussen echt en onecht buiten beschou-
wing laten, en zal mij tot enkele min of meer ideaal-typische vormen 
bepalen. 
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Allereerst: echt geloof. Rilmke beschrijft in het reeds aangehaalde ge-
schrift de genese van dit echte geloof. Ieder mens doorloopt in zijn gees-
telijke ontwikkeling een aantal fasen, en volgens Rmke is deze ontwik-
keling pas voltooid, wanneer de mens is gekomen tot het godsgeloof, tot 
geloof in God als oergrond van al het zijnde en als oerbron van alles wat 
goed wordt geacht. Volgens hem zou dus een steeds dieper gaande door-
leving van de problemen van ons bestaan uiteindelijk moeten leiden tot 
de ervaring van het bestaan van God. Voor Rmke is geloof derhalve 
een strikt persoonlijke verworvenheid, en hij schetst de ontwikkelingsgang 
tot dit geloof op zeer fijnzinnige wijze. Het is leerzaam deze schets op de 
voet te volgen, en ons daarbij steeds af te vragen, of elke fase in de op-
bouw der geloofsbeleving met natuurlijke noodwendigheid leidt tot de 
daaropvolgende fase. Immers alleen dan mag worden gezegd, dat geloof 
de uitkomst is van het normale rijpingsproces. Mocht blijken, dat in dit 
proces, dat leidt tot de geloofsbeleving, ergens ook andere wegen open-
staan dan de weg, die door Rmke is aangegeven, dan zou zijn kenschet-
sing algemener geldigheid ontberen, en niet anders weergeven dan een 
mogelijke ontwikkeling. 
Riimke onderscheidt zeven „treden" (p. 18): de eerste drie treden noemt 
hij „de grondpijlers der religiositeit", de vierde „het begin van geloof in 
engere zin", en de laatste drie betreffen een nadere ontwikkeling van het 
godsdienstig geloof. De vierde fase is dus voor ons de kritische fase, en 
wij zullen ons dan ook op de overgang van de derde naar de vierde 
moeten concentreren. 
De grondpijlers der religiositeit — hier opgevat in een zin, die ook de 
humanist kan onderschrijven — zijn in successie de volgende (p. 18). 
Het begint met de beleving, dat de mens zich zinvol ingeschakeld voelt in 
het geheel van het zijnde. Deze beleving leidt er vervolgens toe, dat dit 
geheel van het zijnde wordt gevoeld als oergrond van alle delen, en op 
de derde „trede" wordt deze oergrond gevoeld als „grond van mijn 
grond". Deze reeks van religieuze ervaringen — van ervaringen, „gevoe-
lens-, waarin wij op verschillende wijze onze verbondenheid met „het 
zijnde" doorleven en waarin wij tot het vermoeden komen, dat dit „geheel 
van het zijnde" de grond is ook van mijn bestaan — zulke religieuze 
ervaringen zijn ook sommige humanisten niet onbekend. Anderen kennen 
wel het besef van verbondenheid met al het zijnde, echter niet het typisch 
religieuze gevoel van verbondenheid, waarop Rmke het accent legt. Dit 
duidt echter op een verschil in geaardheid en heeft geen wezenlijke 
betekenis voor de onderscheiding der fasen. Voor zover hier van geloof 
sprake kan zijn, gaat het alleen om geloof als vermoeden: wij vermoeden, 
op grond van onze belevingen, dat er van een oergrond van alle bestaan 
gesproken kan worden, een vermoeden dat eventueel steun zou kunnen 
vinden in de feiten der phylo- en ontogenese. 
De overgang van de derde naar de vierde fase is ook volgens Rmke 
een enorme sprong (p. 45), want terwijl de mens op de derde trede nog 
niet verder is gekomen dan de beleving „oergrond-, doet hij op de vierde 
trede de uitspraak: deze oergrond is God. Waarmee de overgang is 
gemaakt van het vage religieuze gevoel naar de overtuiging van het 
bestaan van een persoonlijk God, welke overtuiging blijkens de inhoud 
der volgende treden zwaar gaat van consequenties. Wij dienen dus deze 
sprong nauwkeuriger te volgen. 
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Rmke meent, dat de mens deze sprong moet maken en dat ook ieder, 
die de levensvragen ernstig neemt en niet door zichzelf of de omstandig-
heden wordt geremd, hem maakt. De redenering (het gaat nu niet meer 
om een beleving, maar om een reeks oordelen, die tot de conceptie van 
een persoonlijk God leiden) verloopt in de volgende étappes (p. 44-45): 
1. het eigenlijke mens-zijn wordt bepaald door ons bewustzijn (niet door 

leven zonder meer) en door de houding, die wij tegenover ons leven 
en ons bewustzijn aannemen; 

2. dit bewustzijn en de houding ertegenover zijn persoonlijk; 
3. de oergrond van dit eigenlijke mens-zijn kunnen wij ons moeilijk 

anders dan eveneens persoonlijk denken; 
4. deze persoonlijke oergrond kan worden aangeduid met de naam God. 
Wij moeten nu nagaan, of deze gedachtengang inderdaad dwingend is, 
zoals Rmke meent. Dat ze leidt tot echt geloof, is onbetwistbaar; de 
vraag is echter, of ieder, die over zijn religieuze ervaringen nadenkt en 
met grote openheid de bestaansproblemen onder ogen ziet, noodwendig 
tot de conceptie van een persoonlijk God moet komen. 
Mijns inziens is dit niet het geval, en wel op grond van de volgende 
overwegingen. Dat voor de mens kenmerkend zijn: bewustzijn (d.i. 
bewust-psychisch leven) en bewustheid (d.i. het zelf-besef, dat o.a. leidt 
tot een houding tegenover ons eigen psychisch leven) kan ik onder-
schrijven. Door deze „modaliteiten van zijn" onderscheidt de mens zich 
van plant en dier en wordt ook pas, wat wij geestelijk leven plegen te 
noemen, mogelijk. Tevens valt te onderschrijven, dat het bewustzijn en 
de bewustheid persoonlijk zijn, d.w.z. aan individueel leven gebonden. 
Hier moet echter wel deze restrictie worden gemaakt: alle bewustzijn, dat 
wij kennen, is persoonlijk. Voor zover onze ervaring strekt, is alle bewust-
zijn geconcentreerd in organische eenheden, maar dit betekent niet, dat 
het bestaan van onpersoonlijk, „verstrooid" bewustzijn ondenkbaar zou 
zijn. Met andere woorden: als uitvloeisel van het feit, dat in de persoon 
(als somatisch-psychische eenheid) bewustzijn is geconcentreerd, is dit 
bewustzijn persoonlijk; wordt deze concentratie opgeheven, dan is het 
denkbaar, dat het bewustzijn „uiteenvalt", in een onpersoonlijke modali-
teit voortbestaat en opgaat in het wereld-bewustzijn. Dit zijn mogelijke 
veronderstellingen, die o.a. vorm hebben gekregen in Heymans' theorie 
van het psychisch monisme, en het bestaan van deze met grote ernst 
geconcipieerde en nimmer in zijn argumentatie weerlegde theorie moet 
ons er op zijn minst voor hoeden te stellen, dat alle bewustzijn persoon-
lijk is. Van de werkelijke organisatie van het „rijk van het bewustzijn" 
weten wij neg minder dan van de organisatie van wat wij waarnemen als 
het rijk der materie, en dit moet ons tot grote bescheidenheid manen. 
Maar al zou dan alle bewustzijn en bewustheid persoonlijk zijn, dan rest 
nog de vraag, of het noodzakelijk is om naar analogie van de conceptie 
van de persoonlijke oergrond van het eigenlijke mens-zijn, zoals zich dit 
in de concrete individuen manifesteert, ook de oergrond van deze modali-
teit van zijn in het algemeen als persoon te denken. Het wil mij voor- 
komen, dat deze noodzakelijkheid niet bestaat. 
Als wij ons verdiepen in de genese van bewustzijn en bewustheid in 
het individuele leven, dan blijkt, dat beide niet onmiddellijk nadat dit 
leven is begonnen (na de bevruchting van de eicel) optreden. Wanneer 
bewustzijn optreedt, is niet met zekerheid te zeggen; de bewustheid toont 

16 

Rmke meent, dat de mens deze sprong moet maken en dat ook ieder, 
die de levensvragen ernstig neemt en niet door zichzelf of de omstandig-
heden wordt geremd, hem maakt. De redenering (het gaat nu niet meer 
om een beleving, maar om een reeks oordelen, die tot de conceptie van 
een persoonlijk God leiden) verloopt in de volgende étappes (p. 44-45): 
1. het eigenlijke mens-zijn wordt bepaald door ons bewustzijn (niet door 

leven zonder meer) en door de houding, die wij tegenover ons leven 
en ons bewustzijn aannemen; 

2. dit bewustzijn en de houding ertegenover zijn persoonlijk; 
3. de oergrond van dit eigenlijke mens-zijn kunnen wij ons moeilijk 

anders dan eveneens persoonlijk denken; 
4. deze persoonlijke oergrond kan worden aangeduid met de naam God. 
Wij moeten nu nagaan, of deze gedachtengang inderdaad dwingend is, 
zoals Rmke meent. Dat ze leidt tot echt geloof, is onbetwistbaar; de 
vraag is echter, of ieder, die over zijn religieuze ervaringen nadenkt en 
met grote openheid de bestaansproblemen onder ogen ziet, noodwendig 
tot de conceptie van een persoonlijk God moet komen. 
Mijns inziens is dit niet het geval, en wel op grond van de volgende 
overwegingen. Dat voor de mens kenmerkend zijn: bewustzijn (d.i. 
bewust-psychisch leven) en bewustheid (d.i. het zelf-besef, dat o.a. leidt 
tot een houding tegenover ons eigen psychisch leven) kan ik onder-
schrijven. Door deze „modaliteiten van zijn" onderscheidt de mens zich 
van plant en dier en wordt ook pas, wat wij geestelijk leven plegen te 
noemen, mogelijk. Tevens valt te onderschrijven, dat het bewustzijn en 
de bewustheid persoonlijk zijn, d.w.z. aan individueel leven gebonden. 
Hier moet echter wel deze restrictie worden gemaakt: alle bewustzijn, dat 
wij kennen, is persoonlijk. Voor zover onze ervaring strekt, is alle bewust-
zijn geconcentreerd in organische eenheden, maar dit betekent niet, dat 
het bestaan van onpersoonlijk, „verstrooid" bewustzijn ondenkbaar zou 
zijn. Met andere woorden: als uitvloeisel van het feit, dat in de persoon 
(als somatisch-psychische eenheid) bewustzijn is geconcentreerd, is dit 
bewustzijn persoonlijk; wordt deze concentratie opgeheven, dan is het 
denkbaar, dat het bewustzijn „uiteenvalt", in een onpersoonlijke modali-
teit voortbestaat en opgaat in het wereld-bewustzijn. Dit zijn mogelijke 
veronderstellingen, die o.a. vorm hebben gekregen in Heymans' theorie 
van het psychisch monisme, en het bestaan van deze met grote ernst 
geconcipieerde en nimmer in zijn argumentatie weerlegde theorie moet 
ons er op zijn minst voor hoeden te stellen, dat alle bewustzijn persoon-
lijk is. Van de werkelijke organisatie van het „rijk van het bewustzijn" 
weten wij nog minder dan van de organisatie van wat wij waarnemen als 
het rijk der materie, en dit moet ons tot grote bescheidenheid manen. 
Maar al zou dan alle bewustzijn en bewustheid persoonlijk zijn, dan rest 
nog de vraag, of het noodzakelijk is om naar analogie van de conceptie 
van de persoonlijke oergrond van het eigenlijke mens-zijn, zoals zich dit 
in de concrete individuen manifesteert, ook de oergrond van deze modali-
teit van zijn in het algemeen als persoon te denken. Het wil mij voor-
komen, dat deze noodzakelijkheid niet bestaat. 
Als wij ons verdiepen in de genese van bewustzijn en bewustheid in 
het individuele leven, dan blijkt, dat beide niet onmiddellijk nadat dit 
leven is begonnen (na de bevruchting van de eicel) optreden. Wanneer 
bewustzijn optreedt, is niet met zekerheid te zeggen; de bewustheid toont 

16 

Rmke meent, dat de mens deze sprong moet maken en dat ook ieder, 
die de levensvragen ernstig neemt en niet door zichzelf of de omstandig-
heden wordt geremd, hem maakt. De redenering (het gaat nu niet meer 
om een beleving, maar om een reeks oordelen, die tot de conceptie van 
een persoonlijk God leiden) verloopt in de volgende étappes (p. 44-45): 
1. het eigenlijke mens-zijn wordt bepaald door ons bewustzijn (niet door 

leven zonder meer) en door de houding, die wij tegenover ons leven 
en ons bewustzijn aannemen; 

2. dit bewustzijn en de houding ertegenover zijn persoonlijk; 
3. de oergrond van dit eigenlijke mens-zijn kunnen wij ons moeilijk 

anders dan eveneens persoonlijk denken; 
4. deze persoonlijke oergrond kan worden aangeduid met de naam God. 
Wij moeten nu nagaan, of deze gedachtengang inderdaad dwingend is, 
zoals Rmke meent. Dat ze leidt tot echt geloof, is onbetwistbaar; de 
vraag is echter, of ieder, die over zijn religieuze ervaringen nadenkt en 
met grote openheid de bestaansproblemen onder ogen ziet, noodwendig 
tot de conceptie van een persoonlijk God moet komen. 
Mijns inziens is dit niet het geval, en wel op grond van de volgende 
overwegingen. Dat voor de mens kenmerkend zijn: bewustzijn (d.i. 
bewust-psychisch leven) en bewustheid (d.i. het zelf-besef, dat o.a. leidt 
tot een houding tegenover ons eigen psychisch leven) kan ik onder-
schrijven. Door deze „modaliteiten van zijn" onderscheidt de mens zich 
van plant en dier en wordt ook pas, wat wij geestelijk leven plegen te 
noemen, mogelijk. Tevens valt te onderschrijven, dat het bewustzijn en 
de bewustheid persoonlijk zijn, d.w.z. aan individueel leven gebonden. 
Hier moet echter wel deze restrictie worden gemaakt: alle bewustzijn, dat 
wij kennen, is persoonlijk. Voor zover onze ervaring strekt, is alle bewust-
zijn geconcentreerd in organische eenheden, maar dit betekent niet, dat 
het bestaan van onpersoonlijk, „verstrooid" bewustzijn ondenkbaar zou 
zijn. Met andere woorden: als uitvloeisel van het feit, dat in de persoon 
(als somatisch-psychische eenheid) bewustzijn is geconcentreerd, is dit 
bewustzijn persoonlijk; wordt deze concentratie opgeheven, dan is het 
denkbaar, dat het bewustzijn „uiteenvalt", in een onpersoonlijke modali-
teit voortbestaat en opgaat in het wereld-bewustzijn. Dit zijn mogelijke 
veronderstellingen, die o.a. vorm hebben gekregen in Heymans' theorie 
van het psychisch monisme, en het bestaan van deze met grote ernst 
geconcipieerde en nimmer in zijn argumentatie weerlegde theorie moet 
ons er op zijn minst voor hoeden te stellen, dat alle bewustzijn persoon-
lijk is. Van de werkelijke organisatie van het „rijk van het bewustzijn" 
weten wij nog minder dan van de organisatie van wat wij waarnemen als 
het rijk der materie, en dit moet ons tot grote bescheidenheid manen. 
Maar al zou dan alle bewustzijn en bewustheid persoonlijk zijn, dan rest 
nog de vraag, of het noodzakelijk is om naar analogie van de conceptie 
van de persoonlijke oergrond van het eigenlijke mens-zijn, zoals zich dit 
in de concrete individuen manifesteert, ook de oergrond van deze modali-
teit van zijn in het algemeen als persoon te denken. Het wil mij voor- 
komen, dat deze noodzakelijkheid niet bestaat. 
Als wij ons verdiepen in de genese van bewustzijn en bewustheid in 
het individuele leven, dan blijkt, dat beide niet onmiddellijk nadat dit 
leven is begonnen (na de bevruchting van de eicel) optreden. Wanneer 
bewustzijn optreedt, is niet met zekerheid te zeggen; de bewustheid toont 

16 



een schuchter begin omstreeks het derde levensjaar, maar komt pas tot 
volle manifestatie in de puberteit. De verschijnselen derhalve, die voor 
ons symptomen zijn van ..het eigenlijke mens-zijn'', doen zich pas in de 
loop van de psychische ontwikkeling voor, en van de (persoonlijke) oer-
grond, de ontische „kiem-  van het individuele leven, kan alleen worden 
gezegd, dat hij de potenties bevat tot de verschijnselen van bewustzijn en 
bewustheid. Al is ons dus de persoonlijke oergrond als individualiteit 
gegeven, dit betekent nog niet, dat hij ook de kenmerken heeft van het 
eigenlijke mens-zijn: hij verkeert in een primitieve oer-modaliteit van zijn, 
die alleen potentieel de eigenlijke kenmerken bevat. 
Wil men zich nu een beeld vormen van de oergrond van alle psychisch-
geestelijke leven in de kosmos — op zichzelf al een gewaagde onder-
neming! —, dan zal toch zeker met de genoemde feiten der ontogenese 
rekening moeten worden gehouden, zodat deze oergrond op zijn best mag 
worden gedacht als een onbewust-psychische entiteit met de potenties tot 
bewustzijn en bewustheid. Terwijl ons dus bekend is, dat deze potenties 
zich in concrete personen (i.c. de menselijke wezens op aarde) hebben 
gerealiseerd, is het niet noodzakelijk te stellen, dat de oergrond van deze 
(menselijke) modaliteit van zijn ook reeds zelf deze kenmerken vertoont. 
Zij moeten in potentie er in aanwezig zijn, maar het is waarschijnlijk, dat 
zij zich pas geleidelijk in de mensheidsgeschiedenis hebben gerealiseerd, 
onder invloed van geëigende omstandigheden. 
Dit betoog samenvattend valt dus te zeggen, dat de oergrond van de 
menselijke modaliteit van zijn niet persoonlijk, in de zin van individueel, 
gedacht behoeft te worden, en zo men deze al als persoon zou willen 
denken, dan ligt het toch niet voor de hand er de kenmerken van de 
volgroeide menselijke persoon aan toe te schrijven. De term „oergrond" 
heeft enkel zin, als wij daaronder de ontische kiem verstaan, en het meest 
waarschijnlijke is wel, dat de zijnsmodaliteit van deze kiem die van het 
onbewustpsychische is. Hoe het ook zij, zulk een veronderstelling om-
trent de oergrond lijkt mij waarschijnlijker dan de veronderstelling, dat de 
oergrond een persoonlijk God is. Op zijn minst moet dan ook worden 
geconstateerd, dat „de enorme sprong-, die Rmke maakt, niet nood-
zakelijk is, en dat de stap naar zijn vierde trede bij voortgang der over-
denkingen niet onvermijdelijk volgt op het bereiken van de derde. Waar-
mee tevens is gezegd, .dat religiositeit niet per se tot godsgeloof behoeft 
te leiden en dat ook „gezonde-  wegen tot ongelovigheid open staan. 4 ) 

4 ) Met de ontkenning van de stringentie van de overgang van de derde naar de vierde 
fase, vervalt de noodzaak ook nog de laatste drie fasen nader te beschouwen. Toch lijkt 
het mij gewenst nog bij één punt stil te staan. Op de aanvaarding van het oordeel: 
de oergrond is God, sluit volgens Rmke aan, dat de eis wordt gevoeld tot gehoor-
zaamheid en verantwoording van schuld aan God. Tegen de algemeenheid van deze 
uitspraak moet naar mijn mening ernstig bezwaar worden gemaakt. Immers, het is 
strijdig met de menselijke waardigheid, met „het eigenlijke mens-zijn", om aan de 
gepersonifieerde oergrond als zodanig gehoorzaam te zijn en om deze als zodanig te 
beschouwen als de instantie, aan wie men verantwoording schuldig is. Van de mens 
mag slechts gehoorzaamheid worden verwacht jegens wie hij als autoriteit kan erkennen 
en wie hij zijn eerbied waardig acht. 
Als aangenomen mag worden, dat dit ook de opvatting van Riimke is, en dit lijkt mij 
niet onwaarschijnlijk, dan zou hieruit blijken, dat hij aan God als oergrond enkel 
edele attributen toekent. Waaruit dan m.i. zou moeten worden geconcludeerd, le. dat 
de keurende mens hier voorafgaat aan de inhoud der godsvoorstelling en 2e. dat God 
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Bij wie deze stap toch meent te moeten doen, is er derhalve meer in het 
spel dan alleen een verdere natuurlijke ontwikkeling in de persoonlijke 
verhouding tot het zijnde, en als men ondeugend zou willen zijn. zou men 
de vraag kunnen opwerpen, of hier niet sprake is van een groeistoornis 
— en wel een „stoornis-, waarbij de geleidelijke groei naar diepergaand 
inzicht plotseling wordt onderbroken door een antropomorfe projectie in 
de oergrond 	 We zullen dit in het midden laten en willen aannemen, 
dat wij hier te maken hebben met een van de mogelijke vormen van echt 
geloof, een van de te respecteren wijzen. waarop de mens tot geloof kan 
komen. Het geloof is hier het sluitstuk van een bepaalde innerlijke ont-
wikkeling; het wordt ook pas mogelijk, nadat men de menselijke situatie 
heeft doorleefd, en in alle oprechtheid oordeelt, dat alleen godsgeloof deze 
situatie van al zijn raadselen kan ontdoen en doorzichtig kan maken.5 ) 
Zulk geloof als volstrekt persoonlijke verworvenheid, als uitkomst van 
een onvertroebeld streven naar doorgronding van het zijnsrnysterie, is 
waarschijnlijk een betrekkelijke zeldzaamheid. Het godsdienstige geloof, 
dat wij om ons heen aantreffen, heeft doorgaans niet deze hoge graad 
van echtheid en zuiverheid. Het is veelal minder echt of zelfs onecht, nl. 
in zoverre het niet (alleen) wordt aangehangen uit innerlijke overtuiging, 
maar om andere redenen, uit andere motieven. 
Wij komen hiermee tot het onechte geloof, waarvan Riimke zegt, dat het 
erger is dan het wrokkendst ongeloof (p. 100). Het zijn vooral de 
psychoanalytici geweest, die ons inzicht hebben gegeven in de psychische 
wortels van het onechte, onwaarachtige, onzuivere geloof. Bekend is 
Freud's „Die Zukunft einer Illusion" (1927) en van de meer recente 
werken wil ik hier noemen „Psychoanalysis and religion" van Erich 
Fromm (1950). 
Wat in deze geschriften als thema telkens weer terugkeert, is, dat velen 
geloven omdat zij zich hulpeloos, machteloos, onveilig en angstig gevoe-
len. Omdat zij zich in hun bestaan bedreigd voelen door de natuurkrach-
ten in zichzelf en in de kosmos, of door andere krachten, door mensen 
opgeroepen, maar aan hun contróle ontglippend. daarom zoeken zij hun 
toevlucht bij een almachtig God, van wie zij bescherming verwachten. Of 
omdat voor hen de raadselen van het leven en het kwaad in de wereld 
ondraaglijk worden, zoeken zij herwinning van innerlijke rust door het 
geloof in een algoede Schepper. 
Freud heeft naar voren gebracht, dat zich bij zulk een „oplossing-  voor 
persoonlijke moeilijkheden van de rijpende mens als 't ware een herhaling 
voordoet van wat wij bij het jonge kind aantreffen. Het kleine kind is 

niet de oergrond in volle omvang, doch alleen de oergrond, voor zover door ons 
goed-gekeurd, representeert. Waarmee gesteld zou zijn, dat de mens óók t.a.v. het 
verdere verloop van zijn geestelijke groei, nadat hij de vierde trede heeft bereikt, zelf 
mede de richting bepaalt, en dat hier een element van persoonlijke voorkeur in 
meespreekt. 
5) Het is overigens goed hierbij de volgende passage van Freud te overdenken: 
,,Es ist • .. nur Illusion, wenn man von der Intuition und der Selbstversenkung etwas 
erwartet; sie kann uns nichts geben als — schwer deutbare — Aufschliisse -Liber unser 
eigenes Seelenleben, niemals Auskunft uber die Fragen, deren Beantwortung der 
religiósen Lehre so leicht wird. Die eigene Willkiir in die Lcke eintreten zu lassen 
und nach persónlichem Ermessen, dies oder jenes Stick des religiósen Systems fr 
mehr oder weniger annehmbar zu erklren, ware frevelhaft. DafUr sind diese Fragen 
zu bedeutungsvoll, man móchte sagen: zu heilig" (Die Zukunft einer Illusion, p. 50-51). 
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voor nagenoeg alles aangewezen op de zorg en de bijstand van volwasse-
nen. Het voelt zich spoedig onzeker en onveilig; het vindt dan troost en 
bescherming bij zijn ouders en dit leidt tot af fectieve gebondenheid en 
aanhankelijkheid. Het is onkundig en onmachtig; in zijn ogen weet en 
kan de volwassene alles, wat leidt tot bewondering. Maar het moet ook 
allerlei en het mag allerlei niet, en al naar de mate van overeenstemming 
tussen zijn gedrag en de geboden en verboden van de volwassenen, volgt 
straf of beloning; zo zijn de volwassenen ook de autoriteiten, aan wie men 
gehoorzaamheid verschuldigd is en die men moet vrezen. In de loop der 
jaren ontwikkelt zich zo een zeer gecompliceerde gevoelsverhouding tot 
de ouders, en in verband met de rolverdeling der beide ouders richten 
zich — althans in onze Westerse cultuur — op de vader vooral de ge-
voelens van eerbied, bewondering en vrees, en van hem verwacht het kind 
beveiliging en bescherming. 
Groei naar volwassenheid brengt met zich mee, dat het kind geleidelijk 
zelfstandig moet worden en dat de oorspronkelijke banden worden los-
gewikkeld. Het wil ook zelfstandig zijn en verbreekt zelf soms kracht-
dadig de banden, die hem in zijn bewegingsvrijheid — wat hij hieronder 
ook mag verstaan — belemmeren. Maar het is een moeizaam proces, dit 
zelfstandig worden, en nog moeilijker is het om zelfstandig te zijn, om 
waarlijk op eigen benen te staan en vanuit deze positie te komen tot een 
nieuwe visie en een nieuwe oriëntatie. Velen kunnen niet leven met de 
bezwaren en onzekerheden van deze zelfstandigheid, temidden van de 
gevaren en raadselen van het leven, en zoals zij het in hun kinderjaren. 
deden en mochten doen, zoeken zij ook voor hun volwassenen-moeilijk-
heden steun bij een Vader, op wie zij zich kunnen verlaten, van wie zij 
bescherming verwachten, en aan wie zij gehoorzaam kunnen zijn. Zij 
komen tot het geloof uit innerlijke nood en niet uit overtuiging; God is 
de behoedende en bestraffende vaderfiguur, die alles ten goede regelt en 
aan wie de problemen kunnen worden gedelegeerd. 
Wie vlucht in het geloof, nog voordat hij zijn eigen krachten en ver-
mogens heeft getoetst, of zelfs nog voordat hij heeft getrácht te ontdekken 
hoe ver zijn eigen krachten en vermogens reiken en wat hij uit zichzelf 
kan bereiken, zet een rem op zijn groei naar menselijke volwaardigheid. 
Maar zulk geloof moet niet alleen worden afgewezen om deze consequen-
ties (die immers een ontwikkelingsstoornis betekenen, om Rmke's woor-
den te gebruiken), het moet ook worden afgewezen om zijn oorsprong, 
want het is een geloof uit psychisch-geestelijke nood, het fungeert als toe-
vluchtsoord, en dit is echt geloof onwaardig. Sommige gelovigen of ganse 
kerken denken hierover echter klaarblijkelijk anders, want niet zelden 
wordt aangespoord in het geloof te vluchten, als de moeilijkheden, de 
zorg, de angst en het lijden de mens al te zeer bedrukken. Een aansporing 
dus tot geloof uit onzuivere motieven — immers motieven, die enkel het 
eigen welzijn beogen —, waarbij het geloof tot middel wordt gedegra-
deerd. Zulk een aansporing heeft de mensheid overigens nauwelijks van 
node, er is ook immers een sprekende samenhang tussen kerkgang en 
innerlijke nood; het ware beter alles in het werk te stellen het schijn-geloof 
uit te bannen en op te wekken tot zuiverheid in geloofszaken. 
Een bijzondere vorm van dit onechte geloof hangt samen met het feit, 
dat God niet alleen wordt gezien als de Almachtige, maar ook als de 
Volmaakte en Algoede. De innerlijke nood kan namelijk bestaan in een 
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gevoel van overmatige morele schuld, misschien niet eens ten gevolge van 
grote reële tekortkomingen, maar als uitvloeisel van een bepaalde karak-
terstructuur, die iemand vatbaar maakt voor schuld- en minderwaardig-
heidsgevoelens, tezamen met het gevoel niet bij machte te zijn deze schuld 
te boeten. Individueel kan in zulke gevallen geloof — overgave aan een 
algoed en rechtvaardig God, wiens genade men hoopt deelachtig te wor-
den — vermindering van eigen lijden betekenen. Maar wij dienen te 
bedenken, dat geloof hier wordt gehanteerd als therapeutisch middel, 
in individuele noodgevallen toelaatbaar, maar ontoelaatbaar bij systemati-
sche toepassing, en nog meer verwerpelijk, als het schuldbesef eerst zou 
worden gewekt met de bedoeling om het geloof ingang te doen vinden. 
Van dit laatste vinden wij een illustratie in een der novellen van Somerset 
Maugham. waar hij een missionaris laat verklaren, dat hij als het moei-
lijkste gedeelte van zijn werk beschouwde „om er bij de inboorlingen het 
besef van hun zondigheid in te stampen". Laten wij onze verontwaardi-
ging op deze gefingeerde missionaris richten en hopen, dat zulk mis-
bruik van geloof in de werkelijkheid niet voorkomt. Echter, ook het spon-
tane aanvaarden van geloof als heul voor eigen zedelijke kwalen is niet 
prijzenswaardig, èn omdat het aan het geloof te kort doet èn omdat het 
de ontwikkeling van eigen waardigheid remt. 
Bij de hier besproken vormen van onecht geloof was de veronderstelling, 
dat een ongelovig volwassene naar het geloof grijpt ten bate van eigen 
welzijn. Hiernaast zijn er andere, wellicht nog frequentere vormen, die 
residuen zijn van een godsdienstige opvoeding in de kinderjaren. Het is 
in onze Westerse cultuur gebruik om kinderen reeds in hun eerste levens-
jaren, als zij er geestelijk nog in het geheel niet rijp voor zijn, in aanraking 
te brengen met de zo problematische zaken van geloof en godsdienst. 
Het is ook niet een punt van discussie, of de ouders gerechtigd zijn hun 
geloof over te dragen op hun kinderen, lange jaren vóór deze tot het oor-
deel des onderscheids zijn gekomen. 
Afgezien van psychologische, paedagogische en ethische bedenkingen 
tegen dit gebruik, zijn er toch ook bedenkingen aan te voeren, die het 
geloof zelf betreffen. Immers, het moet duidelijk zijn, dat geloofsvoor-
stellingen en godsdienstige leerstellingen, op een inadequaat tijdstip bij-
gebracht en onverwerkt opgenomen, een ondeugdelijk fundament vormen 
voor een echte geloofsovertuiging. Het wordt de jonge mensen er alleen 
maar moeilijker door gemaakt om tot echt geloof te komen, en ik zou bijna 
de stelling willen poneren, dat echt geloof minder zeldzaam zou zijn, als 
de opvoeding op dit punt een aanvang nam op een geschikter moment. 
Het huidige gebruik, dat de kinderen al vroeg gewent aan allerlei geloofs-
plichten, leidt tot een „gelovigheid-  van-huis-uit, uit traditie en gewoonte. 
Met echt geloof heeft dit weinig te maken; het is niet van binnen uit 
gegroeid, maar in een afhankelijke fase, op gezag van autoriteiten — die 
om andere redenen autoriteiten zijn! — aangenomen, en dus in oorsprong 
onecht. 
Onecht geloof is van onwaarde en een belemmering voor de groei naar 
geestelijke volwassenheid. Bij ernstige stoornissen in deze groei zoekt men 
soms genezing bij een psychotherapeut, en aangezien het de taak van 
deze psychotherapeut is om de mens te bevrijden van remmende bindin-
gen en vooroordelen, komt het voor, dat de mens gedurende de therapie 
zijn (onechte) geloof verliest, waarvan deze psychotherapeut dan wel een 
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verwijt is gemaakt. Waarop Fromm terecht als volgt antwoordt: "the 
question is not whether man returns to religion and believes in God but 
whether he lives love and thinks truth. If he does so the symbol systems 
he uses are of secondary importance. If he does not they are of no impor-
tance" (op. cit., p. 17). En Rmke, die zo zeer voor echt geloof opkomt, 
uit zich op soortgelijke wijze. Ook hij hecht geen waarde aan „infantiel 
pseudo-geloof", dat hij scherp stelt tegenover „echt, rijp geloof". En hij 
schrijft: „Ik heb vele mensen in psycho-analytische behandeling gehad. 
Ik heb nóóit gezien, dat echt geloof tijdens de analyse te gronde ging, 
integendeel, ik heb juist in analyses verdrongen geloof — want geloof 
wordt zeer dikwijls verdrongen — zien vrij worden" (p. 63). 
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wezenlijk bestaat in een waarachtig en sterk evidentie-gevoel omtrent het 
bestaan van God, is zijn onvervreemdbaar eigen bezit. 
Evenzo is het met ongeloof: ook dit doet dit zich voor in echte en onechte 
vormen. Rmke spreekt al van „verdrongen geloof" en op andere plaat-
sen van „zogenaamd ongeloof", en hij is er toe geneigd — zoals in de 
aanvang gezegd — om alle geloof te zien als een ontwikkelingsstoornis 
(iet of wat in reactie op Freud, die oordeelde dat alle geloof tot neurosen 
gerekend moet worden?). Deze werkhypothese ontmoet echter ook bij 
hem zelf reeds bezwaren. Er staat ook bij hem (p. 51): „Het zijn niet 
alleen de in-God-gelovenden, die in gehoorzaamheid dienende hoge sta-
ten van psychisch leven kunnen bereiken. Of dan toch nog van een groei-
stoornis kan worden gesproken? Deze vraag moet ik onbeantwoord laten. 
Ik ben daarvan niet zeker.- 
Het lijkt mij toe, dat Rmke hier tot de conclusie had moeten komen, 
dat zijn werkhypothese ondeugdelijk was. Deze werkhypothese, die het 
karakter heeft van vooroordeel, beneemt het vrije zicht op de verschijnse-
len, en plaatst Rmke hier voor een dilemma, dat alleen maar een schijn-
dilemma is. Immers, zoals wij bij geloof moeten onderscheiden tussen echt 
en onecht, zo ook bij ongeloof. Er is onecht ongeloof, en in zulke gevallen 
kan evenals bij onecht geloof, gevoeglijk — althans in sommige gevallen, 
b.v. bij infantiele fixaties — van een groeistoornis worden gesproken. Er 
is evenwel ook echt ongeloof (hier uiteraard in de zin van een levens-
beschouwing, waarin de idee van een persoonlijk God geen plaats heeft), 
dat evenzeer als echt geloof een blijk is van volgroeidheid. Het dilemma 
van Rmke krijgt nu een ander gezicht. hoe is het mogelijk, dat bij gees-
telijke volwassenheid zowel echt geloof als echt ongeloof kan voorkomen! 
Dit dilemma nu is niet zo moeilijk op te lossen; wij moeten alleen beden-
ken, dat het bij alle levensbeschouwing — zowel bij de godsgelovige als 
de ongelovige — gaat om vermoedens, die op meer of minder goede gron-
den berusten en met meer of minder grote waarschijnlijkheid worden 
geponeerd. Overwegingen, die voor de een sterke argumenten zijn, tellen 
voor de ander niet zwaar, en zo kan het komen, dat èn door de eenzijdig-
heid van de beschikbare veronderstellingen èn door persoonlijke voorkeur, 
de een het bestaan van een persoonlijk God meent te moeten stellen en de 
ander zich hiertoe niet genoopt voelt. Ten aanzien van het zijnsmysterie 
heb ik hiervan een illustratie gegeven in mijn bestrijding van Rmke's 
formulering der zeven treden, en ten aanzien van het probleem der mora-
liteit zijn er theorieën te over, die 's mensen zedelijkheid en zedelijk oor- 
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deel trachten te verklaren buiten elk geloof en elke Godsidee om. Er is 
in zulke gevallen geen reden de echtheid der overtuiging te betwijfelen, 
al verschilt dan de inhoud der opvatting, waartoe men na ernstig onder-
zoek komt. 
Wij dienen nu eerst het onechte ongeloof nader te beschouwen. Ik zal mij 
ook hier niet in een systematische uiteenzetting begeven, maar moet mij 
beperken tot enkele illustratieve vormen, het aan de lezer overlatend er 
nog andere bij te vinden (waarvoor trouwens ook het werkje van RUmke 
een rijke bron is). 
Evenals bij onecht geloof kan het een kwestie zijn van sleur, ge-
woonte, onverschilligheid. Welbeschouwd zijn er niet zo bijzonder veel 
mensen, die zich waarlijk om 's levens mysterie bekommeren, die zich met 
de problemen van zin, doel en waarde van het leven ernstig bezighouden 
en ook zolang, tot zij zich een eigen levensfilosofie hebben verworven. 
Het bestaan van alle dag bindt veelal zozeer de aandacht, dat er geen 
tijd rest voor bezinning op de essentialia. Overigens komt het omgekeerde 
wellicht niet minder vaak voor, n.l. dat men zijn tijd met bezigheden 
en zo nodig beuzelachtigheden vult om toch maar vooral geen tijd over 
te houden voor een moment van bezinning, om de confrontatie met de 
wezenlijke levensproblemen te ontvluchten. Met het gevolg, dat men in 
een staat van ontreddering verkeert, zodra de confrontatie niet meer valt 
te ontwijken, zoals in tijden van gevaar, ziekte, nood. Zulk een innerlijke 
ontreddering kan de ongelovige-uit-onverschilligheid weer terugbrengen 
naar de kerk, veelal als een versterking van het koor der onecht-gelovigen. 
Gaat de dreiging voorbij of is het leed vergeten, dan vervalt men ook 
doorgaans weer tot de oude levenswijze. En al mag het dan zijn, dat in 
sommige gevallen de noodsituatie verdrongen geloof vrij maakt, de fluc-
tuaties in kerkbezoek e.d. maken wel duidelijk, dat het meer gaat om tijde-
lijke manifestaties van onecht geloof. Wij dienen hier scherp te onder-
scheiden tussen het gedrag — dat gelovigheid suggereert. zoals rook een 
vuurhaard doet vermoeden —, en de innerlijke achtergrond van dit 
gedrag. In het algemeen geldt, dunkt mij, deze stelling: Zo min als het 
onkerkse, ongodsdienstige gedrag van voorheen in zulke gevallen iets te 
maken had met echt ongeloof, zo min heeft het gewijzigde gedrag thans, 
in deze noodsituatie, iets te maken met echt geloof. 
Er zijn andere vormen van onecht ongeloof, die dichter bij verdrongen 
geloof staan. Zij zijn de pendant van bepaalde vormen van onecht geloof, 
waarbij een grote behoefte aan bescherming en bijstand of ook aan boete-
doening maakt, dat ongeloof niet mag worden overwogen en uit het 
bewuste denken moet worden verdrongen, omdat men dan zijn houvast 
zou verliezen, — met als gevolg dus: onecht geloof als verdrongen on-
geloof. Inderdaad, om Rmke aan te vullen: ongeloof wordt zeer dikwijls 
verdrongen! 
Maar ook het tegendeel doet zich voor: er zijn mensen, die zich vast-
klampen aan ongeloof uit een overmatige drang tot zelfstandigheid, als 
demonstratie van z.g. innerlijke onafhankelijkheid. Deze mensen hebben 
behoefte te stellen, dat zij eigen lot in eigen hand hebben en zij verdragen 
niet de gedachte van een heteronome lotsbestiering. Zulk een geesteshou-
ding maakt uiteraard geloof onmogelijk, zelfs ontbreekt hier doorgaans 
alle religiositeit. Hier is dus ongeloof, maar het is geen echt ongeloof, om-
dat het alleen maar een uitvloeisel is van het krampachtig streven aan 
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eigen macht en vermogen en waarde vast te houden, dat bij voorbaat 
reeds elke erkenning van geleid-worden kansloos maakt. Zulk ongeloof 
remt evenzeer als het onechte geloof de groei tot volwassenheid: toen was 
het te grote afhankelijkheid, nu is het een te zeer geaccentueerde onaf-
hankelijkheid (die overigens in wezen alleen maar een andersoortige af-
hankelijkheid is, n.l. een afhankelijkheid van het ik-beeld). Beide gevallen 
zijn illustraties van te sterke binding. Het zijn excessen, voorbeelden van 
disharmonische persoonsontwikkeling. Een harmonische ontplooiing volgt, 
zoals steeds, de weg van het midden, met grote openheid naar alle rich-
tingen, zonder verstorende fixaties. Alleen ook bij zulk een innerlijke 
vrijheid ligt de weg open naar echt geloof of echt ongeloof. 
Er zijn nog andere vormen van ongeloof, die niet deugdelijk zijn. Ik wil 
hier nog noemen het ongeloof, dat geboren is uit verzet, b.v. uit verzet 
tegen een streng-gelovig (of streng-„gelovig") vader, die stipte gehoor-
zaamheid eist en die niets duldt, wat een vergrijp zou betekenen tegen 
regel en gebod. Dit valt voor de opgroeiende jonge mens moeilijk te 
accepteren, en soms leidt het verzet tegen het vaderlijk gezag tot een 
opstandigheid tegen alle autoritair gezag, tegen alle leiding van boven-af: 
met de vader wordt dan ook een God de Vader verworpen. Zulk een 
rigoureuze verwerping is dan soms de enige mogelijkheid om uit de 
impasse te geraken; de persoonlijke verhouding tot de vader kan dan zo 
zeer geladen zijn, dat de zoon niet meer de mogelijkheid heeft om vrijelijk 
zijn geestelijke oriëntering te vinden. Het ganse terrein der gezagsver-
houdingen is om zo te zeggen geïnfecteerd, en zo lang de persoonlijke 
relaties niet wezenlijk gesaneerd zijn, kan er ook van een gezonde oriën-
tatie geen sprake zijn. Het (onechte) ongeloof is hier — voorlopig — de 
enige uitweg, maar het is een nood-uitgang. 
Het verzet kan ook onpersoonlijk zijn, als uitvloeisel van ervaringen met 
gelovigen, met het geloof in de levenspraktijk. Men kan hebben opge-
merkt, dat lieden, die zich gelovig noemen en streng hun geloofsplichten 
nakomen, in feite niet leven naar het zedelijk geloofsideaal en de geboden 
van liefde en gerechtigheid met de voeten treden. Het is dan moeilijk 
om in deze morele onwaardigheid der gelovigen nog de waardigheid van 
het geloof te herkennen, en dit is des te moeilijker, omdat het onder-
scheidingsvermogen veelal wordt vertroebeld door teleurstelling en res-
sentiment. En zo kan het komen, dat met het gedrag der gelovigen ook 
het geloof wordt verworpen: welke zin heeft nog zulk geloof, als het zó 
krachteloos blijkt! Men weigert mee te doen aan schone fraseologie en 
het met de mond belijden van hoge waarden, — en verbitterd wordt men 
ongelovig. Maar dit rancuneuze ongeloof is niet echt; het verduistert de 
blik, en wij behoeven een onverduisterde blik voor een zuiver zicht op de 
problemen van leven en wereld. Het is daarom nodig zich dóór deze on-
echte vorm van ongeloof heen te werken, om via een hernieuwde kijk op 
de realiteit te komen tot echt geloof of ongeloof. 
Tenslotte kom ik dan tot het echte ongeloof, dat niet voortspruit uit een 
reactie op geloof, maar rust op innerlijke overtuiging en derhalve de posi-
tieve uitkomst is van oprechte bezinning op de levensvragen. Nogmaals: 
de term ongeloof, met zijn negatieve klank, is hier misleidend; hij staat 
hier voor een levensovertuiging met positieve inhoud. 
Tussen deze levensovertuiging zonder God (maar niet zonder innerlijk 
gebod!) enerzijds en het geloof aan een almachtig en algoed God, die ons 
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eigen macht en vermogen en waarde vast te houden, dat bij voorbaat 
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Er zijn nog andere vormen van ongeloof, die niet deugdelijk zijn. Ik wil 
hier nog noemen het ongeloof, dat geboren is uit verzet, b.v. uit verzet 
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lot bestiert en aan wie wij gehoorzaamheid en eerbied verschuldigd zijn, 
worden soms nog overgangen ingelast. Zo spreekt Fromm van een theïs-
tisch-humanistische religie, waarin God het symbool is van wat de mens 
bij ideale ontplooiing van zijn innerlijke mogelijkheden kan zijn. -Inasmuch 
as humanistic religions are theistic, God is a symbol of mans own powers 
which he tries to realize in his life, and is not a symbol of force and 
domination, }laving power over man (op. cit., p. 45). Tegenover zulk 
geloof als vertrouwen in de mens — met een godsvoorstelling, die een 
menselijk ideaalbeeld is — plaatst hij het geloof in een autoritair God, die 
het menselijk lot bestiert en die is -entided to obedience, reverence and 
worship" (p. 42). Dit geloof, zegt hij, moet worden afgewezen, omdat 
het een rem zet op de groei naar volwassenheid. 
Deze laatste conclusie zal de moderne humanist onderschrijven, maar of 
het wenselijk is van God te spreken, als enkel het menselijk ideaalbeeld 
wordt bedoeld? Het godsbegrip wordt hiermede m.i. van zijn wezenlijke 
inhoud ontdaan — er is immers niet meer sprake van een persoonlijk God 
als subject van machtig, wijs en goed handelen, alleen van een Godsbeeld 
als object voor devotie, waaraan wij een richtsnoer ontlenen voor eigen 
handelen — en het wekt alleen maar verwarring dan toch nog van God 
te spreken. 
In het moderne humanisme is dus voor godsgeloof in de gebruikelijke zin 
geen plaats, en zo is het echte ongeloof een kenmerk van de humanisti-
sche levensovertuiging, resulterend uit een geleidelijke ontwikkeling van 
de persoonlijke verhouding tot het zijnde. De gang van dit proces en de 
uitkomst ervan zou ik thans in het kort nog willen schetsen. 
In ieder mens groeit vroeger of later — en dan in meerdere of mindere 
mate — de bewustheid van eigen levenssituatie. De geleidelijke groei 
naar deze bewustheid is een verstoting uit het paradijs der onbevangen-
heid, het paradijs van een probleemloos zijn in het zijnde, zoals wij dit bij 
kleine kinderen nog kennen. Deze geestesgroei leidt tot problemen, die 
culmineren in de vragen over het eigen bestaan, en het bestaan van ál 
wat is. Het is een pijnlijk proces van losmaking uit de oorspronkelijke, 
vanzelfsprekende verbondenheid met al het omgevende, maar het is 
tevens een proces van bevrijding. Want de verwondering over wat voor-
heen vanzelfsprekend was, is de inleiding tot een heroriëntering, tot een 
herschepping van in onbevangenheid gegroeide verhoudingen, en in die 
herschepping komt de jonge mens tot het besef van vrijheid, van een ver-
mogen om alles wat is en geworden is — ook wat is en geworden is in 
hemzelf — tot voorwerp van onderzoek te nemen en er zelfstandig, ken-
nend en keurend, zijn houding tegenover te bepalen. Deze geestelijke 
vrijheid is het onvervreemdbaar bezit van de mens en ook het wezenlijke 
merkteken van zijn mens-zijn. 
Wij weten, dat het soms moeilijk is deze vrijheid te dragen, om het isole-
ment, waarin ze ons plaatst, om de vervreemding van het vertrouwde en 
het verlies van wat een houvast leek, ook om het dikwijls zo benauwende 
schuldgevoel tegenover het eigen ideaal. Al de voorbeelden van onecht 
geloof en ongeloof, waarin voor deze moeilijkheden wordt gecapituleerd, 
zijn hiervan illustraties. Neig moeilijker echter is het om de vrijheid ten 
volle te realiseren, om de heroriëntering op zuivere basis op te trekken. 
En toch, wie in arren moede afstand zou doen van zijn vrijheid, wie zou 
trachten troost te zoeken in vergetelheid, of zich zou vastklampen aan een 
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fictie, een ideologie of een dogma, die zou naar ons humanistisch inzicht 
in zijn taak als mens tekort zijn geschoten; in de taak, die is: het behouden 
en realiseren van zijn vrijheid, waardoor hij wordt tot medeschepper van 
cultuur. 
Deze groei tot oriëntering-in-vrijheid betekent nu echter in genen dele 
een volledige opheffing der oorspronkelijke verbondenheid met medemens 
en levensmilieu. Die groei betekent alleen, dat de ervaring van deze 
verbondenheid van karakter verandert, vooral veel genuanceerder van 
inhoud wordt. Ze laat zich namelijk ook na die bewustwording op som-
mige momenten nog steeds ervaren als een religieus gevoel (een mystieke 
verbondenheid met al het zijnde), maar ook als een besef of als een 
erkenning van onderlinge afhankelijkheid, die zich elk uur van ons 
bestaan zeer feitelijk aan ons opdringt. Hoe zich deze ervaring van ver-
bondenheid ook manifesteert, steeds is wezenlijk, dat wij ons ondanks 
onze vrijheid óók ervaren als deel van het zijnde, zoals zich dat aan ons 
voordoet in de natuur, in de sociale samenleving en in de sfeer van de 
geest. 
Het is vrijheid in verbondenheid; maar meer ook niet. Dit „meer ook niet" 
voeg ik er aan toe, omdat hier een onderscheid ligt met geloof. In het 
geloof sluit op deze religieuze beleving aan: een stellen van God als de 
oergrond van het zijnde, aan wie de mens gehoorzaamheid en verant-
woording verschuldigd is en die als macht in eigen leven wordt ervaren. 
De humanist voelt hiertoe niet de innerlijke noodzaak. Voor hem is er —
in ervaring en voorstelling — het zijnde, dat mee het eigen zijn bepaalt; 
waarvan hij een onbetekenend deel uitmaakt, maar waarvan hij zich 
tevens kan bevrijden in de geest en waarvan hij de geheimen kan trachten 
te ontraadselen. Hij kan trachten en hij tracht ook in feite, zoals alle 
wetenschap en seculaire wijsbegeerte ons laten zien. In dit trachten zal 
de humanist echter niet streven naar een afronding, die hij niet voor zich-
zelf en zijn mens-zijn kan verantwoorden. En daarom is voor hem veeleer 
kenmerkend, dat hij het vraagteken achter al de vragen over „het leven'', 
de vraag naar de oergrond van „het leven" en naar de zin van „het 
leven", laat staan, zolang er niet een hypothetisch antwoord op gegeven 
kan worden, dat zijn op waarheid gerichte denken bevredigt en vermoe-
delijk juist kan worden geacht, of zolang zijn intuïtie hem niet een 
evidente weg heeft gewezen, die de nadere toets van de rede heeft door-
staan. Een antwoord als dat van het dogmatisch godsgeloof, dat erken-
ning van ontoetsbare premissen vergt, is voor hem onaanvaardbaar. Hij 
wil zichzelf niet verlossen van pijnigende raadselen ten koste van wat hij 
door de bewustwording heeft gewonnen: het recht en de plicht tot vrij 
onderzoek en vrije keuze. Hij aanvaardt daarom de vele open vragen, hij 
aanvaardt het leven en daarmee de dood en tracht tijdens eigen leven 
mens te zijn, dat is — in ons verband — zijn verbondenheid diep te 
beleven en zijn vrijheid te realiseren. 
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HUMANISTISCHE STICHTING 
SOCRATES 	OUDEGRACHT 152 - UrkETHIT 

LANDDAG 13 OKTOBER 

De najaarslanddag van de 

Stichting Socrates wordt dit 
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begeerte te Amersfoort en 
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Voorzitter: Prof. Dr. L. G. van der Wal 

Aanvang 10.30 uur, sluiting 

16.15 uur. Kosten: f 4.50 in-

clusief lunch (f 2.50 zonder 

lunch). Voor donateurs en 

contribuanten resp. f 2.50 en 

f 0.50. Aanmelden en inlich-

tingen: Secretariaat Socrates, 

Oudegracht 152 - Utrecht. 

Aankondiging van een aktiviteit van de Stichting Socrates in 1956 
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HANS FREUDENTHAL 

TRADITIE EN OPVOEDING 

Tussen mijn boeken staat een 17e eeuws perkamenten bandje, een 
„Waerachtige beschrijvinghe inhoudende wie de eerste Autheuren ende 
Vinders aller verscheyden Consten, Inventien ende Hantwercken zijn 
gheweest". Het boekje weet op veel vragen een antwoord: wie de ge-
wichten en maten, wie het rekenen en de tijdrekening heeft uitgevonden, 
wie de eerste tovenaar is geweest, wie de „potbackerie ghevonden heeft, 
ooc mede het Rat, dat sy omdraeyen om de Potten te maecken", en zelfs 
de oorlogswerktuigen, het „peerdrijden" en de hoererie worden niet ver-
geten. Goden, heroën, wijze mannen uit Bijbel en mythologie onderwezen 
de mensen vaardigheden, wetenschappen en wijsheid, en een eerbiedige 
traditie bewaarde hun namen. Wel, de auteur bekent, dat hij niet al-
wetend is. Wie buskruit, kompas, uurwerk heeft uitgevonden, weet hij 
niet. Immers, dit waren toen vrij recente uitvindingen, en de mensen 
waren er nog niet in geslaagd om er legendarische uitvinders bij te be-
denken. 
Technische vooruitgang is geen modern verschijnsel. Maar als namen en 
jaartallen de ruggegraat van de geschiedenis zouden zijn, dan zou men 
de hele techniek van vóór de 15e eeuw tot de prehistorie moeten rekenen. 
Alle kennis omtrent uitvinders vóór die tijd is legendarisch. Ploeg en wiel, 
granen en kruiden, spinnen en weven, rekenkunst en meetkunde zijn als 
ontdekkingen even belangrijk geweest als stoommachine en electriciteit. 
Ligt het niet voor de hand te vragen, waarom de uitvinders van vroeger 
tijden anoniem bleven en waarom onze voorouders hun uitvindingen toe-
schreven aan goddelijke mythologische weldoeners? 
Sinds enkele eeuwen zijn de denkgewoonten der mensen veranderd; hoe 
langer hoe meer raakt de mensheid vervreemd van het voorouderlijke 
levenspatroon. Sinds onheugelijke tijden is traditie het bindmiddel van de 
menselijke maatschappij geweest. Wetten en standen, zeden en gebruiken 
waren instellingen van bovenmenselijk gezag, en altijd was het een ris-
kante zaak tegen oude tradities op te tornen en ze te willen verbreken. 
Met een gouden tijdperk was de geschiedenis der mensheid begonnen —
dat was de algemene overtuiging — en alle evolutie was aftakeling en 
achteruitgang: onze ouders waren onze meerderen naar lichaam en geest, 
in wijsheid en deugd, en onze kinderen zijn weer minder dan wij. Dat is 
een wet waar de mensheid niet onder uit kan, en het beste, dat we kun-
nen doen, is als goede zonen en erfgenamen het ons toevertrouwde vader-
lijke erfgoed te beheren. De mensheid veroudert en verdort. Er is geen 
kans op vooruitgang, en alleen waanwijzen en goddelozen kunnen over 
verbeteringen peinzen. Dat was oude geschiedfilosofie. 
Alle filosofie ten spijt was de menselijke geschiedenis een geschiedenis 
van de vooruitgang. Wetgevers, uitvinders en kunstenaars waren echter 
voorzichtige lieden, die vormen in acht namen en gevoeligheden ontzagen. 
Zij wilden liever niet voor vernieuwers worden uitgekreten. Zij maakten 
er geen aanspraak op, nieuws te brengen, zij deden, naar hun zeggen, 
niet meer dan voorouderlijke gebruiken in ere te herstellen, oude wijsheid 
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aan de vergetelheid te ontrukken, oude kunst opnieuw te beoefenen. Wie 
iets had uitgevonden, wiste zelf de sporen uit, die naar de schepper leid-
den, en soms schiep hij ook nog de figuur van een legendarische wel-
doener, die de mensheid een hemels geschenk zou hebben waardig ge-
keurd. 
Traditie was een strenge wet. Algebra en meetkunde, in het derde mille-
nium voor Chr. in Babylonië door een enkeling of enkelingen geschapen, 
werden eeuwen en nog eens eeuwen van geslacht tot geslacht overgele-
verd, zonder enige vooruitgang, totdat de traditie zou uitmonden in de 
Griekse wereld. Hier herhaalde de Babylonische tragedie der wetenschap 
zich. 
Kortstondige uitbarstingen van genie werden afgelost door lange perioden 
van verstarring. Leermeesters werden niet opgevolgd door leermeesters, 
maar door discipelen. Meesterwerken teelden niet nieuwe meesterwerken, 
maar commentaren. In de fakkel, die de jongere van de oudere overnam, 
brandde niet het vuur van de scheppingsdrift, maar dat van de eerbied en 
de adoratie. 
Toen de Griekse wetenschap uitgezaaid werd over de Indische en Arabi-
sche wereld, herhaalde dat schouwspel zich, en toen het middeleeuwse 
Europa de toverstaf der antieke beschaving aanvaardde, wees niets op 
een nieuw geschiedenis-patroon, op dit patroon van een culturele non-
stop-ontwikkeling, dat Europa's geschiedenis zou kenmerken. De receptie 
van vreemde beschaving was zelfs trager dan ooit te voren, de eerbied 
groter dan ooit. 
De renaissance lijkt een uitbarsting van menselijke scheppingskracht, 
maar een incubatietijd van eeuwen was eraan voorafgegaan. Historici 
van professie onderschatten vaak de versnelde technische ontwikkeling 
in Europa sinds het einde van de 12e eeuw. De late middeleeuwen ken-
nen een overvloed aan technische uitvindingen, die veelal meer funda-
menteel dan sensationeel zijn, en die alle overschaduwd worden door de 
uitvinding van de boekdrukkunst. 
Deze kunst heeft belet dat de vicieuse cirkel zich nog een keer sloot. 
Verder dan geschreven boeken ooit hebben kunnen doen, verspreidden 
gedrukte boeken kennis en wetenschap. De schoolmeester moest zijn 
plaats afstaan aan het boek. Discipelen bevrijdden zich uit schoolse ge-
bondenheid — de autodidakt geeft de toon aan in het wetenschappelijk 
samenspel. 
In enkele eeuwen is het sociaal aspect van leerlingschap en universitaire 
opleiding geheel veranderd. De leer van de meester is niet meer sacro-
sanct; leerlingen zijn niet meer de verkondigers van 's meesters bood-
schap. In onze laboratoria zijn de studenten de medewerkers van hun 
hoogleraren. In een team kan gezag niet worden opgelegd; het ontspringt 
aan het besef dat de rijpste de primus inter pares hoort te zijn. 
Op het eind der 18e eeuw koesterden de Europese universiteiten nog de 
middeleeuwse tradities van gezag. Sindsdien is het steeds meer de taak 
van onze universitaire opvoeders geworden, niet geleerden, maar onder-
zoekers op te leiden. Onze universiteit is niet een school voor algemene 
beschaving, maar een instelling, waar onderzoek en scholing in onderzoek 
thuis zijn. De inhoud van ons onderwijs is niet een wetenschap, maar het 
wetenschappelijk denken en handelen, de wetenschappelijke methode en 
geesteshouding. Voor de jonge student is wetenschap niet een traditie, 
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Europa de toverstaf der antieke beschaving aanvaardde, wees niets op 
een nieuw geschiedenis-patroon, op dit patroon van een culturele non-
stop-ontwikkeling, dat Europa's geschiedenis zou kenmerken. De receptie 
van vreemde beschaving was zelfs trager dan ooit te voren, de eerbied 
groter dan ooit. 
De renaissance lijkt een uitbarsting van menselijke scheppingskracht, 
maar een incubatietijd van eeuwen was eraan voorafgegaan. Historici 
van professie onderschatten vaak de versnelde technische ontwikkeling 
in Europa sinds het einde van de 12e eeuw. De late middeleeuwen ken-
nen een overvloed aan technische uitvindingen, die veelal meer funda-
menteel dan sensationeel zijn, en die alle overschaduwd worden door de 
uitvinding van de boekdrukkunst. 
Deze kunst heeft belet dat de vicieuse cirkel zich nog een keer sloot. 
Verder dan geschreven boeken ooit hebben kunnen doen, verspreidden 
gedrukte boeken kennis en wetenschap. De schoolmeester moest zijn 
plaats afstaan aan het boek. Discipelen bevrijdden zich uit schoolse ge-
bondenheid — de autodidakt geeft de toon aan in het wetenschappelijk 
samenspel. 
In enkele eeuwen is het sociaal aspect van leerlingschap en universitaire 
opleiding geheel veranderd. De leer van de meester is niet meer sacro-
sanct; leerlingen zijn niet meer de verkondigers van 's meesters bood-
schap. In onze laboratoria zijn de studenten de medewerkers van hun 
hoogleraren. In een team kan gezag niet worden opgelegd; het ontspringt 
aan het besef dat de rijpste de primus inter pares hoort te zijn. 
Op het eind der 18e eeuw koesterden de Europese universiteiten nog de 
middeleeuwse tradities van gezag. Sindsdien is het steeds meer de taak 
van onze universitaire opvoeders geworden, niet geleerden, maar onder-
zoekers op te leiden. Onze universiteit is niet een school voor algemene 
beschaving, maar een instelling, waar onderzoek en scholing in onderzoek 
thuis zijn. De inhoud van ons onderwijs is niet een wetenschap, maar het 
wetenschappelijk denken en handelen, de wetenschappelijke methode en 
geesteshouding. Voor de jonge student is wetenschap niet een traditie, 
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maar een uitdaging en een avontuur. De drukpers had de wetenschap ver-
spreid; onze universiteiten doelen op iets hogers: zij postuleren en zij 
bewijzen. dat wetenschap niet iets is dat men leert, maar dat men doet. 
Er zijn filosofen geweest, meestal van Duitsen huize, die deze ontwikke-
ling hebben betreurd. Ortega y Gasset heeft hun denkbeelden elders 
verspreid. Zijn boeken hebben ondanks de slordigheid en oppervlakkig-
heid, waarmee ze zijn geschreven, invloed uitgeoefend, niet op het feitelijk 
gebeuren, maar wel in sommige geesten. Bij deze cultuurpessimisten leef-
de de oude leer van de aftakeling weer op. Wel konden ze de vooruit-
gang van wetenschap, techniek en welstand niet meer ontkennen. Hun 
stelling luidt, dat de Europese geschiedenis der laatste eeuwen een con-
tinue neergang van algemene cultuur zou zijn geweest. Zij zien terug naar 
een gouden tijdperk van culturele aristocratie, en zij verwijten onze tijd 
zijn neiging tot specialisatie en zijn democratie van actieve kennis. 
Ortega y Gasset wil in zijn „Mission of the University" de universiteit 
weer tot een onderwijs-instelling maken, waar algemene cultuur wordt 
gedoceerd. 'Wetenschap — zegt Ortega — gaat de gewone man niet aan. 
Wetenschap is de pontificale waardigheid van de hogepriesters der in-
tellectuele hierarchie. Voor de lagere functionarissen heeft actieve weten-
schap geen zin, algemene beschaving en beroepsopleiding is net genoeg. 
In Ortega's universiteit zijn zij hoorders, niet actieve denkers. 
Dit is een gevaarlijk denkbeeld. Op de hoogte van zijn leven is men te 
licht geneigd de jeugd gebrek aan algemene vorming te verwijten. Men 
vergeet te gemakkelijk dat de eigen persoonlijkheid het resultaat is van 
een heel mensenleven. Algemene vorming is een langzaam proces van 
integratie der persoonlijkheid en niet de inhoud van een studieprogram-
ma, dat anderen in elkaar hebben gezet. 
Het zou een ramp zijn, als men van onze universiteiten instellingen voor 
algemeen vormend onderwijs zou maken. Maar juist daarom blijft de 
structuur van onze universiteiten problematisch. Zonder twijfel kan alge-
mene vorming ook aan onze universiteiten niet worden gemist. Alleen zijn 
onze overvolle collegezalen en laboratoria en onze niet minder volle stu-
dieprogramma's een wat droge grond om er de weelderige flora van alge-
mene beschaving aan te laten ontspruiten. 
In ons universitair bestel kan algemene vorming noch een aparte 
tak van wetenschap zijn noch een samenraapsel van oppervlakkige weet-
jes. De algemene vorming mag niet onderdoen voor de beroepsleiding. 
Zij mag dus nooit neerkomen op een overdracht van cultuurgoed. Het 
heeft geen zin, om algemene beschaving aan een schare van passieve 
luisteraars te willen opdringen. Wat we kunnen en moeten doen is: cul-
turele belangstelling te wekken en bekwaamheden te ontwikkelen. 
Dit is een richtlijn, die ik op elk niveau van opvoeding en onderwijs juist 
acht. In mijn historisch overzicht sprak ik alleen van de wetenschap, 
maar feitelijk kende de gehele cultuurgeschiedenis deze wisseling van 
uitbarsting en verstarring, en pas in de laatste eeuwen heeft de cultuur 
de traditionele boeien afgeworpen. Dat is een verworvenheid, waarop we 
trots mogen zijn, maar tevens een privilege, waarvan alle mensen zouden 
mede moeten profiteren. 
Ik heb elders de oude benauwende vraag gesteld: Waarom moeten kin-
deren meetkunde leren? Sommigen zeggen: omdat meetkunde het ver-
stand oefent. Anderen: omdat meetkunde de kennis is van de ruimte 

29 

maar een uitdaging en een avontuur. De drukpers had de wetenschap ver-
spreid; onze universiteiten doelen op iets hogers: zij postuleren en zij 
bewijzen. dat wetenschap niet iets is dat men leert, maar dat men doet. 
Er zijn filosofen geweest, meestal van Duitsen huize, die deze ontwikke-
ling hebben betreurd. Ortega y Gasset heeft hun denkbeelden elders 
verspreid. Zijn boeken hebben ondanks de slordigheid en oppervlakkig-
heid, waarmee ze zijn geschreven, invloed uitgeoefend, niet op het feitelijk 
gebeuren, maar wel in sommige geesten. Bij deze cultuurpessimisten leef-
de de oude leer van de aftakeling weer op. Wel konden ze de vooruit-
gang van wetenschap, techniek en welstand niet meer ontkennen. Hun 
stelling luidt, dat de Europese geschiedenis der laatste eeuwen een con-
tinue neergang van algemene cultuur zou zijn geweest. Zij zien terug naar 
een gouden tijdperk van culturele aristocratie, en zij verwijten onze tijd 
zijn neiging tot specialisatie en zijn democratie van actieve kennis. 
Ortega y Gasset wil in zijn „Mission of the University" de universiteit 
weer tot een onderwijs-instelling maken, waar algemene cultuur wordt 
gedoceerd. 'Wetenschap — zegt Ortega — gaat de gewone man niet aan. 
Wetenschap is de pontificale waardigheid van de hogepriesters der in-
tellectuele hierarchie. Voor de lagere functionarissen heeft actieve weten-
schap geen zin, algemene beschaving en beroepsopleiding is net genoeg. 
In Ortega's universiteit zijn zij hoorders, niet actieve denkers. 
Dit is een gevaarlijk denkbeeld. Op de hoogte van zijn leven is men te 
licht geneigd de jeugd gebrek aan algemene vorming te verwijten. Men 
vergeet te gemakkelijk dat de eigen persoonlijkheid het resultaat is van 
een heel mensenleven. Algemene vorming is een langzaam proces van 
integratie der persoonlijkheid en niet de inhoud van een studieprogram-
ma, dat anderen in elkaar hebben gezet. 
Het zou een ramp zijn, als men van onze universiteiten instellingen voor 
algemeen vormend onderwijs zou maken. Maar juist daarom blijft de 
structuur van onze universiteiten problematisch. Zonder twijfel kan alge-
mene vorming ook aan onze universiteiten niet worden gemist. Alleen zijn 
onze overvolle collegezalen en laboratoria en onze niet minder volle stu-
dieprogramma's een wat droge grond om er de weelderige flora van alge-
mene beschaving aan te laten ontspruiten. 
In ons universitair bestel kan algemene vorming noch een aparte 
tak van wetenschap zijn noch een samenraapsel van oppervlakkige weet-
jes. De algemene vorming mag niet onderdoen voor de beroepsleiding. 
Zij mag dus nooit neerkomen op een overdracht van cultuurgoed. Het 
heeft geen zin, om algemene beschaving aan een schare van passieve 
luisteraars te willen opdringen. Wat we kunnen en moeten doen is: cul-
turele belangstelling te wekken en bekwaamheden te ontwikkelen. 
Dit is een richtlijn, die ik op elk niveau van opvoeding en onderwijs juist 
acht. In mijn historisch overzicht sprak ik alleen van de wetenschap, 
maar feitelijk kende de gehele cultuurgeschiedenis deze wisseling van 
uitbarsting en verstarring, en pas in de laatste eeuwen heeft de cultuur 
de traditionele boeien afgeworpen. Dat is een verworvenheid, waarop we 
trots mogen zijn, maar tevens een privilege, waarvan alle mensen zouden 
mede moeten profiteren. 
Ik heb elders de oude benauwende vraag gesteld: Waarom moeten kin-
deren meetkunde leren? Sommigen zeggen: omdat meetkunde het ver-
stand oefent. Anderen: omdat meetkunde de kennis is van de ruimte 

29 

maar een uitdaging en een avontuur. De drukpers had de wetenschap ver-
spreid; onze universiteiten doelen op iets hogers: zij postuleren en zij 
bewijzen, dat wetenschap niet iets is dat men leert, maar dat men doet. 
Er zijn filosofen geweest, meestal van Duitsen huize, die deze ontwikke-
ling hebben betreurd. Ortega y Gasset heeft hun denkbeelden elders 
verspreid. Zijn boeken hebben ondanks de slordigheid en oppervlakkig-
heid, waarmee ze zijn geschreven, invloed uitgeoefend, niet op het feitelijk 
gebeuren, maar wel in sommige geesten. Bij deze cultuurpessimisten leef-
de de oude leer van de aftakeling weer op. Wel konden ze de vooruit-
gang van wetenschap, techniek en welstand niet meer ontkennen. Hun 
stelling luidt, dat de Europese geschiedenis der laatste eeuwen een con-
tinue neergang van algemene cultuur zou zijn geweest. Zij zien terug naar 
een gouden tijdperk van culturele aristocratie, en zij verwijten onze tijd 
zijn neiging tot specialisatie en zijn democratie van actieve kennis. 
Ortega y Gasset wil in zijn „Mission of the University" de universiteit 
weer tot een onderwijs-instelling maken, waar algemene cultuur wordt 
gedoceerd. Wetenschap — zegt Ortega — gaat de gewone man niet aan. 
Wetenschap is de pontificale waardigheid van de hogepriesters der in-
tellectuele hierarchie. Voor de lagere functionarissen heeft actieve weten-
schap geen zin, algemene beschaving en beroepsopleiding is net genoeg. 
In Ortega's universiteit zijn zij hoorders, niet actieve denkers. 
Dit is een gevaarlijk denkbeeld. Op de hoogte van zijn leven is men te 
licht geneigd de jeugd gebrek aan algemene vorming te verwijten. Men 
vergeet te gemakkelijk dat de eigen persoonlijkheid het resultaat is van 
een heel mensenleven. Algemene vorming is een langzaam proces van 
integratie der persoonlijkheid en niet de inhoud van een studieprogram-
ma, dat anderen in elkaar hebben gezet. 
Het zou een ramp zijn, als men van onze universiteiten instellingen voor 
algemeen vormend onderwijs zou maken. Maar juist daarom blijft de 
structuur van onze universiteiten problematisch. Zonder twijfel kan alge-
mene vorming ook aan onze universiteiten niet worden gemist. Alleen zijn 
onze overvolle collegezalen en laboratoria en onze niet minder volle stu-
dieprogramma's een wat droge grond om er de weelderige flora van alge-
mene beschaving aan te laten ontspruiten. 
In ons universitair bestel kan algemene vorming noch een aparte 
tak van wetenschap zijn noch een samenraapsel van oppervlakkige weet-
jes. De algemene vorming mag niet onderdoen voor de beroepsleiding. 
Zij mag dus nooit neerkomen op een overdracht van cultuurgoed. Het 
heeft geen zin, om algemene beschaving aan een schare van passieve 
luisteraars te willen opdringen. Wat we kunnen en moeten doen is: cul-
turele belangstelling te wekken en bekwaamheden te ontwikkelen. 
Dit is een richtlijn, die ik op elk niveau van opvoeding en onderwijs juist 
acht. In mijn historisch overzicht sprak ik alleen van de wetenschap, 
maar feitelijk kende de gehele cultuurgeschiedenis deze wisseling van 
uitbarsting en verstarring, en pas in de laatste eeuwen heeft de cultuur 
de traditionele boeien afgeworpen. Dat is een verworvenheid, waarop we 
trots mogen zijn, maar tevens een privilege, waarvan alle mensen zouden 
mede moeten profiteren. 
Ik heb elders de oude benauwende vraag gesteld: Waarom moeten kin-
deren meetkunde leren? Sommigen zeggen: omdat meetkunde het ver-
stand oefent. Anderen: omdat meetkunde de kennis is van de ruimte 

29 



waarin wij leven. Of: omdat meetkunde de eerste wetenschap der mens-
heid is geweest. Ik zei: omdat meetkunde als logisch systeem een middel 
is — en wellicht het meest doeltreffende middel — om kinderen te doen 
voelen de macht van de menselijke geest — dat is van hun eigen geest. 
Dergelijke doeleinden zijn met de traditionele onderwijsmethoden niet te 
bereiken. Wat leraren en onderwijzers doen, is de waarden van de cul-
tuur der volwassenen over te dragen op jongeren en zodoende de weg 
naar het avontuur af te snijden. Wanneer wij producenten en niet meer 
consumenten van beschaving willen vormen, zullen we de kinderen moe-
ten leren zelf met hun handen en hoofden te experimenteren. Dat is het 
denkbeeld van veel moderne paedagogen, en in deze' geest heeft bij voor-
beeld Kees Boeke de leerlingen van zijn Werkplaats werkers en de 
leraren medewerkers genoemd. 
Streven we zulke doeleinden na, dan zal ons opvoedingssysteem de totale 
verscheidenheid der menselijke natuur moeten verantwoorden. Onze mid-
delbare scholen bereiden in 't algemeen op de universiteit voor en zijn dus 
op een hoog intellectueel peil ingesteld. Op universitair niveau is vrijwel 
elk onderwijs intellectueel. Middelbaar onderwijs wordt door ongeveer 
tien percent van de jeugd gevolgd, hoger onderwijs door 1-2 %. Maar 
onderwijs is een gewild artikel. Het zal niet lang duren, of bij ons zal —
evenals in Amerika — de overgrote meerderheid der jeugdigen aanspraak 
maken op middelbaar onderwijs en zullen de universiteiten een geweldig 
aangroeiende schare van jongeren moeten verwerken. 
Sinds het begin van deze eeuw is de welvaart in onze streken geweldig 
toegenomen. Men mag zonder veel overdrijving zeggen, dat hier niemand 
meer van honger of kou sterft. We zijn tal van ziekten de baas gewor-
den. de volksgezondheid is goed, het sterftecijfer zeer laag. Zware mis-
drijven zijn zeldzaam geworden, en er heerst veiligheid — althans in tijd 
van vrede. Een ramp zoals de overstroming van 1953 zou in vroeger 
eeuwen honderdduizenden aan levens hebben opgeëist. 
De culturele welvaart is bij de physische ten achter gebleven. Deze ach-
terstand wordt nu snel ingehaald. Er is een hard groeiende vraag naar 
onderwijs en tevens een ernstig te kort aan paedagogen in alle sectoren. 
Lossen we dit probleem niet op, dan gaan we een culturele catastrophe 
tegemoet. Soms denk ik: is het wel de moeite waard, om te peinzen over 
moderne opvoeding en ervoor te ijveren, als er zelfs voor de traditionele 
onderwijsmethoden geen gegadigden zijn om ze te beoefenen? Een ont-
moedigende vraag, waarop echter een vrij eenvoudig antwoord kan wor-
den gegeven. 
Het is een feit, dat onze jeugd weigert, onderwijzer en leraar te worden. 
Ik geloof dat zij gelijk hebben — het is een historisch principe dat de 
jonge generatie gelijk heeft. Wanneer we iets te weten willen komen 
omtrent ons systeem van opvoeding en onderwijs, dan is niemand des-
kundiger dan hij die dit systeem net van nabij heeft leren kennen. Ik 
geef veel om zijn oordeel, en dit oordeel, zoals het uit de beroepskeuze 
blijkt, is apert negatief. 
Wanneer een jongmens moet kiezen tussen de beroepen van koetsier en 
van chauffeur, zal hij wellicht het moderne boven het ouderwetse vak 
prefereren. In onze maatschappij, waar elke nieuwe techniek met be-
kwame spoed in de praktijk wordt gebracht, is opvoeding en onderwijs 
een ouderwets beroep. Ik ben er van overtuigd dat kinderen dit aanvoelen 
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en dat jonge mensen om deze redenen zich tot andere beroepen voelen 
aangetrokken. Willen we meer leraren en onderwijzers hebben — en de 
behoefte is er — dan is de weg, die we moeten inslaan: opvoeding en 
onderwijs te verheffen tot het peil van andere technieken in onze maat-
schappij. 
Opvoeding en onderwijs is geen techniek — zal men zeggen. Dit is juist, 
maar ook de moderne techniek is geen „techniek" meer, d.w.z. niet meer 
een optelsom van enkele vaardigheden en trucs. Wat onze cultuur van 
die van het verleden onderscheidt, is niet een overvloed aan technische 
snufjes, maar een nieuwe mentaliteit. Sinds het einde van de 12e eeuw 
worden steeds meer mensen gegrepen door de geest van de knutselaar en 
uitvinder. Handenarbeid was tot kort geleden een minderwaardige bezig-
heid. Een filosoof maakte zijn handen niet vuil. Maar in het werk van 
baanbrekers zoals Leonardo da Vinci, Galilei, Descartes, Pascal, Huy-
gens, Leibniz, Newton heeft een synthese van filosofie en ambachtelijk 
scheppen de macht van een nieuwe mentaliteit gedemonstreerd. 
Opvoeding en onderwijs is een der laatste sectoren in onze samenleving, 
waar deze experimentele geest nog niet heeft overwonnen. Paedagogiek 
is een reservaat van archaismen — ik begrijp best de jeugdige afkeer om 
in zulk een reservaat te moeten leven en werken. Een jongmens loopt ook 
niet in de kleren van zijn grootvader rond. 
Aristoteles verkondigde, dat een lichaam sneller valt naarmate het zwaar-
der is. Tweeduizend jaar lang hebben de geleerden dit nagepraat. Hoe 
had iemand ook zo onhebbelijk kunnen wezen om een Aristoteles tegen 
te spreken. Galilei waagde het. Hij dacht over Aristoteles' leer na en 
kwam tot de slotsom dat zij niet kon kloppen. In het luchtledig vallen alle 
lichamen even snel. Hij nam proeven en toen bleek, dat hij gelijk had 
en niet Aristoteles. 
Vooroordelen hebben een taai leven, zelfs tegenwoordig nog. Toen 
Röntgen zijn stralen ontdekte, was elkeen ervan overtuigd dat men het 
corpusculair- of golf-karakter van de nieuwe stralen niet kon vaststellen 
met zelfgeritste roosters, zoals men die voor het zichtbare licht gebruikte. 
Daarom nam von Laue zijn toevlucht tot het natuurlijke rooster van een 
kristal, en in alle boeken en op alle colleges werd von Laues proef toe-
gelicht als de enig mogelijke, omdat het met zelfgeritste roosters nu een-
maal niet ging. Tot na verloop van 25 jaren een ongelovige het probeer-
de — en ziedaar, het ging wel. 
Als er één traditie in onze cultuur is, die in ere dient te worden gehouden, 
dan is het die van het non-conformisme. Aan onze universiteiten is thans 
het nonconformisme leidend beginsel, en dit feit alleen verheft onze uni-
versiteiten tot voorbeelden, ondanks vele tekortkomingen. Maar op elk 
lager peil worden de jongeren nog opgevoed tot conformisten. Enkelingen 
zullen zich uit de dwangbuis bevrijden; de anderen zal het onderwijs, dat 
zij hebben ontvangen, schade hebben berokkend. 
Ik beweer niet dat onze paedagogen tegen vernieuwingen gekant zijn. Er 
wordt veel verbeterd, op veel gebieden zijn er goede leerboeken en er 
worden steeds efficiëntere onderwijsmethoden uitgewerkt. Maar soms 
kan een goede methode, een goed leerboek gevaarlijker zijn dan een 
slechte: dan namelijk wanneer zij de practische paedagoog beletten, zijn 
eigen weg te zoeken. Gelukkig ziet men tegenwoordig talrijken, die op 
verkenning uit zijn, en zelfs niet weinigen, die het leerboek vaarwel heb- 
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ben gezegd, met eigen materiaal werken en het in de paedagogische 
praktijk beproeven. 
Hiermee zijn we er echter niet. Immers, zouden we er genoegen mee 
nemen, als onze hoogleraren zelfstandige onderzoekers waren. die hun 
studenten niet dezelfde mate geestelijke zelfstandigheid zouden toestaan? 
Het is onbelangrijk of de leraar en onderwijzer zijn eigen weg zoekt. 
Het enige waar het op aankomt is het verkennerschap van de leerling. 
Natuurlijk moet er leiding zijn, maar leiding mag geen beletsel zijn voor 
avontuur. Men spreekt tegenwoordig vaak van experimenteel onderwijs 
en experimentele scholen. Als deze woorden moeten betekenen, dat de 
leraar of onderwijzer experimenteert, dan is zulk onderwijs even ouder-
wets als elk ander. Het kind moet mogen experimenteren. Het is een 
oud gezegde dat men uit zijn fouten leert — in 't Engels zegt men: by 
trial and error. Inderdaad, de fout is een onmisbare schakel in de didac-
tische methode. In het traditionele systeem is er wel de „error-, maar niet 
de „trial-. De fout is niet het resultaat van een experiment, maar van de 
onjuiste toepassing van een opgelegd en vaak onbegrepen schema. Der-
gelijke fouten zullen de leerlingen ontmoedigen. 
Het is een gevaarlijk ding, kinderen schema's voor het oplossen van pro-
blemen te overhandigen, voor zij in staat zijn deze schema's zelfwerkzaam 
uit te vinden. Dit geldt zelfs t.a.v. mechanische werktuigen. Wanneer 
wij het kind een liniaal, een tekendriehoek, een passer overhandigen 
vóór het zelf uitgevonden heeft hoe men rechte lijnen, rechte hoeken, 
cirkels maakt zonder deze instrumenten, dan berokkenen we kwaad. We 
hebben het kind wegen naar het avontuur afgesneden. Het was heilzamer 
geweest, het kind zelf te laten zoeken en ontdekken, hoe men rechte lijnen 
en rechte hoeken maakt, door papier te vouwen, en hoe men cirkels trekt 
met een punaise en een touwtje. Uitvindingen zijn waardevoller dan 
schema's en patronen. Want zelfvertrouwen is beter dan twijfeling en 
zelfstandigheid beter dan afhankelijkheid. Ik heb mijn voorbeelden uit 
de meetkunde gehaald, want juist daar is het paedagogisch zo belangrijk, 
dat men het kind niet traditionele schema's oplegt; men geve hem de 
kans zelf de meetkunde uit te vinden — immers meetkunde zou als geen 
ander vak een gelegenheid zijn, om kinderen de macht van de menselijke 
geest te doen voelen, de macht van hun eigen geest. 
Op de middelbare school leren de kinderen talrijke abstracte schema's. 
Het is moeilijk geleerde schema's zinvol toe te passen. Wil dit werkelijk 
lukken, dan moet men de kinderen die schema's zelf laten uitvinden. Kin-
deren moeten ook hun problemen zelf uitvinden. Alleen dan kunnen zij 
de noodzaak van een oplossing echt aanvoelen en de middelen en patro-
nen hiervoor scheppen. Voor de methode van „trial and error", van gis-
sen en missen, zijn echte problemen vereist. Een ingewikkelde breuk en 
een zinsontleding zijn geen echte problemen. Want een echt probleem 
bevat meteen ook een criterium, dat vertelt of de poging om het op te 
lossen is gelukt. Een echt probleem is een taak om iets te maken en het 
is opgelost als het gevraagde ding geschapen is. In het traditionele 
systeem is het teken voor een fout een rode streep, dus een oordeel dat 
door de leraar of onderwijzer wordt opgelegd. Als echte problemen moe-
ten worden opgelost, is „fout-  synoniem met „falen-. Falen is iets ern-
stigers dan fouten maken in de traditionele zin, maar een falen kan leiden 
tot een heroriëntering en tot nieuwe pogingen, terwijl een fout geen 
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andere betekenis heeft dan bijvoorbeeld een onregelmatigheid in een 
patroon, die gecorrigeerd moet worden. 
Welke taak is in een vernieuwd opvoedingssysteem voor de leraar weg-
gelegd? Er is geen opvoeding en onderwijs zonder leiding. Wie leiding 
wil geven, moet weten dat hij iets hachelijks onderneemt en dat hij moet 
kunnen luisteren naar het weerklinken van gevoelige snaren in zijn bin-
nenste. Even onmisbaar zijn zekere intellectuele kwaliteiten. De leider 
moet weten waarheen hij leidt. Hij moet een onzichtbare weg te voren 
hebben uitgestippeld. Niet de gemakkelijkste. Want er moeten uitdagin-
gen zijn, er moeten kansen zijn op uitvinding en avontuur. Aan de andere 
kant mag er geen twijfel over bestaan, dat het doel bereikt zal worden. 
Wanneer wij het erover eens zijn, dat dit de taak van de paedagoog is 
en wanneer wij anderen ervan kunnen overtuigen, dat het een moeilijke, 
maar dankbare taak is, zullen we ook genoeg gegadigden voor het beroep 
van onderwijzer en leraar vinden. De reputatie van onderwijzers en 
leraren wordt geschaad door een zekere opinie dat onderwijzen het af-
draaien van traditionele programma's is. We moeten er de nadruk op 
leggen, dat in de didaktiek practisch alle problemen nog open zijn en dat, 
zolang dit het geval is, onderwijs zeker geen vervelende bezigheid kan 
zijn. Onderwijs mag geen cultureel archaisme blijven — wanneer deze 
gedachte veld wint, zullen we ook de onderwijzers en leraren vinden, die 
we nodig hebben. 
Waar ik in bijzonderheden getreden ben, heb ik naar het wiskunde-
onderwijs gekeken. Wilt u deze voorbeelden als zodanig aanvaarden. Ik 
meen, dat in elke andere tak van onderwijs de problemen nog moeilijker 
zijn. De leerstof der wiskunde is gemakkelijker te ontleden dan die van 
het taalonderwijs. Moedertaal en vreemde talen zijn in didaktisch opzicht 
minder verkend dan de wiskunde. De breuk met de traditie is in de beta-
vakken gemakkelijker te voltrekken dan in de alfa-vakken, maar over de 
hele lijn wens ik de stelling te handhaven, dat onderwijs nimmer mag zijn 
de overdracht van culturele tradities. 
Als het juist is, dat elke mens van meet af zijn plaats in de beschaafde 
maatschappij moet bepalen en dat onderwijs en opvoeding hem hierbij 
moeten helpen, dan moet het middelbaar onderwijs rijker geschakeerd 
zijn dan het tegenwoordige. Ik ben er zeker van dat de meerderheid der 
mensen een peil van beschaving kan bereiken dat met het universitaire 
peil vergelijkbaar is. Even zeker is het, dat zij niet op dezelfde gebieden 
met elkaar kunnen wedijveren. Ons onderwijssysteem geeft niet aan alle 
cultureel waardevolle menselijke bekwaamheden dezelfde kansen, zoals 
het eigenlijk zou moeten doen. Wanneer wij allen middelbaar onderwijs 
willen verschaffen — en ik ben ervóór — dan moeten we gereed staan 
met een verscheidenheid van onderwijsprogramma's, die de verscheiden-
heid van de menselijke natuur en cultuur weerspiegelt. 
Er is een romantisch geloof — veelal door het folklorisme gevoed — dat 
in.het verleden cultuur de zaak van iedereen was. Maar zover onze terug-
blik in de geschiedenis reikt, heeft de gewone man nimmer, waar dan ook, 
een aandeel gehad in hogere cultuur. Culturele democratie verdween zo-
dra een beschaving  de grenzen van haar primitiefste stadium overschreed. 
Aristoteles zegt in zijn „Politiek": Zolang de spoelen der spinners zich 
niet vanzelf bewegen, is slavernij onmisbaar. Welnu, sinds anderhalve 
eeuw bewegen de spinnewielen en weefgetouwen zich vanzelf. Vanaf de 
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piramiden zijn de zichtbare en onzichtbare monumenten der menselijke 
beschaving gebouwd door legers van slaven die geen deel hadden in enige 
cultuur. Thans is cultuur in het bereik van iedereen — tenminste zij zou 
het kunnen en dus ook moeten zijn. 
Dit is het grote probleem over de hele wereld, in de hoogst ontwikkelde 
wereldsteden even als in streken waar de mens net uit het stenen tijd-
perk in het onze stapt. Cultuurpessimisten overschatten de gevaren van 
dit proces. Zij beweren, dat culturele democratie het peil verlaagt, maar 
zij geven geen vingerwijzing in de richting van een oplossing. Afgetrok-
ken staren zij naar de mensenscharen als of het grauwe massa's zonder 
individuele nuances waren. Zij zien niet de overvloed van patronen: zo-
veel als er individuen en groepen zijn. In elk geval zien zij één bevoor-
rechte groep over 't hoofd: de jeugd. 
In het verleden omringden grote rijken zich met stenen muren. Onze cul-
tuur wordt niet door geweld, maar door onverschilligheid bedreigd. We 
kunnen het gevaar niet door gezag en geweld keren, maar slechts door 
allen tot deelhebbers in de cultuur te maken. 
In dit grote spel speelt de jeugd de hoofdrol. We zouden de jeugd mis-
schien ons cultuurbezit kunnen opdringen, maar dit zou het einde van 
alle cultuur betekenen. In de laatste eeuwen der Europese geschiedenis 
was het privilege der jeugd te weigeren en verzet te bieden. Goethe heeft 
in talrijke geestige verzen van zijn „Faust-  de traditie over de hekel ge-
haald. Maar op dezelfde plaats wees hij ook de oplossing aan, in de veel 
geciteerde verzen: „Was du ererbt von deinen Viitern hast, erwirb es, urn 
es zu besitzen". 
In de statische beschavingen van het verleden was er geen breuk tussen 
erfenis en bezit. Zoons waren onmondige kinderen zolang hun vader 
leefde, en wanneer de vader stierf, zetten zij zijn leven en werk voort. 
Heden is de erfenis van elk de hele wereld en voor niemand is een af-
zonderlijk part gereserveerd. Bezit is niet meer een toestand, maar een 
continu proces. Opvoeding is leiding geven aan dit proces, en niet: handen 
en hersenen met goed bedoelde gaven vullen. 
Zuigelingen zijn tegen de meeste infectieziekten gedurende enkele maan-
den na hun geboorte immuun. Na het eerste levensjaar moeten hun 
lichaampjes leren zichzelf te verdedigen. De uit het moederlichaam mee-
gebrachte immuniteit gaat verloren: kinderziekten moeten worden onder-
gaan en de lichamen moeten worden geactiveerd en het reactievermogen 
moet worden geoefend. Het beste wat een arts kan doen is het lichaam 
te prikkelen om natuurlijke tegengiften te vormen. 
Kinderen staan aan vele vormen van geestelijke vergiftiging bloot, die 
alleen kunnen worden voorkomen en bestreden door geestelijke activiteit. 
Waardeloze litteratuur- en kunst-produkten van reclame-agenten en cul-
tuurfabrikanten bedreigen de jeugd, niet zozeer omdat zij de natuurlijke 
bronnen van zedelijkheid en smaak verpesten, maar vooral omdat er geen 
geestelijke activiteit is vereist voor hun consumptie. Om dezelfde redenen 
is de speelgoedindustrie een der grote bedreigingen van onze beschaving. 
Aan het jonge kind worden injecties van gemakzucht toegediend en de 
behoefte aan steeds groter doses wordt gewekt. Zo wordt de mens het 
gewillige slachtoffer van elke vorm van demagogie. 
Er is één middel om hem te beschermen: hem tot geestelijke activiteit te 
prikkelen — het doet er niet toe op welk terrein. Een kind, dat kunst en 
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zedelijkheid ontdekt heeft door eigen geestkracht, zal even immuum tegen 
geestelijke besmettingen zijn als zijn lichaam is tegen lichamelijke. 
Geen wezen wordt zo hulpeloos geboren als de mens. Daarom dachten 
filosofen dat de menselijke geest met een tabula rasa begint, met een 
schone lei. Dat is zeker niet het geval. Wel moet de mens tal van licha-
melijke en geestelijke verrichtingen léren, die het dier door het instinct 
zijn gegeven. Dit leren is een langzaam proces dat niet versneld kan wor-
den, wil men geen kwaad doen. Ik denk dat dit het wezenlijk verschil is 
tussen mens en dier. Het gebrek aan instincten en de noodzaak om te 
leren hebben de typisch menselijke situatie geschapen: de vrijheid van 
keuze, van verwerpen en aanvaarden. De natuur, die de dieren met het 
rechtstreeks bruikbare begiftigde, gaf de mens de gelegenheid en de 
taak, zijn erfenis te verwerven, om haar te bezitten. 
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H. S. HAASSE 

OVER TOEKOMST-LITERATUUR 

De periode waarin wij leven wordt beheerst door een groeiend besef van 
beslissende veranderingen in het van oudsher bekende en aanvaarde beeld 
van wereld, mens en maatschappij. Wij schijnen ons te bevinden 
in een overgangsstadium van een in hoofdzaak individueel gerichte be-
staansvorm naar een andere, veel méér omvattende vorm van bestaan. 
Onze tegenwoordige situatie is er een van spanning tussen uitersten. Aan 
de ene kant komen er allerlei nieuwe utopistische vooruitzichten en moge-
lijkheden van ongekende omvang binnen ons bereik, anderzijds is het 
gevaar, dat de mens de controle over het gebeuren verliest, en dat de 
mensheid ten onder gaat in een geweldige catastrofe, nog nooit zo actueel 
geweest als juist nu. Het al naar gelang van de omstandigheden vage of 
acute besef van deze toestand doordringt alles, en uit zich in onzekerheid, 
angst, verwarring, in het gevoel geconfronteerd te worden met het para-
doxale en absurde. Sinds de middeleeuwen voltrekken zich diepgaande 
veranderingen in de mens en in de wijze waarop die mens zijn werkelijk-
heid waarneemt en ondergaat, ja, ook in de „werkelijkheid" zelf. Er is bij 
de hedendaagse (westerse) mens sprake van een toenemende vervreem-
ding van de werkelijkheid; misschien is het beter te zeggen: van zijn eigen 
mens-zijn, en van het „menselijke" in het algemeen. Het functionele deel 
van de persoonlijkheid, dat wil zeggen het deel waarmee de mens betrok-
ken is bij de maatschappij in z'n collectieve aspecten, zijn rol dus als rader-
tje in het grote onpersoonlijke apparaat, dreigt onder druk van de groei-
ende macht van het groepsleven steeds groter te worden, terwijl het zuiver 
individuele „menselijke" deel voortdurend slinkt. Men kan steeds moei-
lijker met zichzelf alléén zijn, men wordt in toenemende mate een ge-
woonte-wezen, dat zich laat leiden door van buitenaf opgelegde regels, 
men kan moeilijk een directe, persoonlijke verhouding vinden tot andere 
mensen, dingen en verschijnselen. Zo ontstaat er een uit onmacht geboren, 
alles aantastende onverschilligheid, die eigenlijk een vorm van zelfbehoud 
is. Door zichzelf buiten de dingen te plaatsen, door deze op een „techni-
sche'', on-persoonlijke manier te benaderen, kan men zich beveiligen tegen 
het razende tempo en het mechanische karakter van het leven, en in 
het ergste geval tegen onrecht, achtervolging, de verschrikkingen van 
oorlog en marteling, al die zaken die in onze tijd zo verbijsterend „werke-
lijk" zijn. Daarbij komt dan nog de geweldige toename van mensen op de 
aarde, en de snelle ontwikkeling van de communicatiemiddelen, waardoor 
alle indrukken verduizendvoudigd worden. Voor het eerst in de wereld-
geschiedenis begint het leven een universeel patroon te volgen, dat voor-
lopig nog bepaald wordt door tamelijk abstracte normen, door weten-
schappelijke en technische factoren, door industrieële productie en door 
gewoonten en „modes-  die een commerciële basis hebben. Zo ontstaat 
alom het verlammende gevoel, dat er voor een mens geen vrije keuze 
meer mogelijk is. Verantwoordelijkheidsbesef, moreel onderscheidingsver-
mogen, creativiteit, allerlei in wezen persoonlijke instellingen ten opzichte 
van medemens en wereld, slijten weg. 
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Kon de vooruitstrevende mens van Renaissance en Verlichting nog over-
tuigd zijn van de mogelijkheid tot evolutie naar een betere wereld, dank 
zij het vernuft en de rede en een fundamentele menselijke goedheid, kon 
de negentiende-eeuwer nog geloven in een louter heilzame ontwikkeling 
van de techniek in dienst der mensheid, en kon hij, zonder zich te com- 
promitteren of al te naïef te schijnen, als ideaal een positief materialistisch 
wereldbeeld belijden, kortom, kon hij zich een intellectueel en moreel op-
timisme veroorloven, tegenwoordig wijzen zelfs de nuchterste wetenschap-
pelijke theorieën in de richting van het inzicht, dat een zuiver rationele 
interpretatie van leven en wereld niet geldig is, en dat het evenwicht 
tussen intuïtief en verstandelijk denken (dat sedert de Renaissance in 
toenemende mate verstoord is) hersteld dient te worden. Wat we om ons 
heen waarnemen, blijkt niet langer vanuit een deterministisch standpunt 
te benaderen, maar geladen met onbeperkte mogelijkheden; het heelal is 
„probabilistisch-. 
Dit alom gesignaleerde herkennen van elementen van onzekerheid, onvol-
ledigheid en irrationaliteit in de wereld, is een verschijnsel, vergelijkbaar 
mèt, en van niet minder vèrstrekkende invloed op ons denken dan, het 
begrip voor het onbewuste, voor de irrationele componenten in ons gedrag 
en gedachtenleven, dat sedert het baanbrekende werk van Freud moge-
lijk geworden is. Duidelijk manifesteert zich een tendens om 's mensen 
macht tot absolute zelfbeschikking en tot beheersing van wat hem omringt, 
in twijfel te trekken, en om achter termen als „evolutie", „zegenbrengen-
de rol van techniek", „glorie van het menselijk vernuft" enz., grote vraag-
tekens te plaatsen. Immers, wie oren heeft om te horen en ogen om te 
zien, kan deze „retreat from reason" overal waarnemen; in het maatschap-
pelijk leven, met z'n massale behoefte aan sensatie, aan rhythme en eroti-
sche prikkels, in wezen allemaal primitieve vormen van extase, van op-
gaan-in-een-geheel (die door het afnemen van de „gelovigheid" nu buiten 
kerk en ritueel gezocht worden); in de neiging tot kuddevorming, tot het 
zich totalitair laten regeren (eigenlijk altijd gevolg van innerlijke onzeker-
heid en angst, en van onmacht tot zèlf kiezen en beslissen); in vele uitin-
gen van kunst ook, die gericht zijn op het wekken van een besef van 
relativiteit van het menselijke ten opzichte van het buiten-menselijke. De 
functie van de mens, de betekenis van het „humane" zijn opnieuw open 
vragen. De mens weet niet meer wie en wat hij is, hij begint in toenemen-
de mate te beseffen dat hij deel uitmaakt van een heelal vol raadselen. Het 
„uitvinden-  van nieuwe waarden, van een zin, en het verkennen van dat 
plotseling weer zeer geheimzinnige wereldbeeld, zijn op het ogenblik zo-
wel metaphysica als huis-tuin- en keukenaangelegenheid. Het gewoonste 
en het meest ongewone blijken aan elkaar te grenzen. Theorieën en syste-
men, „logica" in het algemeen, wekken weerzin, of stuiten op volstrekte 
onverschilligheid. Er heersen duidelijke vermoeidheid en lusteloosheid ten 
aanzien van „de wereld"; vrijwel niemand gelooft meer echt, dat hij wer-
kelijk invloed zou kunnen uitoefenen op de gang van zaken, of dat er een 
direct verband bestaat tusen zijn wensen en behoeften en wat er uitein-
delijk gebeurt. 
Dit is een zeer vluchtige schets van de achtergrond waartegen de heden-
daagse „toekomstlitteratuur" (waartoe ook de science-fiction behoort) 
gezien zou moeten worden. Toekomst-verbeeldingen, typische verschijn-
selen van overgangstijdperken, zijn altijd een verkapte vorm geweest voor 
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gaan-in-een-geheel (die door het afnemen van de „gelovigheid" nu buiten 
kerk en ritueel gezocht worden); in de neiging tot kuddevorming, tot het 
zich totalitair laten regeren (eigenlijk altijd gevolg van innerlijke onzeker-
heid en angst, en van onmacht tot zèlf kiezen en beslissen); in vele uitin-
gen van kunst ook, die gericht zijn op het wekken van een besef van 
relativiteit van het menselijke ten opzichte van het buiten-menselijke. De 
functie van de mens, de betekenis van het „humane-  zijn opnieuw open 
vragen. De mens weet niet meer wie en wat hij is, hij begint in toenemen-
de mate te beseffen dat hij deel uitmaakt van een heelal vol raadselen. Het 
,.uitvinden" van nieuwe waarden, van een zin, en het verkennen van dat 
plotseling weer zeer geheimzinnige wereldbeeld, zijn op het ogenblik zo-
wel metaphysica als huis-tuin- en keukenaangelegenheid. Het gewoonste 
en het meest ongewone blijken aan elkaar te grenzen. Theorieën en syste-
men, „logica" in het algemeen, wekken weerzin, of stuiten op volstrekte 
onverschilligheid. Er heersen duidelijke vermoeidheid en lusteloosheid ten 
aanzien van „de wereld"; vrijwel niemand gelooft meer echt, dat hij wer-
kelijk invloed zou kunnen uitoefenen op de gang van zaken, of dat er een 
direct verband bestaat tusen zijn wensen en behoeften en wat er uitein-
delijk gebeurt. 
Dit is een zeer vluchtige schets van de achtergrond waartegen de heden-
daagse „toekomstlitteratuur-  (waartoe ook de science-fiction behoort) 
gezien zou moeten worden. Toekomst-verbeeldingen, typische verschijn-
selen van overgangstijdperken, zijn altijd een verkapte vorm geweest voor 
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kritiek of satyre op de onbevredigende eigen tijd, of boden een middel om 
uit die eigen tijd weg te vluchten in een visioen, zoals ook hun jongere 
tegenhanger, de historische roman. Het merkwaardige is, dat voor 1900 
(grof geschat) toekomstbeelden bijna altijd utopieën waren. De lijn loopt 
over alle niveaus, van filosofische verhandeling tot avonturen-roman en 
politiek pamflet: utopie — utopie is „toekomst" — toekomst is allesbe-
halve „utopisch" — de modernste, van de „toekomst"-idee losgemaakte 
science-fiction. 
Plato schreef zijn „Politeia" en zijn (slechts gedeeltelijk overgebleven) 
„Atlantis" in reactie op het verval van Athene na de peloponnesische 
oorlog. In de hellenistische tijd schijnen er utopistische fantasiën geweest 
te zijn, in navolging van Plato's werk, ongetwijfeld voortgekomen uit een 
verlangen naar paradijselijke rust en onschuld. De Romeinen (opgaande 
in de bouw van hun imperium) en de middeleeuwers (verzonken in hun 
geloof, dat de hemel als mogelijke toekomst beloofde) hebben geen specu- 
laties

, 
 over andere of betere werelden voortgebracht. Thomas More s 

„Utopia" (waaraan een heel litteratuur-genre zijn naam ontleend heeft) 
is een ironische schildering van een staat waar de mensen leven zonder 
de beperkingen die het Engeland van Hendrik VIII de schrijver oplegde. 
Met de Renaissance begint de lange rij van fantasiën over betere werelden 
en gelukzaliger oorden, ontwerpen van de ideale staat en de ideale cul-
tuur, veelal door de auteurs in verhaal-vorm gegoten om beschermd te zijn 
tegen mogelijke vervolging wegens kritiek op hun regering en maatschap-
pij. Zo komen wij via scheppingen uit de 17e en 18e eeuw, een Christia-
nopolis, een Civitas Solis, een Nieuw Atlantis, Macaria, Oceana, Naudé-
ly, waarin het toekomst-element geleidelijk een rol begint te spelen, tot 
onvervalste toekomst-romans van de 19e eeuw als „The coming Race" 
van Edward Bulwer Lytton, Bellamy's „Looking Backward" (vanuit het 
jaar 2000!) en Mantegazza's „Anno 3000". Al deze werken hebben 
uiteindelijk tot doel het beeld te ontwerpen van een wereld waarin door 
een rechtvaardiger maatschappij-vorm ellende en kwaad zullen vermin-
deren of verdwijnen; allen zijn zij a.h.w. een leiddraad voor de menselijke 
vooruitgang. Waar de historische roman in de eerste plaats „roman" pleegt 
te zijn (en dat maar al te vaak ten koste van de geschiedenis!) leent de 
beschrijving van een Utopia zich bij uitstek tot wijsgerige, staatkundige 
en moralistische uitweidingen, met het gevolg dat het verhalende, of zelfs 
litteraire karakter op de achtergrond raakt vergeleken bij het didactische. 
De kwaliteit van deze geschriften staat of valt met het niveau van de 
politieke of filosofische denkbeelden die er aan ten grondslag liggen. De 
echte utopie en de utopische toekomstroman komen altijd voort uit een 
onwankelbaar geloof in vooruitgang en verbetering, uit een felle drang 
tot hervorming. Bovendien is de geschetste betere wereld van later of van 
ergens anders, altijd statisch. Aan deze voorstelling van een toekomst 
waarin alles klopt, alles voorgoed geregeld en geordend is, en waar 
eeuwigdurende vrede en geluk heersen, heeft H. G. Wells een einde ge-
maakt. In zijn „A modern Utopia" (1905) meent hij op wetenschappe-
lijke gronden te kunnen aantonen dat een statische ideale wereld on-
mogelijk is, aangezien verandering tot het wezen van de mens behoort, die 
veranderingen nooit systematisch zijn, en bovendien het hele leven één 
groot raadsel is. Het nieuwe Utopia van Wells is geen permanente staat-
van-zijn, maar een fase, die leidt tot een lange reeks van verdere ontwik- 
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kritiek of satyre op de onbevredigende eigen tijd, of boden een middel om 
uit die eigen tijd weg te vluchten in een visioen, zoals ook hun jongere 
tegenhanger, de historische roman. Het merkwaardige is, dat voor 1900 
(grof geschat) toekomstbeelden bijna altijd utopieën waren. De lijn loopt 
over alle niveaus, van filosofische verhandeling tot avonturen-roman en 
politiek pamflet: utopie — utopie is „toekomst" — toekomst is allesbe-
halve „utopisch" — de modernste, van de „toekomst"-idee losgemaakte 
science-fiction. 
Plato schreef zijn „Politeia" en zijn (slechts gedeeltelijk overgebleven) 
„Atlantis" in reactie op het verval van Athene na de peloponnesische 
oorlog. In de hellenistische tijd schijnen er utopistische fantasiën geweest 
te zijn, in navolging van Plato's werk, ongetwijfeld voortgekomen uit een 
verlangen naar paradijselijke rust en onschuld. De Romeinen (opgaande 
in de bouw van hun imperium) en de middeleeuwers (verzonken in hun 
geloof, dat de hemel als mogelijke toekomst beloofde) hebben geen specu- 
laties
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 over andere of betere werelden voortgebracht. Thomas More s 

„Utopia" (waaraan een heel litteratuur-genre zijn naam ontleend heeft) 
is een ironische schildering van een staat waar de mensen leven zonder 
de beperkingen die het Engeland van Hendrik VIII de schrijver oplegde. 
Met de Renaissance begint de lange rij van fantasiën over betere werelden 
en gelukzaliger oorden, ontwerpen van de ideale staat en de ideale cul-
tuur, veelal door de auteurs in verhaal-vorm gegoten om beschermd te zijn 
tegen mogelijke vervolging wegens kritiek op hun regering en maatschap-
pij. Zo komen wij via scheppingen uit de 17e en 18e eeuw, een Christia-
nopolis, een Civitas Solis, een Nieuw Atlantis, Macaria, Oceana, Naudé-
ly, waarin het toekomst-element geleidelijk een rol begint te spelen, tot 
onvervalste toekomst-romans van de 19e eeuw als „The coming Race" 
van Edward Bulwer Lytton, Bellamy's „Looking Backward" (vanuit het 
jaar 2000!) en Mantegazza's „Anno 3000". Al deze werken hebben 
uiteindelijk tot doel het beeld te ontwerpen van een wereld waarin door 
een rechtvaardiger maatschappij-vorm ellende en kwaad zullen vermin-
deren of verdwijnen; allen zijn zij a.h.w. een leiddraad voor de menselijke 
vooruitgang. Waar de historische roman in de eerste plaats „roman" pleegt 
te zijn (en dat maar al te vaak ten koste van de geschiedenis!) leent de 
beschrijving van een Utopia zich bij uitstek tot wijsgerige, staatkundige 
en moralistische uitweidingen, met het gevolg dat het verhalende, of zelfs 
litteraire karakter op de achtergrond raakt vergeleken bij het didactische. 
De kwaliteit van deze geschriften staat of valt met het niveau van de 
politieke of filosofische denkbeelden die er aan ten grondslag liggen. De 
echte utopie en de utopische toekomstroman komen altijd voort uit een 
onwankelbaar geloof in vooruitgang en verbetering, uit een felle drang 
tot hervorming. Bovendien is de geschetste betere wereld van later of van 
ergens anders, altijd statisch. Aan deze voorstelling van een toekomst 
waarin alles klopt, alles voorgoed geregeld en geordend is, en waar 
eeuwigdurende vrede en geluk heersen, heeft H. G. Wells een einde ge-
maakt. In zijn „A modern Utopia" (1905) meent hij op wetenschappe-
lijke gronden te kunnen aantonen dat een statische ideale wereld on-
mogelijk is, aangezien verandering tot het wezen van de mens behoort, die 
veranderingen nooit systematisch zijn, en bovendien het hele leven één 
groot raadsel is. Het nieuwe Utopia van Wells is geen permanente staat-
van-zijn, maar een fase, die leidt tot een lange reeks van verdere ontwik- 
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kritiek of satyre op de onbevredigende eigen tijd, of boden een middel om 
uit die eigen tijd weg te vluchten in een visioen, zoals ook hun jongere 
tegenhanger, de historische roman. Het merkwaardige is, dat vóór 1900 
(grof geschat) toekomstbeelden bijna altijd utopieën waren. De lijn loopt 
over alle niveaus, van filosofische verhandeling tot avonturen-roman en 
politiek pamflet: utopie — utopie is _toekomst" — toekomst is allesbe-
halve „utopisch" — de modernste, van de „toekomst''-idee losgemaakte 
science-fiction. 
Plato schreef zijn „Politeia" en zijn (slechts gedeeltelijk overgebleven) 
„Atlantis" in reactie op het verval van Athene na de peloponnesische 
oorlog. In de hellenistische tijd schijnen er utopistische fantasiën geweest 
te zijn, in navolging van Plato's werk, ongetwijfeld voortgekomen uit een 
verlangen naar paradijselijke rust en onschuld. De Romeinen (opgaande 
in de bouw van hun imperium) en de middeleeuwers (verzonken in hun 
geloof, dat de hemel als mogelijke toekomst beloofde) hebben geen specu- 
laties over andere of betere werelden voortgebracht. Thomas More's 
„Utopia" (waaraan een heel litteratuur-genre zijn naam ontleend heeft) 
is een ironische schildering van een staat waar de mensen leven zónder 
de beperkingen die het Engeland van Hendrik VIII de schrijver oplegde. 
Met de Renaissance begint de lange rij van fantasiën over betere werelden 
en gelukzaliger oorden, ontwerpen van de ideale staat en de ideale cul-
tuur, veelal door de auteurs in verhaal-vorm gegoten om beschermd te zijn 
tegen mogelijke vervolging wegens kritiek op hun regering en maatschap-
pij. Zo komen wij via scheppingen uit de 17e en 18e eeuw, een Christia-
nopolis, een Civitas Solis, een Nieuw Atlantis, Macaria, Oceana, Naudé-
ly, waarin het toekomst-element geleidelijk een rol begint te spelen, tot 
onvervalste toekomst-romans van de 19e eeuw als „The coming Race" 
van Edward Bulwer Lytton, Bellamy's „Looking Backward" (vanuit het 
jaar 2000!) en Mantegazza's „Anno 3000". Al deze werken hebben 
uiteindelijk tot doel het beeld te ontwerpen van een wereld waarin door 
een rechtvaardiger maatschappij-vorm ellende en kwaad zullen vermin-
deren of verdwijnen; allen zijn zij a.h.w. een leiddraad voor de menselijke 
vooruitgang. Waar de historische roman in de eerste plaats „roman" pleegt 
te zijn (en dat maar al te vaak ten koste van de geschiedenis!) leent de 
beschrijving van een Utopia zich bij uitstek tot wijsgerige, staatkundige 
en moralistische uitweidingen, met het gevolg dat het verhalende, of zelfs 
litteraire karakter op de achtergrond raakt vergeleken bij het didactische. 
De kwaliteit van deze geschriften staat of valt met het niveau van de 
politieke of filosofische denkbeelden die er aan ten grondslag liggen. De 
echte utopie en de utopische toekomstroman komen altijd voort uit een 
onwankelbaar geloof in vooruitgang en verbetering, uit een felle drang 
tot hervorming. Bovendien is de geschetste betere wereld van later of van 
ergens anders, altijd statisch. Aan deze voorstelling van een toekomst 
waarin alles klopt, alles voorgoed geregeld en geordend is, en waar 
eeuwigdurende vrede en geluk heersen, heeft H. G. Wells een einde ge-
maakt. In zijn „A modern Utopia" (1905) meent hij op wetenschappe-
lijke gronden te kunnen aantonen dat een statische ideale wereld on-
mogelijk is, aangezien verandering tot het wezen van de mens behoort, die 
veranderingen nooit systematisch zijn, en bovendien het hele leven één 
groot raadsel is. Het nieuwe Utopia van Wells is geen permanente staat-
van-zijn, maar een fase, die leidt tot een lange reeks van verdere ontwik- 
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kelingsstadia. Alles is voortdurend in beweging; het betere wordt pas ge-
leidelijk gewonnen uit de strijd tegen rampen, plagen, ziekte en dood. 
Toch blijft Wells hier nog 19e eeuwer, met een vast geloof in de uitein-
delijke triomf van de menselijke rede en het menselijk fatsoen. In dit op-
zicht onderscheidt hij zich niet van Jules Verne, wiens voorstelling van de 
mens als in wezen honorabel en raisonnabel geen negatieve uitkomst 
duldt in het herhaaldelijk door hem in zijn romans aan de orde gestelde 
( toekomst) probleem van de mens en zijn macht-door-techniek. Zijn hel-
den zijn gentlemen, die zichzelf weten te beheersen — óf zij gaan, mèt 
hun overmoed en hun uitvindingen te gronde, vóór zij hun medemensen 
werkelijk schade kunnen berokkenen. Later in zijn leven schijnt Wells 
veel van zijn vroegere optimisme herroepen te hebben; hij heeft toen ver-
klaard, dat hij afgaande op de stand der wetenschap van dat ogenblik, 
het einde van de menselijke geschiedenis en van het menselijke leven 
nabij achtte: wel een radikaal afscheid van Utopia. Men heeft Wells' 
„Modern Utopia" een mijlpaal op het gebied van de toekomstroman ge-
noemd, die het einde van de traditionele toekomstroman markeert. Ande-
ren zien dat punt al eerder, en wel bij Samuel Butlers' „Erewhon", dat in 
1872 verscheen. Dit merkwaardige, in de laatste tijd herontdekte boek is 
veeleer een bijtende satyre op het Victoriaanse Engeland, dan een beeld 
van een ideale wereld. Wat het juist vandaag de dag zo boeiend maakt, 
zijn Butlers sceptische liberale instelling, en het feit dat hij in „Erewhon" 
afrekent met het 19e eeuwse denken. Erewhon (van achter naar voren 
gelezen: Nowhere) is een onbekend land, gelegen aan gene zijde van on-
overkomelijk geachte bergen; een rijk, waar alles andersóm is, b.v.: mis-
dadigers worden er verpleegd, zieken gestraft, men gelooft er niet in een 
hiernamaals, maar in een hiervóórmaals. De toestanden en gewoonten 
in Erewhon zijn vreemd, soms absurd, maar niet vreemder of absurder 
dan het z.g. „gewone" alledaagse leven in Londen anno 1870. Het origi-
nele van ,.Erewhon" is, dat Butler de lezer op deze manier de mateloze 
vreemdheid van het bestaan suggereert, die tot de typisch 20e eeuwse ge-
waarwordingen behoort. In een door een Erewhonse geleerde geschreven 
verhandeling stelt Butler het probleem van de techniek aan de orde; ook 
hier slechts schijnbaar ad absurdum. Hij komt tot merkwaardig „moderne" 
conclusies en moderne schrikbeelden, als bijvoorbeeld dat van de auto-
nome machine, en van de mens, die in symbiose met die machine of als 
slaaf van de machine, leeft. In dit hoofstuk, dat „Het boek der machines" 
heet, worden problemen opgeworpen, die uit de science-fiction van na de 
tweede wereldoorlog niet meer weg te denken zijn: — Eens was de wereld 
zonder mensen, zonder de vormen van leven en bewustzijn die wij nu 
kennen; waarom zouden er niet nog andere, onbekende vormen van leven 
en bewustzijn mogelijk zijn? Het feit, dat machines nu nog geen bewust-
zijn hebben, wil niet zeggen dat ze het nooit zullen bezitten. Vergelijk de 
langzame, geleidelijke ontwikkeling van dierlijk en plantaardig leven met 
de snelle ontwikkeling van de machine, die nog maar zo kort bestaat. 
Misschien beleven wij nu de opkomst van een nieuwe vorm van leven: de 
„hogere machine". Waar begint, waar eindigt bewustzijn? Is er wel een 
grens te trekken? Is niet alles met alles verweven? Ook in z.g. lagere 
levensvormen vinden we een proces dat we ergens „bewustzijn" zouden 
kunnen noemen. De mens is tenslotte niet de maatstaf van alle dingen. 
Wat wij mensen niet kunnen waarnemen of begrijpen, kan daarom nog 
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zicht onderscheidt hij zich niet van Jules Verne, wiens voorstelling van de 
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hun overmoed en hun uitvindingen te gronde, vóór zij hun medemensen 
werkelijk schade kunnen berokkenen. Later in zijn leven schijnt Wells 
veel van zijn vroegere optimisme herroepen te hebben; hij heeft toen ver-
klaard, dat hij afgaande op de stand der wetenschap van dat ogenblik, 
het einde van de menselijke geschiedenis en van het menselijke leven 
nabij achtte: wel een radikaal afscheid van Utopia. Men heeft Wells' 
„Modern Utopia" een mijlpaal op het gebied van de toekomstroman ge-
noemd, die het einde van de traditionele toekomstroman markeert. Ande-
ren zien dat punt al eerder, en wel bij Samuel Butlers' „Erewhon", dat in 
1872 verscheen. Dit merkwaardige, in de laatste tijd herontdekte boek is 
veeleer een bijtende satyre op het Victoriaanse Engeland, dan een beeld 
van een ideale wereld. Wat het juist vandaag de dag zo boeiend maakt, 
zijn Butlers sceptische liberale instelling, en het feit dat hij in „Erewhon" 
afrekent met het 19e eeuwse denken. Erewhon (van achter naar voren 
gelezen: Nowhere) is een onbekend land, gelegen aan gene zijde van on-
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in Erewhon zijn vreemd, soms absurd, maar niet vreemder of absurder 
dan het z.g. „gewone" alledaagse leven in Londen anno 1870. Het origi-
nele van „Erewhon" is, dat Butler de lezer op deze manier de mateloze 
vreemdheid van het bestaan suggereert, die tot de typisch 20e eeuwse ge-
waarwordingen behoort. In een door een Erewhonse geleerde geschreven 
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conclusies en moderne schrikbeelden, als bijvoorbeeld dat van de auto-
nome machine, en van de mens, die in symbiose met die machine of als 
slaaf van de machine, leeft. In dit hoofstuk, dat „Het boek der machines" 
heet, worden problemen opgeworpen, die uit de science-fiction van na de 
tweede wereldoorlog niet meer weg te denken zijn: — Eens was de wereld 
zonder mensen, zonder de vormen van leven en bewustzijn die wij nu 
kennen; waarom zouden er niet nog ándere, onbekende vormen van leven 
en bewustzijn mogelijk zijn? Het feit, dat machines nu nog geen bewust-
zijn hebben, wil niet zeggen dat ze het nooit zullen bezitten. Vergelijk de 
langzame, geleidelijke ontwikkeling van dierlijk en plantaardig leven met 
de snelle ontwikkeling van de machine, die nog maar zo kort bestaat. 
Misschien beleven wij nu de opkomst van een nieuwe vorm van leven: de 
„hogere machine". Waar begint, waar eindigt bewustzijn? Is er wel een 
grens te trekken? Is niet alles met alles verweven? Ook in z.g. lagere 
levensvormen vinden we een proces dat we ergens „bewustzijn" zouden 
kunnen noemen. De mens is tenslotte niet de maatstaf van alle dingen. 
Wat wij mensen niet kunnen waarnemen of begrijpen, kan daarom nog 
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kelingsstadia. Alles is voortdurend in beweging; het betere wordt pas ge-
leidelijk gewonnen uit de strijd tegen rampen, plagen, ziekte en dood. 
Toch blijft Wells hier nog 19e eew.ver, met een vast geloof in de uitein-
delijke triomf van de menselijke rede en het menselijk fatsoen. In dit op-
zicht onderscheidt hij zich niet van Jules Verne, wiens voorstelling van de 
mens als in wezen honorabel en raisonnabel geen negatieve uitkomst 
duldt in het herhaaldelijk door hem in zijn romans aan de orde gestelde 
( toekomst) probleem van de mens en zijn macht-door-techniek. Zijn hel-
den zijn gentlemen, die zichzelf weten te beheersen — eif zij gaan, mèt 
hun overmoed en hun uitvindingen te gronde, vóór zij hun medemensen 
werkelijk schade kunnen berokkenen. Later in zijn leven schijnt Wells 
veel van zijn vroegere optimisme herroepen te hebben; hij heeft toen ver-
klaard, dat hij afgaande op de stand der wetenschap van dat ogenblik, 
het einde van de menselijke geschiedenis en van het menselijke leven 
nabij achtte: wel een radikaal afscheid van Utopia. Men heeft Wells' 
,,Modern Utopia" een mijlpaal op het gebied van de toekomstroman ge-
noemd, die het einde van de traditionele toekomstroman markeert. Ande-
ren zien dat punt al eerder, en vel bij Samuel Butlers' „Erewhon", dat in 
1872 verscheen. Dit merkwaardige, in de laatste tijd herontdekte boek is 
veeleer een bijtende satyre op het Victoriaanse Engeland, dan een beeld 
van een ideale wereld. 'Wat het juist vandaag de dag zo boeiend maakt, 
zijn Butlers sceptische liberale instelling, en het feit dat hij in „Erewhon" 
afrekent met het 19e eeuwse denken. Erewhon (van achter naar voren 
gelezen: No..vhere) is een onbekend land, gelegen aan gene zijde van on-
overkomelijk geachte bergen; een rijk, waar alles andersóm is, b.v.: mis-
dadigers worden er verpleegd, zieken gestraft, men gelooft er niet in een 
hiernamaals, maar in een hiervóórmaals. De toestanden en gewoonten 
in Erewhon zijn vreemd, soms absurd, maar niet vreemder of absurder 
dan het z.g. „gewone" alledaagse leven in Londen anno 1870. Het origi-
nele van „Erewhon-  is, dat Butler de lezer op deze manier de mateloze 
vreemdheid van het bestaan suggereert, die tot de typisch 20e eeuwse ge-
waarwordingen behoort. In een door een Erewhonse geleerde geschreven 
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wel bestáán. Is soms niet iedere gewaarwording van chemische en mecha-
nische oorsprong? Is dat wat wij .,geestelijk" noemen, misschien alleen 
maar een subtiele innerlijke evenwichtsstoornis? Zouden we niet kunnen 
zeggen, dat de mens uit een oneindig groot aantal mechanismen bestaat, 
dat hij een organisatie is? En is de hogere machine niet een nieuwe vorm 
van organisatie, vóórbestemd om uiteindelijk de mens te overvleugelen, 
die dan zijn parasiet zal worden? Ja, verklaart de Erewhonse hoogge-
leerde tenslotte: ,.Man's very soul is due to machines". 
Qua mentaliteit staat „Erewhon" dichter bij de lezer van 1959 dan het 
werk van Wells, die in zijn toekomstverhalen gedurfde technische vindin-
gen ten tonele voert, maar waar het zijn conceptie van menselijk leven 
betreft, nergens de grenzen van het traditioneel-humane te buiten gaat. 
De toekomst-romans van de 20e eeuw mogen, om de redenen die ik in 
het begin van dit stuk heb getracht aan te geven, geen utopieën meer 
heten. Veel van de _vrijheid", technische vorderingen en sociale verbete-
ringen die in utopieën van vroeger tijden als waarborgen voor eeuwige 
gelukzaligheid werden voorgesteld is inmiddels werkelijkheid geworden, 
maar het essentiële probleem blijft onveranderd voortbestaan. De enkeling, 
die na 1920 een toekomstige betere wereld of het streven daarnaar, serieu,s,  
beschrijft, staat meestal geheel buiten de werkelijkheid. „Brood en wijn" 
van Silone (bitter beeld van het nu en hier van Italië tussen twee wereld-
oorlogen) of de romans van de St. Exupéry ( „de mens draagt mede-ver-
antwoordelijkheid voor al wat leeft en in wording is, en waaraan hij mee 
helpt bouwen"), houden zich op veel reëlere wijze met de toekomst bezig, 
dan een „toekomst"-roman als bijvoorbeeld ,.Cosmopolis" van R. Crofts-
Brooke, dat een ideaal opleidingsinstituut voor betere mensen op een 
bergtop ergens in Zwitserland tot onderwerp heeft. 
Voorzover schrijvers van de 20e eeuw in hun werk toekomstverbeeldingen 
geven, doen zij dat vanuit een groeiend kritische en pessimistische instel-
ling jegens mens en wereld. Hun toekomst is de afschuw-wekkende kon-
sekwentie van toestanden en tendenzen, die in het heden waarneembaar 
zijn. Vaak krijgt in de hoofdfiguren van dergelijke verhalen — meestal 
zijn dat „buitenstaanders" — het laatste, verdrukte restant ware mense-
lijkheid gestalte, dat in opstand komt tegen de gemechaniseerde, gesterili-
seerde, verstarde, ont-menselijkte wereld waarin het leven moet. Dit 
motief is uitgewerkt o.a. door E. M. Forster in een verhaal „The Machine 
stops" (Collected Short Stories). De wereld is, tengevolge van een 
eeuwenlang hardnekkig streven naar vooruitgang door techniek, gewor-
den tot een gigantische leef-machine, een ondergronds enorm ingewikkeld 
complex van machine-kamers, tunnels en woon-cellen. Deze „machine" 
dient het welzijn in de zin van comfort, de ontwikkeling in de zin van fei-
tenkennis, maar doet dat zó drastisch, dat de mens volslagen afhankelijk 
is geworden en buiten het beschermende moeder-apparaat zelfs niet ade-
men kan. Hij hoeft niets meer te doen, voor niets meer zelf te zorgen, 
niets meer uit te vinden of te ontdekken, alle kennis staat „ingeblikt" tot 
zijn beschikking voor het maken van ontelbare zinloze combinaties. „Be-
ware of first hand ideas!" luidt het parool. De mens is geheel van z'n 
lichaam en van de natuurlijke functies vervreemd, hij leeft fysiek kwets-
baar, eenzaam, als een weekdier ingekapseld in zijn van alle gemakken en 
technische snufjes voorziene wooncel. Een jonge man komt in opstand 
tegen dit on-menselijke bestaan en tegen de blindelings regulerende ma- 
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chine. Hij ontdekt de oppervlakte van de aarde, het bestaan van andere 
rebellen, die daar ergens tussen bomen en water, onder de open hemel, 
hun leven van uitgestotenen leiden. De machine, eeuwenlang autonoom, 
maar niet feilloos en onuitputtelijk, gaat haperen en stopt tenslotte geheel; 
de hulpeloze cel-bewoners komen om in hun verduisterde, inéénstortende 
wereld. 
Een rebel is ook Bernard Marx uit „Brave New World" van Aldous 
Huxley. In deze bittere satyre worden ons eveneens de rampzalige ge-
volgen geschilderd van een al te drastisch ingrijpen van hogerhand in het 
menselijke leven met de bedoeling dit gelukkiger te maken. Men condi-
tioneert de mens reeds in zijn embryonale staat, in de flessen van het 
laboratorium, en later, na de geboorte, in de kinderjaren, door hypnopae-
die. Voelen, vragen, twijfelen, denken, maken ongelukkig — al die bij 
uitstek menselijke innerlijke bewegingen worden in de kiem gesmoord. 
De mens is van de noodzaak tot kiezen en verantwoordelijkheid dragen 
verlost, want de impuls tot zèlf beslissen is uitgebannen. „God" en de 
irrationele diepten van het leven zijn afgeschaft. Men zweert bij „Our 
Freud" of „Our Ford" (de „heer" van de machines!). De stabiele, „ge-
lukkige" nieuwe wereld is in feite een bedreiging van het humane, d.w.z. 
van een wereld van mogelijkheden, een wereld die juist groeit en rijpt 
uit paradoxen, uit de botsing van pro en contra, uit de wisselwerking van 
tekort en bevrediging. In de brave New World bestaat geen vaderschap, 
geen moederschap, geen gezinsleven, er zullen nooit bindingen door liefde 
of vriendschap mogelijk zijn. „Iedereen behoort aan iedereen". „Gehoor-
te'', „ouders" zijn obscene woorden; de natuurlijke functies worden als 
„vies" beschouwd; daarentegen wordt „sex'', los van iedere emotionele of 
zedelijke achtergrond, als ontspanning en spel reeds bij kleine kinderen 
aangemoedigd. Het motto van de maatschappij luidt: „Gemeenschap, ge-
lijkheid, onveranderlijkheid". Desondanks zijn er vijf streng-gescheiden 
kasten: aan de top de alpha's, de intellectuelen, de elite-groep, en de 
béta's, te vergelijken met de „middle-brows"; dan de bruikbare lowbrow-
gamma's, de domme delta-„werkers", en de haast dierlijke epsilons. Ber-
nard Marx, een alpha-plus (en daarom al suspect, immers hij kan het 
denken niet laten) is in deze omgeving een buitenbeen; hij weet dat men 
hem met wantrouwen bekijkt en dat hij gevaar loopt gedeporteerd te 
worden. „He spends most of his time by himself alone", en hij kan zijn 
weerzin en scepsis ten aanzien van allerlei aspecten van de heerlijke nieu-
we wereld niet verbergen; dat is een ongehoord, individualistisch, 
„vreemd" gedrag. 
In het „reservaat", de enige plek op aarde waar mensen (hier: arme mexi-
canen) nog leven in een werkelijkheid van bloed, zweet en tranen, vindt 
Bernard Marx de „wilde", een onder primitieve omstandigheden opge-
groeide jongeman, die doordrenkt is van de ideeën en dichterlijke beelden 
van de enige lectuur die hij kent, een complete uitgave van Shakespeare, 
en die op een, voor brave-new-world bewoners onbegrijpelijke wijze, be-
zield is van verlangen naar innerlijke vervulling. Temidden van hen speelt 
hij de tragische rol van der Reine Tor. Naast zijn felle, nog kinderlijke 
zuiverheid schijnt het soma-paradijs eens zo levenloos. Hij, die zich wil 
verbazen, wil liefhebben, vereren, bestrijden, „neen" en „ja" zeggen, 
gaat kapot aan het contact met de nieuwe wereld die voor hem volmaakt 
onbegrijpelijk en onaanvaardbaar is. Hij hangt zich op. „That is the 
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canen) nog leven in een werkelijkheid van bloed, zweet en tranen, vindt 
Bernard Marx de „wilde", een onder primitieve omstandigheden opge-
groeide jongeman, die doordrenkt is van de ideeën en dichterlijke beelden 
van de enige lectuur die hij kent, een complete uitgave van Shakespeare, 
en die op een, voor brave-new-world bewoners onbegrijpelijke wijze, be-
zield is van verlangen naar innerlijke vervulling. Temidden van hen speelt 
hij de tragische rol van der Reine Tor. Naast zijn felle, nog kinderlijke 
zuiverheid schijnt het soma-paradijs eens zo levenloos. Hij, die zich wil 
verbazen, wil liefhebben, vereren, bestrijden, „neen-  en „ja" zeggen, 
gaat kapot aan het contact met de nieuwe wereld die voor hem volmaakt 
onbegrijpelijk en onaanvaardbaar is. Hij hangt zich op. „That is the 
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secret of happiness and virtue , zegt een van de „controllers
„ 
 uit „Brave 

New World'', „Liking what you 've got to do. All conditioning aims at 
that: making people like their unescapable social destiny". 
Het onontkoombare van 's mensen lot in een bepaalde gemeenschapsvorm 
wordt ons op huiveringwekkende wijze duidelijk gemaakt door George 
Orwell in zijn roman „1984". Ook in die toekomstwereld is er, evenals 
in de Brave New World van Huxley sprake van opzettelijke massa-
vorming en conditionering door de machthebbers: mensen zonder vrije 
wil, zonder eigen oordeel, vragen niet, onderzoeken niet, komen niet in 
opstand tegen de absurditeit van macht-om-de-macht. Maar waar in 
„Brave New World" het geluk van de mensheid werd beoogd, heeft de 
Partij in „1984" zelfs die pretentie niet. In het middelpunt staat de macht 
van de Partij, een betrekkelijk kleine groep, die met alle middelen van 
terreur de bewoners van het land Oceania in een staat van slavernij houdt. 
Iedereen staat onder controle van de geheime politie, wordt voortdurend 
bespied door het „oog-  van een televisie-camera of door microfoons. Ieder 
ander mens kan een spion van de Partij zijn. De kleinste vergissing, of 
ongehoorzaamheid aan de voorschriften van de Partij worden zwaar ge-
straft. Men leeft in doffe berusting of in doodsangst. Gevoelens van haat 
jegens alles en iedereen worden officieel gekweekt en aangemoedigd. Er 
zijn twee soorten van mensen: de leden van de Partij, en de z.g. „proles-
(te vergelijken met de reservaat-bewoners uit „Brave New World-  ). De 
laatsten staan buiten de gemeenschap, leven in eigen wijken, aan zichzelf 
overgelaten. Ondanks hun status van paria's zijn zij echter in zekere zin 
gelukkiger want „vrijer-  dan de anderen. De Brave New World was een 
statische wereld, maar _1984" toont ons een wereld waar de onafgebro-
ken activiteit tot het voorbereiden en voeren van oorlogen (die letterlijk 
uit de grond gestampt worden, want de Partij kan alleen in noodtoestand 
de macht behouden), een nog veel ergere vorm van onveranderlijkheid 
teweegbrengt. De mens is onderdeel geworden van een gigantisch appa-
raat. Het doel van dit apparaat is: de communicatie tussen mensen te 
vervalsen, hen van elkaar te vervreemden, de vrije meningsuiting te be-
letten, met het gevolg dat er ont-binding van het menselijke optreedt. Ten 
behoeve van deze vernietiging van waarden heeft de Partij het z.g. 
„Newspeak-  ingevoerd: de sterk vereenvoudigde taal, het gedwongen 
communicatie-middel, dat de mens een eigen interpretatie, een eigen vor-
men van begrippen onmogelijk maakt en dat de geest conditioneert voor 
de „maatschappij-  van 1984. Deze taal drukt niets meer uit en is hèt 
vehikel bij uitstek voor het verraderlijke „doublethink": „oorlog is vrede", 
Vrijheid is slavernij", „Onwetendheid is kracht", enz. 
„If the Oceanian were allowed contact with foreigners, he would discover 
that they are creatures similar to himself; that most of what has been told 
about them is lies. The sealed world in which he lives would be broken", 
om de woorden te gebruiken van Goldstein, de grote Rebel op de achter-
grond in dit boek, de tegenspeler van Big Brother (het „masker" van de 
Partij). Goldstein is de schepper van „de geheime broederschap van de 
mens", waarin juist de communicatie van persoon tot persoon van het 
grootste belang is: „We can only spread our knowledge outwards from 
individual to individual, generation after generation". De weg naar deze 
broederschap gaat Winston Smith, in wie alle symptomen van verzet 
heimelijk leven, twijfel, verlangen naar een privé-sfeer, naar iets „eigens-, 
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secret of happiness and virtue", zegt een van de „controllers" uit „Brave 
New World'', „Liking what you 've got to do. All conditioning aims at 
that: making people like their unescapable social destiny". 
Het onontkoombare van 's mensen lot in een bepaalde gemeenschapsvorm 
wordt ons op huiveringwekkende wijze duidelijk gemaakt door George 
Orwell in zijn roman „1984". Ook in die toekomstwereld is er, evenals 
in de Brave New World van Huxley sprake van opzettelijke massa- 
vorming en conditionering door de machthebbers: mensen zonder vrije 
wil, zonder eigen oordeel, vragen niet, onderzoeken niet, komen niet in 
opstand tegen de absurditeit van macht-om-de-macht. Maar waar in 
„Brave New World" het geluk van de mensheid werd beoogd, heeft de 
Partij in „1984" zelfs die pretentie niet. In het middelpunt staat de macht 
van de Partij, een betrekkelijk kleine groep, die met alle middelen van 
terreur de bewoners van het land Oceania in een staat van slavernij houdt. 
Iedereen staat onder controle van de geheime politie, wordt voortdurend 
bespied door het „oog" van een televisie-camera of door microfoons. Ieder 
ander mens kan een spion van de Partij zijn. De kleinste vergissing, of 
ongehoorzaamheid aan de voorschriften van de Partij worden zwaar ge-
straft. Men leeft in doffe berusting of in doodsangst. Gevoelens van haat 
jegens alles en iedereen worden officieel gekweekt en aangemoedigd. Er 
zijn twee soorten van mensen: de leden van de Partij, en de z.g. „proles" 
(te vergelijken met de reservaat-bewoners uit „Brave New World"). De 
laatsten staan buiten de gemeenschap, leven in eigen wijken, aan zichzelf 
overgelaten. Ondanks hun status van paria's zijn zij echter in zekere zin 
gelukkiger want „vrijer" dan de anderen. De Brave New World was een 
statische wereld, maar ,.1984" toont ons een wereld waar de onafgebro-
ken activiteit tot het voorbereiden en voeren van oorlogen (die letterlijk 
uit de grond gestampt worden, want de Partij kan alleen in noodtoestand 
de macht behouden), een nog veel ergere vorm van onveranderlijkheid 
teweegbrengt. De mens is onderdeel geworden van een gigantisch appa-
raat. Het doel van dit apparaat is: de communicatie tussen mensen te 
vervalsen, hen van elkaar te vervreemden, de vrije meningsuiting te be-
letten, met het gevolg dat er ont-binding van het menselijke optreedt. Ten 
behoeve van deze vernietiging van waarden heeft de Partij het z.g. 
„Newspeak" ingevoerd: de sterk vereenvoudigde taal, het gedwongen 
communicatie-middel, dat de mens een eigen interpretatie, een eigen vor-
men van begrippen onmogelijk maakt en dat de geest conditioneert voor 
de „maatschappij" van 1984. Deze taal drukt niets meer uit en is hèt 
vehikel bij uitstek voor het verraderlijke „doublethink": „oorlog is vrede", 
Vrijheid is slavernij", „Onwetendheid is kracht", enz. 
„If the Oceanian were allowed contact with foreigners, he would discover 
that they are creatures similar to himself; that most of what has been told 
about them is lies. The sealed world in which he lives would be broken", 
om de woorden te gebruiken van Goldstein, de grote Rebel op de achter-
grond in dit boek, de tegenspeler van Big Brother (het „masker" van de 
Partij). Goldstein is de schepper van „de geheime broederschap van de 
mens", waarin juist de communicatie van persoon tot persoon van het 
grootste belang is: „We can only spread our knowledge outwards from 
individual to individual, generation after generation". De weg naar deze 
broederschap gaat Winston Smith, in wie alle symptomen van verzet 
heimelijk leven, twijfel, verlangen naar een privé-sfeer, naar iets „eigens", 
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secret of happiness and virtue", zegt een van de „controllers" uit ,.Brave 
New World'', „Liking what you 've got to do. All conditioning aims at 
that: making people like their unescapable social destiny". 
Het onontkoombare van 's mensen lot in een bepaalde gemeenschapsvorm 
wordt ons op huiveringwekkende wijze duidelijk gemaakt door George 
Orwell in zijn roman „1984". Ook in die toekomstwereld is er, evenals 
in de Brave New World van Huxley sprake van opzettelijke massa- 
vorming en conditionering door de machthebbers: mensen zonder vrije 
wil, zonder eigen oordeel, vragen niet, onderzoeken niet, komen niet in 
opstand tegen de absurditeit van macht-om-de-macht. Maar waar in 
„Brave New World" het geluk van de mensheid werd beoogd, heeft de 
Partij in „1984" zelfs die pretentie niet. In het middelpunt staat de macht 
van de Partij, een betrekkelijk kleine groep, die met alle middelen van 
terreur de bewoners van het land Oceania in een staat van slavernij houdt. 
Iedereen staat onder controle van de geheime politie, wordt voortdurend 
bespied door het „oog-  van een televisie-camera of door microfoons. Ieder 
ander mens kan een spion van de Partij zijn. De kleinste vergissing, of 
ongehoorzaamheid aan de voorschriften van de Partij worden zwaar ge-
straft. Men leeft in doffe berusting of in doodsangst. Gevoelens van haat 
jegens alles en iedereen worden officieel gekweekt en aangemoedigd. Er 
zijn twee soorten van mensen: de leden van de Partij, en de z.g. „proles" 
(te vergelijken met de reservaat-bewoners uit „Brave New World"). De 
laatsten staan buiten de gemeenschap, leven in eigen wijken, aan zichzelf 
overgelaten. Ondanks hun status van paria's zijn zij echter in zekere zin 
gelukkiger want „vrijer" dan de anderen. De Brave New World was een 
statische wereld, maar „1984" toont ons een wereld waar de onafgebro-
ken activiteit tot het voorbereiden en voeren van oorlogen (die letterlijk 
uit de grond gestampt worden, want de Partij kan alleen in noodtoestand 
de macht behouden), een nog veel ergere vorm van onveranderlijkheid 
teweegbrengt. De mens is onderdeel geworden van een gigantisch appa-
raat. Het doel van dit apparaat is: de communicatie tussen mensen te 
vervalsen, hen van elkaar te vervreemden. de vrije meningsuiting te be-
letten, met het gevolg dat er ont-binding van het menselijke optreedt. Ten 
behoeve van deze vernietiging van waarden heeft de Partij het z.g. 
„Newspeak" ingevoerd: de sterk vereenvoudigde taal, het gedwongen 
communicatie-middel, dat de mens een eigen interpretatie, een eigen vor-
men van begrippen onmogelijk maakt en dat de geest conditioneert voor 
de „maatschappij" van 1984. Deze taal drukt niets meer uit en is hèt 
vehikel bij uitstek voor het verraderlijke „doublethink": „oorlog is vrede", 
Vrijheid is slavernij", „Onwetendheid is kracht", enz. 
„If the Oceanian were allowed contact with foreigners, he would discover 
that they are creatures similar to himself; that most of what has been told 
about them is lies. The sealed world in which he lives would be broken", 
om de woorden te gebruiken van Goldstein, de grote Rebel op de achter-
grond in dit boek, de tegenspeler van Big Brother (het „masker-  van de 
Partij). Goldstein is de schepper van „de geheime broederschap van de 
mens", waarin juist de communicatie van persoon tot persoon van het 
grootste belang is: „We can only spread our knowledge outwards from 
individual to individual, generation after generation". De weg naar deze 
broederschap gaat Winston Smith, in wie alle symptomen van verzet 
heimelijk leven, twijfel, verlangen naar een privé-sfeer, naar iets „eigens". 
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naar liefde, kennis, vrijheid, desnoods felle negatieve emoties. Liefde vindt 
hij samen met Julia, een partijgenote, die als vrouw „natuurlijker" is, en 
daarom minder scrupules kent dan Winston, wanneer het gaat om hun 
(verboden) samenzijn. Langzaam wordt het net om Winston en Julia 
dichtgetrokken; en nu wreken zich de conditionering die beiden van 
jongsa f hebben ondergaan, en de daaruit voortvloeiende innerlijke on-
zekerheid; zij verraden elkaar en hun liefde, zij verraden de individuele 
menselijke communicatie, om voortaan Big Brother, het symbool van de 
onpersoonlijke, ont-menselijkte organisatie, aan te hangen. Het huivering-
wekkende van „I984" is, dat het eigenlijk niet eens zozeer toekomstfan-
tasie is, maar veeleer de verbeelding van een werkelijkheid die ten dele al 
bestáát. Geen wonder, dat in een moderne tak van wetenschap als de 
cybernetica, de problemen van communicatie en massa-mens aan de orde 
komen op een wijze die in al zijn nuchterheid suggestiever is dan de 
meeste science-fiction. — Leven wij in een wereld, waarin het individuele 
vermogen om een situatie te beheersen, en om besluiten te nemen, niet 
meer voldoende is om de in het heelal merkbare tendens tot ontbinding, 
chaos, tegen te gaan? — aldus ongeveer Norbert Wiener in zijn „The 
human use of human beings". Komt daaruit onze neiging tot en behoefte 
áán organisatie voort; en ons toenemende vermogen om machines te con-
strueren als „helpers"? Hoe straffer de organisatie van de „helpers", des 
te groter de kans op beheersing van de chaos. Automatisering is een vorm 
van organisatie. Als echter de zo georganiseerde machines en andere 
technische uitvindingen (o.a. ook, en vooral! de communicatiemiddelen) 
in handen zouden komen van een groep die de macht wil uitoefenen, 
neemt het gevaar voor het ontstaan van de massa-mens toe. Uiterst be-
langrijk blijft, naast voortdurende gelegenheid tot ontplooiing van de per-
soonlijkheid, dus „vermenselijking" van de mens, de integriteit van de 
kanalen waarlangs onderling contact plaats vindt, het vrije opnemen en 
doorgeven van „informatie". 
De vormen van „toekomst"-litteratuur die omstreeks en na de Tweede 
wereldoorlog zijn verschenen, verschillen radikaal zowel van de utopieën 
uit vroeger eeuwen (met hun sociaal en religieus idealisme) als van de 
uit ontgoocheling en verzet bittere karikaturen en schrikbeelden juist van 
„ideale" en „geordende" werelden van Forster, Huxley en Orwell. In 
Franz Werfels grote roman „Der Stem der Ungeborenen", ligt het 
accent al niet meer op de voorstelling van een mogelijke uiterlijke werke-
lijkheid, maar op een geestelijke metamorfose, een innerlijke wereld. Hux-
ley's „Ape and Essence" is een apocalyptisch visioen van anti-geest, van 
de opperheerschappij van het Kwaad zelf op aarde. 
Ongemerkt heeft er in de laatste decennia een verschuiving plaatsgehad 
waarbij het begrip „toekomst" irrelevant is geworden. Want wat is „tijd" 
eigenlijk? Het heden is al toekomst, en de toekomst is verleden tijd. In de 
nieuw-ontdekte dimensies is alles mogelijk. De symbolen en motieven van 
de serieuze science-fiction schijnen bij uitstek geschikt, om een gestoorde 
werkelijkheidsverhouding weer te geven. Zij passen bij het „absurde'', en 
bij de incongruente situaties in ons leven, die niet onder woorden te bren-
gen zijn, omdat zij tegelijk volslagen bizar en toch denkbaar, toch moge-
lijk blijken. Dit geldt ook op de lagere niveaus van science-fiction; de 
stortvloed van publicaties in dit genre, vlak na de laatste oorlog, van het 
stripverhaal tot en met de stuiversroman in pocket-editie, was ongetwij- 
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naar liefde, kennis, vrijheid, desnoods felle negatieve emoties. Liefde vindt 
hij samen met Julia, een partijgenote, die als vrouw „natuurlijker" is, en 
daarom minder scrupules kent dan Winston, wanneer het gaat om hun 
(verboden) samenzijn. Langzaam wordt het net om Winston en Julia 
dichtgetrokken; en nu wreken zich de conditionering die beiden van 
jongsa f hebben ondergaan, en de daaruit voortvloeiende innerlijke on-
zekerheid; zij verraden elkaar en hun liefde, zij verraden de individuele 
menselijke communicatie, om voortaan Big Brother, het symbool van de 
onpersoonlijke, ont-menselijkte organisatie, aan te hangen. Het huivering-
wekkende van „I984" is, dat het eigenlijk niet eens zozeer toekomstfan-
tasie is, maar veeleer de verbeelding van een werkelijkheid die ten dele al 
bestáát. Geen wonder, dat in een moderne tak van wetenschap als de 
cybernetica, de problemen van communicatie en massa-mens aan de orde 
komen op een wijze die in al zijn nuchterheid suggestiever is dan de 
meeste science-fiction. — Leven ‘.vij in een wereld, waarin het individuele 
vermogen om een situatie te beheersen, en om besluiten te nemen, niet 
meer voldoende is om de in het heelal merkbare tendens tot ontbinding, 
chaos, tegen te gaan? — aldus ongeveer Norbert Wiener in zijn „The 
human use of human beings". Komt daaruit onze neiging tot en behoefte 
áán organisatie voort; en ons toenemende vermogen om machines te con-
strueren als „helpers"? Hoe straffer de organisatie van de „helpers", des 
te groter de kans op beheersing van de chaos. Automatisering is een vorm 
van organisatie. Als echter de zo georganiseerde machines en andere 
technische uitvindingen (o.a. ook, en vooral! de communicatiemiddelen) 
in handen zouden komen van een groep die de macht wil uitoefenen, 
neemt het gevaar voor het ontstaan van de massa-mens toe. Uiterst be-
langrijk blijft, naast voortdurende gelegenheid tot ontplooiing van de per-
soonlijkheid, dus „vermenselijking" van de mens, de integriteit van de 
kanalen waarlangs onderling contact plaats vindt, het vrije opnemen en 
doorgeven van „informatie". 
De vormen van „toekomst"-litteratuur die omstreeks en na de Tweede 
wereldoorlog zijn verschenen, verschillen radikaal zowel van de utopieën 
uit vroeger eeuwen (met hun sociaal en religieus idealisme) als van de 
uit ontgoocheling en verzet bittere karikaturen en schrikbeelden juist van 
„ideale" en „geordende" werelden van Forster, Huxley en Orwell. In 
Franz Werfels grote roman „Der Stern der Ungeborenen", ligt het 
accent al niet meer op de voorstelling van een mogelijke uiterlijke werke-
lijkheid, maar op een geestelijke metamorfose, een innerlijke wereld. Hux-
ley's „Ape and Essence" is een apocalyptisch visioen van anti-geest, van 
de opperheerschappij van het Kwaad zelf op aarde. 
Ongemerkt heeft er in de laatste decennia een verschuiving plaatsgehad 
waarbij het begrip „toekomst" irrelevant is geworden. Want wat is „tijd" 
eigenlijk? Het heden is al toekomst, en de toekomst is verleden tijd. In de 
nieuw-ontdekte dimensies is alles mogelijk. De symbolen en motieven van 
de serieuze science-fiction schijnen bij uitstek geschikt, om een gestoorde 
werkelijkheidsverhouding weer te geven. Zij passen bij het „absurde", en 
bij de incongruente situaties in ons leven, die niet onder woorden te bren-
gen zijn, omdat zij tegelijk volslagen bizar en toch denkbaar, toch moge-
lijk blijken. Dit geldt ook op de lagere niveaus van science-fiction; de 
stortvloed van publicaties in dit genre, vlak na de laatste oorlog, van het 
stripverhaal tot en met de stuiversroman in pocket-editie, was ongetwij- 
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naar liefde, kennis, vrijheid, desnoods felle negatieve emoties. Liefde vindt 
hij samen met Julia, een partijgenote, die als vrouw „natuurlijker" is, en 
daarom minder scrupules kent dan Winston, wanneer het gaat om hun 
(verboden) samenzijn. Langzaam wordt het net om Winston en Julia 
dichtgetrokken; en nu wreken zich de conditionering die beiden van 
jongsa f hebben ondergaan, en de daaruit voortvloeiende innerlijke on-
zekerheid: zij verraden elkaar en hun liefde, zij verraden de individuele 
menselijke communicatie, om voortaan Big Brother, het symbool van de 
onpersoonlijke, ont-menselijkte organisatie, aan te hangen. Het huivering-
wekkende van „1984" is, dat het eigenlijk niet eens zozeer toekomstfan-
tasie is, maar veeleer de verbeelding van een werkelijkheid die ten dele al 
bestaat. Geen wonder, dat in een moderne tak van wetenschap als de 
cybernetica, de problemen van communicatie en massa-mens aan de orde 
komen op een wijze die in al zijn nuchterheid suggestiever is dan de 
meeste science-fiction. — Leven wij in een wereld, waarin het individuele 
vermogen om een situatie te beheersen, en om besluiten te nemen, niet 
meer voldoende is om de in het heelal merkbare tendens tot ontbinding, 
chaos, tegen te gaan? — aldus ongeveer Norbert Wiener in zijn „The 
human use of human beings". Komt daaruit onze neiging ten en behoefte 
áán organisatie voort; en ons toenemende vermogen om machines te con-
strueren als „helpers"? Hoe straf fer de organisatie van de „helpers", des 
te groter de kans op beheersing van de chaos. Automatisering is een vorm 
van organisatie. Als echter de zo georganiseerde machines en andere 
technische uitvindingen (o.a. ook, en vooral! de communicatiemiddelen) 
in handen zouden komen van een groep die de macht wil uitoefenen, 
neemt het 'gevaar voor het ontstaan van de massa-mens toe. Uiterst be-
langrijk blijft, naast voortdurende gelegenheid tot ontplooiing van de per-
soonlijkheid, dus „vermenselijking" van de mens, de integriteit van de 
kanalen waarlangs onderling contact plaats vindt, het vrije opnemen en 
doorgeven van „informatie". 
De vormen van „toekomst"-litteratuur die omstreeks en na de Tweede 
wereldoorlog zijn verschenen, verschillen radikaal zowel van de utopieën 
uit vroeger eeuwen (met hun sociaal en religieus idealisme) als van de 
uit ontgoocheling en verzet bittere karikaturen en schrikbeelden juist van 
„ideale" en „geordende" werelden van Forster, Huxley en Orwell. In 
Franz Werfels grote roman „Der Stern der Ungeborenen", ligt het 
accent al niet meer op de voorstelling van een mogelijke uiterlijke werke-
lijkheid, maar op een geestelijke metamorfose, een innerlijke wereld. Hux-
ley's „Ape and Essence" is een apocalyptisch visioen van anti-geest, van 
de opperheerschappij van het Kwaad zelf op aarde. 
Ongemerkt heeft er in de laatste decennia een verschuiving plaatsgehad 
waarbij het begrip „toekomst" irrelevant is geworden. Want wat is „tijd" 
eigenlijk? Het heden is al toekomst, en de toekomst is verleden tijd. In de 
nieuw-ontdekte dimensies is alles mogelijk. De symbolen en motieven van 
de serieuze science-fiction schijnen bij uitstek geschikt, om een gestoorde 
werkelijkheidsverhouding weer te geven. Zij passen bij het „absurde'', en 
bij de incongruente situaties in ons leven, die niet onder woorden te bren-
gen zijn, omdat zij tegelijk volslagen bizar en toch denkbaar, toch moge-
lijk blijken. Dit geldt ook op de lagere niveaus van science-fiction; de 
stortvloed van publicaties in dit genre, vlak na de laatste oorlog, van het 
stripverhaal tot en met de stuiversroman in pocket-editie, was ongetwij- 
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feld een gevolg van de enorm toegenomen belangstelling voor de tech-
niek, de ruimtevaart en de nieuwe mogelijkheden van de atoomkracht, 
maar toch in de eerste plaats (zoals in vroegere perioden het wild-west- 
en spookverhaal en de „horror"lectuur) middel tot afreageren van onbe-
wuste spanningen, mogelijkheid tot bevrijding-in-sensatie, primitief mid- 
del ook, om met behulp van een oer-oud vertel-procédé van strijd en over-
winning (al dan niet dank zij raketten, ruimteschepen en super-wapens) 
de heerschappij van de mens in het heelal te bevestigen. De bewoners van 
andere planeten zijn in dergelijke verhalen altijd vijanden, manifestaties 
van het vreemde en kwade dat men in de eigen wereld niet herkennen kan 
of wil: monsters, robots of door geheimzinnge praktijken ont-menselijkte 
menselijke wezens. 
De oorlogsdreiging, met de daaraan verbonden gevaren van atoomont- 
ploffingen, is na 1945 niet verminderd, eerder toegenomen. De science-
fiction schijnt voor het massa-publiek enigszins zijn aantrekkelijkheid ver- 
loren te hebben, en nu meer door intellectuelen voortgebracht en gewaar-
deerd te worden. Het zijn vaak zeer ingenieuze, goed geschreven verhalen 
met een subtiele pointe of een „dubbele bodem". Een opvallend vertegen-
woordiger van dit genre is de Amerikaan Ray Bradbury (.,The golden 
apples of the sun", „The Martian chronicles"), die op een even dichter-
lijke als originele manier weet te suggereren, dat zowel de verschrikkingen 
als de Utopia's niet buiten, maar binnen in de mens zijn. Bradbury's ver-
halen zijn eigenlijk in fantastische vorm gegoten gelijkenissen van de 
mens, die zich door een vliesdunne wand gescheiden voelt van de onein-
dige mogelijkheden in het zichtbare en on-zienlijke, en die tegelijkertijd 
vaag begint te beseffen, dat hij zichzelf zal moeten veranderen, wil hij 
zekerheid of rust vinden. Het on-menselijke anti-menselijke dat ons be-
dreigt, is in de mens, en dient dáár bedwongen te worden. Het veront-
rustende van een „toekomst"verbeelding als „The Martian chronicles" 
is, dat de uit blinde expansiedrang, onbewuste onbevredigdheid en over-
moed van de aarde vertrokken mensen uiteindelijk de „marsbewoners" 
blijken te zijn. De èchte Martianen, speels, grillig, verfijnd, vol oer-oude 
wijsheid, in wie natuur en vernuft een bijna feërieke combinatie vormen, 
zijn uitgeroeid of uitgestorven, omdat zij het tegen de botte „realiteit'', 
domheid en zelfgenoegzaamheid van de aardebewoners moeten afleggen. 
Ray Bradbury is vóór alles schrijver; hij moraliseert niet, hij ontwerpt 
geen nieuwe systemen. Zijn fantasieën komen voort uit zijn eigen indivi-
dueel besef van de gevaren die de menselijke persoonlijkheid en creativi-
teit bedreigen. Merkwaardig is het, bij de natuur- en sterrekundige Fred 
Hoyle weer het bewuste streven naar een rechtvaardige en evenwichtige 
maatschappij, een wereldgemeenschap, te zien opduiken: Utopia? In „The 
Black Cloud" geeft hij, misschien om op die manier een zo groot mogelijk 
gehoor te vinden in romanvorm een verbeelding van een kosmische wolk, 
die de aarde met ondergang schijnt te bedreigen, maar door tussenkomst 
van geleerden bij tijds rechtsomkeert maakt, na vele behartenswaardige 
uitspraken te hebben doorgezonden", die, in enkele woorden samengevat, 
neerkomen op wat Robert Jungk enkele jaren geleden formuleerde in zijn 
„De toekomst is al begonnen", n.l.: ...„dat wij niet blind, maar ziende, 
en met inzet van al onze menselijke vermogens en zielskracht, de nieuwe 
duizend jaar moeten binnengaan." 
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B. W. SCHAPER 

DE NIEUWE SITUATIE 
VAN DE NATUURONDERZOEKER 

Wie zich wel eens met de levens van grote natuuronderzoekers uit de 
vorige eeuw heeft beziggehouden, komt onwillekeurig onder de indruk 
van de gemoedsrust, waarin deze hun nasporingen vervolgden, liefst tot 
in de verst mogelijke consequenties. Niet dat zij geen innerlijke spannin-
gen kenden, hetzij vanwege de onzekerheid van de uitslag, hetzij van-
wege de reacties van de buitenwereld. Maar de Olympische rust, waar-
mee een Darwin, die wij vorig jaar herdachten, zowel de resultaten van 
zijn onderzoekingen reserveerde voor het geschikte moment tot publica-
tie, als de door hem ontketende stormen over zich heen liet gaan, is be-
nijdenswaard. 
Het eigenaardige is namelijk, dat ook de talloze martelaren der weten-
schap, die de moderne cultuurgeschiedenis te vermelden heeft, althans 
met zichzelf in het reine waren en door geen gewetensvragen werden 
gekweld, voorzover hun godsdienstige opvattingen niet met hun weten-
schappelijk geweten in conflict geraakten. Wat dit laatste aspect betreft, 
wordt de moderne natuuronderzoeker ook heden ten dage nog aan de 
ernstigste beproevingen blootgesteld, getuige het toch eigenlijk tragische 
lot van de grote Franse natuurfilosoof Teilhard de Chardin, die pas na 
zijn dood en ondanks en tegen zijn Kerk in eindelijk tot zijn recht komt. 
Maar de meeste grote natuurvorsers in de moderne geschiedenis stelden 
zich op het standpunt, al of niet uitgesproken, van de autonomie der 
wetenschappen en wanneer zij met tegenstand te kampen hadden, kon-
den zij zich strijders gevoelen voor een goede zaak, die van het vrije 
onderzoek. 
Men is er zich niet altijd van bewust, dat deze autonomie van het weten-
schappelijk onderzoek, met de mogelijkheid zich volstrekt over te geven 
aan het zoeken naar de waarheid om haarzelfs wil, een betrekkelijk 
recent cultuurhistorisch verschijnsel is. Haar erkenning als geestelijk 
ideaal dateert pas van de 1 8de eeuw; haar vindicatie speelt een rol in 
het gebeuren rond onderzoekers als Galileo Galilei. In deze verkondiger 
van het nieuwe, Copernicaanse wereldbeeld eert de wetenschap een harer 
martelaren. Niet geheel gefundeerd, in zoverre de hem in de mond ge-
legde woorden „Eppur si muove" — En toch beweegt zij zich (nl. de 
aarde), naar alle waarschijnlijkheid legendarisch zijn. Wel, in zoverre 
deze, in zijn grijze ouderdom veroordeelde, hartstochtelijke zoeker zijn 
wetenschappelijke roeping ook ná die veroordeling, alle kwelling en ver-
volging ten spijt, getrouw is gebleven. 
Het probleem van Galilei's martelaarschap kan ons tot op heden intrige-
ren 1). Wij kunnen hier de complicatie, die Arthur Koestler er in zijn 

1) Uitvoeriger behandelde ik deze materie in een art. Van Galilei tot Bert Brecht, 
versch. in Maatstaf, 2de jaargang, sept. 1954, p. 400-416. 
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werk The Sleepwalkers aan heeft toegevoegd en die vooral bestaat uit 
de poging, wetenschap en religie in een hogere synthese verbonden te 
zien, buiten beschouwing laten. Boeiend is nog altijd het morele aspect 
van het optreden van een man als Galilei, die waarlijk niet zo n nobele 
en heldhaftige natuur was en dan ook op een kritiek moment, tegenover 
de bedreiging van het justitiële apparaat der Inquisitie, zijn wetenschap-
pelijke inzichten verloochende. Men heeft in onze tijd desondanks zijn 
martelaarschap voor de wetenschap willen redden door een beroep op 
de onderscheiding tussen de zo verschillende categorieën van weten-
schap en moraal. „Wetenschappelijke overtuiging inspireert nu eenmaal 
minder gemakkelijk tot heroïsme dan geloof", voert prof. Dijksterhuis 
aan. 2 ) Men zou het echter ook zo kunnen voorstellen, dat in een ge-
geven situatie de opoffering van de persoonlijke morele integriteit aan 
wat men zijn wezenlijke roeping acht, wel een zekere tragiek inhoudt, 
maar geenszins van morele grootsheid verstoken behoeft te zijn. Voor 
het oordeel van de latere mensheid was de scheiding van wetenschap en 
moraal kennelijk onverteerbaar: zij heeft Galilei gerehabiliteerd, zij het 
dan met behulp van de aangeduide legende van het „En toch-, die waar-
schijnlijk en begrijpelijk uit de 18de eeuw stamt. Voor de Verlichting en 
haar idealen van zuivere rede en vrije wetenschap gold Galilei als een 
idool, waaraan het martelaarschap in heel zijn stralenkrans onverbreke-
lijk verbonden was. 
Nu is het eigenaardige, dat in onze tijd het ideaal van een volstrekte 
autonomie der wetenschap, van een beoefening dier wetenschap om die 
wetenschap zelf, zoals dit voor het eerst in de Renaissance geponeerd 
werd en later in de eeuw der Verlichting triomfeerde, niet meer zo van-
zelfsprekend geldt, als het enkele eeuwen gegolden heeft. De moderne 
wetenschapsman, de moderne natuuronderzoeker in het bijzonder, kan 
zich in onze tijd niet meer in een zo volstrekte gemoedsrust en zelfver-
zekerdheid aan zijn zuiver wetenschappelijk onderzoek overgeven, als 
dit zijn voorgangers mogelijk was. 
Daarvoor is hij zich te zeer bewust van de krachten, die hij in staat is 
door zijn arbeid te ontketenen en waarvoor hij, voorzover hij zich van zijn 
verantwoordelijkheid jegens zijn medemensen en de mensheid bewust is, 
generlei zekerheid heeft, in hoeverre zij tot heil dan wel tot een vloek 
zullen strekken. In een wereld, die bereid is haar, door de wetenschap 
geboden, technische middelen tot heerschappij over natuur en mens tot 
maximale proporties op te voeren, zonder van hun morele beheersing ver-
zekerd te zijn, is de autonomie van het wetenschappelijk  onderzoek niet 
meer toereikend om het gedrag van de natuuronderzoeker volledig te 
legitimeren. Dat is, wat ik de nieuwe morele situatie van de moderne 
natuuronderzoeker zou willen noemen en wat ik als een der kernproble-
men van deze tijd beschouw 3). 

2) De Mechanisering van het Wereldbeeld (A'dam 1950), p. 424. 
3) De hiernavolgende beschouwingen vormen de uitwerking van een aantal stellingen, 
door schr. ingediend bij de Wetenschapp. Sectie van de Humanist. Stichting Socrates. 
De Sectieleden zullen wellicht hier en daar opmerkingen hunnerzijds in de discussie 
herkennen. De tekst blijft echter geheel voor verantwoording van de schr. 
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van het optreden van een man als Galilei, die waarlijk niet zo n nobele 
en heldhaftige natuur was en dan ook op een kritiek moment, tegenover 
de bedreiging van het justitiële apparaat der Inquisitie, zijn wetenschap-
pelijke inzichten verloochende. Men heeft in onze tijd desondanks zijn 
martelaarschap voor de wetenschap willen redden door een beroep op 
de onderscheiding tussen de zo verschillende categorieën van weten-
schap en moraal. „Wetenschappelijke overtuiging inspireert nu eenmaal 
minder gemakkelijk tot heroïsme dan geloof", voert prof. Dijksterhuis 
aan. 2 ) Men zou het echter ook zo kunnen voorstellen, dat in een ge-
geven situatie de opoffering van de persoonlijke morele integriteit aan 
wat men zijn wezenlijke roeping acht, wel een zekere tragiek inhoudt, 
maar geenszins van morele grootsheid verstoken behoeft te zijn. Voor 
het oordeel van de latere mensheid was de scheiding van wetenschap en 
moraal kennelijk onverteerbaar: zij heeft Galilei gerehabiliteerd, zij het 
dan met behulp van de aangeduide legende van het „En toch-, die waar-
schijnlijk en begrijpelijk uit de 18de eeuw stamt. Voor de Verlichting en 
haar idealen van zuivere rede en vrije wetenschap gold Galilei als een 
idool, waaraan het martelaarschap in heel zijn stralenkrans onverbreke-
lijk verbonden was. 
Nu is het eigenaardige, dat in onze tijd het ideaal van een volstrekte 
autonomie der wetenschap, van een beoefening dier wetenschap om die 
wetenschap zelf, zoals dit voor het eerst in de Renaissance geponeerd 
werd en later in de eeuw der Verlichting triomfeerde, niet meer zo van-
zelfsprekend geldt, als het enkele eeuwen gegolden heeft. De moderne 
wetenschapsman, de moderne natuuronderzoeker in het bijzonder, kan 
zich in onze tijd niet meer in een zo volstrekte gemoedsrust en zelfver-
zekerdheid aan zijn zuiver wetenschappelijk onderzoek overgeven, als 
dit zijn voorgangers mogelijk was. 
Daarvoor is hij zich te zeer bewust van de krachten, die hij in staat is 
door zijn arbeid te ontketenen en waarvoor hij, voorzover hij zich van zijn 
verantwoordelijkheid jegens zijn medemensen en de mensheid bewust is, 
generlei zekerheid heeft, in hoeverre zij tot heil dan wel tot een vloek 
zullen strekken. In een wereld, die bereid is haar, door de wetenschap 
geboden, technische middelen tot heerschappij over natuur en mens tot 
maximale proporties op te voeren, zonder van hun morele beheersing ver- 
zekerd te zijn, is de autonomie van het wetenschappelijk  onderzoek niet 
meer toereikend om het gedrag van de natuuronderzoeker volledig te 
legitimeren. Dat is, wat ik de nieuwe morele situatie van de moderne 
natuuronderzoeker zou willen noemen en wat ik als een der kernproble-
men van deze tijd beschouw 3). 

2) De Mechanisering van het Wereldbeeld (A'dam 1950), p. 424. 
3) De hiernavolgende beschouwingen vormen de uitwerking van een aantal stellingen, 
door schr. ingediend bij de Wetenschapp. Sectie van de Humanist. Stichting Socrates. 
De Sectieleden zullen wellicht hier en daar opmerkingen hunnerzijds in de discussie 
herkennen. De tekst blijft echter geheel voor verantwoording van de schr. 
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Nu is mij gebleken, dat het aan de orde stellen van dit probleem, vooral 
door een niet-natuurkundige, de uiterste behoedzaamheid vereist. Niet 
alleen, of in de eerste plaats zelfs, omdat hij uiteraard een leek op dit 
gebied is, maar bovenal, omdat hier de mogelijkheid van grote misver-
standen aanwezig is. Zodra men hier namelijk spreekt van verantwoor-
delijkheid, in algemeen menselijke of in speciale zin, roept men de ver-
denking op, de moderne natuuronderzoeker in enigerlei opzicht speciaal 
aansprakelijk te willen stellen voor de situatie, waarin de ontwikkeling 
van wetenschap en techniek niet alleen hem, maar de hele wereld met 
hem, gebracht heeft. Het spreekt vanzelf, dat dit een ontoelaatbare ver-
simpeling en vervalsing van een uiterst gecompliceerde problematiek zou 
zijn, waartegen de moderne natuuronderzoeker zich terecht met heel zijn 
wezen verzet. Maar dat neemt niet weg, dat dit ontwikkelingsproces in 
techniek en wetenschap toch niet zonder invloed geweest is op del 
hele menselijke situatie van de wetenschapsbeoefenaar, die mede een 
morele situatie is. Door die ontwikkeling is trouwens niet alleen hij voor 
allerlei nieuwe verantwoordelijkheden komen te staan, maar is de maat-
schappij minstens evenzeer tegenover hem en zijn specifieke aspiraties als 
wetenschapsman in een veel sterker engagement komen te verkeren. Aan 
de problemen, die deze nieuwe verhoudingen oproepen, en het specifieke 
karakter daarvan, voorbij te willen gaan, is niet alleen struisvogelpolitiek, 
maar, gezien de vitale functie, die de natuurwetenschap in het hele 
levensproces van deze tijd vervult, op de duur zelfs fataal. De onrust, 
die vooral na de Tweede Wereldoorlog zich in de wereld der natuur-
onderzoekers heeft gemanifesteerd en tot allerlei organisatorische vormen 
van hun speciale sociale verantwoordelijkheden heeft geleid, spreekt trou-
wens een duidelijke taal. Als teken van de intensiteit van het sociaal en 
moreel verantwoordelijkheidsgevoel op zichzelf gerustellend en hoop-
gevend genoeg. 

* 

Voor de verdere beschouwing lijkt het mij gewenst, ter verduidelijking 
en tot systematischer benadering van het probleem, de situatie van de 
moderne natuuronderzoeker naar drie aspecten te onderscheiden: 
a. zijn positie als wetenschapsbeoefenaar; 
b. als lid van de maatschappij en als staatsburger; 
c. als mens, in de zin van bewust levende persoon, verantwoordelijk 

voor zijn persoonlijk leven en de integriteit daarvan. 
Deze aspecten zijn evenwel in onze tijd minder dan ooit volstrekt van. 
elkaar te scheiden. Dit geldt wel in de eerste plaats van a en b. De tijd, 
dat de wetenschapsbeoefenaar, van welke categorie dan ook, zich aan 
het maatschappelijk gewoel in zijn studeervertrek, laboratorium of de uni-
versitaire sfeer kon onttrekken, is voorbij. De „ivoren toren", zo hij al 
ooit meer dan een legendarisch bestaan heeft gehad, bestaat niet meer. 
De natuurwetenschappelijke onderzoekers, fysici, chemici, biologen etc. 
nemen een belangrijke plaats in bij bedrijf of overheid. Er heeft een 
soort collectivisering van de beroepssfeer plaatsgevonden. De weten-
schapsman staat daardoor in veel intenser en nauwer contact met ande- 
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ren, zowel uit de eigen als uit heel andere sfeer. Hij heeft daardoor veel 
meer met die anderen èn met de verbanden rekening te houden, waarin 
hij werkzaam is. Hij geraakt verzeild in allerlei machtsverhoudingen, met 
de schaduwzijden daarvan; hij heeft zich te oriënteren aan de doeleinden 
van de collectiviteit, waarin hij verkeert; en hij staat voor de vraag van 
zijn functionele en persoonlijke status in dit complex, met de werkings-
mogelijkheden, die daaraan verbonden zijn. Beiden, status en werkings-
radius, zijn van uitnemend belang zowel voor zijn mogelijkheden als 
wetenschapsonderzoeker als voor zijn persoonlijke integriteit. De beteke-
nis daarvan voor de onderzoeker ook als mens spreekt wel vanzelf. Daar-
mee zijn zijn verantwoordelijkheden echter allerminst uitgeput. 
De sterke mate van vervlechting van wetenschap en bedrijfsleven uit zich 
ook nog op andere wijzen, doordat namelijk de behoeften van dit be-
drijfsleven mede de ontplooiingsmogelijkheden van de wetenschap, ook 
in de universitaire sfeer, bepalen. Wanneer men b.v. leest, dat de oplei-
ding tot ingenieur in de kern-physica aan de Italiaanse technische hoge-
scholen financieel mogelijk is gemaakt door een overeenkomst van de 
Italiaanse staat met het Fiat-concern 4 ) behoeft men aan de consequen-
ties en implicaties van zulk een situatie, in gunstige en ongunstige zin, 
niet te twijfelen. Waarbij het overigens de vraag is, of de vrees voor 
bepaalde gebondenheden de Italiaanse overheid er tot dusver van weer- 
houden heeft, dit accoord, dat van 1955 dateert, ten uitvoer te leggen. 
De inschakeling van de natuuronderzoeker in het bedrijfsleven kan hem 
verder niet onverschillig laten voor de uitwerking van zijn arbeid en de 
resultaten daarvan, zowel op het bedrijfsgeheel, waarin hij werkt, als op 
de verdere samenleving. Zo dient hij zich ongetwijfeld rekenschap te 
geven van de sociale gevolgen van zijn wetenschappelijke arbeid in de 
ruimste zin: kwesties als schadelijkheid of kwaliteit van het product, ont- 
menselijking of overbodigmaking van arbeid etc. 
Daarbij komt nu dat, zij het dan min of meer indirect, de onderzoeker 
eveneens de invloed ondergaat van het algemene proces van wederzijdse 
doordringing van staat en maatschappij. In en door zijn werk, via het 
bedrijf, waarin hij werkt, maar ook via de veel meer op de samenleving 
georiënteerde universiteit of hogeschool, waaraan hij werkt, komt hij voor 
sociale problemen en verantwoordelijkheden te staan, waar de vroegere 
wetenschapsman eenvoudig geen weet en ook geen last van had. Het lijkt 
mij dus in allerlei opzichten volkomen gewettigd, van een grotere en 
zwaardere sociale verantwoordelijkheid van de moderne natuuronder-
zoeker te spreken. 

Nu kan men daarnaast, met een grote mate van recht, aanvoeren, dat 
in dit opzicht de natuuronderzoeker toch eigenlijk niet wezenlijk verschilt 
van allerlei andere wetenschapsbeoefenaars, zoals juristen, economen, 
psychologen, artsen, theologen, of van andere categorieën, die min of 
meer leidende functies in de samenleving vervullen, zoals zakenlieden en 
politici, die toch ook in het leven van bedrijf en overheid een steeds groter 
rol zijn gaan spelen. 

4 ) Cf. Universiteit en Hogeschool, Jaarg. 6, Nr. 3 (jan. 1960), p. 227. 
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4 ) Cf. Universiteit en Hogeschool, Jaarg. 6, Nr. 3 (jan. 1960), p. 227. 
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Over de sociale verantwoordelijkheden van deze groepen, over hun situa-
ties in de moderne samenleving zou ongetwijfeld genoeg te zeggen zijn. 
Waarom dan de natuuronderzoekers speciaal aan de orde gesteld? Wel, 
omdat zij, méér dan de hiervoor genoemde andere categorieën, de ver-
vlechtingen van wetenschap, staat en maatschappij als een nieuwe situa-
tie ervaren en er zo mogelijk nog minder op zijn voorbereid. Het is vooral 
het feit, dat de radius van de werkzaamheid van de natuuronderzoeker in 
het hele moderne leven van bedrijf en overheid zoveel vergroot is, dat in 
verband daarmee zijn status ook aanzienlijk gestegen is, waarom men de 
vergrote sociale verantwoordelijkheid van de natuuronderzoeker als een 
apart probleem aan de orde mag stellen en het trouwens door de betrok-
kenen ook gesteld ziet. 
Deze nieuwe situatie brengt nu op zichzelf geen aanspraak mee op een 
hogere mate van sociale of politieke zeggingsschap of invloed. Zij vereist 
echter wel, dat vormen worden gevonden, waarin het specifieke karakter 
van deze verantwoordelijkheid meer tot zijn recht komt dan tot dusver. 
Zij zal erkenning moeten vinden in vormen van medezeggingsschap, ad-
vieslichamen e.d., die dan echter ook van weerszijden ten volle op hun 
waarde moeten worden geschat. Deze nieuwe relatie tussen wetenschap 
en samenleving heeft uiteraard ook haar consequenties op de verhouding 
van universiteit en maatschappij of staat, waarop hier nu niet nader kan 
worden ingegaan. Wel lijkt het mij duidelijk, dat de universitaire aan-
spraak op een grote mate van autonomie zich niet meer kan baseren op 
de oude opvatting van de wetenschap 6m de wetenschap, maar veeleer 
op de functies, die de wetenschapsbeoefening en -overdracht in de samen-
leving vervult en die, als voorwaarde tot een zo vruchtbaar mogelijke ver-
vulling, een zo groot mogelijke zelfstandigheid vereisen. 6) 
Nu is er één omstandigheid, die het besef voor deze nieuwe verantwoor-
delijkheden bij de moderne natuuronderzoeker als met een schok heeft 
gewekt. Dat is de grote rol, die de natuurwetenschap in de moderne 
oorlogvoering en haar voorbereiding speelt. En die factor wordt a.h.w. 
gesymboliseerd door het verschijnen van de A- en H-bom. Het is be-
kend, hoezeer de Amerikaanse geleerden, die betrokken waren bij de 
ontwikkeling der nucleaire energie, aan het eind van de Tweede Wereld-
oorlog in een koortsachtige spanning leefden en hoe in 1945 een ware 
invasie van „scientists-  in de lobbies van het Amerikaanse Congres te 
Washington plaats greep. 6 ) Zij bezwoeren de regering, de Atoombom 
niet te gebruiken alvorens ook hen te raadplegen. Toen het moment 
voor een beslissing gekomen was, nam de toenmalige president, Truman, 
die echter zonder hun advies. Zuiver politiek-democratisch gezien stond 
Truman daarmee in zijn recht. Of hij de juiste beslissing heeft genomen 
tegenover de toekomst van de mensheid, valt nog niet te beoordelen. Wel 
kan men zich afvragen — en het is een vraag, die elk ogenblik weer 
actueel is; het is een probleem, dat ten nauwste aan het hier aan de! 

5) Zie Universiteit en Hogeschool ibid. p. 229, een bespreking van een Duitse studie 
over dit probleem: Ludwig Raiser, Die Universitiit im Staat (Heidelberg, 1958). 
B) Zie o.a. Western World Vol. II, no. 9 (sept. '59), p. 25-35, het „debate of the 
month", waarover nog nader. 
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orde gestelde verwant is — of één man, en dan in het bestek van ons 
traditionele politieke bestel, zowel naar zijn geestelijke als naar zijn orga-
nisatorische aspecten beoordeeld, de verantwoordelijkheid voor zulk een, 
voor de hele wereldhistorie diep ingrijpende, beslissing ooit überhaupt 
kan dragen. Het lijkt mij nl. ten enen male onjuist de nucleaire wapenen, 
en dit geldt ook voor al die biochemische monsterachtigheden. die thans 
van diverse zijden in petto worden gehouden en soms uiterst misleidend 
worden voorgesteld 7), evenals Truman deed, op één lijn te stellen, enkel 
wat _zwaarder-, met de „traditionele-  wapenen. Het feit, dat het de 
„scientists-  zijn geweest, die méér dan ieder ander, méér ook dan de 
politici. beseffen, dat met deze wapens een „nieuwe aera in menselijke 
oorlogvoering" was ingetreden, bewijst van welk een diep verantwoor-
delijkheidsgevoel deze onderzoekers doordrongen waren, maar ook, hoe 
in de nieuwe verhoudingen, die door de alle traditionele voorstellingen te 
bovengaande ontwikkeling der machtsmiddelen in het leven zijn geroe-
pen, ook de oude sociale en politieke vormen en relaties hun volstrekte 
geldigheid verloren hebben. In een politiek, sociaal, juridisch bestel, dat 
enigermate beantwoordt aan de revolutie. die zich in de oorlogstechniek 
voltrokken heeft, zal zeker rekening moeten worden gehouden met de 
bijzondere functie, die de natuurwetenschappen èn de techniek in deze 
wereld van het atoomtijdperk verkregen hebben. Ook vandaaruit is er 
dus reden genoeg, het probleem van de situatie van de moderne natuur-
onderzoeker urgent te verklaren. 

* 

De grote en in sommige opzichten beslissende rol, die de natuurweten-
schap in de moderne oorlogvoering en haar voorbereiding vervult, is in 
zekere zin slechts een bijzonder geval van de reeds eerder geschetste toe-
genomen sociale verantwoordelijkheid in het algemeen, waarbij alle 
aspecten van de situatie van de onderzoeker in het geding zijn. Zo houdt 
met name de politieke geladenheid van het wetenschapsonderzoek het 
gevaar voor de wetenschapsman in, dat andere dan zuiver wetenschap-
pelijke criteria ook bij het onderzoek domineren. Voorts, dat het terrein 
van politiek niet-relevant onderzoek in de verdrukking raakt. Of de vrije 
uitwisseling van wetenschappelijke gegevens op nationale en interna-
tionale schaal belemmerd wordt en de onderzoeker zich door zijn politieke 
gebondenheden en verantwoordelijkheden laat overheersen. Het feit, dat 
de samenleving als geheel nog allerminst de vorm heeft gevonden, die aan 
de nieuwe technische situatie beantwoordt en de mensheid in staat stelt 
op vreedzame wijze met de producten van het menselijk vernuft te leven, 
draagt ertoe bij, dat de onderzoeker een verhoogd gevoel van onzekerheid 
bezit omtrent de consequenties en implicaties, die zijn nieuwe situatie op 
sociaal en politiek gebied voor hem zou kunnen meebrengen. 
Het is deze kwestie, die aan de orde werd gesteld in het „debate of the 
month" van het orgaan Western World 8 ), waarin een Amerikaanse 

7) Cf. de uitnemende artt. over „Humane oorlogvoering'', in de N.R.C. van 9 en 11 
december 1959 verschenen. 
s) Cf. noot 6. 
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senator, Kenneth B. Keating (Rep. uit New York) en Pascual Jordan, 
hoogleraar in de Theoretische Physica in Hamburg, de vraag te 
behandelen kregen: Scientists in World Polities, Asset or Liability? 
Senator Keating, die in 't algemeen wel het diepst en meest genuanceerd 
op de vraag ingaat, komt tot de eindconclusie, dat een optreden van 
natuuronderzoekers als politici onjuist zou zijn; men kan de politiek even-
min aan de scientists als aan de generaals overlaten. Keating wijst echter 
nadrukkelijk op het optreden van de Amerikaanse scientists in en na 
1945, na de A-bom, gegroepeerd rond het voortreffelijke maandelijkse 
Bulletin of the Atomic Scientists. Volgens K. bereikten zij met hun actie, 
dat de Amerikaanse commissie voor atoom-energie in meerderheid bur-
gerlijk, niet-militair van samenstelling was. Zij gingen echter te ver, in 
een ware kruistocht om de Amerikaanse regering tot een accoord met de 
Russische te willen dwingen, in het opstellen van wereldregeringsplannen 
etc. Volgens K. „oversold" het Bulletin de these, dat een atoom-oorlog 
het eind van de wereld zou betekenen en overschatte het in 't bijzonder 
het element van de rede in de regeling der menselijke zaken. Politiek is 
nu eenmaal een heel ander bedrijf, met heel andere maatstaven en ge-
gevens, dan de natuurwetenschap. Daarom: wel bijstand, adviezen van de 
natuuronderzoekers voor, geen leiding aan de politiek. De enige oplossing 
is een scherpe verdeling tussen wetenschap en politiek; voor de scientists 
is zijn eigenlijke job: „de macht der mensen te verhogen, het proces der 
natuur in dienst van elk nut te stellen, dat gewenst wordt". Aldus Senator 
Keating. 
Pascual Jordan reduceerde de vraag voornamelijk daartoe, of de weten-
schapsmensen de politiek moeten mijden en acht zijnerzijds deelneming 
van de scientists aan de politiek urgenter dan ooit; men stelt geneesheren, 
geestelijken, onderwijzers etc. toch ook niet buiten de politiek. Dat zou de 
politiek tot een kwestie van experts maken, wat hoogst ongezond in een 
democratie zou zijn. De scientist moet evenals ieder ander burger zijn 
politieke plichten vervullen. 
Van enige speciale verantwoordelijkheid der scientists voor de wereld-
situatie, mede tengevolge van het moderne natuuronderzoek ontstaan, 
wil Jordan echter niet weten. Hij acht het irreëel, van de natuuronder-
zoeker, wiens ontdekkingen tot zulke gevaarlijke mogelijkheden aanlei-
ding geeft, te verwachten, dat hij de mensheid tegelijkertijd tegen die ge-
varen zou beschermen. De eis, dat de scientists, terwijl hij aan het uitvin-
den is, ook de middelen tegen misbruik ervan aan de hand zou doen, is, 
zegt hij, evenzeer „irrelevant t.a.v. de feitelijke situatie". En hij waar-
schuwt tegen pretenties van de natuuronderzoekers, als een soort „poli-
tieke wonderdoeners" te fungeren, en de moeilijkheden te vergroten door 
heel nieuwe politieke methodes te willen invoeren. 
Het wil mij voorkomen, dat noch de beschouwingen van Senator Keating, 
noch die van Pascual Jordan geheel en al aan de situatie beantwoorden, 
waarin de natuuronderzoeker zich bevindt. En, zoals de redactie van 
Western World in de conclusie aanduidt: de vraag over de modus van 
de samenwerking tussen scientists en politici is eigenlijk opengebleven. 
Voor menig onderzoeker zal het m.i. onmogelijk zijn, zich, op Keatings 
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advies, maar verder te beperken tot wat zijn eigenlijke job is: _de macht 

der natuur te verhogen-; en of het zo _irreëel-  en ,.irrelevant t.a.v. de 

feitelijke situatie. ' is. als Pascual Jordan meent, dat de natuuronderzoeker 
zich van enige speciale verantwoordelijkheid over de uitwerking van zijn 
wetenschappelijke resultaten op de wereld bewust zou zijn, lijkt mij zeer 
de vraag. In dit opzicht is bijzonder leerzaam, wat in verband met de 
lotgevallen van een dergenen, die wel allernauwst en allerpersoonlijkst 
met deze problematiek in aanraking zijn geweest. nl. dr. I. Robert Oppen-

heimer, aan het licht gekomen is en waaraan wij de behandeling van 
deze problematiek niet voorbij kunnen gaan, al verhinderen plaatsruimte 
èn ondeskundigheid het drama-Oppenheimer in dit bestek geheel tot zijn 
recht te laten komen. 9 ) 
Voor het probleem, dat hier aan de orde is. is wellicht niet het belang-
rijkste, de wijze waarop Oppenheimer slachtoffer is geworden van de 
McCarthy-rage in Amerika. Daarin is zijn geval één uit vele, nl. van die 
hoge regeringsadviseurs. die tot de ontdekking komen, dat hun functie 
kennelijk niet zonder invloed is op hun recht op persoonlijke vrijheid. met 
name t.a.v. de keuze hunner vrienden, hun deelneming aan allerlei sociaal 
leven, hun lectuur etc. Als men Oppenheimers eigen verklaringen leest, 
beseft men echter wel, hoe ook in dit opzicht de natuuronderzoeker, die 
voorheen zich zo in zijn werk kon opsluiten, dat hij lange tijd bijna _ge-
heel afgezonderd van het contemporaine tafreel in zijn land" kon leven, 
door de nieuwe posities, waartoe hii neroepen wordt, en de daaraan ver-
bonden risico's rauw op het lijf we-d. gevallen. Het verhaal van Oppen-
heimers vroegere al of niet politiek „verdachte" relaties wekt soms de 
indruk van een naieviteit, die in onze moderne verhoudingen klaarblijkelijk 
levensgevaarlijk is geworden. Dit McCarthy-aspect van het geval-
Oppenheimer zou echter meer relevant zijn in verband met ook in ons 
land wel gesignaleerde neigingen tot politieke ketterjacht onder acade-
mici e.d. 

Van meer belang voor onze problematiek is, hoe Oppenheimer aan den 
lijve ondervonden heeft, voor welke situaties en gewetensvragen de 
moderne natuuronderzoeker, die op een bijzonder verantwoordelijke post 
staat, wordt geplaatst en hoe zijn wetenschappelijk oordeel en beslissing 
inzake bepaalde onderzoekingen door de daarmee samenhangende tech-
nische, politieke en tevens morele aspecten worden verzwaard en gecom-
pliceerd. Een der tegen 0. aangevoerde grieven was nl. dat hij de ont-
wikkeling van de H-bom zou hebben vertraagd. Dat sloeg op het feit, 
dat 0., tesamen met de grote meerderheid van de General Advisory 
Committee van de Amer. Atoom Energie Commissie (de A.E.C.) in 
october 1949 in afwijzende zin adviseerde over de vraag, of men, zulks 
n.a.v. de eerste proef met een A-bom aan Russische kant, zich met alle 

9 ) Bij het volgende heb ik o.a. gebruik gemaakt van een drietal nummers van het 
Bulletin of the Atomic Scientists (Vol. X, nr. 5, 6 en 7, mei—juni 1954), mij bereid-
willig, met enkele nuttige aanwijzingen, ter beschikking gesteld door prof. dr. J. de 
Boer, hoogleraar in de natuurkunde aan de universiteit te Amsterdam. Met nadruk 
dient hierbij verklaard, dat de wijze, waarop een en ander door mij verwerkt is, uit-
sluitend voor mijn rekening blijft. 
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energie, in een „crash-  program, zou werpen op de ontwikkeling van de 
H-bom. Uit de verhoren, levensbeschrijvingen en verdere beschikbare 
gegevens blijkt nu, dat Oppenheimers bezwaar allereerst ingegeven werd 
door de, door vele anderen gedeelde, overtuiging, dat de H-bom bij de 
toen bestaande mogelijkheden nog niet „haalbaar" was. Toen in 1951 
dan ook door een idee van Oppenheimers collega, dr. Edward Teller, 
met wie 0. nogal eens van mening verschilde, die haalbaarheid, de 
feasibility aanwezig was, wierp Oppie, zoals zijn collega's hem noemden, 
zich met volle energie op dit project. Dat men Opperheimer zijn aanvan-
kelijk afwijzend oordeel naderhand verweet, ook voorzover het een zuiver 
wetenschappelijk oordeel was, heeft terecht in Amerika bij zeer vele on-
derzoekers toen grote bezorgdheid en ernstige protesten opgeroepen. 
Oppenheimers bezwaar was echter niet alleen van zuiver wetenschappe-
lijke aard, al moet men dit er altijd bij op de achtergrond denken. Hij 
voelde het. bij de gegeven situatie, ook niet verantwoord, alle kaarten van 
de ontwikkeling van Amerika's defensie-krachten op dit éne, bovendien 
nog zo onzekere, program te zetten, waarvoor men, gezien de gebrekkige 
personeelssituatie, de research op het gebied van de „gewone" atoom-
wapens zou moeten verzwakken, iets, wat volgens 0. de Verenigde Staten 
zich, gezien de opkomst van de Sowjet-Unie op dit gebied, niet konden 
permitteren. Zoals men ziet, een ten dele technisch, ten dele politiek 
aspect van de zaak. Daarbij kwam nog, dat 0., zoals hij tijdens de ver-
horen verklaarde, ook bezorgd was, dat dit nieuwe wapen volkomen de 
fantasie van zowel Congresleden als militaire leiders beheerste, als hèt 
antwoord op de Russische vorderingen. Hij vreesde a.h.w. een „magische 
theorie" van de H-bom voor de Amerikaanse strategie. Een tactisch-
strategisch en ook een psychologisch aspect. Naar ons wordt medege-
deeld 10 ), zou 0., toen Truman in januari 1950 de beslissing had ge-
nomen, wel reeds het H-bom project te entameren en daarbij de vraag 
zo reduceerde: „Kunnen de Russen de H-bom maken; zo ja, hoe kunnen 
wij het dan?", de President naderhand gelijk hebben moeten geven. 
Over dit voornamelijk politieke advies van Oppenheimer c.s. is bij de 
verhoren ook het nodige te doen geweest. Bovendien nam men het 0. nog 
kwalijk, dat hij er niet voldoende toe zou hebben bijgedragen, de overige 
Amerikaanse scientists in te lichten, dat hij zijn aanvankelijke bezwaren 
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nog zo onzekere, program te zetten, waarvoor men, gezien de gebrekkige 
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wel door zijn latere, volledige medewerking bewezen, toen de H-bom 
„haalbaar-  geworden was. Maar dat wil niet zeggen. dat de morele kant 
geen rol speelde. De commissie toont daar ook begrip voor met de woor- 
den: „Wij kunnen de emotionele ver'vikkeldheid van elke scientist be- 
grijpen. die tot de ontwikkeling van de atoom-energie heeft bijgedragen 
en zo ertoe bijdroeg op de wereld een kracht los te laten, die de bescha- 
ving zou kunnen vernietigen". En zij haalt van Oppenheimer zelf de 
woorden aan: „Ik voelde, wellicht geheel ten onrechte, dat ik, na een 
actieve rol te hebben gespeeld in het bevorderen van een revolutie in de 
oorlogvoering, zo verantwoordelijk mogelijk zou moeten optreden met 
het oog op wat uit die revolutie zou voortkomen". Merkwaardig genoeg 
precies de houding, die Pascual Jordan zo _irrelevant" achtte! De com-
missie twijfelde er niet aan, of andere vooraanstaande en toegewijde 
scientists achtten zich door een zelfde conflict bezwaard. Maar de com-
missie voegt eraan toe, dat degenen. die politiek verantwoordelijk zijn 
voor de veiligheid van het land, er zeker van moeten zijn, dat de adviezen, 
die zij vragen, zowel de gevraagde speciale deskundigheid betonen, als 
gebaseerd zijn op een „gezonde overtuiging. ongekleurd en onbeïnvloed 
door overwegingen van emotionele aard". En verderop, dat alle adviezen 
op de .,echte overtuiging" moeten berusten, dat het land in tijd van ge-
vaar over „de sterkst mogelijke offensieve mogelijkheden" moet beschik-
ken. Het is niet onmogelijk, dat hier een motief tot uitschakeling van 
dr. Oppenheimer geconstrueerd werd, dat, gezien het feit, dat 0. nader-
hand, zonder enigerlei blijk van zulke gewetensbezwaren te geven, aan 
de ontwikkeling van de H-bom meewerkte, feitelijk ongegrond was. Als 
zodanig zou dit dan een bijzonder element van onrechtvaardigheid in de 
behandeling van Oppenheimer zijn geweest. 
De wijze, waarop op deze opmerkingen door Oppenheimers raadsman 
werd gereageerd, in diens verzoek om herziening van de uitspraak der 
commissie, geeft er evenwel blijk van, dat hier wel degelijk bijzonder ge-
vaarlijke voetangels en klemmen gelegen zijn. Want, zo vraagt deze 
raadsman, moet een technisch adviseur van de regering dan het risico 
lopen ter verantwoording te worden geroepen. wanneer hij niet kan 
garanderen — „tegen alle ervaring in" — dat zijn opvattingen niet be-
invloed zijn door zijn hart en door zijn geest? Loopt hij datzelfde risico, 
wanneer hij een zeker evenwicht tussen offensieve en defensieve wapens 
in acht genomen wil zien? En, in verband met het verwijt van onvol- 
doende geestdrift inzake de H-bom vóór 1951 bij Oppenheimer: Hoe 
kan een scientist het risico dragen, zijn regering te adviseren, wanneer 
hem later een tekort aan geestdrift voor het officiële program voor de 
voeten kan worden gegooid? Enz. enz. 
Het gaat er nu hier niet om, de vraag te beantwoorden, wie in de zaak-
Oppenheimer het aan het rechte eind had. Of waar nu precies de tragiek 
ligt in het geval van een man, die jarenlang in volledige overgave, ja, 
met enthousiasme, aan de defensie van zijn land heeft meegewerkt, met 
de gaven van hoofd èn hart waarover hij beschikte, en die plotseling op 
beschuldiging van onvoldoende loyaliteit wordt uitgeschakeld. Het drama-
Oppenheimer, met alles wat erom heen zit, is hier bovenal bedoeld als 
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een illustratie van de perikelen, waarin de moderne natuuronderzoeker 
verzeild kan raken, ook, ja juist, op de hoogste posten. 
Nu zal men zeggen, dat het aantal natuuronderzoekers, dat in situaties 
of posities geraakt als Oppenheimer, beperkt is. Inderdaad, de daaraan 
verbonden verantwoordelijkheden zijn uiteraard slechts voor weinig 
scientists van acute aard. Maar daartegenover staat, dat men stellig ana-
loge situaties bij andere speciale groepen, zoals geneeskundigen, militaire 
leiders e.d. kan aantreffen. Zulke situaties en de daaraan verbonden pro-
blematiek, hoe namelijk onder alle omstandigheden de wetenschappelijke, 
politieke en morele aspecten, die aan tal van oordelen en beslissingen 
ook op het terrein van zuiver wetenschappelijke deskundigheid verbon-
den zijn, zo tot hun recht te laten komen, dat daarbij de integriteit als 
persoon èn als onderzoeker en de verantwoordelijkheid jegens de ge-
meenschap met elkaar in het reine verkeren, zijn a.h.w. typerend voor 
bepaalde groepen in onze samenleving geworden en zij zullen daarom 
het gehele ethos in die groepen, van hoog tot laag, ten zeerste be-
invloeden. 

* * 

Ir 

Het heeft stellig zijn nut, deze probleemstelling toe te spitsen tot een 
geval, waarin de gehele morele persoonlijkheid van de betrokkene in het 
geding is. Het is een situatie, die zich trouwens niet tot de natuuronder-
zoeker beperkt, maar evenzeer zich voor een geneesheer of voor een 
militair kan voordoen. In een voordracht die de Amerikaanse strateeg 
Kissinger onlangs voor een Nederlands publiek hield, gaf deze voorbeel-
den van zulk een situatie voor een bevelvoerend generaal op een strate-
gisch knooppunt. Daarbij moet men bedenken, dat zulk een deskundige, 
en dat geldt in 't bijzonder voor de moderne scientist, over inzichten be-
schikt, die hij aan zijn medeburgers en ook aan de politici niet of slechts 
gebrekkig kan overdragen. Ook kan hij betrokken zijn bij de ontketening 
van processen, die onomkeerbaar en in hun gevolgen onherstelbaar zijn. 

Welnu, wat heeft zulk een natuuronderzoeker te doen, als hij ont-
dekt, dat de politiek of het besluit van zijn regering gevaren op-
roept, waarvan de politici en leken slechts een vaag of onjuist be-
grip hebben. Moet hij dan voor het democratisch geconstitueerde 
gezag buigen en loyaal medewerken aan wat eventueel met grote 
waarschijnlijkheid mede de ondergang van zijn eigen volk betekent? 
Of moet hij zich op grond van zijn persoonlijk inzicht en geweten 
tegen die politiek en dit besluit met alle middelen verzetten. Of, 
derde mogelijkheid, moet hij zich t.a.v. een onoplosbaar conflict van 
plichten aan alle verdere verantwoordelijkheid onttrekken en de 
tragiek over zich heen laten gaan? 

Niemand kan m.i. op deze vraag, die in beknopter vorm ook aan het eind 
van het debate-artikel in Western World als opengebleven wordt ge-
steld, een afdoend antwoord geven. Het geval is een grensgeval, maar de 
situatie is potentieel voor meer groepen aanwezig, dan men zich wel vaak 
realiseert. De bewustwording ervan kan resulteren in een verlammend 
gevoel van onzekerheid en onderbewuste angst en zij kan ook leiden tot 
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van processen, die onomkeerbaar en in hun gevolgen onherstelbaar zijn. 

Welnu, wat heeft zulk een natuuronderzoeker te doen, als hij ont-
dekt, dat de politiek of het besluit van zijn regering gevaren op-
roept, waarvan de politici en leken slechts een vaag of onjuist be-
grip hebben. Moet hij dan voor het democratisch geconstitueerde 
gezag buigen en loyaal medewerken aan wat eventueel met grote 
waarschijnlijkheid mede de ondergang van zijn eigen volk betekent? 
Of moet hij zich op grond van zijn persoonlijk inzicht en geweten 
tegen die politiek en dit besluit met alle middelen verzetten. Of, 
derde mogelijkheid, moet hij zich t.a.v. een onoplosbaar conflict van 
plichten aan alle verdere verantwoordelijkheid onttrekken en de 
tragiek over zich heen laten gaan? 

Niemand kan m.i. op deze vraag, die in beknopter vorm ook aan het eind 
van het debate-artikel in Western World als opengebleven wordt ge-
steld. een afdoend antwoord geven. Het geval is een grensgeval, maar de 
situatie is potentieel voor meer groepen aanwezig, dan men zich wel vaak 
realiseert. De bewustwording ervan kan resulteren in een verlammend 
gevoel van onzekerheid en onderbewuste angst en zij kan ook leiden tot 
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wonderlijke beslissingen of vormen van vlucht voor de verantwoordelijk-
heid. Zo speelt dit element stellig ook een rol in zulk een geval als dat 
van de Duits-Engelse onderzoeker Fuchs. Wanneer die zich in dienst 
stelt van het Russische totalitairisme, speelt daarin ideologisch wanbe-
grip en een daarmee gepaard gaande verwarring van loyaliteiten een 
hoofdrol. De verwisseling van een idealistisch communisme met het Rus-
sische totalitairisme. dat van zijn aanhangers volstrekte overgave en toe-
passing van de leer van het doel, dat de middelen heiligt, vereist. komt 
in kringen van min of meer weltfremde academici nog altijd veelvuldig 
voor en dat niet alléén aan de exacte kant! Maar daar achter zit óók een 
element van vlucht voor persoonlijke verantwoordelijkheid. Anderzijds 
wordt bij de Amerikaanse scientists in de laatste jaren een toenemende 
apathie geconstateerd. zowel wegens het ontbreken van een gehoor, als 
door een gevoel van hopeloosheid tegenover de militaire leiders. En 
misschien wel bovenal door een zekere vrees, van de natie te vervreem-
den. Ook in dat geval een vlucht voor verantwoordelijkheid? 11 ) 
Waarop David Riesman in het hier geciteerde artikel tevens wijst, is het 
onvermogen van de massa in de moderne democratie, zich serieus met de 
grote vragen der internationale politiek, en wat daarmee samenhangt, 
bezig te houden. En hij waarschuwt ernstig tegen het misverstand, dat 
die massa bij voorbaat „liberar, d.w.z. verlicht in haar opvattingen zou 
zijn. Het zou b.v. wel eens kunnen zijn, dat een al te roerige campagne 
tegen atoombom-proeven en nucleaire oorlog bij die massa een stemming 
te weeg zou brengen, er dan maar liever meteen een einde aan te maken. 
Daarom zullen het verschillende elite-groepen moeten zijn, die met de 
problemen van de nieuwe wereldsituatie in het reine moeten zien te 
komen. Een formeel beroep dus op de normale werking van de demo-
cratie en de bescheiden rol van de natuuronderzoeker daarin, geeft in 
wezen geen uitweg. 

Aan de andere kant bestaat er bij vele wetenschappelijke onderzoekers 
ook een grote onderbewuste angst, hun wetenschappelijk isolement te 
verlaten en in het openbare leven een rol te spelen. Immers men vreest 
— en gevallen als die van Oppenheimer versterken de vrees — dat als 
men op grond van zijn kennis van de wetenschappelijke achtergronden 
en op grond van eigen politieke overwegingen tot een inzicht komt, dat 
van dat der officiële inzichten van de militaire leiders of van de regering 
afwijkt, het uitermate riskant is, daarvan openlijk blijk te geven. Hoe 
gemakkelijk kan men immers niet betrokken geraken bij allerlei verwik-
kelingen en geschillen van louter politieke of zelfs persoonlijke aard. 
waarin men als bovenal rationeel denkend onderzoeker geen weg weet 
en waartegen men niet opgewassen is. 
Om een concreet voorbeeld te geven: Men kan met vrij grote zekerheid 
aannemen, dat velen van de meestal wel rationeel denkende physici in 
Nederland het aanwezig zijn van raketbases als een uitermate riskant 
bedrijf zouden zien, omdat daardoor ons land, eventueel met andere in 

11) Cf. David Riesman, Private People and Public Policy, in Bulletin of the Atomic 
Scientists, Vol. XV, no. 5, mei 1959. 
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West-Europa. tot een eerste en dringendste object in een A- of H-bom-
oorlog wordt gemaakt. Vele physici vrezen, dat de verantwoordelijke 
personen. die hierin beslissingen moeten nemen, zich onvoldoende voor-
stellen, wat dit betekent. Maar als men nu als physici daartegen min of 
meer planmatig in het openbaar zou ageren, loopt men het grote risico, 
eenvoudig in de hoek van de communisten of de fellow-travellers te 
worden gerangeerd. Hetgeen trouwens ook in ons land in het verleden 
reeds meer dan eens is voorgekomen. Of men ervaart, dat aan de wel-
overwogen raad nauwelijks aandacht wordt geschonken. 12 ) Maar tot 
verweer tegen een en ander is men niet voldoende politiek geschoold en 
daarom laat men het dan maar zo ... Wat hier ontbreekt is een centrale 
wetenschappelijke raad, die de voornaamste wetenschappelijke onder-
zoekers omvat, resp. vertegenwoordigt en die tot taak heeft, het weten-
schappelijk geweten van de regering te vormen en zowel gevraagd als 
ongevraagd aan regering en volksvertegenwoordiging advies te geven, 
zo nodig op vertrouwelijke wijze, over de wetenschappelijke aspecten van 
bepaalde zaken. Zulk een raad zou naar twee kanten werken: hij zou 
het verantwoordelijkheidsgevoel voor politieke en sociale problemen bij 
de wetenschappelijke onderzoeker ontwikkelen en hij zou de blik van de 
politicus kunnen openen voor de wetenschappelijke aspecten. Men zal 
elkaar dan ook van beide kanten serieus leren nemen, waaraan tot dusver 
in zulke contacten het ook in Nederland nogal eens ontbroken schijnt te 
hebben, alle goede wil ten spijt. 
Daarnaast is een voortgezette en uitgebreide aaneensluiting van natuur-
onderzoekers en soortgelijke groepen op nationale en internationale schaal, 
zoals sedert 1945 van verschillende kanten uit is aangepakt 13), noodzake-
lijk. Zonder dat deze onderzoekers daarbij het odium op zich laden, zoals 
een Engelse kriticus het uitdrukte, a.h.w. „met een goddelijke verant-
woordelijkheid voor de toekomst van het menselijk geslacht beladen te 
zijn" en zonder te laboreren aan wat deze zelfde kriticus de „beroeps-
ziekte" van scientists en ingenieurs achtte, nl. constituties op te stellen, 
waarnaar alle mensen moeten leven. Voorlichting en opvoeding van de 
massa's via alle mogelijk publiciteitsorganen inzake de verantwoordelijk-
heden, waarvoor de nieuwe situaties ook hen plaatsen. Voorlichting en 
opvoeding ook van de aankomende natuuronderzoekers en alle daarmee 
gelijk te stellen beroepen, tot de sociale en politieke verantwoordelijk-
heden, waarvoor zij juist in hun beroepsvervulling straks ook geplaatst 
zullen worden. 
Dat is allemaal goed en noodzakelijk en daaraan gebeurt ook het een 
en ander. Maar dat neemt toch het kernprobleem niet weg, dat hier aan 
de orde werd gesteld en nog eens als volgt is samen te vatten: De mo- 

12) Hierbij zou te verwijzen zijn naar het bezoek, dat een aantal hoogleraren in de 
Theoretische Physica aan de toenmalige minister van Defensie, Ir. Staf, heeft gebracht, 
over welk initiatief slechts in de N.R.C. van 26 april 1958 een mededeling verscheen. 
13) Van groot belang zijn in dit verband de zgn. Pugwash-conferenties, sedert 1955 op 
initiatief van Bertrand Russell gehouden, en waaraan zowel Amerikaanse als Russische 
fysici deelnamen. Sedertdien zijn trouwens ook artt. van Russische fysici in het Bulletin 
of the Atomic Scienfisfs verschenen. Contacten, die grootse perspectieven openen! 
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'2 ) Hierbij zou te verwijzen zijn naar het bezoek, dat een aantal hoogleraren in de 
Theoretische Physica aan de toenmalige minister van Defensie, Ir. Star, heeft gebracht, 
over welk initiatief slechts in de N.R.C. van 26 april 1958 een mededeling verscheen. 
1") Van groot belang zijn in dit verband de zgn. Pugwash-conferenties, sedert 1955 op 
initiatief van Bertrand Russell gehouden, en waaraan zowel Amerikaanse als Russische 
fysici deelnamen. Sedertdien zijn trouwens ook artt. van Russische fysici in het Bulletin 
of the Atomic Scientists verschenen. Contacten, die grootse perspectieven openen! 
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derne wereldontwikkeling, vooral in technisch opzicht, kan bepaalde 
groepen in situaties brengen. die een regelrechte aanslag betekenen op 
hun gehele morele, persoonlijke integriteit. Tot die groepen behoren de 
natuuronderzoekers, althans een kerngroep daaruit, die zich in het bij-
zonder met de nieuwste technische procédé's en met al die onderzoekin-
gen bezighoudt, die direct of indirect met de oorlogstechniek in relatie 
staan. En die situatie heeft, zoals gezegd. haar invloed op het ethos van 
de gehele betreffende groep. 
Galileo Galilei kon, ondanks zijn herroeping, sterven in het besef, aan 
wat hij zijn wezenlijke, geestelijke taak achtte, n.l. de bevordering van de 
wetenschap. trouw te zijn gebleven; ten koste misschien van zijn publieke 
moraliteit. maar met een goed geweten. Wij leven thans in een andere 
tijd. Het kan m.i. voor een modern humanisme wel een taak zijn, te pogen 
tot de morele sanering van een wereld bij te dragen, die een voortduren-
de bedreiging vormt van de integriteit van groepen, zoals de natuuronder-
zoekers en andere, die in zo hoge mate bij haar moderne ontwikkeling be-
trokken zijn. Daartoe heeft het humanisme uiteraard allerminst zo maar 
een oplossing in petto. Maar het eerst nodig is dan toch wel, deze proble-
matiek, in al haar aspecten en heel haar diepgang, met al haar conse-
quenties, ook, aan de orde te stellen. Daartoe heeft dit artikel een bijdrage 
willen leveren. 
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1:acilm.70gice. beproeving van Job 

Het Boek Job was volgens Allard Pierson 1  het laatste woord van joodse 
wijsheid, een hoogtepunt waarnaar men zich eeuwen lang zou richten: een 
godsgeloof dat had afgezien van het verlangen zijn god in doen en laten, in 
vloek en zegen te begrijpen. Job had de hand op de mond gelegd — de zin 
van het menselijk lijden was niet te bevatten. 
Monseigneur Fortmann voegde mij in een discussie eens toe: om het leed in 
zijn zin en zijn waarde te begrijpen moest Christus komen. Job kem niet ver- 
der 	 maar na Christus is alles duidelijk. 2  

Het probleem is van alledag. Het scherpst komt het misschien wel tot uiting 
in ongeraffineerde, primitieve vragen: waarom lijdt ook het niet verantwoor-
delijke kind of dier? Waarom sterft een moeder jong? Waarom verhangt een 
oude man zich, na een briefje te hebben geschreven: 't duurt me te lang! 
Middenin een levensopvatting, ook indien die onklaar alleen maar een hou-
ding is, staat de noodzaak te reageren op leed en geluk. Het is een waarneming 
van ieder die oplet, dat de mogelijkheden van geluksbeleving er van af hangen 
of men zich tegenover het leed een manier van opvangen heeft eigen gemaakt. 
De kansen op vreugde worden geschampt door vrees voor leed. Er zijn immers 
levens die geheel zijn ingericht op de afweer, de ontwijking van situaties, die 
verdriet kunnen berokkenen. 

De eerste inspirerende poging om met het menselijk leed in het reine te 
komen, leverde het boeddhisme. Daarin werd het léven als lijden verstaan —
de vergankelijkheid der dingen is een bron van verontrusting en het voort-
durend losgescheurd worden van voorkeur en zekerheid vervult het leven van 
(Snzekerheid en leed. Alles gaat voorbij. Geraffineerd is de wending die het 
boeddhisme voltrekt in de houding ten opzichte van de vluchtigheid van het 

leven. De boeddhist verlegt als het ware het accent: alles gaat voorbij — ook 
het ergste. In de onthechting van spontane hoge wensen en verlangens kan 
redding liggen voor de ramp van de val. Het is dan alsof men de grote golven-
de curve van het bestaan uitrekt tot een lichtkabbelende lijn: zo men het 
verlangen naar de hoge toppen der vreugde prijsgeeft, zullen ook de diepe 
dalen van het leed vervlakken. 
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Zonder twijfel is de positie van het boeddhisme tegenover het lijden radikaal 
gekozen. Het probleem is evenwel niet opgelost -- het is gereduceerd: er is 
van boven iets opgegeven om in de diepte vaste voet aan de grond te hou-

den. 3  
Bij de Grieken — een volgende cultuur die met historisch gevolg gereageerd 
heeft op het menselijk lijden — vindt men de hele scala van mogelijkheden 
in het leed. In de Ilias zegt Achilles: „Het heeft geen zin te klagen en te wenen; 
het is nu eenmaal zo dat de Onsterfelijken cle stervelingen het lot hebben 
toebedeeld om in pijn en lijden te leven, terwijl zij zelf vrij van zorgen en 

ongeluk zijn." 
Naast dit realisme staat het optimisme van Aeschylus 	„optimiste malgré 

tout" 4  - die Agamemnon braaf laat zeggen: _Zeus leidt de stervelingen tot 
het inzicht, dat de mens door lijden moet leren." Bij Sophocles komt de echte 
vràág weer op. Antigone stelt haar op klassieke wijze: ,,Verlaten van vrienden 
treed ik ongelukkige, levend de grafsteden der goden binnen. En waarom? 
Welke wet der goden heb ik overtreden?" 
Vinden we in de stoïsche filosofie al een poging om de strijd met het lijden 
aan te binden: door het te negéren — pas bij Seneca wordt een oplossing 
voorgesteld. Hij heeft opgenomen wat er gedacht is over cle ontsnappende 
waarde van de idee der vergankelijkheid; ook kent hij de bevrijdende kracht 
der gelijkmoedigheid. maar hij voegt er een nieuw element aan toe. In de dood 
bezit de mens het afdoende wapen tegen het leed. „Leert te sterven", zegt 
Seneca; en men moet de psychologische kracht van deze cultus van cle zelf-
moord niet onderschatten. _Ik heb u lief, leven, dank zij de dood." zegt de 
filosoof. Zonder enige twijfel geeft de vertrouwdheid met „het laatste leed" 
een formidabele zekerheid tegenover de listen en lagen van het leven. Wie 
schrap staat tegen de dood, kan veel negéren van wat het leven hem aandoet. 
Het panische verweer tegen de incidenten is die mens vermoedelijk dan al 
bespaard. Het is niet een grove opwekking tot vluchten in de dood; het is de 
terugkeer tot het leven, na te hebben afgerekend met het eind. 
Maar ook hier is het probleem van het lijden niet opgelost -- het is gelikwi-
deerd. De inzet van het probleem is namelijk niet werkelijk het lijden, maar 
het „léven, niet onverdragelijk door het leed." Seneca vernietigt het probleem 
door, waar het klemt, het leven te vernietigen. Dan is het probleem er niet 
meer, maar het leven — waar het om ging — evenmin. 

In het oudjoodse godsgeloof, waarvan we ten dele in de oud-testamentische 
geschriften de neerslag bezitten, heerst het lijden zonder enige systematische 
bestrijding. Jahwe is de veroorzaker van alles, de duivel werkt — waar hij 
sporadisch optreedt — met de hoogste toestemming. Het lijden is niet geor-
dend in een plan; herhaaldelijk is de mens in twistgesprek met lijn god over 
de onbegrijpelijkheid van het leed. 6  Nu eens wordt het lijden verstaan als 
een straf, dan weer als een loutering of een les. 
Het meest toegespitst en kompleet treedt de zogenaamde causale vergeldings- 
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theologie met al haar bezwaren en tegenstrijdigheden aan het licht in het 
oud-testarnentische wijsheidsboek Job. Het heftige debat in dit boek leidt niet 
tot een oplossing, maar wel is het aan te nemen dat de auteur een levens-
houding voor ogen heeft gestaan, die bereikt wordt na door alle overwegingen 
omtrent het lijden te zijn heengegaan. 
Ik zou dit bock Job voor een nadere ontleding even willen laten rusten. Eerst 
inoet nog verder gevolgd worden wat in het christendom over het leed werd 
gedacht. 
In het nieuwtestamentische christendom heeft zich een radicale wending vol-
trokken. Het lijden verliest tamelijk abrupt zijn willekeurig, incidenteel 
karakter. In toenemende mate wordt het leed ingebouwd in een perfecte 
theologie. Het lijden wordt geduid als de hoogste openbaringsvorm van de 
Liefde Gods. In en met het lijden is het de mens gegeven in eenheid te treden 
met de lijdende Christus, openbaring te verwerven van de liefde van God 
voor de mensheid. 
Het leed is geen kwelling meer uit het duister, 't is het licht eerder, waarin de 
mens zijn heil kan zien. De dood is de dood niet meer, maar de poort tot het 
ware leven. 7  
Steeds verfijnder, steeds spitser zal het christendom in de volgende eeuwen 
redeneren en argumenteren om het menselijke lijden een ereplaats te geven 
in de leer van het godsplan. 8  Steeds verder zal men zich verwijderen van Job. 
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den. Er zijn passages, die kennelijk toegevoegd zijn door, laten we zeggen, 
eenvoudige overwegingen — maar ook zijn er inlassen, die een principiële 
wending in het verhaal of betoog willen bewerkstelligen. 
Het boek is niet positief te dateren; op grond van allerlei aanwijzingen heeft 
men de tijd van het ontstaan beperkt tot tussen de achtste en derde eeuw vóór 
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Het poëem zelf is gevat in een kadervertelling, die in veelsoortige varianten 

in de volksverhalen voorkwam. 1 ° De proloog en de epiloog, die ook gesteld 

zijn in een afwijkende stijl, in proza, zijn als zodanig niet autentiek. 
Die proloog I en II i levert het verhaal van een man, genaamd Job, die leef-
de in Edom en zich goed, braaf en vroom gedroeg. I let ging hem naar den 
vleze; rijk lagen er zijn landerijen, zijn vee was gezond, talrijk en vruchtbaar. 
Op zijn erf woonden tallozen in voorspoed bijeen. Maar plotseling stort die 
welvaart in. In de hemel was namelijk een beraad geweest tussen Jahwe en 
zijn hemelingen. Daarbij had Satan op arglistige wijze te verstaan gegeven 
dat de vroomheid van Job alleen derde in de weelde van zijn welvaart. Jahwe 
staat toe dat Satan Job beproeft; alleen van Job zèlf moet hij afblijven. Zo 
wordt Job getroffen in zijn bezit, in zijn goederen, en ook in zijn kinderen. 
Maar hij berust: de Heer heeft gegeven, de Heer heeft genomen. de naam des 
Heren zij geloofd. 
Satan krijgt een tweede kans, hij mag Job beproeven in zijn vlees. En dat 
gebeurt. Job wordt overdekt van top tot teen niet boze zweren. Midden in de 
as zit hij en krabt zijn huid met een potscherf. Zijn vrouw voegt hem toe: 
Houdt ge nog vast aan uw vroomheid? Vloek God en roep zo de dood over ti 
in. 

En nog wankelt Job niet. Hij meent ook het kwade te moeten dragen. 
Dan naderen hem drie vrienden van ver, om hein hun deelneming te betui-
gen. Als zij hem zien en nauwelijks herkennen geraken zij in grote wanhoop. 
Ze gaan bij hem zitten, zeven dagen en nachten lang, zonder een woord te 
spreken. Dát kan Job niet verkroppen; hij breekt uit in een verschrikkelijke 
klacht. Déze is het eigenlijke begin van het boek Job. 

Het poëem is gebouwd als een klein klassiek drama. Strenge eenheid van tijd, 
plaats en handeling is gehandhaafd. In vijf strakke fasen ontwikkelt zich het 
gegeven: de klacht, die een volmaakte expositie van het thema levert; drie 
fasen van aanval en antwoord tussen de drie vrienden en Job, waardoor de 
dramatische spanning naar een climax wordt gevoerd; en tenslotte een vijfde 
scène waarin Jahwe „uit de storm" zijn machtspreuk geeft. 

Bij het beschouwen van de tekst moet nog in het oog worden gehouden, dat 
het boek Job in feite wat men noemt een existentieel gebeuren is. In wezen en 
vorm zijn de overwegingen van Job, van zijn vrienden, alsook van Jahwe, 
géén overwegingen in de eigenlijke zin des woords, maar echte reacties van 
het innerlijk uit op een fundamentele bedreiging van het bestaan. Job acht 
zich geen moment in gevaar voor wat zijn leven betreft: zijn levensvisie is 
vernietigd, hij begrijpt niet meer wat er gebeurt, hij ziet er werkelijk geen heil 
meer in, hij ziet geen kans meer te leven zoals hij meent dit te kunnen. 
Deze tendens drukt zich uit in de gehele structuur. Wezenlijk méér dan 
gewoonlijk worden de gedachten in hun ontstaan en opeenvolging gevoed 
door de diepste emoties. Er wordt ook feitelijk niet geredeneerd — argumen-
ten over en weer worden slechts verstaan inzoverre zij niet doordringen tot 
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de kern van de levensovertuiging, die beschermd en gekoesterd wordt tegen 
het gevaar van stuurloos in een ondoorgrondelijk bestaan te verzeilen. 

Jobs klacht (III) begint met de vervloeking van zijn geboorte. Hij betreurt 
het dat hij in het aanzijn is geroepen: „Waarom stierf ik niet bij de geboor-
te?" Hij kan het leven, zoals hij het nu ervaart, niet verdragen. „Waarom 
geeft Hij de ongelukkigen het licht, het leven aan zielsbedroefden." De zin 
van het leven is hem ontgaan. Zijn wereld ligt vernietigd: wat is de zin van 
het leed, als het niet de vergelding van het kwaad is? Hij leefde in een orde; 
vroomheid was Gode welgevallig, de boze trof de straf van Jahwe. 
Elifas, de eerste vriend die spreekt (IV en V), vermoedelijk de oudste, is een 
duidelijk karakter. Hij is een onbuigzame maar milde traditionalist, die op 
gemoedelijke toon Job herinnert aan zijn vaste overtuigingen van voorheen. 
,Zie ge hebt zovelen vermaand en slappe handen gesterkt; uw woorden kon-
den de struikelende oprichten, knikkende knieën kondt ge stevig maken. 
Maar nu het uzelf overkomt, laat ge de moed zakken." „Is dan uw godsdienst 
niet uw hoop?" 
En dan ontvouwt hij — niet gestoord door enige bedenking — het wereld-
beeld dat beiden altijd hebben gekoesterd. God is rechtvaardig; de mens kan 
niet schuldeloos zijn; leed is een straf. En in zijn kleine list ziet hij nog een 
lichtpunt: gelukkig is de mens die door God gekastijd wordt, want dan moet 
er weer vergoeding volgen. 
Job antwoordt, dat Elifas hem niet begrijpt. Hij ervaart dat zijn visie op 
leven en wereld faalt en hij vraagt om uitleg. Hij ziet geen nieuwe orde, 
alleen verschrikkingen, die God in slagorde tegenover hem stelt. Met die 
verbijstering wil hij niet langer leven. Hij weet, zich nimmer misdragen te 
hebben en begrijpt niet waarom hem deze maar niet eindigende reeks van 
rampen overweldigt. Hij vraagt om begrip, niet om leven, niet om herstel! 

Dit verwijt hij ook de vrienden. Zij begrijpen niet wat hem benauwt. 

Deze rede van Job loopt over de hoofdstukken VI en VII, maar het is meer 
clan waarschijnlijk dat het zevende hoofdstuk grotendeels corrupt is. De 
trant van betoog is niet gespierd meer, en vooral het slot is een aanzienlijk 
stuk verwijderd van de kern van Jobs verweer. Tendentieus herhaalt Job 
steeds -- en terecht, in het verband met zijn probleem — dat hij niets mis-
daan heeft. In het zevende hoofdstuk vraagt hij: „Waarom vergeeft Gij mijn 
zonde niet en laat mijn schuld passeren?" Dit is een vreemde passage. Zijn 
zondigheid te weerspreken, met het oog op de straf, is juist het diepste motief 

van het boek. 
Bildad, de tweede vriend (VIII), ondersteunt de dreun van Elifas: lijden is 
causaal verbonden met de zonde. „Zou God het recht buigen, de gerechtig-
heid krenken?" Bildad is een eenvoudige van geest, een man van weinig 

10  B. Landsberger - Die Babylonische Theodizce - Jaarbericht Ex Oriente Lux I, 1938, 
102 e.v. 
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rampen overweldigt. Hij vraagt om begrip, niet om leven, niet om herstel! 
Dit verwijt hij ook de vrienden. Zij begrijpen niet wat hem benauwt. 
Deze rede van Job loopt over de hoofdstukken VI en VII, maar het is meer 
clan waarschijnlijk dat het zevende hoofdstuk grotendeels corrupt is. De 
trant van betoog is niet gespierd meer, en vooral het slot is een aanzienlijk 
stuk verwijderd van de kern van Jobs verweer. Tendentieus herhaalt Job 
steeds -- en terecht, in het verband met zijn probleem — dat hij niets mis-
daan heeft. In het zevende hoofdstuk vraagt hij: „Waarom vergeeft Gij mijn 
zonde niet en laat mijn schuld passeren?" Dit is een vreemde passage. Zijn 
zondigheid te weerspreken, met het oog op de straf, is juist het diepste motief 

van het boek. 
Bildad, de tweede vriend (VIII), ondersteunt de dreun van Elifas: lijden is 
causaal verbonden met de zonde. „Zou God het recht buigen, de gerechtig-
heid krenken?" Bildad is een eenvoudige van geest, een man van weinig 

10 B. Landsberger - Die Babylonische Theodizee - Jaarbericht Ex Oriente Lux I, 1938, 
102 e.v. 
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woorden: Job moet gezondigd hebben — we zien het lijden toch! 
Hierop antwoordt Job ( IX en X) met wat men wel zijn Fieberrede heeft 
genoemd. Sarcastisch erkent hij de macht van Jahwe. Alles ligt in zijn ver-
mogen. „O, zeker, ik weet het best, hoe zou ooit een mens gelijk hebben tegen-
over God?" „Wie heeft hem ooit ongedeerd kunnen trotseren." En na een 
brede opsomming van de enorme kracht van Jahwe, zegt hij : „Ja, wanneer 
het aankomt op de macht van de sterkste, dan is Hij het. Gaat het om kracht, 
Hij zegt: hier ben Ik; gaat het om recht: wie dagvaart Mij?" 
Job komt tot de conclusie dat God geen onderscheid tussen schuldigen en 
onschuldigen ziet, Hij kent geen rechtvaardigheid 	 dat bewijst het leed van 

Job die zich schuldeloos weet. God is oppermachtig. Al ware Job schuldig, het 
moet Gods wil zijn geweest. En déze willekeur is Jobs probleem! 
Sofar, de derde vriend (XI i, weet eigenlijk niets toe te voegen aan de sim-
pele causaliteits-theologie van Elifas: er kán eenvoudig geen zondeloosheid 
zijn. Inkeer en berusting kunnen alleen nog redden - - want ook at moet 
gevolgen hebben. 
Job hoont ietwat bitter de vrienden ( XII, XIII en XIV ). Zij zien niet in, 
hoe hun visie een drogbeeld is. Er is geen orde in het wereldbestel die de 
naïeve gelovige goed bekomt. Er heerst een willekeur clic geen enkele zeker-
heid biedt. En als men het menselijk blijft bezien hoont Jahwe bedriegelijk 
elke eenvoudige verwachting. „Zie, Hij breekt af en er wordt niet opgebouwd, 
Hij sluit in de kerker en deze gaat niet weer open. Zie, Hij houdt de wateren 
tegen, en alles verdroogt; Hij laat ze los, en ze woelen de bodem om." 

In deze eerste ronde van de gesprekken heeft Job zijn traditionele godsgeloof 
verloren. Het welbehagelijke vertrouwen op een oorzakelijke samenhang 
tussen gedrag en levenslot is verpletterd onder de ervaring van een onver-
wachte, ondoorgrondelijke ramp. Zonder zijn metafysisch geloof in een al-
machtig god te verliezen, heeft hij de morele waarde van Jahwe moeten prijs-
geven. Het mechanisme van het geloof in een god met menselijke intenties 
raakte Job echter daarmee nog niet geheel kwijt. Van de weeromstuit dicht 
hij Jahwe nu bedriegelijke willekeur toe. De goede god der bozen is nu de 
kwade god der schuldelozen geworden. En indien men het kaderverhaal, met 
name de proloog in de hemel van de weddenschap tussen God en Satan, voor 

autentiek zou houden, dan is er op het gelijk van Job niets af te dingen! 

In de tweede reeks gesprekken ontwikkelt zich het thema verder. Elifas, de 
oudste en mildste heeft nu ook geen troost meer en toont zich duidelijk 
geïrriteerd (XV). Zijn woorden krijgen een dreigende klank. Het valt op te 
merken, dat géén van de vrienden tot dit moment openlijk en duidelijk de 
zonden bij de naam noemt die Job naar hun overtuiging moet hebben begaan. 
In Israël was een valse beschuldiging een halsmisdaad. 
Elifas brengt een nieuw en uiterst listig argument in het gesprek. Job heeft 
steeds zijn schuldeloosheid in verband met de verschrikkelijke straf volgehou- 
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den. En hij handhaaft die mening hardnekkig. Dan zegt Elifas: „Uw eigen 
mond veroordeelt u, niet ik, en uw eigen lippen getuigen tegen u." Dit is een 
vernuftige oplossing. De straf van Jahwe zou dan niet gericht zijn tegen 
zonden in het verleden — maar tegen Jobs laakbare reactie op het leed dat 
hem thans overkomt. En Jahwe zou dát vooraf geweten hebben. Job wordt 
dus gestraft omdat hij, zuchtend onder ervaringen die hij als onrechtvaardig 
ondervindt, zich in vertwijfeling zou afvragen of de Almachtige wel recht-
vaardig is! Verder heeft Elifas alleen voorspellingen omtrent de vernietigende 
afloop voor Job, zo hij volhardt in zijn houding. 
Hierop heeft Job weinig verweer (XVI en XVII). Geslagen erkent hij er 
niet in te slagen zijn vrienden duidelijk te maken wat zijn werkelijke wan- 
hoop is. Op dat moment wendt hij zich van de vrienden tot Jahwe zèlf. In 
een ontroerend relaas van zijn vereenzamend lijden neemt hij afstand tot zijn 
eigen lot. Hij begint zich los te maken van zijn persoonlijke ellende en stelt 
zijn ontreddering vast als een zaak van onrecht. Er ontwikkelt zich in hem 
het gevoel, dat het niet meer gaat om recht voor hèm, maar om het recht 
zèlf. „Aarde bedek mijn bloed niet!" roept hij uit, „en geen rustplaats vinde 
mijn geroep." 
En deze uiterste benauwenis brengt bij Job een nieuw verschijnsel teweeg dat 
hoogst belangwekkend is voor de godsdienstgeschiedenis in het algemeen en 
voor de psychologie van de gelovige mens in het bijzonder. In zijn voorstel-
ling splitst Job van de harde, willekeurige Jahwe een meedogende deelper-
soonlijkheid af. God tégen God. „Reeds nu, zie, leeft mijn getuige in de 
hemel, mijn pleitbezorger in den hoge. Nu mijn vrienden mijn bespotters zijn 
geworden, keert zich tot God mijn roodgehuilde oog: dat Hij de mens recht 
verschaffe tegenover God." En hij appelleert: ,0 God, wees Gij toch borg 
voor mij bij Uzelve!" De laatste tien verzen na dit relaas zijn uit zeer ver-
minkte tekst praktisch onvertaalbaar en onbegrijpelijk. 
Bildad (XVIII) sputtert woedend en geërgerd wat dreigementen, die het 
beeld voltooien van de specifieke geloofssadist die zich via de goddelijke al-
macht per volmacht wreekt voor eigen onmacht. Deze laagheden geven Job 
dan de gelegenheid om zich volkomen te verheffen boven de kleine twist 
(XIX). 
Dit negentiende hoofdstuk is moreel, of zo men wil: religieus en in ieder geval 
literair, het zuivere hoogtepunt van het boek Job. Gelaten keert hij zich af 
van de loze en laffe woorden der vrienden. Zij kunnen hem niet begrijpen 
omdat zij hem werkelijk niet willen volgen. Hij is een eenzame geworden; niet 
alléén of verlaten, maar zonder enige verstandhouding. Er is geen gesprek 
meer — van de vrienden vraagt hij enkel nog barmhartigheid, medelijden. 
Zijn zaak evenwel onttrekt hij aan de twist, want hij weet zich nu verzekerd 
in gevoel: dat zijn verdediger leeft. In zijn overtuiging is de flits van hoop 
gegroeid tot verzekerdheid: „daar is een Rechter" 11. 

t Gereformeerde commentaren merken op: Job zag profetisch de Middelaar - b.v. 
C. v. Gelderen - De hoofdpunten der zielsgeschiedenis van Job - Kampen, 1931. 

65 

den. En hij handhaaft die mening hardnekkig. Dan zegt Elifas: „Uw eigen 
mond veroordeelt u, niet ik, en uw eigen lippen getuigen tegen u." Dit is een 
vernuftige oplossing. De straf van Jahwe zou dan niet gericht zijn tegen 
zonden in het verleden — maar tegen Jobs laakbare reactie op het leed dat 
hem thans overkomt. En Jahwe zou cat vooraf geweten hebben. Job wordt 
dus gestraft omdat hij, zuchtend onder ervaringen die hij als onrechtvaardig 
ondervindt, zich in vertwijfeling zou afvragen of de Almachtige wel recht-
vaardig is! Verder heeft Elifas alleen voorspellingen omtrent de vernietigende 
afloop voor Job, zo hij volhardt in zijn houding. 
Hierop heeft Job weinig verweer (XVI en XVII). Geslagen erkent hij er 
niet in te slagen zijn vrienden duidelijk te maken wat zijn werkelijke wan-
hoop is. Op dat moment wendt hij zich van de vrienden tot Jahwe zèlf. In 
een ontroerend relaas van zijn vereenzamend lijden neemt hij afstand tot zijn 
eigen lot. Hij begint zich los te maken van zijn persoonlijke ellende en stelt 
zijn ontreddering vast als een zaak van onrecht. Er ontwikkelt zich in hem 
het gevoel, dat het niet meer gaat om recht voor hèm, maar om het recht 
zèlf. „Aarde bedek mijn bloed niet!" roept hij uit, „en geen rustplaats vinde 
mijn geroep." 
En deze uiterste benauwenis brengt bij Job een nieuw verschijnsel teweeg dat 
hoogst belangwekkend is voor de godsdienstgeschiedenis in het algemeen en 
voor de psychologie van de gelovige mens in het bijzonder. In zijn voorstel-
ling splitst Job van de harde, willekeurige Jahwe een meedogende deelper-
soonlijkheid af. God tégen God. „Reeds nu, zie, leeft mijn getuige in de 
hemel, mijn pleitbezorger in den hoge. Nu mijn vrienden mijn bespotters zijn 
geworden, keert zich tot God mijn roodgehuilde oog: dat Hij de mens recht 
verschaffe tegenover God." En hij appelleert: ,0 God, wees Gij toch borg 
voor mij bij Uzelve!" De laatste tien verzen na dit relaas zijn uit zeer ver-
minkte tekst praktisch onvertaalbaar en onbegrijpelijk. 
Bildad (XVIII) sputtert woedend en geërgerd wat dreigementen, die het 
beeld voltooien van de specifieke geloofssadist die zich via de goddelijke al-
macht per volmacht wreekt voor eigen onmacht. Deze laagheden geven Job 
dan de gelegenheid om zich volkomen te verheffen boven de kleine twist 
(XIX). 
Dit negentiende hoofdstuk is moreel, of zo men wil: religieus en in ieder geval 
literair, het zuivere hoogtepunt van het boek Job. Gelaten keert hij zich af 
van de loze en laffe woorden der vrienden. Zij kunnen hem niet begrijpen 
omdat zij hem werkelijk niet willen vèlgen. Hij is een eenzame geworden; niet 
alléén of verlaten, maar zonder enige verstandhouding. Er is geen gesprek 

meer — van de vrienden vraagt hij enkel nog barmhartigheid, medelijden. 
Zijn zaak evenwel onttrekt hij aan de twist, want hij weet zich nu verzekerd 
in gevoel: dat zijn verdediger leeft. In zijn overtuiging is de flits van hoop 

gegroeid tot verzekerdheid: „daar is een Rechter" 11. 

11  Gereformeerde commentaren merken op: Job zag profetisch de Middelaar - b.v. 
C. v. Gelderen - De hoofdpunten der zielsgeschiedenis van Job - Kampen, 1931. 

65 

den. En hij handhaaft die mening hardnekkig. Dan zegt Elifas: „Uw eigen 
mond veroordeelt u, niet ik, en uw eigen lippen getuigen tegen u." Dit is een 
vernuftige oplossing. De straf van Jahwe zou dan niet gericht zijn tegen 
zonden in het verleden — maar tegen Jobs laakbare reactie op het leed dat 
hem thans overkomt. En Jahwe zou dát vooraf geweten hebben. Job wordt 
dus gestraft omdat hij, zuchtend onder ervaringen die hij als onrechtvaardig 
ondervindt, zich in vertwijfeling zou afvragen of de Almachtige wel recht-
vaardig is! Verder heeft Elifas alleen voorspellingen omtrent de vernietigende 
afloop voor Job, zo hij volhardt in zijn houding. 
Hierop heeft Job weinig verweer (XVI en XVII). Geslagen erkent hij er 
niet in te slagen zijn vrienden duidelijk te maken wat zijn werkelijke wan- 
hoop is. Op dat moment wendt hij zich van de vrienden tot Jahwe zelf. In 
een ontroerend relaas van zijn vereenzamend lijden neemt hij afstand tot zijn 
eigen lot. Hij begint zich los te maken van zijn persoonlijke ellende en stelt 
zijn ontreddering vast als een zaak van onrecht. Er ontwikkelt zich in hem 
het gevoel, dat het niet meer gaat om recht voor hèm, maar om het recht 
zelf. ,,Aarde bedek mijn bloed niet!" roept hij uit, „en geen rustplaats vinde 
mijn geroep." 
En deze uiterste benauwenis brengt bij Job een nieuw verschijnsel teweeg dat 
hoogst belangwekkend is voor de godsdienstgeschiedenis in het algemeen en 
voor de psychologie van de gelovige mens in het bijzonder. In zijn voorstel-
ling splitst Job van de harde, willekeurige Jahwe een meedogende deelper-
soonlijkheid af. God tégen God. ,Reeds nu, zie, leeft mijn getuige in de 
hemel, mijn pleitbezorger in den hoge. Nu mijn vrienden mijn bespotters zijn 
geworden, keert zich tot God mijn roodgehuilde oog: dat Hij de mens recht 
verschaffe tegenover God." En hij appelleert: ,0 God, wees Gij toch borg 
voor mij bij Uzelve!" De laatste tien verzen na dit relaas zijn uit zeer ver-
minkte tekst praktisch onvertaalbaar en onbegrijpelijk. 
Bildad (XVIII) sputtert woedend en geërgerd wat dreigementen, die het 
beeld voltooien van de specifieke geloofssadist die zich via de goddelijke al-
macht per volmacht wreekt voor eigen onmacht. Deze laagheden geven Job 
dan de gelegenheid om zich volkomen te verheffen boven de kleine twist 
(XIX). 
Dit negentiende hoofdstuk is moreel, of zo men wil: religieus en in ieder geval 
literair, het zuivere hoogtepunt van het boek Job. Gelaten keert hij zich af 
van de loze en laffe woorden der vrienden. Zij kunnen hem niet begrijpen 
omdat zij hem werkelijk niet willen velgen. Hij is een eenzame geworden; niet 
alléén of verlaten, maar zonder enige verstandhouding. Er is geen gesprek 
meer — van de vrienden vraagt hij enkel nog barmhartigheid, medelijden. 
Zijn zaak evenwel onttrekt hij aan de twist, want hij weet zich nu verzekerd 
in gevoel: dat zijn verdediger leeft. In zijn overtuiging is de flits van hoop 
gegroeid tot verzekerdheid: „daar is een Rechter" 11. 

Gereformeerde commentaren merken op: Job zag profetisch de Middelaar - b.v. 
C. v. Geldcren - De hoofdpunten der zielsgeschiedenis van Job - Kampen, 1931. 
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De woorden van Sofar die hierop volgen (XX), behoren tot de schriftelijk 
het meest bedorven fragmenten van het boek. Er is geen verstandig woord 
over te zeggen, dan alleen dat Sofar de opwinding van Job overdreven acht: 
er is altijd leed geweest en de bozen zullen hun straf wel krijgen. 
Men neemt in de golfbeweging van het drama een verstilling waar. Het is 
alsof het hoogtepunt der ontwikkeling bereikt is en een ingehouden verloop 
de spanning moet opwekken voor een antwoord aan Job, van ‘aár dan ook. 
Job antwoordt Sofar nog (XXI). Maar de stemming is geladen. Uit cle tekst 
valt op te maken, dat verscheidene verzen als boze interrupties moeten wor-
den begrepen. Als Job precieser formuleert, waarop hij al steeds gezinspeeld 
heeft: dat er geen godsplan in het gebeuren kan worden onderkend, dan 
volgt de zin: „Wil iemand God kennis bijbrengen, Hem die de hemelbewoners 
richt?" Kennelijk is dit een interruptie geweest, dir als zodanig in de tekst 
van Job opging bij één der vele kopiëringen. 

De tweede reeks van gesprekken heeft de innerlijke ontwikkeling van Job 
verder gebracht. Had hij in de eerste fase zijn naïef geloof in een causaal 
vergeldingsstelsel verloren, in de tweede stroom twistgesprekken verwerpt hij 
elke gedachte aan een hogere Orde. In zijn wanhoop ontstaat het hartstochte-
lijke verlangen naar een recht bij wijze van wonder, een duidelijk in zijn 
nooddruft gebed geloof in de komst van een Rechter. 

De laatste serie gesprekken vormt feitelijk de inleiding tot het optreden van 
Jahwe aan het slot. De posities worden geconsolideerd en de sfeer is duidelijk 
die van een anti-climax. 

Elifas (XXII) geeft in een woordenstroom, die op vele plaatsen filologisch 
betwistbaar wordt geacht, lucht aan een onthutste bekrompenheid: hij 
beschuldigt nu in den blinde zijn vriend Job van allerlei gemene streken die 
getuigen van de geringe voorstellingskracht van de verzinner. Job zou armen 
de kleren hebben afgenomen, de dorstigen water onthouden, de hongerigen 
voedsel. Onvermijdelijk heeft Job ook weduwen en wezen laag behandeld. 
De toon van Jobs antwoorden (XXIII en XXIV), wordt rustiger, precieser, 
waardiger. „Altijd weer heet mijn klagen opstandigheid... och wist ik waar ik 
Hem vinden kon, zodat ik naderen kon tot Zijn rechterstoel." Job erkent dat 
God zich aan hem niet openbaart. Zijn eigen onschuld staat voor Job vast 
en dáárom begrijpt hij 's werelds loop niet meer. Letterlijk ziet hij God niet 
meer. De enige smalle uitweg die hem rest voor deze godverlátenheid is te 
geloven in een godvergètenheid. „Ik ben ontzet in duisternis." 
Het betoog van Job loopt dan nog met hoofdstuk 24 door, maar die tekst 
bevat weer vele duistere plaatsen. 
Bildad (XXV) zegt kort in enkele verzen dat tegenover God geen mens zui-
ver kan wezen — waarop Job alleen wat bittere ironie teruggeeft: wat wordt 
hij goed geholpen, wat hééft de scherpzinnigheid van de vrienden hem licht 
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verschaft! Maar dan grijpt hem de ernst van zijn positie weer aan. „Verre zij 
het van mij u gelijk te geven; tot mijn laatste ademtocht zal ik mijn onschuld 
volhouden. Aan mijn rechtschapenheid houd ik vast en geef haar niet op; 
mijn geweten verwijt mij geen mijner dagen" (XXVI en XXVII). 
Een betrouwbare tekst van Sofars laatste woorden is niet overgeleverd. De 
enkele verzen worden bovendien onderbroken door kennelijke interrupties, 
die Job van ijdelheid en hovaardij betichten. 
En dan is, als hoofdstuk 28, een op zich zelf staand loflied op de wijsheid 
geplaatst. Dit is duidelijk een inlas, hoewel het een fraai gedicht is 12. De 
reden van de interpolatie is intussen niet twijfelachtig: de wijsheid is voor 
mensen onbereikbaar. „De mens kent de weg tot haar niet en zij wordt niet 
gevonden in het land der levenden... zie, de vreze des Heren dat is wijsheid 
en het kwade te mijden dat is inzicht." De onbekende arrangeur van deze 
passage is het wel ontgaan, dat vooral de laatste frase in dit verband alleen 
maar aan een varken en een tang doet denken. 
In den brede herneemt Job dan het woord, voor een laatst pleidooi (XXIX, 
t.e.m. XXXI). Tegen de vrienden die de goddelijke almacht en recht-
vaardigheid verpletterend over hem heen hebben geworpen, geeft hij een 
beeld van zijn leven. Hij was een geacht en bemind man. „Want ik redde de 
ellendige, die om hulp riep, de wees en wie geen helper had. De zegenbede 
van wie dreigde ten onder te gaan kwam op mij en het hart der weduwe deed 
ik jubelen. Rechtvaardigheid was mijn gewaad... Tot ogen was ik de blinde; 
tot voeten de kreupele; een vader voor de armen..." Daarom dacht hij oud 
te worden — maar nu lachen jongeren hem uit. Zijn levensleer is op een 
fiasco uitgedraaid. Hij is een eenzaam mens geworden. De vrienden begrijpen 
hem niet. God hoort en verhoort hem niet. En hij eindigt in een klacht uit 
zijn diepste wezen: „Och of iemand mij wilde aanhoren, ik zal van al mijn 
schreden rekenschap geven." 
Hier eindigen de woorden van Job. Hij is uitgesproken. 13  

In de tekst van het boek Job volgen dan zes hoofdstukken: de redes van Elihu 
(XXXII t.e.m. XXXVII). 
Hij noemt zichzelf een jonge man, die zich gedrongen voelt het woord te 
nemen. Zijn betoog komt op het volgende neer. De vrienden hebben steeds 
beklemtoond dat Job naar de ouderdom moet luisteren en zich moet verlaten 
op de tradities van het geloof. Elihu beweert: wijsheid is genade en geen 
vrucht van ouderdom. Daarmee heeft hij zich als woordvoerder gewettigd. 
Dat doet hij overigens buitengewoon wijdlopig. Zijn eerste argument luidt: 

12  B.v. Th. C. Vriezen - Oud-israëlitische geschriften - Den Haag 1948, 210. 
13  G. A. v. d. Bergh van Eysinga Godsdienstwetenschappelijke Studiën III, wil de 

fijne onderscheiding: Job vraagt niet naar de grond van het lijden, maar naar de 
zonde die hèm doet lijden. Dit lijkt mij ál te fijn. Doordat Job zijn eigen lijden niet 
meer begrijpt in het kader van zijn vergeldingsgeloof is de vraag naar de grond van 
het lijden ingesloten bij de vraag naar de grond van het eigen lijden. Zie bovendien 
geheel hoofdstuk 21. 
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na lijden kan vreugde weerkeren. God vergeeft herhaalde malen. Voor deze 
gedachte gebruikt Elihu ruim 50 verzen. In de tekst staan dan enkele ver-
ontwaardigde, ongeduldige interrupties. Snel formuleert hij dan zijn stand-
punt: God is rechtvaardig. En hij somt dan de geweldige machtsfeiten op: cle 

almachtige regeert het heelal. Daar moet orde heersen, want - - zo luidt zijn 

volgende stelling: het ontzaglijk heelal kán niet bestaan onder de heerschappij 
van een willekeurig God. Zonder orde, zonder een almacht van de orde zou 
er een chaos zijn. De laatste stelling van Elihu luidt: dat de mens God niet 
kan begrijpen; maar in onderwerping zonder begrip ligt zegen. Verzet en 

twijfel voeren naar de ondergang. 
Er is geen spoor van weifeling hij de meeste kenners van de teksten: Elihu is 

een ingevoegde passage. 14  De stijl van het stuk is fundamenteel anders, veel 
gerekter, waar zelfs de langste fragmenten der vrienden nog van ophouden 
weten. Er heerst een galm in de verzen van Elihu die Elifas zelfs in zijn ron-
kendste passages op geen stukken kon halen. Maar er zijn ook interne bezwa-
ren. Er zijn, in de redes van Elihu sporen van een theologie die uit veel later 
tijd stamt dan uit die welke voor het ontstaan van Job is gereserveerd. Nfet 
name de opvatting, dat het lijden een functie heeft in het goddelijk heilsplan. 
Op goede gronden kan men betogen dat Elihu eeuwen gepasseerd was aan de 
causale vergeldingstheologie waaraan Job en zijn vrienden nog geheel ten 

prooi lagen. Bij Elihu daagt de opvatting dat de mens in het lijden cle weg 
gegeven is, God te naderen. 

Met volkomen voorbijgaan aan al het voorgaande treedt nu Jahwe „uit de 
storm" tegenover Job (XXXVIII e.v.). Dit is het moment waarnaar gehaakt 
is. Job heeft dit gevraagd. Nu hóórt hij God. Maar Jahwe antwoordt niet! 

Job heeft geklaagd. De vrienden hebben getroost, getoornd. Er is geargumen-
teerd over en weer. Job heeft steeds gevraagd: waarom? De vrienden wisten 
het: het is een straf. Wat wil je tegen God. Job heeft geantwoord, letterlijk: 
„O zeker ik weet het best... wie heeft Hem ooit ongedeerd kunnen trotseren, 
die bergen verzet... de aarde doet beven... de zon bevel geeft..." 
Jahwe dondert nu tegen Job: „Waar waart ge, toen ik de aarde grondvestte... 
wie heeft haar afmetingen bepaald... wie heeft de zee niet (leuren afgesloten... 
hebt gij ooit van uw leven de morgen ontboden?... zijn door u de poorten des 
doods ontdekt?..." Enzovoort, enzovoort. Vier bladzijden lang. Het is één 
lang machtsvertoon. 15  En Job schrompelt ineen. 
Even — in een adempauze van Jahwe, of een windstilte — neemt Job nog 
het woord: „Zie ik ben te gering, wat kan ik daarop zeggen? Ik leg mijn hand 
op mijn mond. Ik heb eenmaal gesproken, tweemaal, maar ik ga er niet mee 
voort." (XL :3-5) . 

Op zeer goede gronden achten velen het boek Job in zijn meest autentieke 
vorm — of beter: in zijn minst veranderde staat - - met die enkele woorden 
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gedachte gebruikt Elihu ruim 50 verzen. In de tekst staan dan enkele ver-
ontwaardigde, ongeduldige interrupties. Snel formuleert hij dan zijn stand-
punt: God is rechtvaardig. En hij somt dan de geweldige machtsfeiten op: de 

almachtige regeert het heelal. Daar moet orde heersen, want - - zo luidt zijn 

volgende stelling: het ontzaglijk heelal kán niet bestaan onder de heerschappij 
van een willekeurig God. Zonder orde, zonder een almacht van de orde zou 
er een chaos zijn. De laatste stelling van Elihu luidt: dat de mens God niet 
kan begrijpen; maar in onderwerping zonder begrip ligt zegen. Verzet en 

twijfel voeren naar de ondergang. 
Er is geen spoor van weifeling hij de meeste kenners van de teksten: Elihu is 
een ingevoegde passage." De stijl van liet stuk is fundamenteel anders, veel 
gerekter, waar zelfs de langste fragmenten der vrienden nog van ophouden 
weten. Er heerst een galm in de verzen van Elihu die Elifas zelfs in zijn ron-
kendste passages op geen stukken kon halen. Maar er zijn ook interne bezwa- 
ren. Er zijn, in de redes van Elihu sporen van een 	o!,u• th •o l r' die uit veel later 

tijd stamt dan uit die welke voor het ontstaan van Job is gereserveerd. Met 
name de opvatting, dat het lijden een functie heeft in het goddelijk heilsplan. 
Op goede gronden kan men betogen dat Elihu eeuwen gepasseerd was aan de 
causale vergeldingstheologie waaraan Job en zijn vrienden nog geheel ten 
prooi lagen. Bij Elihu daagt de opvatting dat de mens in bet lijden cle weg 
gegeven is, God te naderen. 

Met volkomen voorbijgaan aan al het voorgaande treedt nu Jahwe „uit de 
storm" tegenover Job (XXXVIII ex.). Dit is het moment waarnaar gehaakt 
is. Job heeft dit gevraagd. Nu h66rt hij God. Maar Jahwe antwoordt niet! 

Job heeft geklaagd. De vrienden hebben getroost, getoornd, Er is geargumen-
teerd over en weer. Job heeft steeds gevraagd: waarom? De vrienden wisten 
het: het is een straf. Wat wil je tegen God. Job heeft geantwoord, letterlijk: 
„O zeker ik weet het best... wie heeft Hem ooit ongedeerd kunnen trotseren, 
die bergen verzet... de aarde doet beven... de zon bevel geeft..." 
Jahwe dondert nu tegen Job: „Waar waart ge, toen ik de aarde grondvestte... 
wie heeft haar afmetingen bepaald... wie heeft de zee met deuren afgesloten... 
hebt gij ooit van uw leven de morgen ontboden?... zijn door u de poorten des 
doods ontdekt?..." Enzovoort, enzovoort. Vier bladzijden lang. Het is één 
lang machtsvertoon. 15  En Job schrompelt ineen. 
Even — in een adempauze van Jahwe, of een windstilte — neemt Job nog 
het woord: „Zie ik ben te gering, wat kan ik daarop zeggen? Ik leg mijn hand 
op mijn mond. Ik heb eenmaal gesproken, tweemaal, maar ik ga er niet mee 
voort." ( XL :3-5) 
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van Job geëindigd.16  Wat verder volgt is van overtroevend karakter. Jahwe 
neemt weer belerend het woord met een verhaal over het nijlpaard en de kro-
kodil, ontzagwekkende monsters, waar men óók geen loze streken mee uit 
moet halen — de boerse allegorie springt in het oog. Dan zegt Job nog enkele 
woorden, waarmee deze ongeloofwaardig bakzeil haalt, alles herroept en zich 
boetvaardig in stof en as buigt. 
Hierop volgt een epiloog in proza, waarin de vrienden worden terechtgewezen 
door ,Jahwe, en Job geprezen. Dubbel krijgt Job terug wat hem was ont-
nomen — de zegen houdt niet op. Job zal ten slotte oud en der dagen zat 
sterven. Waar Satan is gebleven vraagt niemand zich af. 

Het boek Jol) is het drama van de zedelijk bewuste mens, die met verbijstering 
ontdekt dat het leven onafhankelijk van zijn gevoelens voor recht en billijk-
heid verloopt. Het is de glorie van Job dat hij na deze ervaring het praten 
staakt, de hand voor de mond slaat, en niet op een vergelijk aanstuurt. 
Het contrast is duidelijk. Jahwe's identiteit staat tegenover die van Job. Jahwe 
zegt : „Waar waart ge toen ik de aarde grondvestte... wie heeft de zee met 
deuren afgesloten... wie ontbiedt de morgen... wie heeft de poorten des 
doods ontdekt". Job heeft dáár niets tegen in te brengen. In het ontstaan en 
vergaan van leven en kosmos betekent hij natuurlijk niets. Maar: ,,Ik redde 
de ellendige die om hulp riep, de wees en wie geen helper had... tot ogen was 
ik de blinde, tot voeten de kreupele, een vader voor de armen." Dit is zijn 
menselijke grootheid en ook in het donker van de ervaring, dat er geen belo-
ning voor vroomheid, geen straf voor wangedrag vanzelf in aantocht is, 
verlaat hij déze levenslijn niet. Hij blijft een mens die zijn best doet, zonder 
hoop, beducht, met een flauw sprankje geloof. In een noot bij zijn dissertatie 
„De Zin der Vergelding" (1-132) zegt Leo Polak het precies: „Voor Jahwe's 
eigen miserabel machtsvertoon, dat zedelijk slechts verantwoord is als Jobs 
hoogste en laatste verzoeking tot ontrouw aan zijn overtuiging en zijn op-
rechtheid, zijn mannenmoed en zijn goed recht tegenover Jahwe zelf, is Job 
niet bezweken." 

Het komt me voor dat het realisme waarheen Job zich ontwikkelt, door 
humanisten als verwant kan worden erkend. Het is de visie die het leven 
beschouwt als een tragedie, waarin de gebeurtenissen elkaar door hun eigen 
verbondenheid opvolgen, onafhankelijk van onze gevoelens voor recht en 
billijkheid. 
Maar de eeuwen door heeft men het barre maar realistische, menselijk-
glorieuze standpunt van Job in toenemende mate verraden of op z'n minst 

verzaakt. De eerste symptomen vinden we al in de verscheidene principieel- 

" Bijv. Bleekvr, Vriezen; v. d. Bergh van Eysinga citeert Loisy: „ajouté en manière de 
correctif aux propos de Job." 

15  Leo Polak heeft eens opgemerkt: het zou de ergste verzoeking kunnen zijn - Satan 
vermomd als God, om Job te verderven. Mededeling v. d. Bergh v. Eysinga t.a.p. 

113  Zie J. Lindblom - La composition du Livre de Job - 1945. 
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uitwijkende inlassen, in het bijzonder met de toevoeging van de vierde vriend 
Elihu, en met de boetvaardigheid insinuerende beloning van de epiloog. 
Het christendom — zoals hiervoor gezegd — is het geweldige, stelselmatige 
antwoord aan Job. Men ke.ri het leed niet handhaven in de harde, elementaire 
vorm waarin Job het tenslotte toch liet. Er moest aan verbogen worden. De 
eeuwen door heeft men met het geweldige vernuft van stoeten van theologen 
aan het leed gedokterd. En nu is 't het leed niet meer. Het menselijk lijden is 
een genade, waarin ons de toegang is gegeven tot de vereenzelviging met de 
lijdende christus: _Verblijdt u naarmate ge deel hebt aan het lijden van 
Christus, opdat gij ook u met vreugde zult mogen verblijden hij de openbaring 
Zijner Heerlijkheid" (1 Petrus 4 : 12 en 13 ). Ook dit is een existentiële 
reactie, maar naar mijn smaak van lagere orde. 
Men heeft het leed geperverteerd. Men heeft het verzacht, omgekeerd, ont-
mand, verdraaid. Men heeft van het leed een genade, een ingang tot de 
zaligheid gemaakt. En dat lijkt mij pervers tot in het merg. Paradoxaal 
genoeg heeft men, druk doende met het verbuigen van het natuurlijke leed, 
het vermijdbare, bestrijdbare leed onverlet gelaten. 
Ons past daarentegen een trots, een sceptische houding tegenover het lijden 
— het onvermijdelijke leed némen zonder knieval, het vermijdbare leed 
opjagen en vernietigen. Zonder enige illusie het leed als ervaring uit te roeien. 
Het is een element van ons leven — en dit woord als een werkwoord bedoeld. 
De ergste beproeving van Job is niet zijn leed; daar sprak hij zè weinig over, 
dat we niet eens weten wat hem precies mankeerde. De eeuwige verzoeking 
van Job is: met zijn leed te knoeien. Hij bleef zichzelf, door liet leed te laten 
wat het was. 

Febr. '65 	 P. Spigt 

Als tekst van het boek Job is hoofdzakelijk gebruikt: „Job, with hebrew text and 
english translation. Commentary by Rabbi Dr. Victor E. Reichert" - London, 1960. 
Daarnaast de vertaling van A. B. Davids, Amsterdam, 1923; en die van L. H. K. 
Bleeker, Gron. 1926. Commentaren van dezelfden, alsmede o.m. van J. H. Kroeze 
(1960), C. van Gelderen en H. Th. Obbink. 
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LEO POLAK 

voor alles een ethicus 

In de beroemde passage uit de Staat waarin Plato het leven der mensen ver-
gelijkt met het verblijf van gevangenen in een merkwaardig ingerichte, onder-
aardse grot, wordt aan de filosofen een dubbele taak toegewezen: in de eerste 
plaats moeten zij zich ontworstelen aan de wereld van de wezenloze schijn 
waarin zij zich bevinden, en de steile, moeilijke weg omhoog gaan om dan de 
realiteiten, waarvan zij beneden nog niet eens afbeeldingen, maar slechts 
schaduwen van afbeeldingen hebben gezien, nu eindelijk zelf in volle luister 
te aanschouwen. Maar dan, als zij eenmaal deze heerlijkheid hebben bereikt, 
dan kan hun, zegt Plato, niet worden toegestaan nu verder daar te blijven. 
alsof ze reeds bij hun leven gevestigd waren op de eilanden der gelukzaligen, 
nee, men mag van hen eisen dat zij weer afdalen naar de gevangenis in de 
grot. Zij immers hebben de gerechtigheid, schoonheid en goedheid in zuiver-
heid gezien; beter dan de altijd beneden gebleven gevangenen, die twistèn 
over wat niet meer dan schaduwbeelden van gerechtigheid zijn, kunnen zij 
ook van schaduwbeelden herkennen, wanneer het schaduwbeelden zijn, m.a.w. 
zij komen meer dan wie ook er voor in aanmerking de anderen in dezen 
ziende te maken, zij zijn de aangewezen opvoeders der mensheid. 
Aan deze hoge opvoedingstaak nu hebben de filosofen zich maar al te dikwijls 
onttrokken. Zij zijn om in Plato's beeld te blijven zich vaak blijven zonnen in 
de lichtwereld die zij moeizaam hadden bereikt, en hebben zich weinig of niets 
meer aangetrokken van hen die gedoemd zijn in het halfduister gevangen te 
blijven. Als er één filosoof is aan wie dit niet verweten kan worden, dan is 
het wel Leo Polak. Het geenszins denkbeeldig gevaar, dat de werkzaamheid 
van de filosoof verwordt tot een wel boeiend en vernuftig, maar ijdel en on-
vruchtbaar spel, dat slechts door enkele ingewijden kan worden gespeeld, en 
voor de buitenstaanders dan ook geen enkele betekenis heeft, — dit gevaar 
heeft voor Polak nooit bestaan. Het kon hem dáárom niet bedreigen omdat juist 
zijn bewogenheid met het lot van de medemensen een der grootste drijf- 
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krachten was van zijn filosofische onderzoekingen. Platonisch uitgedrukt: wat 

Polak de steile weg omhoog dreef, dat was niet alleen zijn verlangen naar het 
licht zelf, het was ook vooral zijn deernis met zijn mede-gevangenen, zijn ver-
gen hen te helpen, zijn gevoel, dat hij dat niet mocht laten. Daarom was het 
ondenkbaar, dat Polak zijn lotgenoten daar beneden ooit zou vergeten en niet 

weer zou afdalen. 
Dat Polak \ie& alles een ethicus was, blijkt uit het eerste probleem waarin hij 
zich vastbeet: het probleem van de straf. Wat kan de redelijke zin zijn van 
het leed dat men een mens aandoet als straf? Brengt niet alle vergeldend 
kwaaddoes nieuw leed in de wereld zonder van het vroegere gedane kwaad 
iets te niet te doen? Wat alleen schijnt bereikt te worden, is, dat er twee 
slachtoffers komen in plaats van één. Wie of wat is met deze leedverdubbe-
ling gediend? Welke rechtsgrond, welk redelijk doel kan dit strafleed recht-
vaardigen, dat merkwaardigerwijze algemeen wordt gegund, immers gevoeld 
wordt als „verdiend"? 
Plato's Protagoras zegt: „wie redelijk wil straffen, die straft niet wegens het 
in het verleden liggende misdrijf (immers het gebeurde kan hij toch niet onge-
daan maken), maar ter wille van de toekomst, om herhaling te voorkomen 

hetzij bij de dader zelf, hetzij bij iemand anders die getuige is van zijn be-
straffing!" Seneca's weergave van deze uitspraak weid de leuze van de zoge-
naamde Nieuwe Richting in het strafrecht, die de vergelding wenste te ver-
vangen door speciale of generale preventie. Als overtuigd aanhanger van 
deze richting begon Polak zijn onderzoek. De bedoeling was de vergelding 
voorgoed uit te bannen door haar onwaarde aan te tonen. Vergelding ver-
onderstelt laakbaarheid, schuld. Maar kan er wel terecht van schuld gespro-
ken worden? Op grond van de overweging dat heel het natuurgebeuren streng 

oorzakelijk is bepaald, „gedetermineerd", meende Polak aanvankelijk deze 
vraag ontkennend te moeten beantwoorden. Maar zijn worsteling met het 
probleem van de straf heeft hem twee maal tot een radicale omslag in zijn 
overtuiging gebracht. In de eerste plaats kwam hij door een intensieve studie 
op het gebied van de kennisleer tot het bevrijdende inzicht, dat er aan het 
hopeloze dilemma Of fatalisme Cf indeterminisme wel degelijk te ontkomen 
was. De methodische oplossing van een dergelijk dilemma bestaat hierin, dat 
men de onhoudbaarheid aantoont van een gewoonlijk onbewust gebleven, 
immer als vanzelfsprekend beschouwde vooronderstelling, die ten grondslag 
ligt aan beide keuze-mogelijkheden die men niet aanvaarden kan. Het funda-
ment nu, waarop naar Polak uiteenzet, fatalisme en indeterminisme gelijke-
lijk gebouwd zijn, heet materie-realisme, d.w.z. de leer volgens welke men de 
natuur of ruimtewereld Of als een deel, of als het geheel der werkelijkheid 
beschouwt. Aan de weerlegging van deze leer en aan de verdediging „der 
grbssten Wahrheit die je eis Menschenhirn ausgebrUtet hat, der philosophi-
schen ldealismus, der die Existenz der materiellen Welt leugnet" wijdt Polak 
zijn „Kennisleer contra Materie-realisme", dat uiterst merkwaardige boek, dat 
men parodoxaal kan qualificeren als een meesterlijke mislukking: een mis- 

72 

krachten was van zijn filosofische onderzoekingen. Platonisch uitgedrukt: wat 
Polak de steile weg omhoog dreef, dat was niet alleen zijn verlangen naar het 
licht zelf, het was ook vooral zijn deernis met zijn mede-gevangenen, zijn ver-
gen hen te helpen, zijn gevoel, dat hij dat niet mocht laten. Daarom was het 
ondenkbaar, dat Polak zijn lotgenoten daar beneden ooit zou vergeten en niet 

weer zou afdalen. 
Dat Polak voor alles een ethicus was, blijkt uit het eerste probleem waarin hij 
zich vastbeet: het probleem van de straf. Wat kan de redelijke zin zijn van 
het leed dat men een mens aandoet als straf? Brengt niet alle vergeldend 

kwaaddoen nieuw leed in de wereld zonder van het vroegere gedane kwaad 
iets te niet te doen? Wat alleen schijnt bereikt te worden, is, dat er twee 
slachtoffers komen in plaats van één. Wie of wat is met deze leedverdubbe-
ling gediend? Welke rechtsgrond, welk redelijk doel kan dit strafleed recht-
vaardigen, dat merkwaardigerwijze algemeen wordt gegund, immers gevoeld 
wordt als „verdiend"? 
Plato's Protagoras zegt: „wie redelijk wil straffen, die straft niet wegens het 
in het verleden liggende misdrijf (immers het gebeurde kan hij toch niet onge-
daan maken), maar ter wille van de toekomst, om herhaling te voorkomen 

hetzij bij de dader zelf, hetzij bij iemand anders die getuige is van zijn be-
straffing!" Seneca's weergave van deze uitspraak weid de leuze van de zoge-
naamde Nieuwe Richting in het strafrecht, die de vergelding wenste te ver-
vangen door speciale of generale preventie. Als overtuigd aanhanger van 
deze richting begon Polak zijn onderzoek. De bedoeling was de vergelding 
voorgoed uit te bannen door haar onwaarde aan te tonen. Vergelding ver-
onderstelt laakbaarheid, schuld. Maar kan er wel terecht van schuld gespro-
ken worden? Op grond van de overweging dat heel het natuurgebeuren streng 
oorzakelijk is bepaald, „gedetermineerd", meende Polak aanvankelijk deze 
vraag ontkennend te moeten beantwoorden. Maar zijn worsteling met het 
probleem van de straf heeft hem twee maal tot een radicale omslag in zijn 
overtuiging gebracht. In de eerste plaats kwam hij door een intensieve studie 
op het gebied van de kennisleer tot het bevrijdende inzicht, dat er aan het 
hopeloze dilemma Of fatalisme Of indeterminisme wel degelijk te ontkomen 
was. De methodische oplossing van een dergelijk dilemma bestaat hierin, dat 
men de onhoudbaarheid aantoont van een gewoonlijk onbewust gebleven, 
immer als vanzelfsprekend beschouwde vooronderstelling, die ten grondslag 
ligt aan beide keuze-mogelijkheden die men niet aanvaarden kan. Het funda-
ment nu, waarop naar Polak uiteenzet, fatalisme en indeterminisme gelijke- 
lijk gebouwd zijn, heet materie-realisme, d.w.z. de leer volgens welke men de 
natuur of ruimtewereld Of als een deel, of als het geheel der werkelijkheid 
beschouwt. Aan de weerlegging van deze leer en aan de verdediging „der 
grOssten Wahrheit die je ein Menschenhirn ausgebrUtet hat, der philosophi-
schen Idealismus, der die Existenz der materiellen Welt leugnet" wijdt Polak 
zijn „Kennisleer contra Materie-realisme", dat uiterst merkwaardige boek, dat 
men parodoxaal kan qualificeren als een meesterlijke mislukking: een mis- 

72 

krachten was van zijn filosofische onderzoekingen. Platonisch uitgedrukt: wat 

Polak de steile weg omhoog dreef, dat was niet alleen zijn verlangen naar het 

licht zelf, het was ook vooral zijn deernis met zijn mede-gevangenen, zijn ver-

gen hen te helpen, zijn gevoel, dat hij dat niet mocht laten. Daarom was het 

ondenkbaar, dat Polak zijn lotgenoten daar beneden ooit zou vergeten en niet 

weer zou afdalen. 
Dat Polak voor alles een ethicus was, blijkt uit het eerste probleem waarin hij 

zich vastbeet: het probleem van de straf. Wat kan de redelijke zin zijn van 

het leed dat men een mens aandoet als straf? Brengt niet alle vergeldend 

kwaaddoen nieuw leed in de wereld zonder van het vroegere gedane kwaad 

iets te niet te doen? Wat alleen schijnt bereikt te worden, is, dat er twee 

slachtoffers komen in plaats van één. Wie of wat is met deze leedverdubbe-

ling gediend? Welke rechtsgrond, welk redelijk doel kan dit strafleed recht-

vaardigen, dat merkwaardigerwijze algemeen wordt gegund, immers gevoeld 

wordt als „verdiend"? 

Plato's Protagoras zegt: „wie redelijk wil straffen, die straft niet wegens het 

in het verleden liggende misdrijf (immers het gebeurde kan hij toch niet onge-

daan maken), maar ter wille van de toekomst, om herhaling te voorkomen 

hetzij bij de dader zelf, hetzij bij iemand anders die getuige is van zijn be-

straffing!" Seneca's weergave van deze uitspraak weid de leuze van de zoge-

naamde Nieuwe Richting in het strafrecht, die de vergelding wenste te ver-

vangen door speciale of generale preventie. Als overtuigd aanhanger van 

deze richting begon Polak zijn onderzoek. De bedoeling was de vergelding 

voorgoed uit te bannen door haar onwaarde aan te tonen. Vergelding ver-

onderstelt laakbaarheid, schuld. Maar kan er wel terecht van schuld gespro-

ken worden? Op grond van de overweging dat heel het natuurgebeuren streng 

oorzakelijk is bepaald, „gedetermineerd", meende Polak aanvankelijk deze 
vraag ontkennend te moeten beantwoorden. Maar zijn worsteling met het 

probleem van de straf heeft hem twee maal tot een radicale omslag in zijn 

overtuiging gebracht. In de eerste plaats kwam hij door een intensieve studie 

op het gebied van de kennisleer tot het bevrijdende inzicht, dat er aan het 

hopeloze dilemma ef fatalisme ef indeterminisme wel degelijk te ontkomen 

was. De methodische oplossing van een dergelijk dilemma bestaat hierin, dat 

men de onhoudbaarheid aantoont van een gewoonlijk onbewust gebleven, 

immer als vanzelfsprekend beschouwde vooronderstelling, die ten grondslag 

ligt aan beide keuze-mogelijkheden die men niet aanvaarden kan. Het funda-

ment nu, waarop naar Polak uiteenzet, fatalisme en indeterminisme gelijke-

lijk gebouwd zijn, heet materie-realisme, d.w.z. de leer volgens welke men de 

natuur of ruimtewereld ef als een deel, of als het geheel der werkelijkheid 

beschouwt. Aan de weerlegging van deze leer en aan de verdediging „der 

gróssten Wahrheit die je ein Menschenhirn ausgebrtet hat, der philosophi-

schen Idealismus, der die Existenz der materiellen Welt leugnet" wijdt Polak 
zijn „Kennisleer contra Materie-realisme", dat uiterst merkwaardige boek, dat 
men parodoxaal kan qualificeren als een meesterlijke mislukking: een mis- 

72 



lukking in zoverre als het eigenlijke betoog zo sterk overwoekerd wordt door 
in noten en opmerkingen ondergebrachte polemieken, dat de „gemiddelde 

ontwikkelde leek" voor wie het blijkens de voorrede mede bestemd was, van 
de lectuur alleen maar een gevoel van verbijstering kan overhouden; maar 
wie er in slaagt over het teveel aan bijwerk heen te lezen, moet erkennen: 
deze „bijdrage tot kritiek en Kantbegrip" is die van een meester. Zonder re-
serve kan men hier bewonderen Polaks vermogen een probleem scherp te 
stellen en voor de oplossing een zo exact mogelijke formulering te vinden; 
zijn rijke fantasie enerzijds, die hem in staat stelt met prachtige vergelijkingen 
datgene waar het om gaat, te verhelderen; zijn wetenschappelijke integriteit 
anderzijds, waardoor hij, wars van alle veilige vaagheid, nooit nalaat de eigen 

beeldspraak in de taal van het zuivere begrip te vertalen. 
Het boek is in het Nederlandse filosofenwereldje bar slecht ontvangen. De 
meeste critici hebben onthutst, bezeerd of verontwaardigd geprotesteerd te-
gen de te felle aggressieve toon. Naar het mij voorkomt nauwelijks terecht. 
Zeker, een enkele keer heeft Polak zich ook in dezen tot een teveel laten ver-
leiden, maar bijna altijd — zo met name tegenover de in veler ogen sacro-
sancte Bolland! — is wat hij zegt wel heel scherp, maar ook volkomen ver-
diend. 

Polak is dus als kennistheoreticus begonnen, althans voor iet eerst in de 
openbaarheid getreden. Hij deed dit eerst met zijn in 1912 verschenen boek, 
en een jaar later, toen hij toegelaten werd als privaat-docent, aanvankelijk 
uitsluitend in de Kennisleer. Wanneer ik hem desondanks vóór alles een 
ethicus noem, dan wil ik daarmee zeggen, dat ook deze kennistheoretische 
werkzaamheid gevoed wordt door zijn belangstelling voor de ethische proble-
matiek. Wat aan zijn geschriften en voordrachten ook op dit gebied de toon 
gaf van iemand, die meer dan enkel theoretisch geïnteresseerd is, wat er de 
warmte en de glans aan verleende, dat is juist die belangstelling. Zonder 
twijfel was Polak wat men tegenwoordig noemt „een geëngageerd filosoof". 
In 1914 opende Polak zijn colleges met een openbare les „Oorlogsphiloso-
phie". De Amsterdamse socioloog professor Steinmetz had in zijn ,,Die Philo-
sophie des Krieges" ,,wel de beste principiële verdediging van de oorlog" 
gegeven, Polak wil daartegen zijn stem laten horen: „onder philosophie plegen 
buitenstaanders een leer te verstaan, die vrede heeft met alles, zelfs met 
oorlog, immers: alles heeft zijn vóór en zijn tegen, alles ligt op zijn manier 
in de rede — en zo spreekt men dan wel van philosophische berusting, on-
verschilligheid of kalmte, maar niet van philosophische opstandigheid..., een 
eenzijdigheid, die de philosophie zich niet mag laten aanleunen". Steinmetz 
had als sociaal-utilist „de essentiële voor- en nadelen van oorlog tegen elkaar 
afgewogen om aldus zijn rekening, zijn „Fazit" op te maken „Das Verhëltnis 
von Vorteil und Opfer entscheidet alles" ", Polak veegt eerst kort en krachtig 
het sociaal utilisme dat vaak weerlegd is maar ook nu nog veel aanhangers 
telt, van tafel: „Zo zal het utilisme wijken voor de zekerheid, het klare weten, 
dat zedelijkheid iets anders is en blijft dan nuttigheid, ook daar, waar beide 
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samenvallen, en dat, om een voorbeeld te noemen, het recht van een onschul- 

dig veroordeelde, hoe weinig nuttig of sympathiek hij voor de rest moge zijn, 
gaat boven het groepsbelang van duizenden (ik denk hier aan de Dreyfus-
zaak), dat er heroieke waarheid schuilt in het oude fiat Justitia, pereat rflun-

dus, en dat Kant niet ten onrechte toornt tegen de „pharisaischen Wahl-
spruch: „es ist besser, dass ein Mensch sterbe, als dass das ganze Volk ver-
derbe"; dann wenn die Gerechtigkeit untergeht, so hat es keinen Wert mehr, 
dass Menschen auf Erde leben"." En wat nu de toepassing op oorlog en de 
geluksbalans daarvan betreft, zegt Polak: „oorlog zou een kwaad blijven 

welke ook de gevolgen waren, die daarvan voor de mensheid kunnen wor-
den verwacht. Immers, de oorlog is principieel een beslechting van geschillen, 
niet door het recht, maar door de macht. „En wat is omgekeerd de gehele 
strekking onzer geestelijke cultuur, zo niet deze: overal de. heerschappij der 
macht door de heerschappij van het recht te vervangen?" ' In de oorlog is 
het recht als zodanig uitgeschakeld. Als het toevallig overwint, dan niet om-
dat dat het recht is, maar omdat het de macht aan zijn zijde heeft. „Of met 
één woord: de oorlog negeert het recht. Daarmede is de oorlog zedelijk ver-
oordeeld".'" 

Dat intussen deze principiële veroordeling van de oorlog Polak niet verhin-
derd heeft een oorlog die onrecht keren moet, met vreugde te begroeten, 
leert ons de geschiedenis van zijn laatste jaren. Na de schande van Munchen 
maakt hij zich geen illusies meer: oorlog zal en moet ook hierop volgen. En 
mei 1940 is in zekere zin voor hem een geruststelling: aan onze neutraliteit, 
die hij in zijn dagboek als „laf parasitisme" bestempelt, is een eind gekomen, 
wij hebben, zij het gedrongen, partij gekozen, en wij staan aan de goede kant! 
Intussen, Polak mocht dan al de mogelijkheid hierover hebben te spreken 
van toerekening, schuld en verantwoordelijkheid, de vergelding bleef voor 
hem voorlopig nog onbegrijpelijk en onaanvaardbaar. Totdat hij „op een schone 
dag van 1916" de grondgedachte vond van zijn objectiveringstheorie. 
Polaks hoofdwerk „De zin der vergelding" heeft naar mijn indruk lang niet de 
belangstelling gewekt die het verdiende. Hebben de filosofen het als te juri-
disch, en de juristen als te filosofisch ter zijde gelegd? Mocht dit zo zijn, dan 
hebben beide partijen ongelijk: dit werk, gewijd aan een geweldig ethisch 
probleem, nl. in hoeverre men het recht heeft te straffen, mag — en mocht 
ook al in zijn onvoltooide staat 2  - een in alle bekentenissen van het woord 
groot boek heten, dat dunkt mij noch de jurist noch de filosoof zonder schade 
ongelegen kan laten. 

Zij die de vergelding wensen te vervangen door speciale of generale preventie 
vinden nu in de ogen van hun vroegere medestander Polak geen genade 
meer. Volgens de leer van de speciale preventie heeft de straf het doel het 

Polak citeert hier een brochure van Heymans ,.De oorlog en de vredesbeweging-. 
2  Pas in 1947 is ook het tweede deel gepubliceerd in de Verzamelde Werken, en ook 
daarin ontbreken nog enige hoofdstukken. 
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beaaan van een nieuw misdrijf door de gestrafte te voorkomen. De straf moet 

hem Of verbeteren, opvoeden Of afschrikken. Maar verbetering of opvoeding 

is heel wel denkbaar zonder toevoeging van leed. Moet dan de straf alleen 

beperkt blijven tot de lieden die op andere wijze niet kunnen en toch moeten 

worden opgevoed? En verdient de onverbeterlijke schurk geen enkele straf? 

En hoeveel straf moet men toedienen om de beoogde verbetering te berei-
ken? Niemand die het kan zeggen. Voor het onvertheoretiseerd rechtsgevoel 

behoort er een zekere evenredigheid te bestaan tussen de zwaarte van het 

misdrijf en de zwaarte van de straf. Maar als men het doel van de straf in 

verbetering zoekt, blijft deze geëiste evenredigheid principieel onverklaard. 

De speciaal-preventieve afschrikking is inderdaad niet mogelijk zonder leed. 

Maar ock hier is weer niet te zien hoeveel leed: nooit zijn de afschrikwek-

kende gevolgen van enig leed te berekenen. En gesteld dat iemand een ver-

mogensdelict heeft begaan maar daarna door een loterij of een erfenis bui-

tensporig rijk geworden is, zodat voor een herhaling van het delict niet ge-

vreesd behoeft te worden — is dan ook de straf niet langer verdiend? En 

omgekeerd, iemand die praktisch onafschrikbaar is en steeds opnieuw onbe-

duidende overtredingen begaat, verdient die de zwaarste straf. 
Met de generale preventie is het niet beter gesteld. In de eerste plaats: „het 

strafleed kan noch zijn rechtvaardigingsgrond noch zijn maat vinden in de 

(bovendien geheel onberekenbare) werking die het op derden, op een onbe-

kende, onbepaalde menigte mogelijkerwijze kan hebben, maar moet beide 

vinden in zijn betekenis ten aanzien van wie dat leed ondergaat". Gesteld 

dat een onschuldige algemeen voor schuldig wordt gehouden, zodat zijn 

bestraffing alle mogelijke gewenste generaal-preventieve gevolgen heeft: af-

schrikking, herstel van vertrouwen, bevrediging van het rechtsgevoel — dan 

blijft dit generaal-preventief werkende leed toch niet verdiend. En weer om-

gekeerd: „laat iemand een ander (in wiens plaats hij bv. erfgenaam wordt) 

heimelijk verdronken hebben en niemand enig misdrijf vermoeden, terwijl de 

dader voortaan slechts leeft voor zijn fatsoen en aanzien, dus door geslaagd 

misdrijf en eigenbelang onschadelijk is gemaakt" — dan wordt een straf, 

hoewel die nu niet meer door speciale of generale preventie wordt geëist. 
toch wel degelijk als verdiend gevoeld. Trouwens, welke misdrijven zouden 

de aanhangers van de generale-preventie eigenlijk het zwaarst moeten straf-

fen? Toch wel die, waartoe men het makkelijkst komt, waartoe men het vlotst 

te verleiden is. En zouden dan — absurde consequentie — eventuele „ver-

zachtende omstandigheden" strafverzwarend moeten werken? 

Het zijn deze en dergelijke overwegingen geweest, die Polak tot het vermoe-

den hebben gebracht, dat er toch een diepere redelijkheid verscholen moest 

liggen in die zo onredelijk lijkende vergelding. Van oudsher heeft men de 

straf in direct verband gebracht met het verleden, en het gevoel gehad, dat 

het als straf verdiende leed toch iets ongedaan maakte, een zekere vereffe-

ning bracht en een verstoord evenwicht herstelde. Maar wat is „verdiend" 

leed? Wat is het innerlijk verband tussen onzedelijk zijn en leedwaardigheid? 
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Dit verband heeft Heymans doorzichtig gemaakt. Geluk komt voor uit wens-

bevrediging, leed uit het onbevredigd blijven van verlangens. Onzedelijke 

verlangens nu behoren niet bevredigd te worden, het leed, dat uit het onbe-
vredigd blijven daarvan voortvloeit, is in elk geval verdiend. Maar is dit het 
enige verdiende leed, ook het als straf verdiende? Heymans heeft inderdaad 
aanvankelijk in de vergeldingsdrang ten goede en ten kwade niets anders 
gezien dan de drang zedelijke vreugde te verschaffen en onzedelijk genot te 
voorkomen. Maar deze drang is uitsluitend op de toekomst gericht en daarin 
ligt niets van een vergeldend reageren op het verleden. Maar wat men als ver-
diend voelt, is een straf, die voor het gepleegde feit niet te zwaar en niet te 
licht is. De vergeldingsdrang ontstaat pas met de gepleegde daad, en ver-
dwijnt weer als de straf is ondergaan. Heel anders de drang onzedelijk genot 
te voorkomen: die is er onafhankelijk van het bereikt zijn van dit genot, en 
het leed dat voortvloeit uit het niet bevredigd worden van onzedelijke wen-
sen, blijft levenslang verdiend, ook nog nadat onzedelijke doelhereiking ver-
golden is met een dus blijkbaar andersoortig leed. 
En nu de kern van Polaks eigen objectiveringstheorie. De behoorlijk gezinde 
mens, en dus de rechtsorde die geacht kan worden zijn wil tot uitdrukking 
te brengen, wil niet, dat een misdrijf wordt gepleegd, en als dit gebeurt, dan 
betreurt het dat in verschillende mate, al naar de zwaarte van het misdrijf. Zo 
heeft elk misdrijf zijn bepaalde objectieve, d.w.z. algemeengeldige betreurens-
waardigheid. Zij nu die een misdrijf hebben gepleegd, tonen daardoor te 
genieten van datgene wat objectief betreurenswaardig is. Dit onzedelijk genot 
heeft geen recht van bestaan, en moet worden gedelgd. Onrecht mag de 
bedrijver ervan geen baat, geen voorsprong geven. In de eerste plaats mag 
men dus, wanneer men de toestand van de dader na het misdrijf vergelijkt 
met die daarvoor, eisen: hij mag van de daad geen voordeel trekken, de dief 
b.v. moet het gestolene terug geven. Maar daarbij mag het niet blijven. Ook 
in vergelijking met zijn behoorlijk gezinde medeburgers mag de dader uit zijn 
misdrijf geen voordeel trekken. Daarom mag en moet het leed der objec-
tieve betreurenswaardigheid, dat de dader in tegenstelling tot de mensen van 
goeden wille niet gevoeld heeft, hem alsnog als straf worden opgelegd. Door 
dit verdiende strafleed wordt de misdadiger „op zijn plaats gezet", en wel 
niet op zijn eigen subjectieve plaats van vaar het misdrijf, ook niet op de 
subjectieve plaats van de door hem geschade tegenpartij (zoals de leer van 

oog om oog dat doet), maar op de objectieve plaats, op het standpunt dus 
waarop de behoorlijk gezinde mens staat, en de dader gestaan zou hebben, 
als hij behoorlijk gezind was geweest. 

In 1929 is Polak als een der beide opvolgers van Heymans naar Groningen 
gekomen. Werk van lange adem heeft Polak sindsdien nauwelijks gepubli-
ceerd. Alleen het op instigatie van de afdeling Nederland van de Wereldbond 
van Sexuele Hervorming geschreven boekje „Sexuele Ethiek" moet hier ge-
noemd worden. 

Maar zo hij al niet gemakkelijk tot schrijven komt — praktisch alle tijdschrift- 
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artikelen worden geboren uit hem afgeperste toezeggingen waaraan hij zich 

dan niet meer kan onttrekken — hij zit allerminst stil. Met het gemak van een 

geboren redenaar heeft hij in tal van voordrachten aan een groter publiek 

het besef gebracht van de menselijke verantwoordelijkheid, en hen opgewekt 

tot de strijd voor waarheid en gerechtigheid. Aan de dan geuite gedachten gaf 

hij in een reeks van geschriften moeizaam, immers met een teveel aan kritiek 

ten opzichte van het geschreven woord, de uiteindelijke, vaak verrassend 

heldere formulering. 

De betekenis voor de filosofie ook van deze populaire geschriften moet men 

niet onderschatten. Polak heeft daarin de wijsbegeerte terugebracht tot wat 

hij zelf genoemd heeft „het wellicht belangrijkste deel van haar taak en roe-

ping, „Lehrerin im 'deal" te zijn." Aan de dienst van dit ideaal, dat hij niet wilde 

hypostaseren en personificeren tot een bestaande Almacht, aan het ideaal, 

dat „wil noch kan worden aanbeden, maar alleen kan worden gediend door 

ons zuiver streven naar zijn verwezenlijking" heeft de filosoof Leo Polak zich 

met hart en ziel gewijd. 

Libbe van der Wal 
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Humanisering van opvoeding en onderwijs 

In de discussies over het humanistisch vormingsonderwijs, de geestelijke 
verzorging en de vele andere taken van het praktisch humanisme, komen 
pedagogische vragen voortdurend aan de orde. Over de betekenis van de 
opvoedingsarbeid in het gezin, in de school, in vormingsgroepen bestaat in 
humanistische kring weinig verschil van opvatting: aan de mogelijkheid en de 
noodzakelijkheid van deze opvoedingstaken wordt niet getwijfeld. Het is 
daarom des te wonderlijker, dat aan de systematische doordenking van de 
opvoedingsvragen in humanistische kring zo weinig aandacht besteed wordt. 
Het heeft er alle schijn van: dat men van de gedachte uitgaat, dat het bezit 
en de kennis van een levensovertuiging of wereldbeschouwing voldoende is 
om tevens een inzicht te hebben in de pedagogische doelen en middelen, die 
men in de eigen levenssfeer ontmoet. 

Nu is het bezit van een levensovertuiging bij de opvoeder wel een noodza-
kelijke voorwaarde voor zijn opvoedingsarbeid, maar deze levensovertuiging 
biedt geen waarborg voor de juistheid van de pedagogische doelen en mid-
delen, welke met die levensovertuiging verbonden worden. Juist in de laatste 
twintig jaar heeft het pedagogisch denken zich onttrokken aan de overheer-

sende invloeden van filosofische en theologische systemen. De aandacht is 
meer gevestigd op hetgeen er werkelijk gebeurt in de opvoeding, dan op het 
ontwikkelen van ideale opvoedingssystemen. Het gevaar is niet denkbeeldig, 
dat in de humanistische kring deze ontwikkeling van het pedagogisch denken 
veronachtzaamd wordt en dat daardoor, meer onbewust dan op grond van een 
doordachte overtuiging, humanistische pedagogieken worden ontwikkeld, die 
niet up to date meer zijn. 

Vooral als reactie op een te strakke verbinding tussen levensbeschouwing en 
het pedagogisch denken, hebben beoefenaars van andere wetenschappen —
zoals psychiaters, psychologen en sociologen — veel aandacht besteed aan 
het werkelijke gebeuren in de opvoeding. Hierdoor zijn verschijnselen als de 
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invloed van de vroegste jeugdperiode op de verhouding van het kind tot zijn 
omgeving, de relaties tussen leeftijdsgenoten, de invloed van een autoritaire 
gezagsuitoefening op de ontwikkeling van het kind, de opvoedingsgewoonten 
in verschillende culturen en bevolkingsgroepen, veel beter onderzocht en 
bekend geworden. Het is echter de vraag of de beschrijving van dergelijke 
verschijnselen, waarvan de kennis voor de opvoeding zeer belangrijk is, vol-
doende grond biedt om een humanistische visie op de opvoeding te geven. 
In tweeërlei opzicht kan daarom in het humanistisch denken over opvoeding 
kortsluiting optreden. 
In de eerste plaats, doordat men direct vanuit de humanistische levensover-
tuiging een eigen pedagogiek wil gaan afleiden. Het belangrijkste bezwaar 

hiertegen is, dat dan wel een visie op de mens geboden wordt, maar het 
inzicht in de aard van het kind opgeofferd dreigt te worden aan deze visie. 
In de tweede plaats, doordat men op zichzelf belangrijke verschijnselen, bij-
voorbeeld uit de ontwikkeling van het kind en uit de relatie van het kind tot 
zijn opvoeders, als grondslag neemt voor zijn pedagogisch denken. Hier is 
het belangrijkste bezwaar, dat de visie op het kind en de mens beperkt blijft 
tot die verschijnselen en de relatie tot een humanistische visie op de mens 
verloren dreigt te gaan. 

Maar juist deze tweezijdige bedreiging van het pedagogisch denken in een 
humanistische sfeer geeft een aanwijzing, hoezeer humanisme en opvoeding 
steeds met elkaar in verband gedacht worden. Het is vooral het praktisch 
humanisme, dat in de opvoedings-, vormings- en verzorgingstaken zijn voor-
naamste activiteitsmogelijkheden heeft gevonden. Het is ook binnen dit ge-
bied van het praktisch humanisme, waar het duidelijkst de behoefte is ont-
staan om deze opvoedingstaken in een ruimere samenhang te bezien en tot 
een meer systematische overdenking van de opvoedingsvraagstukken te ko-

men. Wij kunnen hier verwijzen naar de discussies op de landdag van de 
Stichting „Socrates" van 10 mei 1964, waar P. A. Pols heeft gesproken over: 
Geestelijke vorming en geestelijke verzorging; hun onderlinge verhouding 
en schrijver dezes over: De plaats van het humanistisch vormingsonderwijs 
tussen de vormingstaken. 

Deze nauwe verbinding tussen humanisme en opvoeding zowel op praktisch 
als op theoretisch terrein is ook in de historie van het pedagogisch denken 
aanwezig. Steeds wanneer filosofen hun denken hebben gericht op de pro-
blemen van het mens-zijn, en daarmee bijgedragen hebben tot de ontwikke-
ling van het humanistische denken, hebben zij zich tevens afgevraagd, hoe 
de opvoeding van het kind en de mens, zou moeten zijn, om de jonge mens 
te brengen tot de staat van mens-zijn, die zij als ideaal zagen. Deze inzichten 
hebben niet alleen bijgedragen tot het ontwikkelen van een humanistische 
visie op het mens-zijn, maar hun invloed is merkbaar op het gehele gebied 
van de opvoeding. Het is daarom nodig een onderscheid te maken tussen de 
ontwikkeling van de humanistische visie op de mens en zijn opvoeding tot 
mens enerzijds en de ontwikkeling van het pedagogisch denken over de 
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omgeving, de relaties tussen leeftijdsgenoten, de invloed van een autoritaire 
gezagsuitoefening op de ontwikkeling van het kind, de opvoedingsgewoonten 
in verschillende culturen en bevolkingsgroepen, veel beter onderzocht en 
bekend geworden. Het is echter de vraag of de beschrijving van dergelijke 
verschijnselen, waarvan de kennis voor de opvoeding zeer belangrijk is, vol-
doende grond biedt om een humanistische visie op de opvoeding te geven. 
In tweeërlei opzicht kan daarom in het humanistisch denken over opvoeding 
kortsluiting optreden. 
In de eerste plaats, doordat men direct vanuit de humanistische levensover-
tuiging een eigen pedagogiek wil gaan afleiden. Het belangrijkste bezwaar 
hiertegen is, dat dan wel een visie op de mens geboden wordt, maar het 
inzicht in de aard van het kind opgeofferd dreigt te worden aan deze visie. 
In de tweede plaats, doordat men op zichzelf belangrijke verschijnselen, bij-
voorbeeld uit de ontwikkeling van het kind en uit de relatie van het kind tot 
zijn opvoeders, als grondslag neemt voor zijn pedagogisch denken. Hier is 
het belangrijkste bezwaar, dat de visie op het kind en de mens beperkt blijft 
tot die verschijnselen en de relatie tot een humanistische visie op de mens 
verloren dreigt te gaan. 

Maar juist deze tweezijdige bedreiging van het pedagogisch denken in een 
humanistische sfeer geeft een aanwijzing, hoezeer humanisme en opvoeding 
steeds met elkaar in verband gedacht worden. Het is vooral het praktisch 
humanisme, dat in de opvoedings-, vormings- en verzorgingstaken zijn voor-
naamste activiteitsmogelijkheden heeft gevonden. Het is ook binnen dit ge-
bied van het praktisch humanisme, waar het duidelijkst de behoefte is ont-
staan om deze opvoedingstaken in een ruimere samenhang te bezien en tot 
een meer systematische overdenking van de opvoedingsvraagstukken te ko-
men. Wij kunnen hier verwijzen naar de discussies op de landdag van de 
Stichting „Socrates" van 10 mei 1964, waar P. A. Pols heeft gesproken over: 
Geestelijke vorming en geestelijke verzorging; hun onderlinge verhouding 
en schrijver dezes over: De plaats van het humanistisch vormingsonderwijs 
tussen de vormingstaken. 

Deze nauwe verbinding tussen humanisme en opvoeding zowel op praktisch 
als op theoretisch terrein is ook in de historie van het pedagogisch denken 
aanwezig. Steeds wanneer filosofen hun denken hebben gericht op de pro-
blemen van het mens-zijn, en daarmee bijgedragen hebben tot de ontwikke-
ling van het humanistische denken, hebben zij zich tevens afgevraagd, hoe 
de opvoeding van het kind en de mens, zou moeten zijn, om de jonge mens 
te brengen tot de staat van mens-zijn, die zij als ideaal zagen. Deze inzichten 

hebben niet alleen bijgedragen tot het ontwikkelen van een humanistische 
visie op het mens-zijn, maar hun invloed is merkbaar op het gehele gebied 
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menswording anderzijds. In dit pedagogisch denken over de menswording zien 
wij, dat het probleem van de humanisering van de mens door de opvoeding 

een centrale plaats gaat innemen. 
De geschiedenis van het pedagogisch denken zou beschreven kunnen worden 
als een streven naar humanisering van de mens. Daarmee loopt parallel —
hoewel veelal met een belangrijke verschuiving in de tijd — een streven naar 
humanisering van het pedagogisch handelen. Het is ook weer een teken van 
een veranderende opvatting in de pedagogiek, dat nu meer dan te voren de 
scheiding tussen pedagogisch denken en pedagogisch handelen met veel 
wantrouwen bekeken wordt. Eenvoudig gezegd, men kan constateren, dat ook 

in de pedagogiek de tijd van schone idealen voorbij is en dat de aandacht 
veel meer gericht wordt op het bereikbare, zonder de visie op het mens-zijn 
te verwaarlozen. Deze spanning tussen werkelijkheid en visie, tussen de 
actuele situatie van de mens en de voor hen bereikbare mogelijkheden geeft 
een nieuwe dimensie aan het pedagogisch denken, die men, al naar men het 
bekijkt, meer realistisch minder optimistisch, zelfs meer tragisch kan noemen. 
Afgezien nu van de vraag, welke invloed het humanistisch denken op de hu-
manisering van de opvoeding gehad heeft, is het proces van humanisering op 

zichzelf belangrijk genoeg om daar aandacht aan te besteden. 
De gedachte van de humanisering omvat zowel de doelstelling van de op-
voeding, als de middelen, die in de opvoeding gehanteerd worden. Beide 
aspecten, doel en middelen, willen wij hier met een enkel woord verduidelij-
ken. De humanisering van de mens, opgevat als doel van de opvoeding, is 
gericht op het verwerkelijken van mogelijkheden, die in de mens aanwezig 
zijn, en die tot een volwaardig mens-zijn kunnen leiden. Dergelijke moge-
lijkheden in de mens zijn: het verwerven van een eigen zelfstandigheid, het 
bepalen van zijn houding tegenover de buitenwereld, het deelnemen aan de 
cultuur, het leven onder eigen verantwoordelijkheid, het beleven van geeste-
lijke waarden e.d. Wanneer wij hier spreken van „mogelijkheden" dan houdt 
dat tevens in, dat niet iedere mens over alle mogelijkheden behoeft te be-
schikken, dat niet alle mogelijkheden tot optimale ontplooiing gebracht kun-
nen worden, dat hier geen harmonische persoonlijkheid als ideaal gesteld 
wordt. Een volwaardig mens-zijn dient in de gedachtegang mogelijk te zijn 
binnen de grenzen, die de eigen aanleg, de omringende cultuur, de gegeven 
maatschappelijke verhoudingen stellen. Met alle beperkingen in de mogelijk-
heden van het mens-zijn, met alle tekorten in het bestaan van de mens, zijn 
conflicten met zichzelf en anderen, zijn onvermogen om zijn leven naar eigen 
ideaalbeeld te vormen, met al deze relativeringen van het mens-ideaal, dient 
deze gedachte van de humanisering van de mens gevuld te worden. Men ziet 
hier wel duidelijk een overeenkomst tussen de humanisering binnen het peda-
gogisch denken en bepaalde, lang niet alle, humanistische visies op de mens. 
In het bijzonder verdraagt zich deze opvatting slecht met optimistische of 
idealistische mens-opvattingen, die binnen het humanistisch denken een be-
langrijke plaats innemen. 

80 

menswording anderzijds. In dit pedagogisch denken over de menswording zien 

wij, dat het probleem van de humanisering van de mens door de opvoeding 

een centrale plaats gaat innemen. 
De geschiedenis van het pedagogisch denken zou beschreven kunnen worden 
als een streven naar humanisering van de mens. Daarmee loopt parallel —
hoewel veelal met een belangrijke verschuiving in de tijd — een streven naar 
humanisering van het pedagogisch handelen. Het is ook weer een teken van 
een veranderende opvatting in de pedagogiek, dat nu meer dan te voren de 
scheiding tussen pedagogisch denken en pedagogisch handelen met veel 
wantrouwen bekeken wordt. Eenvoudig gezegd, men kan constateren, dat ook 
in de pedagogiek de tijd van schone idealen voorbij is en dat de aandacht 
veel meer gericht wordt op het bereikbare, zonder de visie op het mens-zijn 
te verwaarlozen. Deze spanning tussen werkelijkheid en visie, tussen de 
actuele situatie van de mens en de voor hen bereikbare mogelijkheden geeft 
een nieuwe dimensie aan het pedagogisch denken, die men, al naar men het 
bekijkt, meer realistisch minder optimistisch, zelfs meer tragisch kan noemen. 
Afgezien nu van de vraag, welke invloed het humanistisch denken op de hu-

manisering van de opvoeding gehad heeft, is het proces van humanisering op 

zichzelf belangrijk genoeg om daar aandacht aan te besteden. 
De gedachte van de humanisering omvat zowel de doelstelling van de op-
voeding, als de middelen, die in de opvoeding gehanteerd worden. Beide 
aspecten, doel en middelen, willen wij hier met een enkel woord verduidelij-
ken. De humanisering van de mens, opgevat als doel van de opvoeding, is 
gericht op het verwerkelijken van mogelijkheden, die in de mens aanwezig 
zijn, en die tot een volwaardig mens-zijn kunnen leiden. Dergelijke moge-
lijkheden in de mens zijn: het verwerven van een eigen zelfstandigheid, het 
bepalen van zijn houding tegenover de buitenwereld, het deelnemen aan de 
cultuur, het leven onder eigen verantwoordelijkheid, het beleven van geeste-
lijke waarden e.d. Wanneer wij hier spreken van „mogelijkheden" dan houdt 
dat tevens in, dat niet iedere mens over alle mogelijkheden behoeft te be-
schikken, dat niet alle mogelijkheden tot optimale ontplooiing gebracht kun-
nen worden, dat hier geen harmonische persoonlijkheid als ideaal gesteld 
wordt. Een volwaardig mens-zijn dient in de gedachtegang mogelijk te zijn 
binnen de grenzen, die de eigen aanleg, de omringende cultuur, de gegeven 
maatschappelijke verhoudingen stellen. Met alle beperkingen in de mogelijk-
heden van het mens-zijn, met alle tekorten in het bestaan van de mens, zijn 
conflicten met zichzelf en anderen, zijn onvermogen om zijn leven naar eigen 
ideaalbeeld te vormen, met al deze relativeringen van het mens-ideaal, dient 
deze gedachte van de humanisering van de mens gevuld te worden. Men ziet 
hier wel duidelijk een overeenkomst tussen de humanisering binnen het peda-
gogisch denken en bepaalde, lang niet alle, humanistische visies op de mens. 
In het bijzonder verdraagt zich deze opvatting slecht met optimistische of 
idealistische mens-opvattingen, die binnen het humanistisch denken een be-
langrijke plaats innemen. 

80 

menswording anderzijds. In dit pedagogisch denken over de menswording zien 

wij, dat het probleem van de humanisering van de mens door de opvoeding 

een centrale plaats gaat innemen. 
De geschiedenis van het pedagogisch denken zou beschreven kunnen worden 
als een streven naar humanisering van de mens. Daarmee loopt parallel —
hoewel veelal met een belangrijke verschuiving in de tijd — een streven naar 
humanisering van het pedagogisch handelen. Het is ook weer een teken van 
een veranderende opvatting in de pedagogiek, dat nu meer dan te voren de 
scheiding tussen pedagogisch denken en pedagogisch handelen met veel 

wantrouwen bekeken wordt. Eenvoudig gezegd, men kan constateren, dat ook 
in de pedagogiek de tijd van schone idealen voorbij is en dat de aandacht 
veel meer gericht wordt op het bereikbare, zonder de visie op het mens-zijn 
te verwaarlozen. Deze spanning tussen werkelijkheid en visie, tussen de 
actuele situatie van de mens en de voor hen bereikbare mogelijkheden geeft 
een nieuwe dimensie aan het pedagogisch denken, die men, al naar men het 
bekijkt, meer realistisch minder optimistisch, zelfs meer tragisch kan noemen. 
Afgezien nu van de vraag, welke invloed het humanistisch denken op de hu-
manisering van de opvoeding gehad heeft, is het proces van humanisering op 

zichzelf belangrijk genoeg om daar aandacht aan te besteden. 
De gedachte van de humanisering omvat zowel de doelstelling van de op-
voeding, als de middelen, die in de opvoeding gehanteerd worden. Beide 
aspecten, doel en middelen, willen wij hier met een enkel woord verduidelij-
ken. De humanisering van de mens, opgevat als doel van de opvoeding, is 
gericht op het verwerkelijken van mogelijkheden, die in de mens aanwezig 
zijn, en die tot een volwaardig mens-zijn kunnen leiden. Dergelijke moge-
lijkheden in de mens zijn: het verwerven van een eigen zelfstandigheid, het 

bepalen van zijn houding tegenover de buitenwereld, het deelnemen aan de 
cultuur, het leven onder eigen verantwoordelijkheid, het beleven van geeste-
lijke waarden e.d. Wanneer wij hier spreken van „mogelijkheden" dan houdt 
dat tevens in, dat niet iedere mens over alle mogelijkheden behoeft te be-
schikken, dat niet alle mogelijkheden tot optimale ontplooiing gebracht kun-
nen worden, dat hier geen harmonische persoonlijkheid als ideaal gesteld 
wordt. Een volwaardig mens-zijn dient in de gedachtegang mogelijk te zijn 
binnen de grenzen, die de eigen aanleg, de omringende cultuur, de gegeven 
maatschappelijke verhoudingen stellen. Met alle beperkingen in de mogelijk-
heden van het mens-zijn, met alle tekorten in het bestaan van de mens, zijn 
conflicten met zichzelf en anderen, zijn onvermogen om zijn leven naar eigen 
ideaalbeeld te vormen, met al deze relativeringen van het mens-ideaal, dient 
deze gedachte van de humanisering van de mens gevuld te worden. Men ziet 
hier wel duidelijk een overeenkomst tussen de humanisering binnen het peda-
gogisch denken en bepaalde, lang niet alle, humanistische visies op de mens. 
In het bijzonder verdraagt zich deze opvatting slecht met optimistische of 
idealistische mens-opvattingen, die binnen het humanistisch denken een be-
langrijke plaats innemen. 

80 



De gedachte van de humanisering van de mens als doel van de opvoeding 

legt vooral het accent op de eigen-waarde van het mens-zijn; de mens heeft 

een eigen-waarde in zichzelf en dient deze in en door de opvoeding te rea-

liseren. Hiermee wordt de gedachte van de dienstbaarheid van de mens aan 

een buiten hem staande macht als doel van de opvoeding afgewezen. Tegen-

over de gedachte van de dienstbaarheid van de mens, waartoe de opvoe-

ding hem zou moeten leiden, wordt hier de opvoeding tot zelfverantwoorde-
lijkheid en zelfbepaling gesteld. 

Het is hier nodig in te gaan op een misverstand, dat al te gemakkelijk zou 

kunnen ontstaan. De onderscheiding tussen opvoeding tot dienstbaarheid en 

opvoeding tot zelfverantwoordelijke zelfbepaling valt niet samen met de on-

derscheiding tussen godsdienstige en niet-godsdienstige opvoedingsystemen. 

Er zijn zeker niet-godsdienstige opvoedingssystemen waarin de dienstbaar-

heid aan een ideaal primair gesteld wordt. Wanneer in een anarchistische op-

vatting het individualisme als ideaal gesteld, of zoals in totalitaire opvoe-

dingssystemen, het volstrekte collectivisme tot doel van de opvoeding wordt 

gesteld, dan is hier wel sprake van dienstbaarheid en wordt de humanisering 

door de opvoeding zonder twijfel ernstig beperkt en belemmerd. 

Aan de andere kant zien wij dat in de godsdienstige opvoedingssystemen, 

met name in het moderne christelijke denken, een duidelijke toewending naar 

de mens heeft plaatsgevonden. In Nederland vooral zien wij, dat op grond van 

het christelijk-anthropologische denken, de oorspronkelijke gerichtheid van de 

opvoeding op de dienstbaarheid aan God, of de dienstbaarheid van het huidige 

leven aan een leven in het hiernamaals, plaats gemaakt heeft voor begrippen 

als opvoeding tot persoonlijkheid en opvoeding tot volwassenheid, hoe ook 

deze doelen verder in christelijk-anthropologisch opzicht gevuld worden. 

Deze toewending naar de mens in het godsdienstig-pedagogisch denken is 

een van de belangrijkste ontwikkelingen in het christelijk denken van onze 

tijd. Hoe snel deze ontwikkeling is gegaan, blijkt wel als wij de opvattingen 

van Jacques Maritain, uitgesproken in 1943, vergelijken met die van Friedrich 

Heer in 1965, al schrijft Heer terecht, dat het proces van veranderingen reeds 
twee eeuwen aan de gang is. 

In 1943 sprak de Franse katholieke filosoof Jacques Maritain in zijn essays 

over de opvoeding op de tweesprong (Education at the Crossroads) nog zijn 

ongeschokt vertrouwen uit in een godsdienstig opvoedingssysteem, gericht 

op de dienstbaarheid van de mens aan God. In feite verdedigt Maritain, op 

een zeer tolerante en toch scherpe wijze, het oude antithetische standpunt, 

waarin gesteld wordt, dat ware opvoeding zonder godsgeloof niet mogelijk 

is. Elke andere poging om tot een ware opvoeding te komen moet z.i. uitlo-

pen op een absoluut stellen van een beperkt aspect van het mens-zijn: het 

praktisch handelen, het intellectuele denken, het individualisme of het col-

lectivisme. Dit antithetisch denken is, helaas, nog niet geheel in de peda-

gogische discussies verdwenen, al is, naar het schijnt, het vertrouwen minder 
sterk als Maritain uitsprak. 
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Uit de woorden van Friedrich Heer, in een essay in Euros (1965) over: Onge-
loof in de kerk en geloof in de wereld, spreekt een duidelijke existentiële 

bezorgdheid over de huidige situatie van het ongeloof bij hen, die de ,kerk' 
vormen, en de geloofskracht van hen, die zich tot de niet-kerkelijken rekenen. 
Hieruit spreekt ook de bezorgdheid over het stellen van idealen, waaraan de 
mens niet bij machte is te voldoen. Het ontdekken van het or.geloof in de 
kerk betekent tevens, het zich realiseren van de afstand tussen leer en leven, 
tussen de godsdienstige levensvorm en de feitelijke menselijke situatie. Bij 

hen, die de godsdienstige opvoeding als ideaal stellen en daarbij tevens de 
menswording als centraal probleem in de opvoeding aanvaarden, roept deze 
situatie steeds meer problemen op, zelfs verontrusting, over de zin van de 
opvoeding, zoals die traditioneel aanvaard werd. Ook hiermee is het probleem 
van de humanisering door opvoeding en als doel van de opvoeding, anders 
gezegd, de menswording, niet alleen een probleem in het humanistisch den 
ken, waarbij wij ons hier beperken tot de westerse godsdiensten. 
Het is ook deze gemeenschappelijke bezorgdheid over de menswording, 
waardoor het mogelijk is dat humanistisch en christelijk denkenden elkaar nu 
beter kunnen begrijpen dan voorheen het geval was. In het bijzonder op 
pedagogisch gebied zijn er tal van gemeenschappelijke problemen, die, eerst 
van geheel verschillende zijden bezien, een kern blijken te hebben, die van zo 
fundamentele aard is, dat een samendenken mogelijk wordt. 
De humanisering door opvoeding heeft echter niet alleen betrekking op de 
doelen van de opvoeding. Voor de praktische opvoeder spreekt nog meer de 
humanisering van de middelen, die in de opvoeding gebruikt worden. Dit is 
het eenvoudigst aan te tonen door te wijzen op de veranderde houding tegen-
over het strafprobleem. Tegenover de vaak simplistische opvattingen over 

gezag, orde en tucht, stellen wij in onze tijd de zeer uitgewerkte opvattingen 
over de problemen van het kind, dat in conflict raakt met de opvoeders, het 
milieu of de samenleving. Vragen zoals: waar dient de grens van de tole-
rantie gelegd te worden, welke omstandigheden dienen in rekening gebracht 
te worden, welke gevolgen heeft het ingrijpen van de volwassenen (opvoe-
ders of samenleving) in de ontwikkeling van het kind, waar begint de zelf-
verantwoordelijkheid van het kind. voor het eigen leven, zijn in onze tijd zo 
moeilijk te beantwoorden en daarom zo zwaar geladen, dat sommigen zelfs 
angstig zijn om over het strafprobleem te spreken. 

De betere kennis van de oorzaken van conflicten in het kinderleven en van 
de psychologische en sociale omstandigheden, waardoor conflicten kunnen 
ontstaan, én de kennis van de mogelijke gevolgen van verkeerde wijzen van 
straffen, doen ons aarzelen om dergelijke conflicten tussen kinderen en vol-
wassenen ,op te lossen' door strafmaatregelen, en zeker niet door lichame-
lijke straffen. Men moet realistisch genoeg zijn om te erkennen, dat er nog 
tal van niet-gehumaniseerde opvoedingspraktijken zijn. Maar niemand kan 
zich er op beroemen, op straffe van zich te laten kwalificeren als een ,slecht' 
opvoeder, opvoedingsproblemen op te lossen met de stok, hoe symbolisch 
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men die stok ook wenst op te vatten. In de plaats van geweld, dwang en 

tucht is wel vaak de onkunde, de onzekerheid, de goedbedoelde, mislukte 

opvoedingsmaatregel gekomen, maar de vroegere strafmethoden worden als 

onmenselijk, als in-humaan gevoeld. 

De gedachte van de humanisering van de middelen kan nog gedemonstreerd 

worden aan de uitwerking op het gebied van het onderwijs, al zijn m.i. hier 

duidelijk aanwijsbare tekorten. Het is zo langzamerhand iedereen duidelijk, 

dat het humaniseringsproces in het onderwijs zich voltrekt van beneden naar 

boven, d.w.z. van de kleuterschool naar de hogere school. Het heeft reeds 

enkele trappen van het voortgezet onderwijs bereikt, terwijl dit proces pas 

sinds zeer kort onderkend wordt in het wetenschappelijk onderwijs. Hoewel 

dit probleem een afzonderlijke behandeling vereist, moge hier alvast vermeld 

worden dat humanisering niet betekent sentimentaliteit, zachtaardig gedoe of 

nog erger nivellering. Humanisering van de pedagogische middelen in het 

onderwijs betekent, de menswording van de jonge mens volledig ernstig 

nemen; hem opvoeden en helpen in de erkenning van de eigen waarde van 

het mens-zijn van deze jonge mens. Humanisering staat hier lijnrecht tegen-

over de onaandoenlijkheid, die gehanteerd wordt in de naam van de weten-

schap, van de objectiviteit, van de regels van een instituut als de school of 

universiteit, om te ontkomen aan de gewetensconflicten, waaraan geen op-

voeder in zijn relatie tot jonge mensen kan ontkomen. De grond hiervoor ligt 

niet zo zeer in het onvermogen, maar in het niet-onderkennnen van de eigen 

pedagogische taak als leraar en docent in deze instituten. Uiteraard is het 

karakter van deze pedagogische taak anders dan ten opzichte van jongere 

kinderen, maar het grondprincipe van de humanisering kan alleen dezelfde 

zijn, omdat het hier om een proces van menswording gaat. 

Terugkerende tot ons uitgangspunt: de ontwikkeling van de gedachte van de 

humanisering in het pedagogische denken en handelen, zien wij hoe nauw 

de relatie is tussen bepaalde opvatti•ngen in het humanistisch denken en deze 

opvattingen in het pedagogisch denken. Achteraf is dat ook minder vreemd 

dan het lijkt. Zowel het moderne humanisme, als deze opvattingen in het 

pedagogisch denken hebben hun oorsprong in een gemeenschappelijke bron 

van hernieuwd denken over de mens en de menswording. Dit anthropologisch 

denken heeft enerzijds het moderne humanisme gestimuleerd en verdiept en 

anderzijds het pedagogisch denken losgemaakt van te nauwe banden met 
filosofische en godsdienstige systemen. 

De grote betekenis van deze anthropologische benadering van pedagogische 

problemen, in het bijzonder voor het humanistisch denken over opvoeding en 

onderwijs is nog te weinig onderkend. Het is daarom zeker de moeite waard, 

daaraan een beschouwing te wijden. 

L. van Gelder 
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Het doden van gehancficap e kkIderera 

als het fundamentele probeerrin 
van de filoso.  ie 

Wij gaan er niet toe over gehandicapte kinderen te doden, of afgetakelde 

oude mensen of patiënten voor wie geen hoop meer is. Normaal geloven wij 

dat die houding „juist" is, we vinden haar heel „vanzelfsprekend'', zelfs zó 

vanzelfsprekend dat we niet goed zouden weten wat we moesten zeggen als 

men ons vroeg om deze opvatting te rechtvaardigen. Toch valt het te ver-
wachten dat deze manier van denken voor heel veel mensen steeds minder 

vanzelfsprekend zal worden. In een situatie waarin wij ons allen bewust zijn 

van de rampen die ons te wachten staan — ten gevolge van de overbevolking 

en de milieuvervuiling — en wij door economische overwegingen steeds 

meer gedwongen zullen worden prioriteiten te stellen, zullen wij onze in-

stelling tegenover dit probleem wel veranderen. 
Hoogstwaarschijnlijk worden in de toekomst bepaalde principes die tot dus-

ver onaantastbaar waren, ter discussie gesteld en het resultaat daarvan zou 
wel eens veel minder „vanzelfsprekend" kunnen zijn. Bovendien gaat deze 

discussie zich waarschijnlijk toespitsen op het morele dilemma ten opzichte 
van het begrip prioriteit. „Waarom moeten rijke samenlevingen of bevoor-

rechte klassen zoveel moeite doen om achterlijke en gehandicapte kinderen 

in leven te houden, terwijl miljoenen normale kinderen aan ondervoeding 

lijden en iedere medische verzorging moeten missen?" Of: „Waarom maken 
wij zulke dure, ingewikkelde apparaten om het schrale vegeteren van stervende 

oude mensen te rekken terwijl zoveel lichamelijk gezonde en maatschappelijk 

nuttige mensen van honger en ellende en aan gemakkelijk te genezen kwalen 
wegkwijnen en doodgaan'?" 

Met deze vragen komen onze vanzelfsprekende opvattingen op losse schroeven 
te staan. Er zijn redenen om aan te nemen dat die twijfel steeds sterker zal 
worden. 

Onze mentaliteit heeft zich gevormd gedurende vele tientallen jaren, waarin 

de samenleving zich op allerlei manieren heeft ingericht en zichzelf ook heeft 
beoordeeld naar normen van efficiency en technische vervolmaking. Vandaar 

dat wij zulke vragen niet alleen maar stellen doch ook geneigd zijn ze aan 

de hand van deze criteria te beantwoorden. De traditionele religieuze op-
vattingen, die irrationele barrières tegen dergelijke vragen opwerpen, zijn in 
verval en zij kunnen nauwelijks ontkomen aan de confrontatie van hun eigen 

waarden met de criteria van het nut. Metterdaad verkopen wij geen mensen 
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en de milieuvervuiling — en wij door economische overwegingen steeds 

meer gedwongen zullen worden prioriteiten te stellen, zullen wij onze in-
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ver onaantastbaar waren, ter discussie gesteld en het resultaat daarvan zou 
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de samenleving zich op allerlei manieren heeft ingericht en zichzelf ook heeft 

beoordeeld naar normen van efficiency en technische vervolmaking. Vandaar 
dat wij zulke vragen niet alleen maar stellen doch ook geneigd zijn ze aan 

de hand van deze criteria te beantwoorden. De traditionele religieuze op-
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meer op de markt, maar wij zijn veel beter dan een slavenhandelaar in staat 

te berekenen wat de „juiste prijs" is van ieder afzonderlijk menselijk individu, 

gerekend naar zijn opleiding en leeftijd, zijn bekwaamheden en zijn gezond-

heidstoestand. Dat is wat verzekeringmaatschappijen dan ook doen. Boven-

dien zijn er vele, niet te verwaarlozen argumenten aan te voeren ter ver-

dediging van het feit, dat de maatstaven van technologische efficientie en 

produktiviteit, gepaard aan het bijzondere vermogen om alle menselijke 

waarden in geld uit te drukken, zo'n alles overheersende rol spelen. Dit is 

namelijk een noodzakelijke voorwaarde om alle profijt te kunnen trekken van 

de technische vooruitgang en bovendien om tenminste in sommige delen 

van de wereld democratische instellingen in het openbare leven te doen 

ontstaan en te handhaven. 

Bestaat er wel enig belangrijk verschil tussen een beschaving die er geen 

bezwaar tegen heeft om alle menselijke waarden in geld uit te drukken èn 

een beschaving die, krachtens dezelfde criteria, mensen laat doden die als 
nutteloos worden beschouwd? 

Ik zou willen betogen dat het bij de vraag: „Is het doden van gehandicapte 

kinderen al of niet toegestaan?" om een fundamentele keus gaat — niet 

alleen van morele maar ook van filosofische aard. 

In feite was de voornaamste impuls voor het filosofische denken steeds: het 

menselijk verlangen naar kennis van de eigen identiteit; de menselijke zelf-

identificatie heeft altijd twee grondvormen gehad; mensen gaven zichzelf een 

plaats binnen de natuurlijke orde 6f zij zagen zichzelf als een op zichzelf 

gericht subject, dat wil zeggen een subject dat niet alleen zijn bestaan 

ervaart, maar zich ook bewust is van dit ervaren zelf. Hij weet dus niet alleen 

dat hij bestaat, maar hij weet dat hij dat weet; hij is in staat zijn eigen 

subjectiviteit tot onderwerp van beschouwing te maken. Metafysische aspi-

raties zijn altijd door hetzelfde verlangen geïnspireerd; de meeste traditionele 

filosofische arbeid heeft bestaan uit pogingen die uit diezelfde behoefte 

voortkwamen om de niet-relatieve werkelijkheid in menselijke taal uit te 

drukken, om de plaats van het menselijk bestaan ten opzichte van de absolute 

werkelijkheid te bepalen, om de zin — of het ontbreken van zin — daarvan 

bij de confrontatie met het Zijn bloot te leggen. 

Alleen al door zich te baseren op deze zelf-identificatie van de mens — als 

een zichzelf-begrijpende subjectiviteit — was de Europese cultuur in staat 

de menselijke autonomie te formuleren als een verschijnsel dat niet volledig 

tot de natuurlijke orde behoort, maar dat aan alle menselijke functies en kwali-
teiten een extra zin geeft (waardoor de menselijkheid niet terug te brengen is 
tot de staat van het dier). 

Deze zingeving wordt niet zomaar willekeurig door de filosofie gecreëerd. 

Zij brengt slechts onder woorden welke betekenis de mensen wezenlijk, zelfs 

impliciet, aan hun gedrag en hun prestaties toekennen. 

Deze bijzondere, niet alleen-maar-functionele zin van het menselijk leven en 
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de menselijke beschaving geldt voor het gehele terrein van activiteiten die 

anders als verlengstuk of als speciale vorm van dierlijk gedrag geïnterpre-

teerd zouden kunnen worden. 
Deze bijzondere zinverlening geeft ons de overtuiging: 

— Dat er een verschil is tussen individualiteit en persoonlijkheid, dat wil 

zeggen dat een menselijk wezen niet alleen maar een exemplaar van de 

soort is en dat hij de betekenis van zijn bestaan niet alleen ontleent aan 

het instandhouden van de soort, maar dat het leven een zin heeft die 

geheel op zichzelf staat; 

— Dat er een verschil is tussen liefde en het verlangen naar sexuele be-

vrediging, dat wil zeggen dat de overal in de natuur aanwezige voort-
plantingsdrift bij de mens een extra dimensie heeft, n.l. de erotiek; 

— Dat de menselijke kennis niet alleen een instrument is dat onze soort 
gebruikt om zich aan zijn omgeving aan te passen, maar dat het ook een 
instrument is om de waarheid te veroveren als een waarde op zichzelf, 

onafhankelijk van de biologische waarnemingsfuncties; 
— Dat de dood van de mens niet alleen maar een speciaal voorbeeld is van 

een overigens universeel natuurlijk verschijnsel, maar, omdat het individuele 

bewustzijn met de dood rekening houdt en omdat het de menselijke 

persoon beïnvloedt en daardoor voor de zingeving van het leven boven 

het natuurlijke proces uit van essentieel belang is, dáárdoor is de dood, 

ais verschijnsel van leven iets dat indruist tegen de natuur; 
— Dat zelfs een huis niet alleen iets is dat ons tegen de ongemakken van 

het klimaat beschermt, maar ook een tèhuis, dat wil zeggen: het centrum 

van de geestelijke band van de mens met zijn omgeving; 
— Dat de menselijke solidariteit niet alleen het instinct voor samenwerking 

met zijn eigen soort is, maar ook een zelfstandige waarde; dat solidariteit 

het object is van een autonome behoefte, onafhankelijk van het voordeel 
dat wij daaruit eventueel kunnen trekken; 

— Dat de mensheid niet alleen een soort is met speciale vaardigheden en 

een buitengewoon aanpassingsvermogen, maar ook een gemeenschap 

die niet omschreven kan worden zonder in die definitie het bewustzijn, 

dat men een gemeenschap vormt, op te nemen; dat de mensheid niet 

slechts is wat zij is binnen de natuurlijke orde, maar ook wat zij van 
zichzelf vindt dat zij is. 

Er zijn stellig geen menselijke vaardigheden en prestaties die niet als een 

verlengstuk of als een verbeterde vorm van dierlijke capaciteiten geïnterpre-

teerd zouden kunnen worden; niets is er dat de wetenschap tenslotte niet 

tot biologisch-nuttige functies zou kunnen terugbrengen — en daar zijn dan 

ook bij inbegrepen de typisch menselijke eigenaardigheden als spreken en 

schrijven, het vermogen tot abstract denken, religieuze overtuigingen, morele 

normen en zelfs belangenloze interesse in het biologisch neutrale, natuurlijke 

milieu. Ook morele voorschriften en verboden vallen hieronder; die kunnen 
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verklaard worden als het verlengstuk van een bepaald ingebouwd rem-

mechanisme en als zodanig levert dat geen mysteries op. 

Deze door de filosofie aan het menselijk gedrag en de menselijke prestaties 

toegekende bijzondere zin en extra waarde behoeven niet persé te leiden 

tot het dogma: dat het menselijk bewustzijn deel is van een andere, niet-

fysieke werkelijkheid. Het fundamentele onderscheid tussen natuur en cultuur 

heeft geen logische samenhang met het fundamentele onderscheid tussen 

lichaam en geest; het tweede onderscheid kan, maar hoeft niet, de premisse 

van het eerste te zijn. Het is desondanks wel een feit dat deze bijzondere zin 

en waarde niet aan het licht zijn gekomen door wetenschappelijk onderzoek, 

dat immers er steeds duidelijker bewijzen van zal leveren hoezeer het men-

selijk bestaan door universele levenswetten wordt bepaald. Men neemt 

aan dat onze vitale levensfuncties de dragers en niet de scheppers van 

deze zingeving zijn; wij verlenen zin aan ons leven krachtens bepaalde 

mythische voorkeuren en van dat standpunt uit is de filosofische bezigheid 

als geheel een verlengstuk van de mythische erfenis van de mens. 
Ik gebruik het woord „mythisch" niet in kleinerende zin, en ook niet als 

synoniem van de „onjuiste interpretatie van de wereld". Integendeel, ik 

meen dat het een van de belangrijkste taken van de cultuurfilosofie is om 

te onderzoeken: waarom de mens het nooit zonder mythische middelen heeft 

kunnen stellen bij zijn pogingen om zijn zelfstandige positie als gemeenschap 

te verwerven, en om na te gaan of er reden is om aan te nemen dat hij daar 
ooit zonder zal kunnen. 

Ik beweer ook niet dat deze specifiek-menselijke, niet-functionele en niet-

biologische zin die de mythe en de filosofie aan menselijke kwaliteiten ver-

lenen alleen maar iets is dat een harmonieuze aanvulling van de dierenromp 

vormt, of kort gezegd: dat de cultuur in een conflictloze orde eenvoudig-

weg de natuur veredelt — zoals met name door de thomistische filosofie 

werd staande gehouden. Het buitengewone van de mens is juist dat er een 
conflict mogelijk — of onvermijdelijk — is tussen de gedragsregels die hem 

door de ecologische omstandigheden worden opgelegd, èn de normen die 

voortkomen uit zijn besef als mens en gemeenschapswezen, d.w.z. van zijn 
besef dat hij zich de dingen bewust is. 

Bij de vraag of wij gehandicapte kinderen zullen doden worden wij op 

bijzonder duidelijke wijze voor de keus gesteld of de wetenschap dan wel 

de mythe tenslotte als het beslissende element van onze cultuur wordt 

beschouwd. 

In feite zijn er twee fundamentele mogelijkheden van interpretatie met be-

trekking tot de morele waarden van de mens: de Darwinistische en de 

Kantiaanse. Dit zijn gebruikelijke adjectieven geworden omdat zowel de 

Darwinisten als de Kantianen op heldere en ondubbelzinnige wijze denk-

beelden hebben geformuleerd die nog altijd gangbaar zijn in de filosofie. 

Volgens de leer van Darwin zijn de morele waarden de uitdrukkingsvormen 

87 

verklaard worden als het verlengstuk van een bepaald ingebouwd rem-

mechanisme en als zodanig levert dat geen mysteries op. 

Deze door de filosofie aan het menselijk gedrag en de menselijke prestaties 

toegekende bijzondere zin en extra waarde behoeven niet persé te leiden 

tot het dogma: dat het menselijk bewustzijn deel is van een andere, niet-

fysieke werkelijkheid. Het fundamentele onderscheid tussen natuur en cultuur 

heeft geen logische samenhang met het fundamentele onderscheid tussen 

lichaam en geest; het tweede onderscheid kan, maar hoeft niet, de premisse 

van het eerste te zijn. Het is desondanks wel een feit dat deze bijzondere zin 

en waarde niet aan het licht zijn gekomen door wetenschappelijk onderzoek, 

dat immers er steeds duidelijker bewijzen van zal leveren hoezeer het men-

selijk bestaan door universele levenswetten wordt bepaald. Men neemt 

aan dat onze vitale levensfuncties de dragers en niet de scheppers van 

deze zingeving zijn; wij verlenen zin aan ons leven krachtens bepaalde 

mythische voorkeuren en van dat standpunt uit is de filosofische bezigheid 

als geheel een verlengstuk van de mythische erfenis van de mens. 
Ik gebruik het woord „mythisch" niet in kleinerende zin, en ook niet als 

synoniem van de „onjuiste interpretatie van de wereld". Integendeel, ik 

meen dat het een van de belangrijkste taken van de cultuurfilosofie is om 

te onderzoeken: waarom de mens het nooit zonder mythische middelen heeft 

kunnen stellen bij zijn pogingen om zijn zelfstandige positie als gemeenschap 

te verwerven, en om na te gaan of er reden is om aan te nemen dat hij daar 
ooit zonder zal kunnen. 

Ik beweer ook niet dat deze specifiek-menselijke, niet-functionele en niet-

biologische zin die de mythe en de filosofie aan menselijke kwaliteiten ver-

lenen alleen maar iets is dat een harmonieuze aanvulling van de dierenromp 

vormt, of kort gezegd: dat de cultuur in een conflictIoze orde eenvoudig-

weg de natuur veredelt — zoals met name door de thomistische filosofie 

werd staande gehouden. Het buitengewone van de mens is juist dat er een 
conflict mogelijk — of onvermijdelijk — is tussen de gedragsregels die hem 

door de ecologische omstandigheden worden opgelegd, èn de normen die 

voortkomen uit zijn besef als mens en gemeenschapswezen, d.w.z. van zijn 
besef dat hij zich de dingen bewust is. 

Bij de vraag of wij gehandicapte kinderen zullen doden worden wij op 

bijzonder duidelijke wijze voor de keus gesteld of de wetenschap dan wel 

de mythe tenslotte als het beslissende element van onze cultuur wordt 

beschouwd. 

In feite zijn er twee fundamentele mogelijkheden van interpretatie met be-

trekking tot de morele waarden van de mens: de Darwinistische en de 

Kantiaanse. Dit zijn gebruikelijke adjectieven geworden omdat zowel de 

Darwinisten als de Kantianen op heldere en ondubbelzinnige wijze denk-

beelden hebben geformuleerd die nog altijd gangbaar zijn in de filosofie. 

Volgens de leer van Darwin zijn de morele waarden de uitdrukkingsvormen 

87 

verklaard worden als het verlengstuk van een bepaald ingebouwd rem-

mechanisme en als zodanig levert dat geen mysteries op. 

Deze door de filosofie aan het menselijk gedrag en de menselijke prestaties 

toegekende bijzondere zin en extra waarde behoeven niet persé te leiden 

tot het dogma: dat het menselijk bewustzijn deel is van een andere, niet-

fysieke werkelijkheid. Het fundamentele onderscheid tussen natuur en cultuur 

heeft geen logische samenhang met het fundamentele onderscheid tussen 

lichaam en geest; het tweede onderscheid kan, maar hoeft niet, de premisse 

van het eerste te zijn. Het is desondanks wel een feit dat deze bijzondere zin 

en waarde niet aan het licht zijn gekomen door wetenschappelijk onderzoek, 

dat immers er steeds duidelijker bewijzen van zal leveren hoezeer het men-

selijk bestaan door universele levenswetten wordt bepaald. Men neemt 

aan dat onze vitale levensfuncties de dragers en niet de scheppers van 

deze zingeving zijn; wij verlenen zin aan ons leven krachtens bepaalde 

mythische voorkeuren en van dat standpunt uit is de filosofische bezigheid 

als geheel een verlengstuk van de mythische erfenis van de mens. 
Ik gebruik het woord „mythisch" niet in kleinerende zin, en ook niet als 

synoniem van de „onjuiste interpretatie van de wereld". Integendeel, ik 

meen dat het een van de belangrijkste taken van de cultuurfilosofie is om 

te onderzoeken: waarom de mens het nooit zonder mythische middelen heeft 

kunnen stellen bij zijn pogingen om zijn zelfstandige positie als gemeenschap 

te verwerven, en om na te gaan of er reden is om aan te nemen dat hij daar 
ooit zonder zal kunnen. 

Ik beweer ook niet dat deze specifiek-menselijke, niet-functionele en niet-

biologische zin die de mythe en de filosofie aan menselijke kwaliteiten ver-

lenen alleen maar iets is dat een harmonieuze aanvulling van de dierenromp 

vormt, of kort gezegd: dat de cultuur in een conflictloze orde eenvoudig-

weg de natuur veredelt — zoals met name door de thomistische filosofie 

werd staande gehouden. Het buitengewone van de mens is juist dat er een 
conflict mogelijk — of onvermijdelijk — is tussen de gedragsregels die hem 

door de ecologische omstandigheden worden opgelegd, èn de normen die 

voortkomen uit zijn besef als mens en gemeenschapswezen, d.w.z. van zijn 
besef dat hij zich de dingen bewust is. 

Bij de vraag of wij gehandicapte kinderen zullen doden worden wij op 

bijzonder duidelijke wijze voor de keus gesteld of de wetenschap dan wel 

de mythe tenslotte als het beslissende element van onze cultuur wordt 

beschouwd. 

In feite zijn er twee fundamentele mogelijkheden van interpretatie met be-

trekking tot de morele waarden van de mens: de Darwinistische en de 

Kantiaanse. Dit zijn gebruikelijke adjectieven geworden omdat zowel de 

Darwinisten als de Kantianen op heldere en ondubbelzinnige wijze denk-

beelden hebben geformuleerd die nog altijd gangbaar zijn in de filosofie. 

Volgens de leer van Darwin zijn de morele waarden de uitdrukkingsvormen 

87 



van bepaalde instinctieve impulsen, die verklaard kunnen worden uit onze 

aangeboren driften en is de soort het subject en het object van gedrag dat 

in ethische termen beoordeeld kan worden. Volgens de Kantianen evenwel 

staan morele waarden geheel los van utilitaire overwegingen; ze worden 

bepaald door transcendentale principes die de wilsfuncties reguleren, en de 

mens is zowel subject van zijn wil als uiteindelijk object van ieder moreel 

oogmerk. 

Dit zijn twee zo fundamenteel verschillende opvattingen dat een synthese 

niet mogelijk is. Van het eerste standpunt uit kan niet zinvol uitgedrukt 

worden wat het verschil is tussen wat moreel juist en wat in het algemeen 

nuttig is. Van het tweede standpunt uit is dit verschil zo duidelijk dat het 

nauwelijks enige uitleg behoeft. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat wij volgens 

de leer van Darwin onmiddellijk zouden rhoeten beginnen met een massale 
slachting van kinderen nu de bevolkingsexplosie catastrofale afmetingen aan-

neemt. Iedere Darwinist zal het er zeker mee eens zijn dat het „nut" van 

de „winst" in dit geval niet bepaald wordt door een eenvoudige demografische 

berekening of zelfs door genetische waarden, maar door vele andere om-

standigheden die wij waarlijk niet kunnen laten uitmonden in een algemene 
maatregel. 

Wij zijn niet in staat te voorzien wat het geheel van demografische, morele, 

emotionele en psychologische effecten op de mensheid zal zijn als men het 

doden van gehandicapte kinderen toelaat. Het is best mogelijk dat zelfs bij 

beoordeling aan de hand van het criterium „wat het beste is voor de instand-

houding van de soort" — gesteld dat dit begrip precies omschreven kon 

worden — toch het standpunt van koning Herodes tenslotte wordt afgewezen. 

Niemand kan echter beweren dat hij weet via welke methode een dergelijke 

balans opgemaakt moet worden. Vandaar dat het nu niet de vraag is wat de 
Darwinistische moraal in deze kwestie zegt, maar naar welke maatstaven wij 
in het algemeen moeten oordelen. 

Van de gezichtshoek uit van de Kantiaanse of van ieder andere — christelijke, 

Boeddhistische, transcendentale — filosofie die erkent dat de menselijke 
persoonlijkheid altijd een onvervangbare waarde vormt en dat dit de enige 
waarde is in de juiste, betrekkelijke zin van het woord, ligt het antwoord 

al bij voorbaat vast: er zijn geen algemene waarden die iets anders zouden 

zijn dan de waarden die uitsluitend toebehoren aan de menselijke individuen 
die de soort vormen. 

Dientengevolge kan er geen regel worden opgesteld die onder welke om-

standigheden dan ook toelaat dat een menselijk wezen, zonder zijn toe- 
stemming, ten bate van het algemeen welzijn wordt opgeofferd. En aangezien 

volgens dit standpunt persoonlijke waarden niet cumulatief zijn omdat zij niet 

aangevuld of verwisseld kunnen worden, kunnen er geen regels zijn die ons 

het recht geven te bepalen wat de relatieve waarde van een menselijk 

individu is ten opzichte van een ander; persoonlijke waarden zijn niet te 

meten met een algemene maatstaf, ieder mens heeft dezelfde waarde als 
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ieder ander, d.w.z. een absolute waarde. 

Wanneer wij ons met deze twee opvattingen over de mens bezig houden, 

dan doen zich twee vragen voor. In de eerste plaats: hoe kunnen wij tussen 

die twee een keus doen en waardoor zijn wij meer geneigd tot het aan-

vaarden van de Kantiaanse benadering dan de Darwinistische? In de tweede 

plaats, wat voor steun geeft de tweede, personalistische theorie ons wanneer 

de omstandigheden ons dwingen een beslissing te nemen; in het bijzonder, 

wat hebben we aan zulke principes als er straks inderdaad niet meer voor 

iedereen ruimte op de wereld is? 

Op de eerste vraag bestaat maar één antwoord. Wij kunnen niet bewijzen 

dat het menselijk bestaan een zin heeft die niet door de behoeften van de 

soort wordt bepaald. Het feit dat dit niet bewezen kan worden is niet tijdelijk, 

maar fundamenteel. Het gaat immers niet om een gegeven dat op een bepaald 

moment uit de vloed van empirische gegevens zou kunnen worden afgeleid; 

de zin van het menselijk bestaan kan geen onderdeel van onze kennis zijn, 

zij is de manier waarop de mensen hun bestaan ervaren. Wat wij wel kunnen 

bewijzen, althans trachten te bewijzen, is dat onze specifieke beschaving 

gegrondvest is op dit denkbeeld en dat de mensheid zichzelf daar op heeft 

gebaseerd en zich nog steeds daarop baseert — ondanks alle menselijke 

activiteiten die daar strijdig mee lijken te zijn. Met andere woorden, wij 

kunnen trachten te bewijzen dat, als de mensheid dit zelf-bewustzijn laat 

varen en een strikt zoologische interpretatie van zichzelf gaat aanhangen, 

dit niet meer dezelfde mensheid zal zijn die wij kennen, d.w.z. helemaal geen 

mensheid meer zal zijn. 

Wij kunnen niet bewijzen dat het niet is toegestaan om gehandicapte kin-

deren te doden. Wij hebben alleen maar reden om aan te nemen dat het 

overboord gooien van dit verbod zou betekenen dat wij de mensheid zoals 

wij die kennen, zouden verloochenen, of sterker: het zou het einde van de 
menselijke wereld betekenen. 

Maar inmiddels stellen wij hiermee nog niet vast welke criteria wij moeten 

aanleggen als wij bij voorbeeld met zo'n desastreuze demografische situatie 

geconfronteerd worden dat in ieder geval één deel van de mensheid op-

geofferd moet worden om het andere te redden en als wij dientengevolge 

gedwongen worden een keuze te maken: Cf wij laten het helemaal aan de 

natuurlijke processen over, waarbij in ieder geval een deel van de menselijke 

soort door honger, oorlogen en epidemieën vernietigd zal worden, eg wij 

maken plannen en regelen dit uitroeiingsproces, en zo ja — volgens welke 

criteria moeten wij onze buurman ombrengen? 

Wanneer wij uitgaan van het principe dat iedere menselijke persoonlijkheid 

als een absolute en onvervangbare waarde moet worden beschouwd, dan 

antwoorden wij: dat zulke criteria niet bestaan. Met andere woorden, van dit 

standpunt uit kan men onmogelijk zeggen dat bijvoorbeeld het leven van 
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een blind, gebrekkig kind of van een zwakke, oude man minder waard is dan 

het leven van een eminent schrijver, een staatsman, een ingenieur of een 

hoogleraar in de anthropologie. 
Bovendien is het zelfs helemaal niet duidelijk op welke wijze er een criterium 

opgesteld kan worden dat gebaseerd is op het principe van „het belang van 

de soort". In een industriële samenleving waar een steeds kleiner deel van 

de bevolking arbeid verricht die van merkbaar belang is voor de instand-

houding van de soort, bestaat er geen algemene maatstaf voor het „nut" 

dat het leven en de activiteiten van een individu aan de samenleving op-

levert. 

Als wij dus werkelijk voor een situatie kwamen te staan waarin een deel 
van de mensheid beslist moest verdwijnen om het voortbestaan van het 

andere deel mogelijk te maken, en als wij voorts gezamenlijk moesten be-

slissen welk deel opgeofferd moest worden, dan zou dat hoogstwaarschijnlijk 
voor ons het einde van de wereld betekenen, nog afgezien van de vraag 

welke criteria tenslotte toegepast worden. 

ZoClogen, demografen en anthropologen hebben al jaren lang betoogd dat 

de menselijke soort juist vanwege zijn aanpassingsvermogen en buitengewone 

intellectuele en technische ontwikkeling, het vermogen tot demografische 

zelf-regulering verloren heeft. 

Enige aanhangers van de „Lebensphilosophie" zagen hierin een symptoom 

van het geleidelijke verval van de soort, een verval dat is ingezet toen de 

soort een doodlopende weg insloeg, en de zelf-regulerende biologische 

mechanismen ging vervangen door kunstmatig gereedschap en de voorkeur 

begon te geven aan mechanische apparatuur boven organische bekwaam-

heden. Wat de waarde van deze theorie ook mag zijn, iedereen beseft heel 

goed dat er geen terugkeer mogelijk is naar de voormenselijke staat en dat 

de onbedoelde schadelijke en catastrofale gevolgen van de technische ont-
wikkeling alleen maar door verdere technische ontwikkelingen teniet gedaan 

kunnen worden. Hetzelfde kan gezegd worden van de morele veranderingen 
die de mensheid heeft ondergaan. 

De weg die wij hebben afgelegd kan niet uit onze herinnering weggewist 

worden. Als de mensheid dus genoodzaakt door de ecologische omstandig-

heden een nieuwe moraal zou moeten ontwerpen die haar toestaat een deel 

van zichzelf te vernietigen om het voortbestaan van de rest mogelijk te 

maken, dan zal dit nooit een terugkeer tot de onschuld der dieren noch tot 

de demografische zelf-regulering van primitieve volkeren kunnen betekenen. 

Het zou de overgang zijn tot een volkomen doelbewuste verwerping van de 

grondslag van de overgeërfde beschaving. De verwerping van een bestaande 

beschaving kan nooit een terugkeer zijn naar een vorig stadium, aangezien 

wij het eens bereikte stadium niet kunnen vergeten. Wij kunnen niet zomaar 

waarden uit onze geschiedenis wegschrappen alsof ze nooit hebben bestaan, 

wij kunnen ze alleen maar actief verwerpen, d.w.z. wij kunnen toestemming 
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geven voor de moedwillige vernietiging van iets dat wij altijd hebben be-

schouwd en nog beschouwen als de autonome betekenis der menselijkheid. 

Met andere woorden, er bestaat geen enkele manier om ons van onze 

beschaving te distantiëren, behalve door culturele zelfmoord. 

Nu kan men natuurlijk zeggen dat dit vertoog geen oplossing geeft voor het 

probleem van de „maatschappelijke prioriteiten". („In onderontwikkelde lan-

den sterven normale kinderen aan ondervoeding terwijl aan de achterlijke 

kinderen van rijke mensen enorm veel energie en geld wordt besteed" enz.) 

De klemmende eis tot het stellen van prioriteiten mag ons er alleen maar 

toe leiden alle kracht en inzicht aan te wenden tot het oplossen van schok-

kende onrechtvaardigheden, maar de problemen mogen ons niet verleiden 

tot het loslaten van het onontbeerlijke respect voor het leven — en het leven 

doet zich in de mensenwereld alleen als persoonlijk leven voor! 

Beschouwingen van deze soort lijken misschien een overtrokken beeld van 

de situatie te geven; misschien zijn de gevaren niet zo groot. Daarom zou 

ik U graag willen herinneren aan een door Kierkegaard geschetst, verzonnen, 

voorval: er breekt brand uit in een theater en toevallig is het juist een clown 

die het toneel opkomt om het publiek te waarschuwen; natuurlijk gelooft 

niemand hem en zijn dramatische opwekking om de zaal te verlaten ver-

oorzaakt alleen maar luide lachsalvo's en wordt als een nieuw komisch 

nummer opgevat ... tot het te laat is en het gebouw geheel in vlammen 

opgaat. En zo, gaat Kierkegaard verder, zal de wereld in een sfeer van 

algemene hilariteit en joligheid aan zijn einde komen. 
Leszek Kotakowski 

Vert. P.S. 
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Spinoza in Rui&ancol 

Drie eeuwen na Spinoza's dood moet men erkennen, dat zijn universele en 

tegelijk critisch gerichte denken onuitwisbare sporen heeft nagelaten in het 

Europese geestesleven. Zijn machtige synthetische conceptie, zijn ethische 

gerichtheid oefenden een grote invloed uit op vele denkers en dichters na 

hem: Lessing, Goethe, Schelling, Hegel, Schleiermacher, Santayana, White-

head en in ons land Bierens de Haan. 

De thema's die deze grootste van de Nederlandse filosofen centraal stelde, 

staan nog steeds ter discussie: rede en mystiek, vrijheid en gezag, weten-

schap en geloof, ethiek en wereldbeschouwing. In 1932 moest Stanislaus von 

Dunin Borkowski in zijn boek „Spinoza nach dreihundert Jahren" tot de slot-

som komen: „Das Studium des Schrifttums zu Spinoza fUhrt zu einem leidigen 

Ergebnis: Fast zahllose verschiedene Deutungen kampfen miteinander. Das 

traurige Los vieler Denker, wird man sagen. Das ist wahr. Aber Spinozas 

Anschauung von einem ununterbrochenen Strom adaquater ldeen, in den sich 

jeder Denker richtig eingliedern muss, brachte in sein Denkbild eine Unmenge 

Elemente aller Zeiten, Vblker und Richtungen, aus denen der einzelne Aus-

leger leicht und einseitig jene herausheben kann, die sich seiner Auffassung 

anpassen. Diese Posten wird er besonders betonen, sie nimmt er zur Grund-

lage; von ihnen aus sieht er das ganze System. Das ist, wenn man will, eine 
tragische Vielseitigkeit des Spinozismus; sie tragt zum Teil die Schuld an der 

Unmenge der Auslegungen bis in die neueste Zeit ..." 

Ook in Rusland bleef Spinoza's werk niet onopgemerkt en is zijn denken op 

verschillende wijzen vertolkt en geïnterpreteerd. Dit wil niet zeggen dat het 

spinozisme zich tot een brede stroom in het Russische denken heeft kunnen 
ontwikkelen. Het Duitse wijsgerig idealisme kon beter gedijen in het geestelijk 

klimaat van het orthodoxe Rusland. In de jaren twintig en dertig van de 

vorige eeuw is het vooral de filosofie van Schelling, die de intelligentsia in 
haar ban houdt) 

Terecht merkt N. van Arseniew in zijn boek „Die geistigen Schicksale des 
russischen Volkes" op: „Die Philosophie Schellings und der von ihm beein-

flussten Geister, wie Oken, Carus u.a. hat machtig auf die russische, idealis-

tisch gesinnte Jugend der zwanziger und dreissiger Jahre gewirkt, aber auch 

spater noch — besonders durch die Religions-philosophie Schellings — auf 

die Philosophie Wladimir Solowjows ..." (pag. 137) 

Wanneer men weet hoe groot de invloed van Spinoza op Schelling was, moet 
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men aannemen, dat de Russische intelligentsia, zij het indirect, ook met een 

aantal spinozistische grondgedachten heeft kunnen kennismaken. Erkend 

moet evenwel worden, dat in het negentiende eeuwse Rusland de invloed van 

Spinoza gering was. In de twintiger en dertiger jaren bestond er, zoals gezegd, 

veel belangstelling voor Schelling, na 1840 voor Hegel, na 1860 kwamen 

Feuerbach, Comte, Mill en Spencer in de belangstelling te staan, terwijl rond 

de eeuwwende Kant een aantal adepten kreeg. In de laatste decennia van de 

vorige eeuw groeide ook de invloed van Marx.2  De belangstelling voor 

Spinoza daarentegen bleef beperkt tot een kleine kring. 

Een eerste beoordeling van Spinoza vindt men bij A. I. Galitsj in zijn boek 

„Geschiedenis van de filosofische systemen". Galitsj verwerpt het werk van 

de Hollandse filosoof als atheïstisch en immoreel, eenzelfde oordeel, dat men 

in ons land in de 17e en 18e eeuw kan beluisteren. Meer waardering vond 

Spinoza bij het „Genootschap van filosofen", dat in Moskou in de jaren 1823 

tot 1825 westerse denkers als Kant, Fichte en Schelling bestudeerde. Over 

het algemeen stonden auteurs over filosofische onderwerpen afwijzend tegen-

over Spinoza's „pantheïsme" en „naturalisme". De vraag rijst wel of men 

Spinoza's oorspronkelijke geschriften kende, dan wel zijn ideeën beoordeelde 

middels Duitse publikaties over de Joodse denker. De eerste vertaling van de 

„Ethica" dateert uit de jaren zestig van de vorige eeuw. In zijn „Geschiedenis 

van de politieke theorieën (1872) stelde B. N. Tsjitsjerin, dat Spinoza intel-

lectuele en politieke vrijheden verdedigde, maar tegelijk de fundamenten hier-

van ondergroef door te stellen, dat „het individu slechts een vorm is van een 

universele substantie. In het universum wordt het individu opgeslokt door de 

natuur of de Godheid, in de staat door het geheel van sociale krachten, die 

het individu terugbrengen tot iets onbeduidends". 

In zijn publikatie „Overzicht van filosofische stelsels" uit 1874 merkte 

P. I. Linitsky op, dat Spinoza in zijn streven het dualisme van Descartes te 

overwinnen, stellingen had verdedigd, die leiden tot „een ontkenning van de 

vrijheid en onafhankelijkheid en zelfs van het individu, van de geest, in de 

naam van een abstracte idee van een universele natuurlijke noodzaak". Later 

zou ook Sjestow een soortgelijke kritiek doen horen. Overigens hield de 

invloed van de romantische, nationalistische slavofielen3  de verbreiding van 

Spinoza's ideeën ongetwijfeld tegen. Ze keerden zich tegen het Westers 

denken, de „Latijnse geest", het rationalisme. De verbinding, die de christe-

lijke apologeten in Rusland legden tussen christendom en ethiek, was er oor-

zaak van dat Spinoza's kritiek op de Openbaring als een gevaar voor moraal 

en geloof werd gezien. De ontwikkeling bij ons in Nederland was overigens 

weinig anders: eerst in 1799 waagde de Harderwijkse hoogleraar B. Nieuhoff 

het in zijn boek „Over Spinoza" een objectief beeld van zijn grote landgenoot 
te geven.4  

In 1897 trok in filosofische kringen een dispuut tussen de bekende filosoof-
dichter Wladimir Solowjow en prof. A. I. Wwedenskij van de universiteit van 

St. Petersburg de aandacht. In een artikel in het tijdschrift „Woprosy filosofii 
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i psichologii" (Vraagstukken van de filosofie en psychologie) stelde Wwe-

denskij dat Spinoza's filosofie ondanks het gebruik van het woord God noch 

theïstisch noch pantheïstisch was, maar atheïstisch, waarbij duidelijk de 

invloed van de mechanistische wijsbegeerte van Descartes viel te onderken-

nen. Solowjow bracht hier tegen in, dat men het denken van de Hollandse 

wijsgeer niet atheïstisch kon noemen, maar veeleer pantheïstisch evenals het 

Indische denken. Toch wees Solowjow de leer van Spinoza af, omdat deze 

de religieuze en filosofische behoeften van de mens niet kan bevredigen: 

„God kan niet zuiver de God van de meetkunde en de fysica zijn. Hij moet 

ook de God van de geschiedenis zijn ..." Men hoort hier een echo van de 

geloofsovertuiging van Pascal die uitging niet van de God der filosofen, maar 

van „de God van Abraham, Izaak en Jacob". 
Opmerkelijk is evenwel, dat waar de Sowjet-filosofen Spinoza een plaats 

geven in de school van de monistische materialisten (dus naast Haeckel!) de 

religieuze wijsgeer Wladimir Solowjow het materialisme vaarwel zegde na 

lezing van Spinoza, zijn „eerste filosofische liefde". Van Spinoza keerde hij 

zich naar Schopenhauer en Von Hartmann, daarna naar Schelling en Hegel om 

tenslotte tot een eigen panentheistische filosofie te komen. 

Ook bij Solowjow klinkt de veelgehoorde kritiek door, dat Spinoza een te 

statisch wereldbeeld ontwerpt, waarin geen ruimte is voor veranderings-

processen en ontwikkeling. 

Rond de eeuwwende legde Ernst Radlow het accent op Spinoza's mystieke 
opvattingen. In het stelsel van Spinoza, aldus Radlow, wordt „rationalisme 

verenigd met een pantheïstisch mysticisme en moderne filosofische opvat-

tingen met die van de oude Eleaten en Stoicijnen". Er is een duidelijk verschil 

met Kant, meende Radlow! Deze achtte het Ding-an-sich onkenbaar, Spinoza 

daarentegen meent, dat de rede het wezen der dingen kan kennen: niets is 
onkenbaar. 

Interessant in verband met de na-revolutionaire opvattingen over Spinoza is 
een opmerking van L. M. Lopatin in zijn „Istorija nowol filosofii" (Geschiede-
nis van de nieuwe filosofie) (Moskou, 1902) volgens welke het spinozisme 
tendeert naar materialisme. Toch beschouwde Lopatin Spinoza eerder als een 

pantheïst dan als een materialist. Hij signaleerde invloeden van Hobbes' 

materialisme in Spinoza's denken, dat volgens Lopatin zijn bronnen verder 
vond in Joods pantheïsme, Cartesianisme en scholastiek. 

Een interessante bijdrage tot de discussie over het spinozisme leverde 
W. A. Beljajew in een publikatie „Leibniz en Spinoza" (1914) waarin hij 

Spinoza's pantheïsme verwierp ten gunste van het theïsme van Leibniz. 

Volgens Beljajew was het Spinoza's grootste fout, dat hij de rationele deduc-
tie verhief tot een universele filosofische methode. Spinoza's rationalisme 

maakt God tot een logisch begrip. Bovendien leidde deze opvatting tot een 
ethisch fatalisme. 

In een werk over de geschiedenis van staatkundige theorieën, verschenen in 

1906, wees Maxim Kowalewskij op de betekenis van Spinoza als politiek 
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denker, die niet alleen anticipeerde op Rousseau's ideeën over een sociaal 

contract maar bovendien blijkens het Tractatus Theologico-Politicus (hoofdstuk 

20) optrad als verdediger van het vrije denken. Overigens gaven in de jaren 

1905 tot 1914 de symbolisten in het geestelijk leven de toon aan. Zij richtten 

de aandacht enerzijds op de oude Russische tradities, op Poesjkin, Gogolj 

en Dostojewskij, anderzijds op moderne Westeuropese denkers en schrijvers. 

Kenmerkend voor het geestelijk klimaat is het verschijnen van vertalingen 

van Heraclitus, Plotinus, Eckhart, Boehme, Swedenburg en Nietzsche. De 

belangstelling voor Spinoza bleef beperkt. 

De bekende Russische denker Semjon (Simon) Frank (1877-1950) was de 

eerste Rus, die een kritische analyse gaf van Spinoza's kennisleer. Hij con-

cludeerde, dat Spinoza's leer, dat de inhoud van ons bewustzijn identiek is met 

de objectieve realiteit (de basis van zijn psycho-fysiek monisme) ten onrechte 

epistemologische categorieën in de psychologie introduceert. Als voorbeeld 

noemt hij het gevoel van kiespijn, dat iets anders is dan het proces, dat zich 

voltrekt in een aangetaste kies. 

Frank heropent ook weer de discussie over Spinoza's mystiek. Hij onder-

scheidt twee soorten waarheid in Spinoza's systeem: 1. een rationele waar-

heid, tot uitdrukking komend in de logica; 2. een mystieke waarheid, die de 

hoogste eenheid schouwt. Rationalisme en mystiek worden hier verenigd. 

Spinoza-interpretatie in het Russisch marxisme 

Volgens de Sowjet-filosofie betekende de leer van Marx een beslissend keer-

punt in de geschiedenis van de wijsbegeerte. Ook vóór Marx waren er mate-

rialistische denkers geweest, in de Oudheid Leucippus, Democritus, Lucretius, 

in de nieuwere tijd de Franse encyclopedisten en Feuerbach en volgens 

Sowjet-opvattingen ook Spinoza, maar eerst Marx en Engels brachten met 

hun dialectisch materialisme een revolutionaire wending die als een „Stern-

stunde der Menschheit" is te beschouwen. Wel had Hegel het begrip dialec-

tiek gestalte gegeven maar het was eerst door Marx op de juiste wijze toe-

gepast. De dialectiek, de ontwikkeling van tegenstellingen, die in een hogere 

synthese worden verzoend, werd door Marx betrokken op de evolutie van de 

maatschappij. De beweging van de dingen moet niet buiten de dingen, maar 

in hen zelf worden gezocht. Slechts deze opvatting van de oorsprong der 

beweging „liefert den Schlssel zum Verstandnis der „Selbstbewegung" alles 

Seienden; nur sie liefert den Schl0ssel zum Verstandnis der „Spriinge", der 

„Unterbrechung der Kontinuitët", „der Verwandlung in das Gegenteil", der 

Vernichtung des Alten und der Entstehung des Neuen." (Lenin) 

Aan dit materialisme wordt door Marx ook het begrip „praxis" verbonden, tot 

uitdrukking gebracht in zijn bekende uitspraak: „Philosophen haben die Welt 

nur verschieden interpretiert; es kommt aber darauf an, sie zu verandern." 

Het dialectisch materialisme presenteert zich als een leer, die de ontwikke-

lingsgeschiedenis van de natuur, de maatschappij en het menselijk denken 

op haar wetmatigheden onderzoekt en tegelijk de richting aangeeft waarin 
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contract maar bovendien blijkens het Tractatus Theologico-Politicus (hoofdstuk 

20) optrad als verdediger van het vrije denken. Overigens gaven in de jaren 

1905 tot 1914 de symbolisten in het geestelijk leven de toon aan. Zij richtten 

de aandacht enerzijds op de oude Russische tradities, op Poesjkin, Gogolj 

en Dostojewskij, anderzijds op moderne Westeuropese denkers en schrijvers. 

Kenmerkend voor het geestelijk klimaat is het verschijnen van vertalingen 

van Heraclitus, Plotinus, Eckhart, Boehme, Swedenburg en Nietzsche. De 

belangstelling voor Spinoza bleef beperkt. 

De bekende Russische denker Semjon (Simon) Frank (1877-1950) was de 

eerste Rus, die een kritische analyse gaf van Spinoza's kennisleer. Hij con-

cludeerde, dat Spinoza's leer, dat de inhoud van ons bewustzijn identiek is met 

de objectieve realiteit (de basis van zijn psycho-fysiek monisme) ten onrechte 

epistemologische categorieën in de psychologie introduceert. Als voorbeeld 

noemt hij het gevoel van kiespijn, dat iets anders is dan het proces, dat zich 

voltrekt in een aangetaste kies. 

Frank heropent ook weer de discussie over Spinoza's mystiek. Hij onder-

scheidt twee soorten waarheid in Spinoza's systeem: 1. een rationele waar-

heid, tot uitdrukking komend in de logica; 2. een mystieke waarheid, die de 

hoogste eenheid schouwt. Rationalisme en mystiek worden hier verenigd. 

Spinoza-interpretatie in het Russisch marxisme 

Volgens de Sowjet-filosofie betekende de leer van Marx een beslissend keer-
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de maatschappelijke processen zich bewegen. Vanuit deze visie worden ook 

andere filosofische scholen beoordeeld en al dan niet van het etiket „pro-

gressief", of „reactionair" voorzien. De kritiek op deze materialistische scho-

len gold in de eerste plaats het mechanistisch karakter van hun wereldbeeld. 

Zij poogden al het gebeuren in natuur en maatschappij terug te voeren tot 

mechanische processen. Het statisch karakter van het vroegere „meta-

fysische materialisme" werd eerst door Marx en Engels overwonnen. Het is 

duidelijk, dat waar men Spinoza een plaats had gegeven onder de materialis-

tische systemen, deze kritiek ook hem trof. Toch is er onder de Russische 

marxisten voor de revolutie en ook na 1917 geen communis opinio over de 

waarde van het werk van Spinoza.' 

De belangrijkste Russische marxist uit de voorrevolutionaire periode G. W. 

Plechanow (1856-1918) toonde grote belangstelling voor Spinoza en zag in 

hem een voorloper van Feuerbach en Marx. Op de kritiek van niet-marxisten, 
dat het determinisme van Marx de vrijheid van het individu vernietigt, ant-

woordde Plechanow met een verwijzing naar Spinoza en Hegel, dat de vrij- 

heid zonder twijfel bestaat: zij is de erkenning van de noodzaak.6  

Andere marxisten zagen in Spinoza een denker, die het probleem van de 

verhouding tussen bewustzijn en zijn op de juiste wijze tot een oplossing had 
gebracht. 

Er waren evenwel ook Russische marxisten zoals L. 1. Akselrod (ook bekend 

onder het pseudoniem Ortodoks), Warjasj en Sarabjanow, die in de twintiger 

jaren het spinozisme afwezen als metafysisch, religieus en idealistisch. 

De interpretatie van Spinoza's beschouwingen leidde in 1925 tot felle discus-

sies. Ljoebow Akselrod drong er op aan de ideeën van de Hollandse filosoof 

te veroordelen omdat diens materialisme en atheïsme gepaard ging met een 

determinisme, dat in feite een vergoddelijking van de noodzakelijkheid be- 
tekende. 

Overwegend kritisch viel het oordeel van de fysicus en filosoof A. A. Bog-
danow (zijn werkelijke naam was A. A. Malinowsky) uit. Bogdanow (1873-

1928) heeft vooral bekendheid gekregen door de polemiek, die Lenin met hem 
voerde in zijn „Materialisme en empiriocriticisme". Bogdanow verwierp de 
opvatting, dat de Haagse filosoof beschouwd moest worden als een materia-

list en voorloper van het marxisme. De pijlen van zijn kritiek richtten zich 

vooral op hetgeen hij beschouwde als de speculatieve, niet-wetenschappelijke 

uitgangspunten van het spinozisme. Over de grote filosofische systemen uit 

het verleden zegt Bogdanow: „Zij waren theoretische utopia's, monistische 

utopia's, die een ideaal van geïntegreerde, harmonische kennis presenteer-
den ..." En verderop in een artikel in de „Westnik Kommoenistitsjeskoj 

akademii" (no. 21, 1927), schrijft hij: „Niet lang geleden werd ontdekt, dat 

Spinoza een materialist was, dat Spinoza's substantie slechts een pseudo-

niem voor materie is, zoals Plechanow deze term verstaat ... Ik betwijfel het 

of Spinoza zo gedacht zou hebben; hij voorzag niet de hedendaagse opvat-

tingen over materie." 
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Toch spraken de meeste Russische folosofen zich sedert de jaren dertig uit 

ten gunste van de Hollandse filosoof. Toen in 1927 de herdenking van de 

250ste sterfdag van Spinoza plaatsvond, resulteerde dit in een stroom van 

artikelen waarin voorstanders en opponenten van het spinozisme tot duide-

lijke uitspraken kwamen. De kritische stemmen werden steeds zwakker. 

Sedert de dertiger jaren wordt algemeen de opvatting aanvaard, dat in 

Spinoza's systeem weliswaar theologische en metafysische elementen zijn te 

onderkennen, maar dat zijn verwantschap met de materialistische en atheïs-

tische denkers zo groot is, dat zijn naam in de geschiedenis van de wijs-

begeerte met ere dient te worden vermeld. 

In de publikaties van de laatste decennia wordt steeds weer nadrukkelijk 

gesteld dat de wijsbegeerte van Spinoza allereerst gezien moet worden bin-

nen het kader van zijn tijd en als exponent van de maatschappelijke krachten 

van die tijd. Volgens deze (inderdaad zuiver marxistische) visie was de 

Hollandse natie temidden van staten met een nog overwegend feodale struc-

tuur en traditie opmerkelijk vooruitstrevend. Een grote handelsvloot, een 

bloeiende wetenschap, rijke steden met een welvarende burgerij kenmerkten 

het land van Rembrandt. Ook de bekende Russische filosoof G. F. Aleksan-
drow betrekt in zijn „Istoria zapadnojewropejskoj filosofii" (Geschiedenis van 

de Westeuropese wijsbegeerte, Moskou, 1946) niet alleen de invloed van de 

natuurwetenschappen op Spinoza in zijn betoog, maar ook het sociaal-

economisch klimaat van die tijd. 

In 1964 verscheen een opmerkelijk boek van de Moskouse hoogleraar 
W. W. Sokolow „Filosofia Spinozy i sowremenostj" (De wijsbegeerte van 
Spinoza en het heden), waarin deze een uitvoerig exposé geeft over de plaats 

van Spinoza in de geschiedenis van de filosofie. Het boek bevat een grondige 

uiteenzetting over Spinoza's werk dat uiteraard ook geconfronteerd wordt 

met het dialectisch materialisme. 

Al in 1955 had Sokolow de stilte rondom Spinoza verbroken door een publi-

katie van een artikel over de ethische en sociale opvattingen van de Hol-

landse wijsgeer. Hij verzorgde in 1957 ook een tweedelige uitgave van 

Spinoza's volledige werken, een opmerkelijk feit, aangezien sedert 1935, toen 

een Russische vertaling van het „Tractatus Theologico-Politicus" het licht zag, 

niets meer van Spinoza in de Sowjet-Unie was verschenen (de Ethica was het 

laatst gepubliceerd in 1933). 

De publikatie van Sokolow is misschien wel de belangrijkste die over de 

Hollandse filosoof is verschenen, nadat de discussies rondom Spinoza waren 

verstomd. Sokolow ziet het spinozisme als een pantheïstisch systeem. Voor-

zover men er theïstische elementen in kan onderkennen, moeten deze ver-

klaard worden uit de voorzichtigheid van Spinoza, die een botsing met de 

kerkelijke autoriteiten wilde voorkomen. Maar bovendien ontbrak het hem 

volgens Sokolow aan de nodige begrippen om zijn ideeën gestalte te geven. 
Hij moest gebruik maken van reeds bestaande door het christendom geijkte 
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begrippen en voorstellingen. Tegenover Spinoza's determinisme stelt Sokolow 
de dialectische conceptie van objectieve veranderingen, welke te begrijpen 
zijn uit de oneindige mogelijkheden van de natuur. Sokolow schijnt zich te 
distanciëren van het spinozisme voorzover dit de kosmische harmonie cen-
traal stelt. Ook bij Sokolow kan men weer de veelgehoorde kritiek beluis-
teren, dat Spinoza's statische conceptie van het universum het dynamisch en 
historisch karakter hiervan negeert. Sokolow verwerpt ook de opvattingen 
van Plechanow en andere oudere marxisten, die het marxisme een „variant 

van het spinozisme-  waagden te noemen. De betekenis van Spinoza ligt 
volgens hem vooral hierin, dat de Hollandse wijsgeer de weg bereid heeft 
voor meer consistente materialistische systemen. 

Kritiek bij Berdjajew en Sjestow 
De twee bekendste Russische filosofen in de emigratie, Berdjajew7  en 

Sjestow, zijn eendrachtig in hun afwijzing van Spinoza. Berdjajew laat hier-
over geen enkele twijfel bestaan, wanneer hij in zijn „Mijn weg tot zelfkennis.' 

(Ned. vert. Arnhem, 1952) opmerkt: „L. Sjestows strijd tegen de algemeen 
geldige wetten van de logica en de ethiek ligt geheel in mijn lijn, ook al was 
zijn verhouding tot het kennen anders. Daarom heb ik altijd vijandig tegen-
over het monisme gestaan, tegenover het rationalisme, de onderdrukking van 
het individuele door het algemene, de heerschappij van de universele geest 
en de rede, het gladde, glundere optimisme. Mijn filosofie is altijd een filosofie 
van het conflict geweest. En ik ben altijd personalist gebleven" (pag. 100). 
Het determinisme van Spinoza is voor Berdjajew, „de filosoof van de vrijheid" 
onaanvaardbaar. (Men behoeft hierbij slechts te denken aan deze uitspraak 
van Spinoza: „In de wereld der dingen bestaat niets toevalligs, maar alles 
wordt krachtens de noodwendigheid van de goddelijke aard genoodzaakt op 
bepaalde wijze te bestaan en te werken", Ethica 1, 29). 
„De vrijheid is voor mij het primair zijnde-, zegt Berdjajew elders in het 
genoemde werk. „Het bijzondere van het type van mijn filosofie is, dat ik niet 
het zijnde tot grondslag van mijn filosofie heb gemaakt, maar de vrijheid ..." 
(pag. 56). „Ik heb mijn leven lang geloofd, dat het goddelijk leven, het leven 
in God, vrijheid is, ongebondenheid, een vrije vlucht, heerschappijloosheid, 
an-archie. Wil men de zaak waarom het hier gaat definiëren, dan is het niet 
een moreel-psychologische, maar een metafysische kwestie: het thema van 
God en de vrijheid, van de vrijheid en het kwaad, van de vrijheid en de ver-
nieuwing door het scheppen. De vrijheid brengt vernieuwing met zich. De 
tegenstanders van de vrijheid stellen graag tegenover de vrijheid de waarheid, 
waaraan zij de mens vastleggen en tot erkenning waarvan ze hem dwingen ...“ 
(pag. 63). 

Sjestow heeft op zijn wijze geworsteld met het spinozisme. Hij stelt zich 
tegenover Spinoza op, niet in de eerste plaats op grond van een vrijheids-
filosofie, maar veeleer op basis van een niet door de ratio te doorgronden 
theïstisch Godsgeloof. In een essay „Wetenschap en vrij onderzoek", opge- 
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nomen in de bundel „Uren met Sjestow" (verzorgd door prof. R. F. Beerling) 

concentreert hij zich geheel op Spinoza. Sjestow voerde zijn leven lang een 

verbeten strijd tegen de rationalistische uitgangspunten van bepaalde filo-

sofische stelsels, met name die van Spinoza, Kant en Hegel. Sjestow, de Rus-

sische epigoon van Pascal, schrijft in genoemd essay: „Noch de wiskunde, 

noch de zich naar de wiskunde richtende wetenschappen kunnen het mense-

lijk bewustzijn ... losmaken van zijn bovennatuurlijke boeien ..." Sjestow 

keert zich tegen hen, die de ratio als enige norm en daarmee als allesbeheer-

sende macht erkennen: „... het ene feit blijft toch onveranderlijk bestaan, dat 

de mensen er diep van overtuigd zijn en het voor de meest natuurlijke waar-

heid houden, dat zij zich bevinden in de macht van een sinds onheuglijke 

tijden bestaande onlichamelijke en onverschillige macht, aan wie het gegeven 

is om te beslissen hoeveel de som van de hoeken van een driehoek bedraagt, 

maar ook welk lot de mens, de volkeren en zelfs het heelal wacht..." 

Sjestow twijfelt aan de oprechtheid van Spinoza: „Het is niet waar dat hij 

over God, het verstand en de menselijke hartstochten zo gesproken zou 

hebben als men spreekt over lijnen en vlakken en dat hij, net als die rechter 

wiens gezag hij de mensen opdrong, onverschillig geweest zou zijn tegenover 

goed en kwaad, het schone en het lelijke, en dat hij alleen naar begrijpen ge-

streefd zou hebben ..." 

De waarheid ligt volgens Sjestow, de apostel van het irrationalisme en één 

van de grondleggers van het existentialisme, niet in de systemen en de zoge-

naamde „wetenschappelijke" constructies van een Spinoza of Husserl, maar 

in de tegenstellingen van het leven. Hij erkende ook de contradicties, de 

ongerijmdheden in zijn eigen werk: „Woorden en ideeën zijn slechts onvol-

maakte communicatiemiddelen. Het is onmogelijk de ziel te fotograferen ... 

Wij zijn dus verplicht woorden te gebruiken". Filosofie is volgens Sjestow 

geen kennis of het verkrijgen van kennis, maar een doorleefde strijd. Hij stelt 

zich op aan de zijde van Kierkegaard: De hoofdelementen van zijn denken zijn 

wanhoop en hoop. Herhaaldelijk keert hij zich tegen Spinoza's bekende stel-

regel: „Non ridere, non lugere, neque detestari, sed intelligere" (Niet lachen, 

niet jammeren, niet veroordelen, maar begrijpen). 

Confrontatie van het Spinozisme met het dialectisch materialisme 
Bij een nadere analyse van de Sowjet-opvattingen over geest en materie 

vallen de verschillen met het spinozisme duidelijk in het oog. Zoals bekend 

ziet Spinoza de verhouding geest-materie als volgt: Er is de Substantie (God). 

oneindig, één en ondeelbaar, die zichzelf uitdrukt in een veelheid van attri-

buten, waarvan de mens er slechts twee kent: denken en uitgebreidheid. De 

bewustheid betreffende de dingen en de dingen zèlf zijn twee kanten van 

hetzelfde. Er is één gebeuren, dat men van twee kanten ervaart, van de 

stoffelijke en van de geestelijke. Spinoza zegt het aldus: „De orde en het 

verband der ideeën zijn hetzelfde als de orde en het verband der dingen ... 

Geest en lichaam zijn niet twee dingen, die met elkaar verbonden zijn en 
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elkaar na zekere tijd weer los moeten laten; zij zijn volkomen aan elkaar 

gelijk wat hun wezen betreft en verschillen slechts naar de vorm ..." Schel-

ling, wiens invloed, zoals gezegd, in de eerste helft van de vorige eeuw in 
Rusland zeer groot was, werkte Spinoza's leer verder uit in zijn stelling, dat 

er in het Absolute volstrekte identiteit is van geest en natuur. 
Zoals bekend vindt het dialectisch materialisme zijn bronnen in de filosofie 
van Hegel en de maatschappelijke theorieën van Marx en Engels. Het dialec-
tisch materialisme baseert zich op de volgende uitgangspunten: 
1. De natuur vormt een eenheid en is van stoffelijke aard. 

2. Deze natuur bevindt zich in voortdurende ontwikkeling. 

3. Bij dit evolutieproces komen sprongsgewijze ontwikkelingen voor, waarbij 
door de overgang naar een hoger niveau kwantitatieve veranderingen in 

kwalitatieve overgaan. 
4. Innerlijke tegenstellingen zijn inherent aan de natuurverschijnselen en 

maatschappelijke ontwikkelingen, zodat deze volgens een dialectisch 
patroon verlopen. 

Het is duidelijk, dat er een essentieel verschil bestaat met Spinoza's monisme, 
dat geen dialectische ontwikkeling kent. Toch ontbreken ook in het wereld-
beeld van Spinoza strijd en tegenstellingen niet. Zij komen onvermijdelijk aan 
de orde in zijn Tractatus Theologico-Politicus en zijn Tractatus Politicus. 
Wezenlijk in het spinozisme is de levensaanvaarding, de „amor fati". Het 
marxisme daarentegen wil revolutionaire veranderingen bewerkstelligen, die 
overigens volgens een vaststaand patroon verlopen. 
In de „Grondslagen van de marxistische filosofie", die in de Sowjet-Unie 
verscheidene malen is herdrukt en uiteraard het officiële standpunt weergeeft, 
wordt de Russische visie als volgt vertolkt: „De wereld is stoffelijk. Het is 
een eenheid, eeuwig en oneindig, en de mens zelf is het hoogste produkt van 
deze stoffelijke wereld, is een deel van die grote wereld, die wij natuur 
noemen". Verder wordt opgemerkt: „Materie bestaat in ruimte en tijd ... zij 
kan niet worden geschapen en is eeuwig ... Er is geen materie zonder be-
weging. Materie kan niet gescheiden worden van beweging. In andere woor-
den beweging is de bestaanswijze van de materie ..." Verschillende vormen 
van beweging corresponderen met verschillende soorten van stof: fysische, 
micro-fysische, chemische, biologische en sociale bewegingen van de stof. 
Onder de laatste wordt de menselijke samenleving verstaan. 
In zijn bekende werk „Materialisme en empiriocriticisme" wijst Lenin erop, 
dat de materiële werkelijkheid onafhankelijk van de mens bestaat en de mens 
bij zijn waarnemingen deze werkelijkheid als het ware kopieert of fotografeert. 
Het is evident dat de vragen betreffende het bestaan van het bewustzijn en 
het zelfbewustzijn in het spinozisme en het dialectisch materialisme (Diamat) 
niet afdoende worden beantwoord. De Russische aanhangers van het Diamat 
zien het bewustzijn als een immateriële kwaliteit, een immaterieel produkt en 
een immateriële functie van de hoogst georganiseerde materie, nl. de mense- 
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lijke hersens. Deze woorden van Lenin worden in dit verband vaak geciteerd: 

.. Het materialistisch monisme gaat ervan uit, dat de geest niet onafhanke-

lijk van het lichaam bestaat; dat de geest iets secundairs is ..." (Materialisme 

en emipiriocriticisme). Wanneer M. B. Mitin, één van de belangrijkste Sowjet-

filosofen, sedert 1960 hoofdredacteur van het tijdschrift „Woprosy filosofii" 

(Problemen der filosofie), schrijft, dat „de geestelijke wereld van de mens ... 

een nieuwe kwaliteit, een nieuw soort verschijnselen" openbaart, dan moet 

hieruit toch de conclusie worden getrokken dat de traditionele opvatting van 

het materialisme in feite doorbroken is. En hier ligt uiteraard ook een scheids-

lijn met het spinozisme, nog afgezien van het feit dat wij dit toch moeilijk 

kunnen rangschikken onder het „materialistisch monisme", zoals Russische 

filosofen vóór en na de revolutie doen. 

Nieuwe ontwikkelingen 

Spinozisme èn dialectisch materialisme worden sinds enkele decennia ge-

confronteerd met revolutionaire ontwikkelingen in de natuurwetenschappen: 

De fundamenten van de klassieke fysica zijn aan het wankelen gebracht door 

de quantumtheorie van Planck, de relativiteitstheorie van Einstein, de quan-

tummechanica van De Broglie, Heisenberg en Schródinger, waardoor het 

oude mechanistische en deterministische wereldbeeld ernstig wordt onder-

graven.' Oude, vertrouwde begrippen als massa, ruimte, tijd en causaliteit 

moeten opnieuw worden geïnterpreteerd. Massa, materie blijkt niet onvernie-

tigbaar te zijn, maar kan overgaan in energie. Veel invloed op de filosofische 

opvattingen in de Sowjet-Unie heeft deze ontwikkeling nog niet gehad. Men 

houdt vast aan oude standpunten. Zo werd en wordt ook Spinoza's monistisch 

wereldbeeld gewaardeerd als een belangrijk stadium in de ontwikkeling van 

het materialisme. Dit verhinderde de Russische filosofen echter Spinoza op 

zijn eigen merites te beoordelen Veelzeggend is bv. de eerste regel van het 

volgende citaat ontleend aan een artikel van W. Bibler en N. Owtsjinnikow 

over „Materie" in de „Filosofische encyclopedie": „In het algemeen trachtte 

Spinoza het woord „materie" te vermijden en gebruikte „substantie". Spi-

noza's begrip was belangrijk voor de ontwikkeling van de pre-marxistische 

conceptie van de materie maar leidde tot een antinomie. Alle dingen worden 

bepaald door de actie van een uitwendige oorzaak en slechts de Natuur als 

een geheel is causa sui (vgl. Ethica I, 28). Slechts in de kennis van zijn on-

eindige natuur, d.w.z. in de kennis van zichzelf als deel van het geheel, kan 

een ding vrij zijn. Beweging werd gedegradeerd tot een oneindige modus en 

het individu werd een eindige modus van de substantie. Zo kon zelfs in deze 

conceptie de eenheid van de materie niet behouden blijven en werd te niet 

gedaan in een veelheid ..." 
Het spinozisme plaatst de Russische filosofen voor een dilemma, dat Bernard 

Jeu in zijn lijvige werk „La philosophie soviétique et l'Occident" (Paris, 1969) 

als volgt omschrijft: „... Si tout est Dieu, la matière est divine. Et par 

consequent, tout est matière. On n'échappe pas au Deus sive natura. La 
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nature de Dieu fait partie de la Nature. La proclamation de l'absolu materie! 
s'accompagne naturellement d'une mystique de la totalité ..." 
In de Sowjetfilosofie wordt uit het oog verloren, dat Spinoza geen zuiver 
materialistisch systeem heeft nagelaten. Het spinozisme kan evenzeer de 
basis vormen voor een idealistisch systeem, zoals in ons land blijkt uit het 
werk van J. D. Bierens de Haan.'' De Joodse wijsgeer was zeker ook geen 
rationalist, die meende dat de ratio alle vragen over mens en wereld kan 
oplossen. Volgens hem is de rede te beperkt in zijn mogelijkheden om de 
diepte en de volheid van de Substantie te peilen en te doorgronden. In de 

Ethica (I, 17) zegt Spinoza, dat er tussen het menselijk verstand en het god-
delijk verstand evenveel overeenkomst bestaat als tussen „het sterrebeeld de 
Hond en het blaffende dier van die naam". Ook zullen de Sowjetfilosofen 
moeite hebben met Spinoza's kenleer. Volgens de Hollandse wijsgeer zijn er 
drie vormen van kennis: de „imaginatio" (verbeelding), de empirische kennis, 
die vaag en verwarrend is, dan de „ratio" (rede) die ons inzicht verheldert en 
tenslotte de „scientia intuitiva" (intuitie), die ons volledige en adequate kennis 
verschaft en derhalve de hoogste vorm van kennen is. 
Merkwaardig is dat bij een aantal Sowjetliteraten aan de intuitie (Kants 
„aesthetische Anschauung") als kennisbron een hoge waarde wordt toe-
gekend, waarmee zij uiteraard de officiële opvattingen van het dialectisch 
materialisme doorbreken." In zijn boek „De Sowjetliteratuur" (Utrecht, 1968) 
merkt prof. M. A. Lathouwers op: „Men blijkt steeds minder vrede te kunnen 
nemen met een wereldverklaring, waarvan de argumenten uitsluitend op langs 
wetenschappelijke, empirische en rationele wegen verkregen gegevens be-
rusten. Men beseft dat het bestaan, dat heel de werkelijkheid veel meer is 

dan zich in de genoemde categorieën dus — hoe belangrijk zij op zich ook 
mogen zijn voor de verklaring van een aantal verschijnselen en voor de 
vermenselijking van de samenleving — niet het laatste woord kunnen zijn dat 
over het bestaan gesproken wordt. Met name in de kunst en in haar erva-
ringsmedium: de intuïtie, vermoedt men iets dat ons de weg wijst naar een 
meer. Dit méér is dan geen randverschijnsel, geen versiersel van de werkelijk-
heid, maar iets dat wezenlijk tot die werkelijkheid behoort, misschien zelfs 
het meest essentiële daarvan uitmaakt ..." (pag. 160). 
Overigens moet hierbij in verband met de opmerkingen over Spinoza's 
„scientia intuitiva" nog een kanttekening worden gemaakt. Het intuïtionisme 
van Spinoza heeft geenszins een irrationeel karakter zoals dat van moderne 
intuïtionisten. Voor Spinoza en Schelling is de intuïtie de hoogste kennisbron. 
Voor Bergson, Scheler en Klages, maar ook voor de Russische niet-
marxistische intuïtionist Nikolaj Lossky (schrijver van „Die Grundlegung des 
Intuitivismus" Halle, 1908) heeft de intuïtie een a-rationeel karakter. 
Uiteraard raakt dit probleem ook vragen betreffende de verhouding van ratio-
nalisme en mystiek in Spinoza's denken, waarvoor in ons land altijd meer 
belangstelling heeft bestaan dan in de Sowjet-Unie.12  
Een geheel ander thema is Spinoza's visie op de staat» Spinoza ziet de staat 
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verschaft en derhalve de hoogste vorm van kennen is. 
Merkwaardig is dat bij een aantal Sowjetliteraten aan de intuitie (Kants 
„aesthetische Anschauung") als kennisbron een hoge waarde wordt toe-
gekend, waarmee zij uiteraard de officiële opvattingen van het dialectisch 
materialisme doorbreken." In zijn boek „De Sowjetliteratuur" (Utrecht, 1968) 
merkt prof. M. A. Lathouwers op: „Men blijkt steeds minder vrede te kunnen 
nemen met een wereldverklaring, waarvan de argumenten uitsluitend op langs 
wetenschappelijke, empirische en rationele wegen verkregen gegevens be-
rusten. Men beseft dat het bestaan, dat heel de werkelijkheid veel meer is 
dan zich in de genoemde categorieën dus — hoe belangrijk zij op zich ook 
mogen zijn voor de verklaring van een aantal verschijnselen en voor de 
vermenselijking van de samenleving — niet het laatste woord kunnen zijn dat 
over het bestaan gesproken wordt. Met name in de kunst en in haar erva-
ringsmedium: de intuitie, vermoedt men iets dat ons de weg wijst naar een 
meer. Dit méér is dan geen randverschijnsel, geen versiersel van de werkelijk-
heid, maar iets dat wezenlijk tot die werkelijkheid behoort, misschien zelfs 
het meest essentiële daarvan uitmaakt ..." (pag. 160). 
Overigens moet hierbij in verband met de opmerkingen over Spinoza's 
„scientia intuitiva" nog een kanttekening worden gemaakt. Het intuïtionisme 
van Spinoza heeft geenszins een irrationeel karakter zoals dat van moderne 
intuitionisten. Voor Spinoza en Schelling is de intuïtie de hoogste kennisbron. 
Voor Bergson, Scheler en Klages, maar ook voor de Russische niet-
marxistische intuitionist Nikolaj Lossky (schrijver van „Die Grundlegung des 
Intuitivismus" Halle, 1908) heeft de intuïtie een a-rationeel karakter. 
Uiteraard raakt dit probleem ook vragen betreffende de verhouding van ratio-
nalisme en mystiek in Spinoza's denken, waarvoor in ons land altijd meer 
belangstelling heeft bestaan dan in de Sowjet-Unie.12  
Een geheel ander thema is Spinoza's visie op de staat» Spinoza ziet de staat 
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als een voorwaarde en garantie voor de geestelijke vrijheid. De staat ver-

zekert veiligheid en orde zonder welke geen vrijheid mogelijk is. Ook hier 

legt Spinoza een verband tussen noodwendigheid en vrijheid. Hij is hierin 

realistischer dan Marx, die meende, dat de staat moest afsterven. Volgens 

Spinoza in zijn „Tractatus Theologico-Politicus" is het niet het doel van de 

staat om van mensen marionetten te maken, maar om voorwaarden te schep-

pen voor geestelijke vrijheid. Ik vrees dat dit betoog meer adhesie zal vinden 

bij de dissidenten in Oost-Europa dan bij de machthebbers. 

Men kan zich afvragen of de filosofische discussies in de Sowjet-Unie, ook 

die rond Spinoza, niet een steriel karakter zullen behouden, zolang zij spiegel-

gevechten blijven binnen de enge perken van het dialectisch materialisme. De 

vraag doemt hierbij op of dit dialectisch materialisme nieuwe ontwikkelingen 

toelaat. Nieuwe visies binnen het marxisme zijn in het Oostblok vooral ont-

wikkeld buiten de Sowjet-Unie. Ik denk hier aan Adam Schaff en Leszek 
Kolakowski'4  in Polen, Georg Lukács in Hongarije en Milan Machovec in 

Tsjechoslowakije. Maar het is niet uitgesloten, dat ook in de Sowjet-Unie 

bepaalde aspecten van het wijsgerig denken nieuwe aandacht zullen krijgen. 

A. Buchholz, die verschillende publikaties over de Sowjet-ideologie en 

-wetenschap op zijn naam heeft staan, wees terecht op een aantal „lege 

gebieden" in de Russische filosofie zoals het probleem van de zin van het 

leven, het vraagstuk van de dood en allerlei vraagstukken rond de positie van 
het individu» 

Bij een beschouwing over de verhouding spinozisme-materialisme is het ook 

zinvol te herinneren aan twee uitspraken van Julian Huxley: „Ik zou alleen 

willen zeggen dat de materialistische hypothese, door het belang van mentale 

en geestelijke factoren in de kosmos te ontkennen, mij even onjuist voorkomt 

als de naïeve denkbeelden van de magische hypothese, die geestelijke kracht 

in materiële gebeurtenissen projecteert. Zij is nog steeds, zij het misschien 

onbewust, dualistisch en, omdat nagelaten wordt rekening te houden met een 

grote hoeveelheid feitenmateriaal, even onhoudbaar als de bovennatuurlijke 

hypothese ..." („Religie zonder openbaring", Rotterdam 1967).. Zeker is wel, 

dat deze gedachte van de „ware eenheid", de „ordo et connexio rerum", de 

„verborgen harmonie" om met Bierens de Haan te spreken, het centrale 

thema is in het spinozistisch denken. In een recent boek „The Tao of Physics" 

(London, 1975), maakt de fysicus Fritjof Capra niet alleen een vergelijking 

tussen de hedendaagse inzichten in de fysica en het oosters denken, hij trekt 

in feite ook de hoofdlijn van het spinozisme door, wanneer hij stelt: 1. de 

kosmos is een ondeelbaar organisch geheel; 2. materiële deeltjes hebben 

geen zelfstandig bestaan, maar vormen een web van onderlinge verhoudingen, 

zodat men eerder van processen dan van dingen kan spreken; 3. in ieder deel 

van de kosmos is het geheel terug te vinden, m.a.w. alles is in alles. Doch 

afgezien van de revolutionaire wijzigingen in het natuurwetenschappelijk 
wereldbeeld in deze eeuw, blijft de conclusie van Richard T. De George in zijn 
boek „Patterns of Sovjet thought" (Ann Arbor, 1968) onaangetast: „The 
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history of philosophy has shown that apart from critical internal analysis, it 

is extremely difficult if not impossible to falsify any of the important systems 

of philosophy, because the system itself deftnes truth and establishes the 

criteria of proof and of evidence which are to be used. One system is better 

than another if it is clearer, more consistent, and less arbitrary in its choice 

of basic categories and concepts than another. But systems of philosophy 

have rarely if ever been definitively refuted ..." 
Deze conclusie wordt bevestigd door het feit, dat wij ook nu weer, in 1977, 

Spinoza, „de blijde boodschapper der mondige mensheid" herdenken. 

P. Krug 

NOTEN 

1 Ook op een van Ruslands grootste dichters. n I Fjodor Tjoettsjew (1803-1873) was Schellings 
invloed zeer groot, Vgl. mijn artikel „Flodor ijoettsjew als denker en dichter'', Amersfoortse 
Stemmen, mei 1973. 

2. Een goed overzicht van de Russische filosofie geven 1. M Edie (editor) ..Russian philosophy.: 

(.1 delen met vele vertaalde teksten, Chicago, 1965), N 0 Lossky _History of Russian philosophy 
(London, 1952) en V. V. Zenkovsky _History of Hussian philosophy (New York, 196i). Vgl. ook 
N. Berdjajew „Het Russische denken in de 19de en 20ste eeuw (Amsterdam, 1947) 

3. Over de oetekenis van de slavofielen zie A. von Schelting ..Rusland und Europa im russischen 
Geschichtsdenken-  (Bern, 1948) en B. Schultze ,.Russische Denker-  (Wien. 1950) 

4. Over de reacties in Nederland op het werk van Spinoza zie ook C. W. Roldanus _Zeventiende-

eeuwse geestesbloei-  (Utrecht, 1961). 
5. Het belangrijkste werk over Spinoza in de Sowjet-filosofie is nog altijd dat van G L Kline 

_Spinoza in Soviet philosophy.  (London, 1952) dat naast een inleiding van de vertaler een aantal 
vertaalde essays van Sowjet-auteurs bevat. 

6. In „De rol van het individu in de geschiedenis... Verschillende malen in het Russisch herdrukt 
en ook in het Frans, Duits en Engels vertaald. 

7. Over Berdjajew vgl. 1. de Graat „Russische denkers over de mens-  (Assen, 1949) en H van 
Gelre „Nikolas Berdjajew" (Tiet/Den Haag. 1964). 

8. Van de vele publikaties over dit onderwerp noem ik slechts drie Nederlandse: 1 Gebser „Ken-
tering van het Westelijk wereldbeeld-  (Amsterdam, z j ), S. Kicken _Alternatieve wetenschalp-
(Antwerpen/Amsterdam, 1975) en T. Dobzhansky „Een bioloog over de laatste vragen•.  (Amsterdam, 
1969). 

9. Vgl. „Themes in Soviet Marxist phtlosophy-. Ed. by T. 1 Blakeley Dordrecht, Reidel, 1975. Zie 
ook H. A. Weersma „De philosophie van het marxisme'', Arnhem, 1936. 

10. Vgl. de dissertatie van 1. G. van der Bend .,Het Spinozisme van Dr. 1 D. Bierens de Haan". 
Deze is door A. Kruidhof besproken in Amersfoortse Stemmen, januari 1974, 

11. Ook in ons land staat een en ander ter discussie Een bijzondere waardering voor de intuitie 
spreekt uit de publikatie van wijlen dr. H Groot „Symptomen van een nieuwe geesteshouding-
(Arnhem, 1959), het nieuwe boek _Alternatieve wetenschap-  (Antwerpen/Amsterdam, 1975) van 
ir. S. Kicken door schr. dezes besproken in Amersfoortse Stemmen. Ook vermeld ik nog het 
essay „Kunst en intuitie-  opgenomen in het boek „Natuur en geest" van prof. C. U. Ariens 
Kappers. 

12. Vgl. over verschillende Spinoza-interoretaties H G. Hubbeling „Spinoza-Symposium in Amers-
foort", Amersfoortse Stemmen nov , 1973. 

13. Vgl, hierover o.m. het hoofdstuk „Staatsleer-  in het voortreffelijke boek van H. G. Hubbeling 
Spinoza'' (Baarn, 1966) en het artikel van C. Roelofsz „Spinoza's Godgeleerd - Staatkundig 

Vertoog'' in Spinozistisch Bulletin, jrg. 1-2. 
14. Kolakowski schreef in 1958 een 630 pag. tellende dissertatie over Spinoza, die bij mijn weten nooit 

is vertaald. Zie ook 1. de Graaf over Kolakowski in de bundel „Filosofen van de 20e eeuw" 
(Amsterdam, 1972). 

15. Vgl. ook mijn artikel „Wijsbegeerte, mensheid en maatschappij in Oost-Europa". Rekenschap 
maart 1969. In het themanr „Reveil van het marxisme-  van Civis Mundi no. 1, 1977 wordt terecht 
nog eens de poly-interpretabiliteit van het marxisme onderstreept. Dit houdt de mogelijkheden 
van nieuwe ontwikkelingen open, zelfs in Oost-Europa. Een indicatie voor een veranderend 
geestesklimaat in de Sowjet-Unie geeft de bundel essays van dissidenten „Van onder het puin" 
(Baarn, De Boekerij 1976). 
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Kappers. 
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NOTEN 
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Over mensenrechten 

Motto: 'The only freedom which deserves the name is 

that of pursuing our own good in our own way.' 

John Stuart Mill 

De volgende beschouwing over de rechten van de mens is uit bezorgdheid 
ontstaan. Bezorgdheid over de oppervlakkige manier waarop door vele politici 
uit de westerse wereld wordt gesproken over de grondrechten — alsof ze van-
zelf spreken — en bezorgdheid over het opzettelijk bagatelliseren van de 
rechten — alsof ze een zaak zijn van binnenlandse politiek — door de politici 
van het oostblok. Het heeft dan ook zin om nog eens een beschouwing te 
wijden aan de mensenrechten en de redenen op te sporen waarom de idee in 

de tegenwoordige samenleving zo zwak is. 
In geen cultuur behalve in de Europese is, bij mijn weten, ooit geformuleerd 
dat ieder mens bepaalde rechten heeft om hem te vrijwaren tegen machtsmis-
bruik van instanties of personen. En in de westerse wereld is er voor de 18e 
eeuw nauwelijks sprake van mensenrechten, misschien met uitzondering van 
een aanzet — de godsdienstvrijheid en het verzetsrecht tegen de tiran — in 
de 16e en 17e eeuw. Eerst in de 18e eeuw, de eeuw van de Rede, werd het 
denkbeeld uitgewerkt en werd de beweging der mensenrechten een macht in 
Amerika en Europa. 
In de Atheense demokratie uit de 5e eeuw v.C., waarbij de vrije burgers, na 
vrije discussie, over de wetsvoorstellen stemden, is nooit een bepaald mensen-
recht geformuleerd omdat de gelijkwaardigheid beperkt bleef tot de vrije bur-

gers en omdat de regering door hen niet als drukkend werd ervaren. 
De onontbeerlijke voorwaarde van de mensenrechten, de gelijkwaardigheid 
van allen, kwam bij de stoïcijnse denkers op. Volgens hen was de vonk van 
de Nous, van de Ratio, de kern van de mens, aan allen gegeven en die was 
onaantastbaar voor alle aardse, tijdelijke aandoeningen. In de christelijke ge-
dachtenwereld werd de gelijkwaardigheid gesublimeerd tot de gelijkheid der 
zielen voor God. De aardse ongelijkheid bleef bestaan. Bepaalde mensen-
rechten werden in de middeleeuwen niet geformuleerd. De rechten uit de 
Magna Charta golden alleen voor vrije Engelsen. Was er een opvatting omtrent 
menselijke waardigheid, dan gold die alleen voor leden van het Corpus Chris-
tianum, niet voor de ketter noch voor de heiden. 
Wel kon en kan de mens die zich vrij voelt door het geloof en hij, die zich op 
stoïcijnse grondslag onaantastbaar-  acht de kracht vinden om de moeilijkste 
omstandigheden — onvrijheid, armoede, vernedering — het hoofd te bieden, 
het doel der mensenrechten is om de onvrijheid, de armoede en de vernedering 
op te heffen. De gevangene in het concentratiekamp kan zich vrij voelen — 
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vrijer dan de bewaker —, door respect voor mensenrechten zullen er geen 

concentratiekampen zijn. Ik weet dat ik zo het moeilijkst op te lossen probleem 
omtrent de vrijheid heb aangesneden, de verhouding tussen de reële bevrij-
ding van ketens en de beleving van de vrijheid. Het zal een thema zijn van 

deze beschouwing. 
lsaiah Berlin haalt in zijn boek Four essays on Liberty een uitspraak van de 

heilige Ambrosius aan: „Een wijs man, al is hij slaaf, is vrij en hieruit volgt dat 
een dwaas, al heerst hij, in slavernij verkeert." Voor hen die gestreden hebben 
of strijden voor de mensenrechten zou deze uitspraak hun inspanning over-

bodig maken. 

Er is nog een reden om het onderzoek naar het begin van de grondrechten niet 
bij de middeleeuwen te laten beginnen. De erfzonde had de mens van zijn 
waardigheid beroofd, het paste hem niet zich op rechten te beroepen. Later, 
in de periode van de Reformatie zouden de dogmatische Kerken, strenger in 
het geloof aan de erfzonde dan de R.K. Kerk, de menselijke waardigheid ont-
kennen en in de 18e eeuw zouden zij zich verzetten tegen de idee der mensen-
rechten. De zondige mens mocht hopen op een onverdiende genade, rechten 
bezat hij niet. 

Het denkbeeld van de dignitas hominum ontstond — met vele wortels — in de 

periode van de Renaissance, toen de denkers uit de neo-platonische school, 
de spiritualisten en de mystici het leerstuk van de erfzonde aanvielen. Als, 
tegelijk hiermee, twee van de invloedrijkste voorvechters van een ondogma-
tisch geloof, Castellio en Coornhert, spreken van een recht op godsdienstvrij-

heid, zou men van een aanzet tot een mensenrecht kunnen spreken. Het ge-
weten als hoogste getuige, de vrije wil, het verwerpen van de erfzonde en de 
afwijzing van de autoriteit der dogmatische Kerken verleenden de mens zijn 
waardigheid. De denkbeelden omtrent de dignitas werden uitgewerkt door de 
Franse encyclopedisten en door de Engelse empiristen in de 18e eeuw. De 
waardigheid van de mens moest beschermd worden tegen de willekeur van 
absolute vorsten en de onverdraagzaamheid van de R.K.- en de gereformeerde 
Kerken. Het denkbeeld van een corpus van rechten leefde het sterkst bij de 
filosofen, de juristen en de kooplieden omdat bij hen het gevoel van eigen-
waarde de rechteloosheid niet duldde. Deze groepen kregen de steun van de 
onhistorische constructie van het maatschappelijk verdrag, waarbij de mens 
een aantal van zijn oorspronkelijke rechten, in ruil voor bescherming, aan de 
vorst had afgestaan maar enkele grondrechten had behouden. Die rechten 
waren, volgens hen, door God aan de mens gegeven, maar zij werden door 
tirannieke machthebbers vertrapt en verduisterd. Schiller schreef in zijn toneel- 
stuk Wilhelm Tell: 

„Wenn der Gedrckte nirgends Recht kann finden, 
Wenn unertrëglich wird die Last, greift er 
Hinauf getrosten Muthes in den Himmel 
Und holt herunter seine ew'gen Rechte 
Die droben hangen unverëusserlich 
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Und unzerbrechlich, wie die Sterne selbst." 
De vader van de Amerikaanse Declaration of Independence, Jefferson, meende 
zelfs dat de onvervreemdbare rechten het enige constante element waren in 

de veranderende wereld. 
Dus als reactie op machtsmisbruik en willekeur ontstond de beweging der 
mensenrechten. De zieke verlangt naar gezondheid, de gezonde kent dat ver-
langen niet. Het reactiekarakter is essentieel. Een Rooms-Katholieke boer in 
Spanje in de 16e eeuw heeft geen angst voor de inquisitie, een inwoner van de 
Sovjet-Unie, die zijn regering vertrouwt, heeft niets te vrezen van de geheime 
staatspolitie. 
Het is vanzelfsprekend dat bij de blanke kolonisten van de Engelse koloniën 

in Amerika het denkbeeld van de mensenrechten sterk leefde want om de 
onderdrukking, die zij aan den lijve ondervonden hadden, te ontvluchten waren 
zij geëmigreerd. Toen de koloniën zich van het moederland wilden losmaken 
— de inwoners beschouwden zich als vrije burgers — werd de Declaration of 
Independence opgesteld, waarin staat dat het recht op „life, liberty and the 
pursuit of happiness" een vanzelfsprekend recht is en dat het de taak van 
regeringen is om de mensenrechten te hoeden. De opsteller van de Declaration, 

Jefferson, formuleerde bij de derde stand gangbare denkbeelden. Direct werd 
de kloof tussen theorie en praktijk zichtbaar ten aanzien van de negerslaven. 
Wel schonken Washington, Jefferson en nog een aantal plantagebezitters hun 
slaven de vrijheid maar de meesten dachten bij de rechten alleen aan de 
blanken. 

De Amerikaanse Declaration werd het voorbeeld voor de Déclaration des 

droits de l'homme et du citoyen, tijdens de Franse Revolutie opgesteld als 

leidraad voor de komende grondwet. In de Déclaration komt de beroemde 

omschrijving van het begrip vrijheid voor. „Vrijheid bestaat in alles te kunnen 
doen wat de ander niet schaadt." De grens van de individuele vrijheid ligt bij 

de vrijheid van de ander. Deze formulering is gebaseerd op de Gulden Regel: 

behandelt de mensen zoals ge behandeld wilt worden. 
Groot was het enthousiasme waarmee de Déclaration werd ontvangen. Het 

was ook niet gering dat voor het eerst joden, protestanten, slaven in de 
koloniën en andere tot dan gediscrimineerde groepen gelijkberechtigd werden. 
Een schone toekomst lag open voor allen. 

Het is duidelijk dat de gelijkwaardigheid, de dignitas en de individuele vrijheid 

de sleutelbegrippen van de mensenrechten zijn. Zij die besef van eigen waarde 
hadden en hun leven zelf wilden leiden voelden het als een inbreuk op hun 
waardigheid als zij voorgeschreven kregen wat zij moesten geloven, als zij aan 
wetten moesten gehoorzamen die zonder hun inspraak uitgevaardigd werden 
en als zij in hechtenis konden worden genomen op een willekeurig besluit van 
de vorst. 

Over het begrip vrijheid — een der meest beladen woorden — zijn bibliotheken 
vol geschreven. Ik geef de volgende omschrijving niet als een bijdrage tot de 
verdieping van het inzicht maar als uitgangspunt van mijn beschouwing. Indivi- 
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duele vrijheid houdt ia dat de mens keuzen kan maken, nu en in de toekomst, 

die in overeenstemming zijn met zijn innerlijke gezindheid. De vrijheid ligt dus 

in de mogelijkheid tot handelen of niet handelen. Hoe de mens de vrijheid zal 

gebruiken is in verband met de mensenrechten niet relevant. Zoals lsaiah Berlin 

het zegt in de inleiding van zijn eerder genoemde Four essays on Liberty: „A 

man need not know how he will use his freedom; he just wants to remove the 

yoke." Ik schreef hiervoor dat het moeilijkste vraagstuk in verband met de 

vrijheid is de verhouding tussen de reeèle bevrijding van belemmeringen en de 

beleving van vrijheid ondanks belemmeringen. Het is geen ramp dat dit vraag-

stuk niet opgelost is want dan zou er aan de beschouwingen over de vrijheid 

die al eeuwen lang het geestesleven verrijkt hebben een einde zijn gekomen. 

Maar voor degene die enige helderheid wil hebben in het begrip van de 

grondrechten moeten er wel een paar problemen opgelost worden. Ten eerste 

de konsekwentie van het determinisme waarbij de keuzevrijheid ontkend of be-

perkt wordt. Ten tweede de vraag of de vrijheidszin zo algemeen en fundamen-

teel is als de mensenrechten veronderstellen. Ik meen dat Berlin in zijn meer-

genoemd essay het eerste probleem heeft opgelost. Hij wijst er op dat het 

fatalisme, noch het predestinatiedogma, noch het determinisme de mensen er 

van heeft weerhouden om intenties en daden te laken of te prijzen of om de 
mensen te ontslaan van de verantwoordelijkheid voor hun daden. Een strikt 

determinisme zou de verantwoordelijkheid opheffen. Hoe er gedacht wordt 

over fatalisme of determinisme; de mens heeft te kiezen. 1. P. van Praag schrijft 

in zijn boek Grondslagen van humanisme: „De enkeling heeft er niets aan te 

weten, dat zijn beslissingen gedetermineerd zijn, als hij voor de keuze staat." 
De volgende geschiedenis uit de klassieke oudheid verheldert dit. Toen een 

slaaf zijn meester had bestolen en deze hem een dracht stokslagen wilde 

geven, vond de slaaf dit onrechtvaardig omdat niet hij, naar hij zei, verant-

woordelijk was maar Zeus, die gewild had dat hij zou stelen. De meester 

strafte hem niettemin, zeggende, dat Zeus dat ook gewild had. 
Moeilijk is het om een antwoord te geven op de vraag of de vrijheidszin alge-

meen en fundamenteel is. Wil de mens vrij zijn of prevaleert zijn verlangen 
naar veiligheid en materiële welvaart? De vrijheid eist normbesef, zelfonder-

zoek en besef van eigen waardigheid. Ik meen dat bij de beantwoording niet 

mag worden gewerkt met de abstractie mens. Er zijn teveel verschillen onder 
de mensen. Het probleem is indrukwekkend verwoord in de legende van 
Christus en de grootinquisiteur uit de gebroeders Karamasov van Dostojewsky. 
Ik mag de kern weergeven. 

Christus komt in Spanje in de periode van de inquisitie op aarde terug en 

vervolgt zijn wondergenezingen. De grootinquisiteur laat hem gevangen nemen 

en bezoekt hem 's nachts in zijn cel. De kardinaal verdedigt de Kerk en de 
inquisitie, terwijl Christus zwijgt. „Vijftien jaar heeft die vrijheidsvraag ons 

gekweld", zegt de kardinaal, „maar nu is ons werk voltooid.(...) Weet echter 
dit: nu, in deze tijd, zijn de mensen meer dan ooit tevoren er van overtuigd dat 

ze vrij zijn, geheel vrij; ons echter hebben ze hun vrijheid gebracht, dit 
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hoogste goed hebben ze ons gehoorzaam aan de voeten gelegd. Dat is nu ons 

werk! Of is dat de vrijheid, die gij gewild hebt? De mens is als opstandig 

wezen geschapen, kunnen opstandigen gelukkig zijn? Wij willen echter niet de 

vrijheid als hoogste goed, maar het rustig geluk der mensen als hoogste goed. 

(. ..) Waarom zijt gij dan teruggekomen om ons te storen in ons werk?" ,,De 

vrijheid is voor de overgrote meerderheid der mensen", vervolgt de kardinaal 

„een niet te torsen last." Christus blijft zwijgen, schrijdt op de kardinaal toe 

en kust hem. De grootinquisiteur siddert, opent de celdeur en zegt: „Ga 

heen .. . en kom nooit terug, nooit, nooit." 

Een moderne schrijver zou, deze legende op het communisme projecterend, 

Lenin of een van zijn opvolgers met Marx kunnen confronteren. Misschien zou 

Marx niet zwijgen. Wat bij Dostojewsky de Kerk is, is in de communistische 

geregeerde landen de partij. Kerk en/of partij handhaven het gesloten dogma-

tische systeem en elimineren hen, die zich daaraan niet willen onderwerpen. 

De denkbeelden over de vrijheid bij de reformatoren werden beïnvloed door 
Luthers traktaat Von der freyheyt eynes Christenmenschen. De aardse kom-

mer, het zuchten onder onrechtvaardige vorsten, de verschillen door stand of 

bezit zijn volstrekt onbelangrijk als de mens gelooft in Christus. De Christen-

gelovige is dan „over alle dingen een onafhankelijke gebieder en niemands 

onderdaan" en is tegelijk „van alle dingen een dienstbare knecht en ieders 
onderdaan." 

Ik geloof dat zij, die menen dat de keuzevrijheid voor de meeste mensen min-

der belangrijk is dan de geborgenheid, gelijk hebben. De vrijheid is essentieel 

voor hen wier karakterstruktuur de vrijheid wil en heeft ook iets te maken met 

de intellektuele ontwikkeling. Daarmee is niet gezegd dat de anderen de vrij-

heid, die zij door de voortrekkers gekregen hebben, niet waarderen. Op den 

duur worden alle autoritaire machten geminacht en bestreden. Als men zou 

geloven in een groeiproces van het mensdom, een gang naar volwassenheid, 

zoals men dat in de 18e en 19e eeuw geloofde, zou de zaak eenvoudig zijn 

maar wie gelooft daar nog in? Dat de vrijheidszin het meest gebaat is bij het 

opheffen van onkunde en honger lijkt mij onweerlegbaar, dat echter bij gevolg 
allen vrij zouden willen zijn, is niet waar. 

Het is voorgekomen dat een absoluut vorst één of meer rechten — bijvoor-

beeld godsdienstvrijheid — aan zijn onderdanen gaf maar van mensenrechten 

kan dan niet gesproken worden want de rechten werden als gunst gegeven, 

waren herroepbaar en bij inbreuk was er geen instantie waarbij de benadeel-

den in beroep konden gaan. Respekt voor de grondrechten bestaat alleen in 

demokratisch geregeerde staten, waar een onafhankelijke rechter de regering 

kan dwingen een inbreuk ongedaan te maken; de essentie van een rechtsstaat. 

De kern van de mensenrechten ligt in de geestelijke vrijheid, in de vrijheid 

van woord, van drukpers, van vereniging en vergadering. En dit betekent de 

vrijheid van kritiek. Wie het eens is met de regering, met de leer van een Kerk, 

met de doelstellingen van een partij heeft geen behoefte aan een recht op 
kritiek. Dit recht is de enige garantie voor een geweldloze evolutie. Alle ideo- 
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en kust hem. De grootinquisiteur siddert, opent de celdeur en zegt: „Ga 

heen .. . en kom nooit terug, nooit, nooit." 

Een moderne schrijver zou, deze legende op het communisme projecterend, 

Lenin of een van zijn opvolgers met Marx kunnen confronteren. Misschien zou 

Marx niet zwijgen. Wat bij Dostojewsky de Kerk is, is in de communistische 

geregeerde landen de partij. Kerk en/of partij handhaven het gesloten dogma-

tische systeem en elimineren hen, die zich daaraan niet willen onderwerpen. 

De denkbeelden over de vrijheid bij de reformatoren werden beïnvloed door 

Luthers traktaat Von der freyheyt eynes Christenmenschen. De aardse kom-

mer, het zuchten onder onrechtvaardige vorsten, de verschillen door stand of 

bezit zijn volstrekt onbelangrijk als de mens gelooft in Christus. De Christen-

gelovige is dan „over alle dingen een onafhankelijke gebieder en niemands 

onderdaan" en is tegelijk „van alle dingen een dienstbare knecht en ieders 
onderdaan," 

Ik geloof dat zij, die menen dat de keuzevrijheid voor de meeste mensen min-

der belangrijk is dan de geborgenheid, gelijk hebben. De vrijheid is essentieel 

voor hen wier karakterstruktuur de vrijheid wil en heeft ook iets te maken met 

de intellektuele ontwikkeling. Daarmee is niet gezegd dat de anderen de vrij-

heid, die zij door de voortrekkers gekregen hebben, niet waarderen. Op den 

duur worden alle autoritaire machten geminacht en bestreden. Als men zou 

geloven in een groeiproces van het mensdom, een gang naar volwassenheid, 

zoals men dat in de 18e en 19e eeuw geloofde, zou de zaak eenvoudig zijn 

maar wie gelooft daar nog in? Dat de vrijheidszin het meest gebaat is bij het 

opheffen van onkunde en honger lijkt mij onweerlegbaar, dat echter bij gevolg 
allen vrij zouden willen zijn, is niet waar. 

Het is voorgekomen dat een absoluut vorst één of meer rechten — bijvoor-

beeld godsdienstvrijheid — aan zijn onderdanen gaf maar van mensenrechten 

kan dan niet gesproken worden want de rechten werden als gunst gegeven, 

waren herroepbaar en bij inbreuk was er geen instantie waarbij de benadeel-

den in beroep konden gaan. Respekt voor de grondrechten bestaat alleen in 

demokratisch geregeerde staten, waar een onafhankelijke rechter de regering 

kan dwingen een inbreuk ongedaan te maken; de essentie van een rechtsstaat. 

De kern van de mensenrechten ligt in de geestelijke vrijheid, in de vrijheid 

van woord, van drukpers, van vereniging en vergadering. En dit betekent de 

vrijheid van kritiek. Wie het eens is met de regering, met de leer van een Kerk, 

met de doelstellingen van een partij heeft geen behoefte aan een recht op 
kritiek. Dit recht is de enige garantie voor een geweldloze evolutie. Alle ideo- 
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logieën die een einddoel stellen zijn vijanden van de geestelijke vrijheid. 

Volgens ijzeren logische wetten leidt het vaste doel tot onvrijheid. Een regering 

die een einddoel nastreeft — bijvoorbeeld de Civitas Dei, de fascistische of 

communistische maatschappij — zal de censuur instellen. Censuur roept clan-

destien drukken op, aanbrengers beginnen met hun werk, arrestaties volgen, 

folteringen moeten bekentenissen loskrijgen, partijdige rechters, aangesteld om 

het regime te dienen — anderen worden niet benoemd — vellen vonnis, ge-

vangenis, concentratiekamp of het schavot sluiten de rij. De aangeklaagde 

heeft het hoge doel gecorrumpeerd, had anders moeten willen en heeft geen 

rechten. 

De beweging der mensenrechten verloor in de 19e eeuw het aureool, naar ik 

meen om drie redenen. De economische vrijheid — de gilden werden tijdens 

de Franse Revolutie opgeheven en de arbeiders mochten zich niet verenigen 

— had, vooral na de industriële revolutie, de arbeiders uitgebuit en laten ver-

pauperen zodat zij de individuele rechten als voorrechten van de bezitters 

zagen. Ten tweede was het kolonialisme — een konsekwentie van het kapita-

lisme — in strijd met het gronddenkbeeld van de mensenrechten. Ten derde 

viel het nationalisme waarbij de menselijke solidariteit bij de grenzen van het 

eigen land ophield evenmin te rijmen met de gelijkwaardigheid van allen. De 

idee der mensenrechten verloor de werfkracht. 

De socialisten, zowel de utopische als de marxisten, hebben dan ook niet 

geijverd voor een hernieuwde, met sociale rechten aangevulde rechtenver-

klaring maar streefden naar een maatschappijvorm zonder klassetegenstel-

lingen waarin het respekt voor de waardigheid van allen zo verankerd zou zijn, 

dat individuele rechten, ontstaan uit wantrouwen in regeringen, niet meer nodig 
zouden zijn. De proletariërs die „niets te verliezen hadden dan hun ketenen" 

zouden, geleid door hen die zich hadden losgemaakt van hun klassebelang, 

al of niet met uiterlijk geweld een tijdelijke dictatuur vestigen, waarna „de 
vrijheid van ieder als voorwaarde voor de vrijheid van allen" zou komen, zoals 

het op Rousseauachtige duistere wijze te lezen staat in het Communistisch 
Manifest. Het proletariaat vervult de taak om de mens te bevrijden. Die be-
vrijding zal eerst gerealiseerd zijn als overal het kapitalisme vernietigd zal 

zijn en die strijd wordt ook gevoerd tegen de kapitalisten. Zij zijn rechteloos. 
De vrijheid geldt de overlevenden. 

Van beslissende betekenis was de splitsing in een revisionistische groepering, 

die de geleidelijke weg via de parlementaire demokratie volgde waarbij een 

oppositie bleef en het einddoel vervaagde en een revolutionaire groepering, 

die een radikale en snelle weg volgde. Revoluties zijn volgens Marx de 
„Lokomotive der Weitgeschichte". De revisionisten voor wie de middelen het 
doel niet heiligden behielden de geestelijke vrijheid en dachten met argu-

menten een socialistische samenleving te kunnen bereiken, de revolutionairen 
verwierpen het compromis en wilden het doel direct bereiken. Hoe groot zou 

het percentage der mensen zijn dat zowel in het persoonlijk leven als in de 
maatschappij verlangt naar een plotselinge, radikale verandering? Ik weet het 
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antwoord niet maar ik weet wel dat in de grote wereldgodsdiensten en in de 
meeste sekten de bekering, het afleggen van de oude Adam, essentieel is. Zo 

is de revolutiegedachte voor tallozen aantrekkelijk want een revolutie is spec-
taculair, biedt een ontlading voor opgehoopte agressie, biedt gelegenheid 
voor heldhaftige daden, versterkt de kameraadschap in de strijd en kan het 
stralende doel bereiken. Aan de spaanders wordt bij het hakken niet gedacht. 

Berlin vertelt in zijn meergenoemde boek wat er gebeurde op het congres 
van de Russische sociaal-demokratische partij in ballingschap, in 1903. De 
afgevaardigde Posadovsky vroeg Lenin c.s. — de harde revolutionairen — of 

hun opvattingen over taktiek en partij niet in strijd waren met de onschend-
baarheid van de persoon, die toch in het partijprogramma stond. Plechanov 
antwoordde voor de radikalen dat het heil van de revolutie de hoogste wet was. 
De gevolgen van deze uitspraak zijn bekend. Tienduizenden gedood door de 
geheime staatspolitie, massale vlucht, eenheid van staat en partij, vernietiging 
van elke vorm van oppositie. Daar de meerderheid van de Russische bevolking 
uit analfabetische boeren bestond die niets begrepen van de begrippen: staat, 
economie of socialisme, nam de partij de verantwoording op zich te denken en 
te handelen voor het volk. Na een korte periode van grote vrijheid voor de 
volgelingen van Lenin c.s. strekte de diktatuur zich uit over alle levensgebie-
den. De verwezenlijking van het communisme, gepaard gaand met de komst 
van een nieuwe niet egoïstische mens, zou zich via de collectiviteit voltrekken 
niet via de individu. Hij moest zich ondergeschikt maken aan het doel. Alge-
mene mensenrechten waren vruchten van het overwonnen liberalisme. 

Dat het denkbeeld van individuele rechten steeds weer opkomt als reactie op 
een dictatuur van welke signatuur ook werd al duidelijk toen het fascisme 
en het nationaal-socialisme opkwamen. De ongelijkwaardigheid van rassen en 
volken was hier essentieel. Beide stromingen, romantische reacties op het 
rationalisme van de 18e en 19e eeuw, zagen eigen ras of volk antithetisch 
met alle andere en na de strijd zal de eigen groep blijven heersen. Het geweld 
werd verheerlijkt en aan primitieve driften werd geappelleerd. De met een 
charisma beklede leider wordt gevolgd en hij ontslaat de volgelingen van eigen 
oordeel. Er is meen ik in de geschiedenis van de westerse wereld geen stro-
ming geweest waarbij het brute, nihilistische geweld zo naakt naar voren is 
gekomen. Alle ooit geformuleerde mensenrechten werden met voeten getreden. 
Er ontstond dan ook weer belangstelling voor de grondrechten als reactie op 

deze barbarij. In 1941 formuleerde president Roosevelt de vier vrijheden —
vrijheid van woord, vrijheid van godsdienst, vrijwaring van gebrek en vrijwaring 
van angst — die de idealen waren van een menselijke samenleving en dienden 
als doeleinden in de strijd tegen Duitsland, Italië en Japan. Voor het eerst 
werden de geijkte geestelijke rechten aangevuld met sociale rechten want de 
vrijwaring van gebrek betekent het recht op een menswaardig bestaan voor 
allen en de vrijwaring voor angst houdt in een beperking van de bewapening, 
zodat geen land agressie kan plegen. Roosevelt deed een poging om met be- 
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houd van de economische structuur van de meeste westerse landen ook 

sociale inbreuken op de menselijke waardigheid op te heffen. 

De vier vrijheden waren de kern van een nieuwe rechtenverklaring, door de 

inmiddels opgerichte Organisatie der Verenigde Naties in 1948 aanvaard en 

bedoeld als een aanbevolen richtlijn voor de regeringen. Afgevaardigden van 

48 lidstaten stemden vóór de Verklaring, de gedelegeerden van 8 staten —

Zuid-Afrika, Saoedi-Arabië, de Sovjet-Unie, Joegoslavië, Oekraïne, Wit-Rus-

land, Polen en Tsjecho-Slowakije — onthielden zich van stemming. Rusland en 

de satellietstaten wilden blijkbaar hun stem niet geven aan een uit het libera-

lisme stammende individualistische verklaring maar wilden zich er ook niet 

tegen verzetten omdat zij het meest geleden hadden van de Nazi's, die slechts 

de vrijheid voor de Herren kenden en omdat zij niet de schijn wilden wekken 

de vrijheid niet belangrijk te achten. Zuid-Afrika stemde niet voor omdat de 

apartheidsideologie niet strookte met de Verklaring. Voor Saoedi-Arabië was 

waarschijnlijk de godsdienstvrijheid het struikelblok. 

De Sovjetrepubliek kon ook moeilijk tegenstemmen omdat in de grondwet 

van 1936 een aantal individuele rechten waren opgenomen, die overeenstem-

den met de Universa! Declaration of Human Rights. Elke sovjetburger heeft het 

recht op vrijheid van woord, godsdienstvrijheid, vrijheid van verenigig en ver-

gadering, demonstratievrijheid en het briefgeheim wordt hem gegarandeerd. 

Dit zijn echter papieren rechten want geen sovjetburger heeft de mogelijkheid 

zich, bij inbreuk op een of meer van deze rechten, tot de rechter te wenden. 
De rechten gelden alleen voor hen die ze niet nodig hebben. In alle opzichten 

gaat de vergelijking met de inquisitie op. Beide gaan uit van de veronder-
stelling dat het geloof in de wil verankerd is. De ketter of de dissident wil 

verkeerd geloven, misleid door heterodoxe ideeën, resp. door kapitalistische 

invloeden. Het is, gezien vanuit het communistisch regiem dan ook niet louter 

een tactische zaak dat dissidenten in psychiatrische klinieken worden behan-

deld. Hun geest is blijkbaar ziek omdat zij kritiek uiten op het regiem. 
Op 4 november 1950 tekenden België, Denemarken, West-Duitsland, Frankrijk, 

Groot-Britannië, Griekenland, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noor-

wegen, het Saargebied, Turkije, IJsland en Zweden te Rome een conventie, 

waarbij deze landen zich verbonden de naleving van de rechten van de mens, 
die in de Universa] Declaration waren genoemd, te bevorderen. Ik hoef de 

proceduren hier niet te noemen, dit artikel geeft geen formele informatie. Het 
is voldoende te vermelden dat er instanties zijn — o.a. het Europese Hof voor 
de Rechten van de Mens, die bindende uitspraken kunnen doen wanneer er 

inbreuk op één of meer rechten is gemaakt. Een grote stap vooruit werd gezet 
toen het individuele klachtrecht werd aanvaard. 

Behalve door het onvermoeide werken van een organisatie als Amnesty 
International die zich inspant om politieke gevangenen die geen geweld ge-
bruikt hebben vrij te krijgen, leeft de idee van de rechten niet intens en is de 

inspirerende kracht niet groot .1k tracht hiervoor een verklaring te vinden. 

De sociaal-psycholoog Erich Fromm schreef kort na de 2e Wereldoorlog een 
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boek The fear for freedom dat grote opgang maakte. Een van zijn stellingen is 
dat de mens, te beginnen bij de Renaissance, wel bevrijd werd van tirannieke 
regeringen en Kerken, maar dat hij niet (meer) weet wat hij denkt, voelt en 
wil. Hij volgt anonieme gezagsinstanties en neemt een identiteit aan die niet 
de zijne is. Hij weet niet waartoe de zelfverwerkelijking moet leiden, weet 
geen raad met de vrijheid en werpt zich in de armen van hen, die voor hem 
kiezen. Nu is mijn bezwaar tegen boeken als De angst voor de vrijheid dat zij 
werken met oncontroleerbare generalisaties. En deze zijn niet falsifieerbaar. 
Een bewering als, de middeleeuwer voelde zich niet als individu en de maat-
schappelijke orde gaf hem een gevoel van veiligheid en vertrouwdheid, is een 
van die generalisaties. Voor wie gold dit? Voor de horige, de kloosterling, de 
koopman, de riddder, de student en zo ja, gold dat voor hen in gelijke mate? 

Een historicus kan met zulke abstracte algemeenheden niets beginnen. Het 
betrekkelijke waarheidsgehalte, dat zeker aanwezig is, verzandt in dergelijke 
generalisaties. Het protestantisme is de psychologische voorwaarde van het 
kapitalisme, is een andere stelling van Fromm. Ook het doperdom, het spiritua-
lisme, de mystiek, is men geneigd te vragen. En is het zo dat het lutheranisme 
en het calvinisme het individualisme — blijkbaar de voorwaarde van het 
kapitalisme — heeft gebracht? De stelling van Max Weber, die trouwens alleen 
het calvinisme noemde, heeft zoveel kritiek ondervonden dat een ongenuan-
ceerd gebruik niet verantwoord is. Ik moet nog een opmerking van fundamen-
tele kritiek maken. Fromm schrijft: „(...) Wij kunnen het ons niet permitteren 
ook maar één van de fundamentele verworvenheden der moderne demokratie 
te verliezen. En dat geldt zowel voor de elementaire voorwaarde van een 
vertegenwoordigend bestuur (...) als voor de rechten, die de grondwet aan 
iedere burger verzekert. (...)." Als het nu waar is dat de moderne mens een 
geheel vervreemd wezen is, vervreemd van zichzelf, van de natuur, van de 
godsdienst, van zijn werk waarom moet dan de demokratie, moeten de grond-
rechten dan blijven? Dan is de mens toch ook vervreemd van de demokratie, 
die gebaseerd is op het oordeelsvermogen van de burger? Onjuist acht ik ook 
Fromms stelling dat het recht om onze gedachten te uiten alleen betekenis 
heeft wanneer wij in staat zijn er eigen gedachten op na te houden. Neen, dat 
recht geeft de mogelijkheid eigen gedachten te ontwikkelen en zou de mens 
daartoe niet in staat zijn — wie heeft eigen gedachten? — dan is het recht 

van het vrije woord nog fundamenteel want het is beter gedachten van anderen 
vrij te kunnen uiten, dan monddood te zijn. Aan de analyses van Fromm hebben 
de honderdduizenden, die in de kampen en de gevangenissen van rechtse en 
linkse dictaturen zijn opgesloten bitter weinig. En het laatste punt van kritiek 
op Fromms boek. Het is de taak van de demokratische bestuurders om de ver-
worven vrijheid inhoud te geven, zegt Fromm. Neen, dat is de opgave van 
onderwijs en vorming, van Kerken en andere organisaties op het terrein van 
de levensovertuiging, van het vrije verenigingsleven en van de rekreatie. Wel 
kunnen en moeten vanzelfsprekend regeringen de genoemde organisaties de 
gelegenheid geven deze taak te vervullen, de inhoud geven zij echter niet. 
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Is er bij Fromm nog een, zij het wankel evenwicht tussen individu en collec-

tiviteit, bij de invloedrijke filosoof Herbert Marcuse is de schaal doorgeslagen 
naar de principiële anarchie die na de vernietiging van het kapitalisme de ware 
vrijheid zal brengen. Marcuse heeft na de 2e Wereldoorlog grote invloed ge-
kregen op een aanzienlijk gedeelte van de jonge intelligentsia in Amerika en 
Europa, voor wie het kapitalistische stelsel schuldig is aan alle misstanden van 
de samenleving en dan ook met wortel en tak moet uitgeroeid worden. 
De mensenrechten, de parlementaire demokratie — de garantie voor de ver-
draagzaamheid — zijn volgens Marcuse middelen waardoor het gehate stelsel 

zich handhaaft. Daardoor worden de mensen gemanipuleerd, opdat zij hun 
werkelijke belangen niet zien. Hij spreekt dan ook van een repressieve maat-
schappij, van een repressieve tolerantie. De vrijheid, vastgelegd in rechten, 
wordt een instrument om de knechtschap vrij te spreken. De weg naar een 

revolutionaire meerderheid moet dan ook met ondemokratische middelen vrij-
gemaakt worden. Geweld tegen het kwaad is geoorloofd, als de maatschappij 
het kwaad toelaat. Hoe de maatschappij er uit zal zien na de vernietiging van 
het kapitalisme en hoe die geleid zal worden valt niet concreet aan te geven, 
eerst zal het stelsel vernietigd moeten woren. Terreurakties die de vernietiging 
als doel hebben zijn geoorloofd. 
Voor iemand die dit utopische denken in wit en zwart niet kan volgen en 
enigszins historisch geschoold is dringt de vergelijking met het chiliastische, 
doperse avontuur in Munster in de 16e eeuw zich op. Ook daar een kleine min-
derheid die de waarheid wist, ook daar de vernietiging van allen die de komst 
van het duizendjarig rijk in de weg stonden. Het meest stuitend voor een nuch-
ter redenerend mens is Marcuses opvatting dat zijn zienswijze redelijk is. Voor 
zijn aanhangers werd de revolutie een zielsbehoefte, hun analyses werden 

kreten en de doeleinden heiligden de middelen die zij veroordeelden bij hun 
tegenstanders. Het is eenvoudig ondenkbaar dat deze revolutionairen hun 
agressie zouden afleggen als zij de overwinning hadden behaald. Ook Mar 
cuses stellingen zijn niet falsifieerbaar; men kan ze geloven of niet. Als hij 
stelt dat het doel van de tolerantie de waarheid is, dat regeringen het goede 
moeten nastreven — er zijn volgens hem rationele kriteria om dat vast te 
stellen — dat vrijheid van opvoeding en van wetenschap opgeheven dienen 

te worden, omdat zij misbruikt worden door de slechte machten dan is deze 
zienswijze mij vreemd. Wat voor de dogmatische fundamentalisten de duivel is 
is voor Marcuse c.s. het kapitalisme. Hoe het zij, noch door de denkbeelden 
van Fromm, noch door die van de marxistische neo-anarchisten, noch door de 
communisten, wordt de gedachte der mensenrechten versterkt. De klasse der 
onafhankelijke, van eigen waardigheid overtuigde mensen is tot een minimum 
geslonken en de meeste intellektuelen hebben door hun engagement hun kri-
tische instelling opgegeven. Als men daarbij voegt dat honger, armoede, anal-
fabetisme, diskriminatie, werkeloosheid, terreur van links en rechts grote ge-
deelten van de aarde in hun greep hebben, dan moet men wel een geboren 
optimist zijn, om te geloven dat de rechten van de mens binnen afzienbare tijd 
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gerealiseerd zullen worden. Geweld is geoorloofd en geboden tegen diktatuur, 
schept chaos waar demokratisch geregeerd wordt. Ik veroorloof mij een citaat 
uit een artikel van de Peruaan Mario Vargas Llosa, in het Spaanse tijdschrift 
Cambio 16 verschenen. „Het politieke geweld, door de publiciteit tot mythe 
verworden en bevrijd van ethische veroordeling, kan veel mensen een handje 
helpen. Het verleent gezelschap aan de eenzame, amuseert de verveelde, dient 
als schadevergoeding voor de gefrustreerde en is een geneesmiddel voor de 
neuroticus. Daar komt nog bij dat aangezien de technologie steeds meer dode-
lijke en gemakkelijk hanteerbare wapens verschaft de vernietigingskracht van 
het terrorisme onhoudbaar groeit. En dan wordt ook het denkbeeld logisch dat 
de mensenmaatschappij, tengevolge van het terrorisme, inderdaad ontaardt in 
datgene, wat de voorstanders van het politieke geweld al zeggen dat zij is: 
een jungle, een gekkenhuis of een hel. Voordat deze apocalyps zich inderdaad 
verwezenlijkt, zou het misschien toch wel de moeite waard zijn zich af te 
vragen, zoals Albert Camus en George Orwell destijds deden, of hun wille-
keurige politieke handelwijze die de ideeën boven het mensenleven stelt, wel 
aanvaardbaar is; en of het niet juist de middelen zijn die de doeleinden moeten 
heiligen." 

Onnoemelijk veel leed hebben tallozen in de loop der geschiedenis ondergaan 
omdat zij opgeofferd werden aan een dogma, een ideaal, aan de waarheid, aan 
de staat, aan een politieke ideologie, aan een abstractie. De gedachte der 
mensenrechten is de enig denkbare garantie dat de mensen niet misbruikt 
worden om een schitterende toekomst in de ogen der ongeduldigen, naderbij 
te brengen. Het is blijkbaar een zware opgave voor de mens om tot het inzicht 
te komen dat zij die anders denken over zaken van levensovertuiging of poli-

tiek niet dom of slecht behoeven te zijn. En het is blijkbaar een nog moeilijker 
opgave om in te zien dat de mensen, verschillend in capaciteiten en denk-

beelden, het recht moeten hebben te leven zoals zij willen. 
H. Bonger 
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REKENSCHAP EN DE STICHTING SOCRATES 

Eén van de aktiviteiten van de Stichting Socrates is de uitgave van het tijdschrift  
Rekenschap. Maar de Stichting Socrates doet meer: zij organiseert symposia' 
studiedagen, studiegroepen en bijzondere leerstoelen aan universiteiten en hoge-
scholen. Kortom: alles wat de verdieping van het moderne humanisme kar/  
dienen. 

Als werkstichting van het Humanistisch Verbond is de stichting financieel grotendeels  
afhankelijk van het HV. Maar wist U dat U het werk van 'Socrates' ook rechtstreeks  
kunt steunen? 
Dat kan op drie manieren: 
a. door eenmalige giften op giro 58.22.93 t. n. v. Stichting Socrates te Utrecht, 
b. door donateur te worden van de bijzondere leerstoelen voor tenminste f 35,— per 

jaar, 
c. door kontribuant te worden van de Stichting Socrates voor tenminste f 17,50 Per 

jaar. 
Al deze bedragen zijn als giften fiskaal aftrekbaar. Als U donateur en/of kontribuant  
wil worden, kunt U zich opgeven bij: Stichting Socrates, Postbus 114, 3500 AC Utrecht.  

JUBILEUM-AAN liEDING 

Ter gelegenheid van het dertigjarig bestaan van Rekenschap kunnen de abonnees, 
donateurs en kontribuanten profiteren van een bijzonder aanbod om voordelig 
in het bezit te komen van drie aktuele HV-uitgaven: 

1. IN STAAT VAN BESEF, opstellen van P. Spigt (zie ook hiernaast), van f 19,50 
voor f 10,00 (incl. verzendkosten) 

2. GESCHIEDENIS VAN HET HUMANISME IN NEDERLAND, door A. Con-
standse, van f 19,50 voor f 10,00 (incl. verzendkosten) 

3. DE RELATIE LEVENSOVERTUIGING, ETHIEK EN POLITIEK, dokumen-
tatiekahier, van f 15,00 voor f 7,50 (incl. verzendkosten) 

Bestellen: Maak het verschuldigde bedrag over op giro 58.22.93 t.n.v. Stichting 
Socrates te Utrecht en vermeld duidelijk wat gewenst wordt; vermeld ook: "jubi-

leum-aanbieding". Het boek wordt U dan onmiddellijk toegezonden. 

Extra korting: Bij bestelling van alle drie boeken krijgt U nog eens f 2,50 extra 
korting: U betaalt in totaal slechts! 25,00. 

Deze aanbieding blijft geldig tot 1 maart 1984. 
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Een selektie uit de meer dan 30 jaar durende publicistische aktiviteit 
van P. Spigt. 

„Tegenover de godsgelovige opinie, dat wij in staat van genade 
zouden verkeren stelt de titel van dit boek de humanistische visie: 
dat wij ons in staat van besef bevinden. Niet verlost door een opper-
wezen, niet bestemd tot een hemels heil - maar gesteld door een 
opgave in deze wereld onder deze mensen, begiftigd met een oorde-
lend besef." 

IN STAAT VAN BESEF, 160 pagina's, ingenaaid en gebonden, gou-
dopdruk op linnen omslag 
Winkelprijs: f 29,50 
Rechtstreeks besteld bij Humanistisch Verbond: f 19,50 (plus f 4,-
verzendkosten). 
Prijs voor abonnees van REKENSCHAP (ook zij die zich nu opgeven): 
f 15,50 (plus f 4,- verzendkosten) 
Hoe bestellen? 
Maak per gewenst boek f 19,50 + f 4,- = f 23,50 over op giro 58 t.n.v. 
Humanistische Pers te Utrecht, onder vermelding „In Staat Van Be-
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