
De onbiAkkellblig van de democratie 
on Oost-Europa 

Het klinkt ironisch om over de democratisering van de Oost-Europese landen 
te spreken in een periode waarin anti-democratische krachten weer overal 

schijnen te zegevieren. In Tsjechoslowakije hebben de Sovjet-tanks een einde 

gemaakt aan een proces dat, voor het eerst in de geschiedenis, de wereld 

zou hebben getoond hoe een democratisch socialisme in praktijk gebracht 

kon worden. Het fiasco van het stalinisme in Tsjechoslowakije heeft de meest 

conservatieve bureaucratische krachten dermate verontrust dat er een inter-
nationale Heilige Alliantie van de bureaucratie werd gesloten. Hiermede werd 

niet alleen gewelddadig ingrijpen in één geval gerechtvaardigd, maar er is 

sedertdien een geheel nieuwe theorie van collectief oppergezag ontwikkeld 

om al dergelijke interventies in de toekomst goed te praten. Deze mobilisatie 

van de bureaucratie, gevolgd door de versterking van de sociale positie en 
de invloed van de militaire leiders zal er ongetwijfeld voor zorgen dat er 

niets aan de huidige politieke structuren verandert en alle werkelijk 

democratische hervormingen voor onbepaalde tijd worden uitgesteld. De 
vraag is nu: „wat bedoelen wij met dat uitstellen van democratische ver-
anderingen". Wij impliceren hiermee dat socialisme democratisch moet zijn. 
Maar wat zijn de theoretische en practische redenen voor deze overtuiging? 
Hiermee zijn we bij de kern van het probleem gekomen. In de eerste plaats 

zou ik willen aantonen dat voor Marx socialisme en democratie onafschei-
delijk verbonden waren, in de tweede plaats dat alle bestaande na-kapitalis-
tische samenlevingen het democratisch socialisme slechts in beperkte mate 

zullen kunnen bereiken, tenzij het politieke en economische monopolie van 

de bureaucratie wordt afgeschaft, en ten derde wat de historische mogelijk-
heden en de praktijken zijn van de bureaucratisering in de Europese samen-
levingen van vandaag. 

In tegenstelling tot veel van zijn huidige volgelingen die het socialisme 
reduceren tot een systeem waarbij de productiemiddelen het eigendom zijn 
van de staat, en dat verder gekenmerkt wordt door geleide economie en 
het opvoeren van de productie, zag Marx het socialisme slechts als een 
fase in het proces van radicale vrijmaking van de mens. Hij sprak over de 
overname van de politieke macht door georganiseerde arbeiders als slechts 

„het begin", als alleen maar een episode in het proces van afschaffing van 
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alle bestaande maatschappelijke verhoudingen. Er waren twee fundamentele 

kwaden in de bestaande maatschappij die afgeschaft moesten worden. Het 

ene is vervreemde arbeid en het andere de politieke vervreemding. In beide 

gevallen is inzicht in het begrip „praxis" voorondersteld, dat fundamentele 

begrip dat door het marxistisch humanisme gehanteerd wordt: de mens is 

in essentie een wezen van praxis. In de economische sfeer wordt praxis of 

de werkelijk menselijke productie gekenmerkt door de volgende punten: het 

is een menselijke activiteit waarbij a) de mens zijn diverse potentiële moge-
lijkheden objectiveert en zijn persoonlijkheid onmiddellijk ervaart als een 

objectieve, waargenomen kracht; b) die voorziet in de behoeften van andere 

menselijke individuen en die als middelaar fungeert tussen de mens en 
andere mensen doordat het product ervan hun levens verrijkt en c) die 
volgens de „wet van de schoonheid" een creatie is en dus een intrinsieke 

en niet slechts een instrumentele waarde heeft. 

„Vervreemde arbeid" is werk dat deze kwaliteiten mist, een gedwongen 
routinewerk dat van de mens een machineonderdeel maakt, dat geen 
esthetische kwaliteiten bezit, dat in de markt slechts meetelt als een be-

paalde hoeveelheid lichamelijke energie. 
Voor ieder die Marx ernstig heeft bestudeerd, kan er geen twijfel over 

bestaan of vervreemde arbeid ooit uit de wereld is of zal worden geholpen 
door alleen maar de particulier te vervangen door de staat als eigenaar van 
de productiemidelen, of de bourgeoisie door een bureaucratie. Natuurlijk 

brengt de afschaffing van het privaatbezit van de productiemiddelen een 

belangrijke sociale verandering teweeg; het is een van de noodzakelijke 
voorwaarden van een radicale, kwalitatieve vrijmaking van de mens. Maar 
dan gebeurt er nog niet zoveel ten opzichte van die vervreemding als ook 
niet alle sociale structuren worden afgeschaft, die het een bepaalde sociale 

groep mogelijk maken naar willekeur over arbeidskrachten te beschikken en 
zich een belangrijk deel van de winst toe te eigenen. Juist om deze reden 
kunnen wij stellen dat het afschaffen van uitbuiting en vervreemde arbeid 

niet mogelijk is zolang er nog enige bevoorrechte sociale groep is die een 
monopolie bezit op economisch of politiek terrein. Socialisme is niet mogelijk 

zonder economische en politieke democratie. De volgende etappe van de 

socialistische revolutie moet daarom de afschaffing zijn van iedere ver-
vreemde politieke macht. 

Het begrip politieke vervreemding bij Marx kan eveneens alleen maar juist 
geïnterpreteerd worden in verband met de categorie van de praxis. Politieke 

activiteit wordt een werkelijke praxis indien aan een aantal voorwaarden is 
voldaan. Ten eerste wordt de politieke praxis niet gevormd door het onder-

drukken van de ene mens door de andere, maar door de beheersing van de 
dingen dóór de mens. De dingen in de wereld van de mens zijn de producten 
van menselijke arbeid. De politieke praxis is dus in wezen een regelen en 
rationeel leiden van de sociale krachten die welbeschouwd les forces propres 
van de sociale mens zijn. Ten tweede wordt het criterium voor de waarde- 
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bepaling van de keuze tussen diverse alternatieven bij dit regelen en leiden 

misschien slechts gevormd door de bevrediging van authentieke en univer-

sele menselijke behoeften in al hun specifieke uitingsvormen in de gegeven 

historische omstandigheden. Ten derde: aangezien de onderdrukking van 

mensen niet het doel van de politieke praxis vormt en deze praxis een 

activiteit van universeel belang is, kan ieder mens daar deel aan hebben. 

Ten vierde: de politieke praxis staat niet apart van de andere soorten praxis. 

In tegenstelling tot vervreemde politieke activiteit behoeft zij geen ethische 

normen te schenden. Zij is gebaseerd op een filosofische opvatting van het 

wezen van de mens en de geschiedenis. Bovendien vooronderstelt zij een 

wetenschappelijke kennis van de werkelijke mogelijkheden in een gegeven 

historische situatie. Er zit ook een element in van spel, van een edele strijd, 

van kunst. En evenals elke andere vorm van kunst, heeft de kunst van de 

politiek esthetische kwaliteiten; politiek creëren (in een toespraak, een 

debat, een verklaring) betekent onder meer: scheppen „in overeenstemming 

met de wetten van de schoonheid". Ten slotte: zulk een politieke activiteit 

zonder onderdrukking, zonder angst, klinkt buitengewoon aantrekkelijk. In 

plaats van een loos formalistisch ritueel waarin men zich verliest, wordt het 

een van de essentiële sociale behoeften. Wanneer een individu aan een 

dergelijke activiteit deelneemt ontwikkelt hij een belangrijke dimensie van 

zijn sociale wezen en krijgt genoeg ruimte om vele van zijn potentiële be-

kwaamheden uit te drukken en te bewijzen dat hij een begaafde, krachtige 

en creatieve persoonlijkheid met verbeeldingskracht is. 

De marxistische opvatting van politieke praxis is geen utopisch ideaal. Ieder-

een die in de gelegenheid is geweest deel te nemen aan een werkelijk pro-

gressieve sociale beweging heeft dit van zeer nabij ervaren. Ik heb dit zelf 

ondervonden tijdens de eerste paar jaar van de Joegoslavische socialistische 

revolutie. Poolse en Hongaarse arbeiders, schrijvers, studenten in october 

1956, Franse studenten en arbeiders in mei 1968 hebben stellig ervaren, 

althans voor een korte tijd, wat politiek kan betekenen als het om iets reëels 

gaat en niet louter een machtsstrijd is en een manipuleren van mensen. 

Natuurlijk kan de politieke praxis van alledag in een vrije maatschappij niet 

voortdurend vergezeld gaan van het massale enthousiasme dat zo typisch 

is voor korte revolutionaire perioden. Maar ons leven zou ontegenzeggelijk 

veel vrijer, redelijker, creatiever en menselijker zijn in een wereld die niet 

door bruut geweld wordt beheerst. 
De politiek wordt de prooi van vervreemding zodra de instellingen en orga-

nisaties die de mensen hebben gesticht als middel voor het regelen en leiden 

van sociale processen hun over het hoofd groeien, een doel op zichzelf 

worden en in onbekende, blinde krachten veranderen die hen tot willoze 

slaven kunnen maken. 

Het is niet van wezenlijk belang of de nieuwe machthebbers die met ver-

vreemde politieke instellingen blijven zitten (regeringsapparaat, partij-organi- 
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saties, vakverenigingen), zich in het verleden al of niet verdienstelijk hebben 
gemaakt. Evenmin is het van belang of zij met de toestemming en de steun 
van het volk regeren of de wil van het volk volledig negeren. Deze tegen-

stellingen doen alleen ter zake in verband met de mate waarin politieke 
vervreemding heeft plaats gevonden. Maar het verschijnsel vervreemding 

treedt reeds op zodra er een scherpe scheidslijn loopt tussen degenen die 

voortdurend en beroepsmatig politieke subjecten zijn en die zich het mono-
polie hebben toegeëigend op alle kritieke beslissingen, en degenen die altijd 

politieke objecten blijven, die alleen maar moeten instemmen met de ge-

nomen beslissingen en zich daar overeenkomstig mee dienen te gedragen. 
Onder dergelijke omstandigheden wordt de politiek een vervreemde activiteit 

die gekenmerkt wordt door de volgende aspecten. De gewone burger wordt 
min of meer in een ding veranderd, hij heeft geen enkele invloed op de loop 

der gebeurtenissen. Vandaar zijn gevoel van machteloosheid, zijn apathie en 

passiviteit. Het criterium voor waardebepaling en keuze wordt gevormd door 

de speciale behoeften en belangen van een (speciaal) gepriviligeerde sociale 
groep. De hoofdmotieven voor politieke activiteit zijn enerzijds de zucht naar 
macht, de begeerte naar succes, naar maatschappelijke status, naar een 
hogere plaats in de politieke hiërarchie, en anderzijds angst en zorgen: 
iemands carrière hangt volkomen af van hoe er in machtige politieke instel-

lingen over hem wordt gedacht. 

Echte politieke activiteit vindt plaats achter gesloten deuren. De soort poli-

tieke manifestaties waaraan de gewone man geacht wordt deel te nemen 
zijn min of meer façade, formalistische, zinloze rituelen die nauwelijks iets 

te maken hebben met de werkelijke gang van zaken. De soort politiek die 
voornamelijk de belangen van een speciale sociale groep behartigt, zal uit 
de aard der zaak geïsoleerd zijn van andere vormen van praxis, van alle 

daaraan verbonden universele aspecten. Een dergelijke politieke activiteit 
schiet tekort in creativiteit en aantrekkelijkheid; er wordt niet in een van 

de wezenlijke behoeften van ieder mens voorzien. Men moet wel een ge-
spleten persoonlijkheid zijn om macht te kunnen veroveren en te behouden. 

Anderzijds, het trouw en gehoorzaam volgen van een politieke leider of 
organisatie leidt onder deze omstandigheden tot een duidelijke regressie 

en depersonalisatie van het individu. 

Dat is de reden waarom de begrippen politiek en staat zo uiterst belangrijk 
zijn voor Marx. Ze bevatten een negatief moment. Politiek mag niet een 

affaire voor beroepsmensen blijven, de staat mag geen dwangorgaan blijven 

of om de definitie van Max Weber te gebruiken: „een verhouding waarin 
de ene mens de ander onderdrukt die is gebaseerd op wettige middelen 

van geweld" (Politik als Beruf, 1919). Een werkelijk klassenloze maatschappij 
zonder onderdrukking en uitbuiting is niet mogelijk zolang een bepaalde 

groep mensen beroepsmatig verantwoordelijk is voor het nemen van be-

sluiten en de macht heeft deze besluiten te doen uitvoeren. Dit betekent 

geenszins dat er in een bepaalde fase van het proces van radicale sociale 
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hervormingen geen noodzaak zou bestaan voor een arbeidersstaat die kwan-

titatieve veranderingen van de bestaande sociale structuren moet doorvoeren. 
Maar Marx heeft uitdrukkelijk gezegd dat dit slechts een tijdelijke fase is 
en dat de nieuwe arbeidersstaat zichzelf moet beginnen op te heffen bijna 

op hetzelfde moment dat deze wordt gesticht. Lenin verdedigde en ontwik-
kelde dezelfde theorie in zijn Staat en Revolutie. Daar komt nog bij dat 

wanneer de politiek niet meer door beroepsmensen wordt bedreven, dat 

niet impliceert dat er geen behoefte zou blijven bestaan aan deskundigen 
op het gebied van administratie, specialisten in de economie, het recht, 

internationale betrekkingen, cultuur etc. 

Aan bureaucraten in deze zin zal steeds meer behoefte zijn naarmate de 

samenleving verbetert, integreert en ingewikkelder wordt. Maar zoals Marx 
zegt, moeten zij ondergeschikt zijn aan de lichamen van door arbeiders ge-

kozen vertegenwoordigers, moeten zij verantwoordelijk en vervangbaar zijn 

en mogen zij niet hoger gesalarieerd worden dan geschoolde arbeiders. 

Zo zijn economische en politieke bevrijding niet van elkaar te scheiden voor 
Marx: „Democratisering" betekent voor hem veel meer en iets dat funda-
menteel anders is dan een „democratische staat" die het individu vrijheid 

geeft van denken, spreken, publiceren, het recht op verkiezingen, op petitie, 

vergadering etc.; het betekent veel meer dan de mogelijkheid om verschei-

dene politieke partijen te hebben, die elkaar bestrijden en om de macht 

vechten. Hij zou stellig niet ontkend hebben dat de klassieke democratische 
vrijheden en rechten, hoe formeel ook, wezenlijke stappen vooruit vormen 

in het proces van de emancipatie van de mens, en hij zal evenmin enige 

reden hebben gehad te betwisten dat, onder soortgelijke omstandigheden, 

politieke pluraliteit verre te prefereren is boven de dictatuur van een partij. 
Maar de essentie van Marx' politieke denkbeelden is de opvatting dat elke 
staat en elke partij, als zodanig met hun onvermijdelijke bureaucratische 

organen aanleiding geeft tot politieke vervreemding. Ware democratie, waar-
lijk regeren door het volk volgens de opvattingen van Marx is zelfbestuur, 

zonder staatsdwang, zonder partijen, zonder beroepspolitici. 
In zijn Economische en Filosofische Manuscripten van 1844 had Marx zich 

nog geen duidelijke voorstelling gevormd van de wegen om de vervreemding 

te overwinnen. Hij stelde slechts een algemeen schema op voor een maat-

schappij waarin alle individuen zich vrij konden ontwikkelen en in staat 
waren zich als totale persoonlijkheden te verwezenlijken. De sociale ver-
houdingen zouden hierbij niet gekenmerkt worden door overheersing, jaloezie, 

concurrentie, uitbuiting of wederzijdse onverschilligheid maar door zelfbe-

wustzijn en zelfontplooiing door te voorzien in de behoeften van anderen 

en de verrijking van de individuele persoonlijkheid. 
In zijn Kritiek der Politieke Economie (1857-58) krijgt deze algemene schets 

een concrete historische dimensie. Nu stelt hij vast dat menselijke ver-

houdingen slechts verbeterd kunnen worden in een meer geavanceerde maat-

schappij, waarin de maatschappelijke verhoudingen, dankzij de vooruitgang 
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van wetenschap en techniek, reeds universeel zijn geworden. Slechts wan-
neer de mens niet meer direct door andere mensen wordt beheerst, maar 
door sociale wetten, zou het mogelijk zijn de voorwaarden voor het bestaan 

door een gezamenlijk sociaal bestuur te laten regelen. 

In Marx' latere werken, in Het kapitaal en in zijn ontleding van de ervaringen 

van de Parijse Commune namen zijn denkbeelden over zelfbestuur een veel 

vastere vorm aan. Vrijheid in de toekomstige maatschappij betekent dan in 

de eerste plaats dat het arbeidsproces en andere belangrijke sociale proces-
sen geregeld worden door de arbeiders zelf: er is geen speciale instelling 
of een beroep nodig om de algemene belangen van de gehele gemeenschap 
vast te stellen en te behartigen, en om te bemiddelen tussen individuele en 
speciale belangen van de arbeiderscollectiviteiten enerzijds en het algemeen 

belang anderzijds. Ten tweede, arbeiders moeten zich verenigen. Zelfbestuur 
is dus niet synoniem met atomisering en anarchie, het impliceert integratie 

en deze integratie moet vrij en vrijwillig zijn. Ten derde, het beheer en de 

regulering van sociale processen moet rationeel zijn en niet aan anonieme 
machten worden overgelaten. Zelfbestuur impliceert dus zowel de ontwik-
keling van wetenschap en cultuur als een duidelijk inzicht in onmiddellijke 
en ook verder gelegen ontwikkelingsdoeleinden. Ten vierde, Marx begreep 

zeer goed dat het soort zelfbestuur dat hij voor ogen had, slechts mogelijk 

was in een maatschappij met een betrekkelijk hoog technisch en materieel 

ontwikkelingsniveau. Maar wil iets ooit tot volledige ontwikkeling komen 

dan moet het beginnen met die ontwikkeling zodra er ook maar enige 

mogelijkheden aanwezig zijn. Daarom heeft Marx de ervaringen van de 

Parijse Commune zo ernstig bestudeerd; zijn bevindingen bleken van toe-

passing op de beweging van de arbeidersklasse. Ten vijfde, rekening hou-
dende met de voorwaarden waaronder alles in een samenleving geregeld en 
bestudeerd moet worden, geloofde Marx niet dat het allerbelangrijkste dat 
er te bereiken viel, het grootst mogelijke succes was of de grootst mogelijke 

efficiency en de grootst mogelijke materiële welvaart. Van hoeveel betekenis 

dit alles ook mocht zijn, hij was van mening dat het veel belangrijker was 

dat dit proces zich ontwikkelde onder voorwaarden die het beste pasten 

bij en de mens het meest waardig waren. 

De eerste socialistische revolutie vond niet plaats in de economisch en 

sociaal meest voortgeschreden kapitalistische landen, zoals Marx had ver-

wacht, maar daar waar de politieke macht van de bourgeoisie het zwakste 

was. Een land als de Sovjet Unie in 1922 — onderontwikkeld, in stukken 

uiteengevallen, verwoest, voornamelijk bevolkt door boeren en een arbeiders-
klasse waarvan de helft analfabeet was, met een lange voorgeschiedenis 

van tsaristisch despotisme en zonder democratische traditie, omgeven door 
vijanden, geplaatst tegenover de enorme opgave van industrialisatie en 

urbanisatie (hetgeen de doeleinden zijn van een bourgeois maatschappij) — 
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een dergelijke samenleving had geen kans op een democratische ontwik-

keling. Dat wil niet zeggen dat er onder Lenin geen ernstige pogingen zijn 

gedaan enkele fundamentele democratische hervormingen in te voeren: enige 

tijd lang zijn de sowjets echte organen van zelfbestuur geweest. In Lenins 

bolsjewistische partij heerste een veel sterker democratische geest dan later 

in enige communistische partij. 

Maar onder de gegeven omstandigheden was Lenin wel genoodzaakt zijn 

eigen uitspraken over de opheffing van de staat (in Staat en Revolutie) te 

vergeten. Bovendien moest hij het Rode Leger gebruiken om de opstand 

van de matrozen van Kroonstad te onderdrukken die in 1921 de vervulling 

eisten van zijn beloften: politieke vrijheid, alle macht aan de sowjets, het 

einde van de dictatuur van de bolsjewistische partij. 

Dat bureaucraten de zegevierende revolutionaire partij binnengedrongen 

waren en deze langzamerhand overgenomen zouden hebben, is niet het ge-

val. Het is de partij zelf die de bureaucratie heeft geschapen. Tijdens de 

laatste twee jaar van zijn leven heeft Lenin dit gevaar ingezien. Veel van zijn 

laatste artikelen zijn een tragisch protest tegen het buitengewoon snel voort-

schrijdende proces van bureaucratisering. Maar hij kon op geen enkele wijze 

dit proces stopzetten, en ook al was hij na 1924 blijven leven, dan had hij 

daartoe toch nooit de kans gehad. Het was dringend noodzakelijk op grote 

schaal te herstellen, op te bouwen, af te schaffen, te veranderen, te regelen 

en plannen te maken binnen het kader van de gehele maatschappij, en er 

bestond toen geen andere sociale macht die in staat was deze gigantische 

taak op zich te nemen dan de avant-garde van de zegevierende revolutionaire 

partij. En het was niet mogelijk deze taak uit te voeren volgens echt demo-

cratische methoden, zonder geweld. 

Wanneer een revolutionaire avant garde gedurende een lange periode bijna 

onbeperkte macht bezit, zich volledig identificeert met het socialisme, iedere 

kritiek onderdrukt, een nieuwe ideologie ontwikkelt die al haar praktijken 

rechtvaardigt en tegelijkertijd de suggestie wekt dat er nieuwe maatschap-

pelijke verhoudingen zijn ontstaan, ondergaan de opvattingen en de handel-

wijzen van deze nieuwe heersers natuurlijk een enorme verandering. Hun 

ascetisme en het puritanisme van de begindagen was al spoedig verdwenen 

en hun dynamische, critische, humanistische, revolutionaire opvattingen over 

de nieuwe maatschappij in wording werden in steeds groter mate vervangen 

door een statische, conservatieve, verontschuldigende benadering. In de 

twintiger- jaren raakte Lenins formule over het afsterven van de staat in 

vergetelheid; in de dertiger jaren ontwikkelde Stalin reeds zijn nieuwe quasi-

dialectische theorie: de staat moet versterkt worden ten einde haar op den 

duur te kunnen afschaffen. De partij was eerst middel, nu werd zij doel. 

In 1929 waren alle rivalen van Stalin: Trotzki, Zinowjev, Kamenjev, Boucharin, 

Pjatakov, Sokolnikov en de andere leiders van de october-revolutie uit hun 

machtsposities gestoten. De dictatuur van het proletariaat werd vervangen 

door de dictatuur van de partij, waar weer de dictatuur van een charismatisch 
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leider uit voortkwam. 
Toen er na de nederlaag van Nazi-Duitsland en haar bondgenoten in Oost-
Europa nieuwe volksdemocratieën werden gesticht, bestond er reeds één 

duidelijk en onbetwist standaardmodel van een socialistisch regime. Alle 
andere oosteuropese landen werden verondersteld dit als voorbeeld te 
nemen en te trachten dit zo dicht mogelijk te benaderen, ongeacht het niveau 

van hun economische, politieke en culturele ontwikkeling, waarin zij onderling 

soms zeer verschilden. 
Dit standaardmodel werd gekenmerkt door een bijna totaal gemis aan enige 
vorm van democratie (ondanks de mythe dat een socialistische democratie 

historisch gesproken de hoogste vorm van democratie is) en de eerste 
ernstige crisis waartoe het aanleiding gaf, vond plaats in 1948. De kwestie 
is niet, dat dit model voor Joegoslavië onbruikbaar was. Dat was het namelijk 

wel. Wij hebben toen een periode van centralisatie en administratieve re-

organisatie moeten doormaken. Wij hadden een partij die uit het oogpunt 

van discipline, ideologische eenheid, strikte hiërarchie en onvoorwaardelijke 
trouw aan haar leiding dichter bij de bolsjewistische partij stond dan enig 
andere communistische partij waar ter wereld ook. Haar oppermacht kon 

door geen enkele andere partij betwist worden: geen van de bourgeois partijen 

had een belangrijke rol gespeeld in het verzet, sommigen hadden zelf ge-

collaboreerd met de bezetters tegen de partizanen. 

Zij waren allemaal in discrediet geraakt en een terugkeer tot het vooroorlogse 

meerpartijensysteem was kennelijk onmogelijk. 

De conflicten in 1948 werden veroorzaakt door pogingen van de zijde van 

Sowjet Rusland om ons te onderwerpen, om zich rechtstreeks met onze 
zaken te bemoeien, om ook van ons land een satellietstaat te maken. Maar 
toen deze teleurstellende breuk eenmaal plaats had gevonden, moest er 

naar de verklaring worden gezocht van wat er allemaal was gebeurd. 

Nu brak een periode aan van koortsachtig kritisch herwaarderen van zowel 

de marxistische leer als de socialistische praxis. Men kwam ten slotte tot de 
conclusie dat Stalin het marxisme grondig gewijzigd en vervolgens verlaten 

had, dat in de Sowjet Unie de heerschappij van de arbeiderssowjets was 

vervangen door de heerschappij van de bureaucratie, geconcentreerd in 

reusachtige Partij- en Staatsorganen, dat de sociale en economische status 

van de arbeider niet wezenlijk was veranderd en dat het gehele systeem 

van starre, gedetailleerde richtlijnen een belemmering vormt voor de bevrij-

ding van de arbeidersklasse. 
Het resultaat van deze kritische analyse, waarmee tevens ons eigen stelsel 
werd bekritiseerd, was dat wij in 1950 begonnen zijn een nieuw, meer demo-

cratisch systeem op te bouwen. 
In sommige opzichten is dit nieuwe stelsel, een stelsel van zelfbestuur, zeer 

revolutionair en volkomen anders dan dat van de Sowjet Unie. In andere 

opzichten zijn wij halverwege gestopt en ondanks alle kleine verbeteringen 

en vorderingen, kan ons huidige systeem omschreven worden als een ge- 
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mengd stelsel waarin bureaucratie en zelfbestuur op een of andere manier 

naast elkaar kunnen bestaan. 

De belangrijkste democratische veranderingen waren de volgende. In alle 

fabrieken, mijnen, warenhuizen, collectieve boerderijen, scholen, wetenschap-
pelijke instellingen, uitgeversmaatschappijen en alle andere ondernemingen 

en instellingen, werden organen van zelfbestuur ingesteld, die bestonden uit 

daartoe gekozen werknemers. Deze raden vormen het hoogste gezag in de 

onderneming of instelling. Zij nemen alle beslissingen over het werk en alles 

wat daarmee samenhangt, over de betrekkingen met andere instellingen en 
over de verdeling van het inkomen. Zij kiezen de directeuren en kunnen 

deze vervangen als zij niet tevreden zijn over hun prestaties. Uit de totale 
inkomsten betalen zij belasting aan de staat, aan de republiek of aan het 

plaatselijke fonds voor algemene doeleinden. Zij beschikken over een groot 

gedeelte van de inkomsten (65-70 %) en sedert 1965 nemen zij niet alleen 

beslissingen over eenvoudige maar ook over zeer uitgebreide productie-

programma's. De arbeiderscollectiviteiten doen zaken op de vrije markt 
binnen het kader van de bestaande wetten en algemene economische regels. 

De levensstandaard van de arbeiders hangt af van hun succes op de markt. 

Wat de interne verdeling van de inkomsten betreft, wordt meestal het prin-
cipe toegepast van beloning naar de hoeveelheid en kwaliteit van het werk. 

Aangezien hier natuurlijk geen objectieve criteria voor bestaan, vormt dit 
voortdurend een punt van geschil en is men nooit tevreden. 

De staat heeft in wezen nog altijd een bureaucratische structuur, ook al 

zijn er bepaalde democratische hervormingen in aangebracht. De belangrijkste 
verandering is dat de staat de ondernemingen niet kan voorschrijven wat 
zij moeten produceren, tegen welke prijzen, waarheen geëxporteerd, waar-
vandaan geïmporteerd en op welke wijze zij hun inkomsten moeten verdelen. 
De staat mag zich niet mengen in het beleid van instellingen voor onderwijs, 

wetenschap of cultuur en heeft geen enkele invloed op de benoeming van 
hoogleraren, wetenschappelijke werkers enz. De staat geeft geen directieven 

'meer in de ouderwetse, administratieve zin; een aanwijzing kan alleen maar 

een richtlijn zijn in de verschillende mogelijkheden van ontwikkeling. De ver-

wezenlijking van doeleinden wordt niet bereikt door middel van directe 

politieke of administratieve maatregelen, maar met wetten en het economisch 

instrumentarium, bij voorbeeld: toewijzing van overheidsinvesteringen, cre-

dieten, wisselkoersen, douane-bepalingen, etc. De taak van de staat is dus 

het coordineren en veilig stellen van de prioriteiten, waarbij zij voornamelijk 

gebruik maakt van economische middelen. 

Een andere belangrijke stap in de richting van volledige democratisering is 
het aanzienlijk veranderde karakter van de gekozen wetgevende lichamen 

van de staat; zowel de federale assemblees als die van de republieken en 
plaatselijke gemeenschappen. In het Sowjet systeem bekleden de uitvoerende 
machtsorganen werkelijk een machtspositie in het staatsapparaat — zij fun-

geren als directe spreekbuis van het Politbureau van de partij, dat het 
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hoogste gezag uitoefent en de politiek bepaalt. In het Joegoslavische systeem 

zijn de uitvoerende raden betrekkelijk ondergeschikt aan de assemblees. Zij 

trachten nog steeds hun vroegere onafhankelijkheid te bewaren, zij ver-

wachten nog steeds dat de assemblees hun wetsvoorstellen zonder meer 

zullen goedkeuren en trekken zich nog vaak te weinig aan van kritiek uit 

de assemblees. Maar deze houding begint zich de laatste jaren wel enigszins 

te wijzigen. Het kost de uitvoerende lichamen steeds meer moeite hun zin 

door te zetten in de assemblees en de debatten daar worden steeds meer 

echte debatten waarin verschillende opvattingen en belangen tegen elkaar 

worden afgewogen. 
Dit alles valt te verklaren door drie belangrijke veranderingen. In de eerste 

plaats het nieuwe karakter van de Partij. De Partij oefent geen macht meer 

uit in de directe zin: zij schrijft ook niet meer bij elke concrete kwestie voor 

wat er gebeuren moet, maar zij geeft in grote lijnen het beleid aan. 

Vandaar dat de uitvoerende organen geen directe steun krijgen van het 

hoogste partijgezag en in een kwetsbare positie komen te staan ten opzichte 

van de desbetreffende assemblees. Dit is dan ook de reden waarom er in de 

assemblees werkelijke controversen kunnen bestaan tussen verschillende 

partijleden. 

Een tweede belangrijke verandering is dat de verkiezingen van de assem-

blees op meer democratische leest zijn geschoeid. Het is nu reeds mogelijk 

meer dan een candidaat te stellen, zelfs candidaten die niet de goedkeuring 

van de partijbazen wegdragen, en het resultaat van de verkiezingen staat 

niet van te voren reeds vast zoals onder het Sowjetregime. 

De derde verandering wordt gevormd door de eerste stappen die reeds 

zijn gedaan om bepaalde functies in de assemblees hun beroepsmatig karak-

ter te ontnemen. Federale assemblees en die van de republieken bestonden 

tot dusver uit een aantal raden, waarvan er slechts drie voornamelijk waren 

samengesteld uit politici die daar niet hun beroep van maken, maar naast 

hun werkkring af en toe de vergadering van hun raden bijwoonden. 

Deze raden zijn: De Economische Raad, de Raad voor Maatschappelijk Wel-

zijn en gezondheid en de Raad voor Cultuur en Onderwijs. Zonder hun toe-

stemming kon er niets beslist en geen wet worden aangenomen. 

Dit is natuurlijk pas een begin, maar deze veranderingen hebben een duidelijk 

structureel karakter; op den duur zal het hierdoor mogelijk zijn de staats-

organen te vervangen door centrale zelfbestuursorganen. 

Het politieke lichaam die ondanks allerlei vernieuwingen de bureaucratisering 

nog steeds in de hand werkt, is de Partij. Weliswaar verschilt zij wat aard 

en haar rol in de samenleving betreft zeer van die in andere oosteuropese 

landen. In Joegoslavië heeft de partij voornamelijk een ideologische macht 

en wil niet voortdurend gezaghebbend optreden. Slechts af en toe vraagt de 

Partij haar leden speciale taken uit te voeren, maar verder laat zij alles 

over aan het initiatief van de verschillende organen van zelfbestuur en de 

assemblees. Zelfs op ideologisch terrein gaat de Partij veel soepeler en 
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subtieler te werk dan in andere socialistische landen. Zij slaagt er in toezicht 
uit te oefenen op de massacommunicatiemiddelen zonder censuur, maar 
door middel van een zeer genuanceerd systeem van goed- en afkeuring, 

beloning en straf, bevordering en ontslag. De partij vermijdt zorgvuldig zich 

op het terrein van wetenschappen, cultuur en kunst te begeven, en geeft 

bijna onbeperkte vrijheid van onderzoek en experiment. Als bepaalde critische 

geluiden haar verontrusten, gaat de Partij zo min mogelijk over tot openbare 

veroordelingen in de welbekende stijl van de Sowjets in de jaren veertig en 

begin vijftig; zij geeft er de voorkeur aan mensen te isoleren door hen buiten 

het bereik van de massamedia te houden en slechts weinig materiële steun 
te verlenen. 

Wat de Joegoslavische Communistische partij tot een nieuw type communis-
tische politieke organisatie maakt, een overgangsvorm tussen het type van 

Lenins partij en het partijloze systeem van arbeidersorganisaties van Marx, 

is vooral haar programma; een programma van progressieve democratisering. 

waarbij de politiek aan de beroepssfeer wordt onttrokken en alle politieke 
instellingen die nog zijn overgebleven uit de klasse-maatschappij, waaronder 

zowel de Staat als de Partij zelf, successievelijk worden afgeschaft. Ander-

zijds vertoont de Joegoslavische Communistische Partij veel overeenkomst 

met andere communistische partijen in haar duidelijke aarzeling om dit 
programma in de praktijk te brengen. 

Als de oude revolutionaire garde haar leidende posities in de partij en het 

staatsapparaat wenst te behouden, moet zij praktijken handhaven die reeds 

lang impopulair zijn geworden en niet meer passen in het programma en de 

nieuwe leer. Deze praktijken bestaan uit het vasthouden aan een strikte 
hiërarchie, een voorkeur voor vroegere verdiensten en gehoorzaamheid boven 
capaciteiten en kennis, beloning van onvoorwaardelijke trouw met materiële 
voorrechten, demagogie, manipulatie van de massa, het vermijden van wer-

kelijk openbare meningsverschillen, bij gelegenheid demonstraties van vol-
komen eendracht ondanks bestaande conflicten, uiterste intolerantie tegen-

over elke openlijke critiek op de officiële partijpolitiek en tegelijkertijd een 

ongelooflijke tolerantie ten opzichte van afwijkingen van de communistische 

leer in de praktijk, enz. 

Gezien deze discrepantie tussen theorie en praktijk is het feit dat er in 

Joegoslavië maar één partij bestaat slechts van geringe betekenis. Voor het 

bereiken van een ware socialistische democratie zal er in Joegoslavië ten-
minste een verdere progressieve ontwikkeling moeten plaatsvinden tot een 
geintegreerd zelfbestuur en verdere omvorming van de Communistische 

Partij tot een puur ideologische macht — niet door het herleven van de 
vroegere bourgeois partijen die terecht een natuurlijke dood zijn gestorven. 
Na 1948 zijn er nog twee keerpunten in de geschiedenis van de oosteuropese 
socialistische landen geweest, namelijk de periode van 1953-1956 en 1968. 

De dood van Stalin in 1953 gaf de stoot tot een hele reeks van revolutionaire 

daden en gebeurtenissen: de staking van de politieke gevangenen in Vorkuta, 
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de arbeidersopstand in Oost Berlijn, de val van Beria en het onttronen van 

de geheime politie in de Sowjet Unie en Polen (waar Josef Sviatlo, de Poolse 

Beria, wegvluchtte en asiel vroeg in het Westen), een nieuwe politiek in 
Hongarije gedurende de zomer van 1953 die tot uiting kwam in de benoeming 

van Imre Nagy tot president, groeiende kritiek op het Stalinisme in de Poolse 

en Hongaarse pers van de kant van studenten en schrijvers als Jan Kott, 

Adam Wazyk en Leszek Kolakowski in Polen. Tibor Déry, Gyula Hay en 
andere leden uit de Pet&ykring van Hongarije, de beroemde speech van 
Kroetsjew op het Twintigste Partijcongres, de rehabilitatie van Stalins slacht-
offers, de arbeidersopstand in Poznan, de terugkeer van Gomulka aan de 
macht en de tragische Hongaarse revolutie. 
De belangrijkste democratische verbeteringen in die tijd waren o.a. de op-
richting in Hongarije van een geheel net van arbeidersraden die als onmis-
kenbaar politieke instellingen openlijk de bureaucratie bestreden. 
In sommige opzichten was dit, evenals in Joegoslavië, weer een stap in de 
richting van zelfbestuur. Want het waren niet alleen arbeidersorganen in  
economische zin, maar zij hadden ook politieke macht en bovendien bewogen 

zij zich niet slechts op het beperkte terrein van de ondernemingen. Op 
14 november 1956 werd de centrale arbeidersraad van Groot-Budapest op-

gericht; het lag in de bedoeling op 21 november ook een nationale arbeiders-

raad in te stellen, maar dit werd verhinderd door het Sowjetleger. Desondanks 

heeft de Hongaarse arbeidersklasse de weg gewezen die iedere echte socia-

listische democratie dient in te slaan. 

Een ander belangrijk punt was dat Poolse en Hongaarse arbeiders en intel-

lectuelen in 1956 allerlei eisen begonnen te stellen zoals: politiek zonder 

geheimzinnigheid, zonder diplomatie, demagogie, halve waarheden en leugens, 
zonder gemanipuleer door „apparatchiks". Zij wilden politieke conflicten in 

het openbaar laten uitvechten, zij verlangden waarheid, zij verlangden het 

recht om vertegenwoordigers te kiezen in wie zij vertrouwen stelden en 

die zij eerlijk en kundig genoeg achtten om hun belangen naar voren te 
brengen en te verdedigen, hoe een of ander partijcomité ook over hen 

dacht. 
De Tsjechoslovaakse crisis van 1968 komt in wezen weer voort uit het conflict 

tussen bureaucratie en socialistische democratie. Zelfs al bezat het socialis-

tische regime van de Sowjet Unie in de dertiger jaren bepaalde verdienste-

lijke kanten in de omstandigheden van toen, was het zinloos en volkomen 

onhistorisch dit systeem op te leggen aan een technologisch en cultureel hoog 

ontwikkelde samenleving die reeds tussen de twee wereldoorlogen een van 

de meest democratische politieke regimes van de wereld bezat. Een lange, 
pijnlijke stilstand was hiervan het gevolg. 

Begin 1968 waren diepgaande economische en politieke hervormingen niet 

meer te vermijden; de liberale fractie van de Tsjechische bureaucratie zag 

dat duidelijk in en gesteund door het enthousiasme van de arbeiders, stu-

denten en intellectuelen begon deze de oude stalinistische structuur af 
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te breken. 

Een belangrijke factor in Tsjechoslovakije was dat de arbeiders zelf politieke 
vrijheden opeisten, vooral persvrijheid, vrijheid van openbare meningsuiting 
en demonstraties. 

Aangezien de arbeiders politieke rijpheid bezaten en vanwege de bestaande 

democratische tradities, kon men in Tsjechoslovakije veel verder gaan dan 
enig ander socialistisch land: in de verwezenlijking van politieke pluralisatie, 
een meer-partijen systeem, in de afschaffing van het politieke monopolie 
van de communistische partij. 

In tegenstelling tot Joegoslavië, waar de terugkeer van de vooroorloogse 

politieke partijen een bundeling van alle anti-socialistische krachten zou be-

tekenen, heeft er in Tsjechoslovakije altijd een veelpartijen-systeem bestaan, 
in ieder geval formeel en zelfs in de ergste perioden van het stalinisme. 

Voor januari 1968 mochten deze partijen zich niet uitbreiden en nieuwe leden 

aannemen. Toen zij onder Dubeck weer toestemming kregen een normaal 
bestaan te leiden, was dat slechts een bewijs van kracht en zelfvertrouwen. 

Omgekeerd was de militaire interventie van de landen van het Warschau-
pact een uitdrukking van morele en politieke zwakheid, een teken van angst 

er niet in te kunnen slagen de steun van de arbeidersmassa te behouden 

in een normale democratische politieke strijd. De laatste tientallen jaren 

is wel gebleken dat elke poging tot radicale opheffing van de bureaucratie 

gefaald heeft. Het Joegoslavische systeem van zelfbestuur is de enige stap 

in de richting van een ware democratie die zich handhaaft en langzaam aan 

verder doordringt, maar die de bureaucratie nog steeds niet werkelijk in 

haar bestaan heeft aangetast. Men zou haast kunnen zeggen dat dit een 

uniek voorbeeld is van een wijze, nationale en zeer genuanceerde bureau-
cratische zelfkritiek. 

Wat zijn nu de mogelijkheden om de bureaucratie te niet te doen wanneer 

deze een ingewortelde instelling is? De krachten die tegen de bureaucratie 

rebelleren moeten rekening houden met de volgende moeilijkheden: 

Ten eerste kan de bureaucratie niet zomaar afgeschaft worden door middel 
van een wet, zoals bij voorbeeld de productiemiddelen werden genationali-

seerd. Er zou weer een geheel nieuw democratisch beleidssysteem moeten 

worden opgebouwd. Bovendien heeft de moderne maatschappij behoefte aan 
bepaalde professionele groepen die de bureaucratie vormen (deskundigen, 

efficiente administrateurs enz.). 
In de tweede plaats kan de bureaucratie niet met geweld worden afgeschaft, 

want in tegenstelling tot de heersende klasse in een kapitalistische maat-

schappij heeft de bureaucratie de machtsmiddelen geheel in handen. 
Verder heeft de bureaucratie het bijna absoluut monopolie van de massa-

communicatiemiddelen en slaagt er vaak in haar ware aard te verbergen en 
zich voor te doen als het enige voorwerp van historische vooruitgang. Daar-

door is het buitengewoon moeilijk welke anti-bureaucratische actie dan ook 

een strikt revolutionair karakter te geven. Zo'n actie wordt direct zeer aan- 
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trekkelijk voor alle oppositionele en contra-revolutionaire krachten. Hier komt 
nog bij dat in een maatschappij die nog niet voldoende ontwikkeld, georgani-

seerd en geïntegreerd is, iedere verandering van regime slechts de ver-
vanging betekent van een bureaucratische groep door een andere. 

Hoe staan nu de kansen voor afschaffing van de bureaucratie? De ontwik-

keling van de moderne maatschappij ondermijnt de bureaucratie veel sneller 

en radicaler dan dat het geval was met de bourgeoisie. De moderne eco-
nomie vereist integratie in grote systemen en het neerhalen van kunstmatige 
barrières. Een groot aantal ambtenaren moet nu vervangen worden door 
electronische computers. De primitieve analyses van weinig geschoolde 
„apparatchiks" moeten vervangen worden door critische wetenschappelijke 
analyses. Gezien het hoge percentage wetenschappelijk en cultureel ont-
wikkelde mensen die over veel vrije tijd beschikken, wordt het steeds minder 

nodig beleidskwesties door speciale beroepsmensen te laten behandelen. 
Onder deze omstandigheden zou de bureaucratie haar gezag slechts kunnen 
handhaven met bruut geweld of wanneer de revolutionaire krachten volkomen 
gedemoraliseerd zijn. Tegenwoordig is het echter niet mogelijk lange tijd met 
bruut geweld te heersen; Vietnam is daar een voorbeeld van. Wanneer de 
bureaucratie aan alle kanten en op allerlei manieren passief verzet zou 

ontmoeten, zou zij daar bijna niets tegen kunnen doen. Bovendien bestaat 

de bureaucratie bijna nooit uit een eensgezinde groep, maar is verdeeld 

in een min of meer starre, agressieve factie en een liberale die liever van 

allerlei soepele methoden gebruik maakt dan van geweld en dwangmaat-
regelen. 

Rationeel samenwerken van de producenten is volgens de eerste factie 
tegen het belang van de staat; volgens de liberalen juist gunstig voor de 

markt. 
Maar als er direct gevaar dreigt, stellen facties en de gehele bourgeoisie 

zich eensgezind op. In Tsjechoslovakije waren wij getuigen van een inter-
nationale, contra-revolutionaire, bureaucratische interventie die te vergelijken 
is met kapitalistische interventies van vroeger. 

In de beginfase van de strijd tegen de bureaucratie als het critisch sociaal 

zelfbewustzijn zich nog in statu nascendi bevindt, zijn de belangrijkste wa-

pens: waarheid, onvervaarde demystificatie van de bestaande maatschap-

pelijke verhoudingen, ontmythologisering van vergoddelijkte personen en in-

stellingen en vooral grote morele kracht. Wat ook niet uit het oog verloren 

mag worden is dat een bureaucratie soms lange tijd nadat de historische 

rechtvaardiging is vervallen, blijft voortbestaan omdat zij de actiefste pro-
gressieve elementen in de maatschappij geestelijk heeft weten te breken. 

In deze fase moet er een critische wetenschap komen, een nieuwe revolutio-
naire cultuur en een krachtige democratische publieke opinie. Maar er is 

vooral behoefte aan een nieuwe moraal van menselijke waardigheid, solidari-

teit, stoïcijnse volharding en geestelijke kracht in de strijd tegen een mate-

rieel sterkere macht. Al deze factoren samen kunnen een anti-bureaucratische 
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massabeweging van het gehele proletariaat op gang brengen. Bureaucraten 

en arbeiders zijn altijd in conflict met elkaar, al behoeft dat geen openlijke 

vormen aan te nemen, en wel om op zijn minst twee redenen: aangezien 

de bureaucratie zich zonder meer een groot deel van de meerwaarde toe-

eigent, die voortkomt uit onbetaalde arbeid. En omdat deze iedere werkelijk 

efficiente deelname van de arbeiders in het sociale beleidsproces verhindert. 

Wanneer zij zich bewust worden van de ware aard van hun maatschappelijke 

positie, wanneer zij zich van onwetendheid en ideologische vooroordelen 

hebben bevrijd, zullen de arbeiders afschaffing eisen van de resterende 

vormen van exploitatie en opheffing van al die maatschappelijke structuren 

die van hun eigen vertegenwoordigers vervreemde professionele gezagheb- 

bers maken. 

Een dergelijke radicale opheffing van de bureaucratie komt natuurlijk niet 

van de ene dag op de andere tot stand. Er is geen enkele garantie dat het 

zal gelukken — het is slechts een objectieve historische mogelijkheid, die 

alleen maar verwezenlijkt kan worden met enorme krachtsinspanning en 

misschien ten koste van enorm veel menselijk lijden. 

Maar er is geen alternatief als wij ooit willen leven in vrijheid, recht en 

waardigheid. 

Mihailo Markovic 

Mihailo Markovic nam deel aan de strijd om de bevrijding van Joegoslavië in 1941-1945 
voor hij zijn studie aan de universiteit van Belgrado begon. Studeerde af en vertrok 
naar Londen (University College) waar hij bij A. J. Ayer studeerde en zijn proefschrift 
„The concept of logic" publiceerde. Sinds 1955 doceert hij aan de Servische academie 
voor wetenschap en kunst. Schreef: „Formalisme in de huidige logica", enz. 



Er moet gevaren worden 

(Adam Schaff) 

De gebeurtenissen in Polen in maart 1968 — protestbeweging van de stu-
denten c.a. — hebben wel degelijk ook in de pers van het land zelf hun 

weerklank gevonden. Helaas is het effect van die weerklank maar gering. 

Artikelen en beschouwingen zijn vervat in een bijzondere taal, die alleen 
voor de meer ingewijden verstaanbaar is. En dit geldt niet voor Polen alleen. 
Het geldt voor alle landen, die een beperkte persvrijheid kennen. Laat ons 
echter hier dadelijk vaststellen dat „het" communisme hiervan niet de enige  
oorzaak is. De verdekte wijze van formuleren is ten nauwste verbonden 

met de bijzondere constellatie van die landen, een constellatie die duidelijk 
sociaal-politieke wortels in het verleden heeft. Op dit verleden wil ik hier 

nu niet verder ingaan dan met erop te wijzen dat het fenomeen van de 

intelligentsia nog steeds bestaat. Intussen maakt een en ander — en zelfs 

nadat de taalbarrière is genomen — dat een goed verstaan van die artikelen 

en beschouwingen voor ons niet zo eenvoudig is. Men wordt gedwongen 

heel nauwkeurig te lezen en het gelezene te „vertalen". 

Een beschouwing van de zijde der Poolse filosofen over de bovenvermelde 
gebeurtenissen — Trybuna Ludu, juni '68 — ademt dan ook de geest van 
diplomatie. Verleden en heden in — voornamelijk — de Poolse Volks-

republiek worden becritiseerd met een voortdurend accentueren van de grote 
waarden van het marxisme. Dit laatste wordt intussen ook zelf en in zijn 

belijders becritiseerd. Voor ons is het dan duidelijk dat men ook daar gaat 

beseffen dat het marxisme iets anders is dan een allesomvattende en alles-

verklarende wereldbeschouwing. 

Als eerste tekorten erkent men die van sociologische en psychologische  
aard, tekorten die samenhangen met het feit dat de vorderingen op deze 

terreinen sinds de vorige eeuw niet zijn „opgenomen". Om meer dan diplo-
matieke redenen alleen zien de Oosteuropese filosofen dit op geheel andere 

wijze dan de Westerse. Maar dit op zichzelf is van minder belang. Van groter 

gewicht is het toenemend relativerend vermogen van de beschouwers. En 

zonder overdrijving mag men stellen dat dit vermogen zijn begin vond in 
de figuur van Adam Schaff. 

Schaff noemt zichzelf een specialist in de filosofische antropologie. Wanneer 

men zijn beschouwingen van de laatste tien jaar leest, valt het op dat hij 

zich aanvankelijk weliswaar eerlijk en konsekwent maar dan toch duidelijk 
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aarzelend losmaakt van de ietwat gefossiliseerde Oosteuropese opvattingen 
over het marxisme. De tegenwerking, die hij ondervond, stamt dan ook niet 
uit die beginperiode. Echter al groter werden zijn stappen en de dragers 

van de gevestigde orde — kortademig en met stijve benen — kwamen niet 

mee, verzetten zich steeds meer. Een dergelijk verzet komt op kousevoeten: 

de betrokkene wordt tegengewerkt en geïsoleerd. Dat Schaff ondanks dit 

niet retireerde, pleit voor zijn integriteit en zijn moed. Let wel: hij is een 
marxist in hart en nieren, maar dan een zonder de typische kenmerken die 

wij gemeenlijk toeschrijven aan de zogeheten belijders-des-geloofs. 
Adam Schaff is een humanist — niet in die zin dat hij lid zou zijn van een 
dusgenaamd verbond, maar een „mensbeschouwer", een man die het maat-
schappelijke en persoonlijke leven als van-en-door-de-mens beziet. 
Hij begon zijn uiteenzettingen met — hoe kon het anders? — critiek uit te 

oefenen op de Sartrese filosofie. Het — existentialistische — begrip van de 

vervreemding (van het individu) kende het marxisme wel degelijk, aldus 
Schaff, maar definiëerde dit anders, gaf het ook een andere plaats en ... 

heeft het begrip (plus het proces) verwaarloosd. Sterker nog: de marxisten 
beschouwden die zich manifesterende vervreemding als vijandelijk tegenover 

het marxisme, dat in en door de practische politiek dacht in massa's. Het 
individuele leven als uitgangspunt te beschouwen is wezensvreemd aan het 

marxisme. De verwaarlozing van de betekenis van de (individuele) mens 

in het maatschappelijke gebeuren acht Schaff, met Sartre, een historisch 

tekort van het marxisme. Het marxisme heeft zich eigenlijk niet echt bezig-

gehouden met: 1. de persoonlijke verantwoordelijkheid voor de eigen daden, 
ook in de politiek, in het bijzonder in situaties waarin diverse morele prin-
cipes in het geding zijn; 2. plaats en rol van het individu in de wereld. 
De existentialistische oplossing is onjuist — aldus Schaff — maar heeft de 
problemen gesteld. En eigenlijk: het leven zelf heeft het probleem van de 

vervreemding gesteld. 
Als opmerking in de kantlijn moet hier toch even vermeld dat Schaff een 

vergissing begaat door te menen dat niet reeds vóór Sartre een dergelijke 

probleemstelling bestond. Wij hoeven in dit verband alleen maar te wijzen 

op Reich c.s. 

Zag Schaff aanvankelijk (bijna) alles in een uiteenzetting tussen het marxisme 

en het Sartrese existentialisme, in 1966 bleek zijn visie verbreed en verdiept. 

Het ging — en gaat — hem dan om het integreren van de wetenschap om-
trent de mens. En tijdens een rede op het congres van de Internationale 

Sociologische Associatie deed hij een hem typerende uitspraak: de absolute 
waarheid is een proces zonder einde. En ook: het gaat om de gunstigste 

voorwaarden voor het menselijke geluk te scheppen en het menselijk be-
staan te transformeren tot iets dat in overeenstemming is met de ideële 

mens, dus: de werkelijke mens maken tot de ware mens. En: het allereerste 

doel is de mensen gelukkig te maken, hem geschikt te maken om gelukkig 

te zijn. Tot dergelijke uitspraken zouden de die-hards van het marxisme 
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— de kortzichtigen dus, de marx-gelovigen -- nooit kunnen komen. Schaff 
toont zich hier een moderne en nonconformistische antropoloog. 
Tijdens datzelfde congres verklaart hij voor het oprichten van instituten 
voor de wetenschap omtrent de mens te zijn, nationaal en internationaal, 
met gedetailleerde plannen, met een uitgelezen bezetting en goed gefinan-

cierd. Hij beklemtoont dat alle wetenschappen hierbij betrokken moeten 

worden, dus ook de meer empirisch gerichte. Hoewel Schaff dus een marxis-

tisch georiënteerd man blijft, is hij alleszins van mening dat contact op alle 
wetenschappelijk gebied met wie dan ook noodzakelijk is. En dit is, dunkt 
mij, iets waartoe maar al te veel westelijke onderzoekers nog lang niet zijn 

gekomen. 
Intussen had Schaff — met Kolakowski en anderen — de critische kijk op 
het marxisme versterkt. De laat ons zeggen officiëel-marxistische visie ver-
anderde echter nauwelijks, met name waar het opvattingen betrof inzake 

,,andere filosofische stelsels": de fenomenologie, het existentialisme, het 
neopositivisme, het pragmatisme. Doordat de studenten in staat waren de 
originele teksten te raadplegen, moesten zij wel vaststellen op welk een 
verwrongen wijze die „andere stelsels" werden weergegeven. Het vertrouwen  
in de officiële marxistische visie — deze vooral in zijn politieke context — 
nam snel af. Hierbij kwam nog, dat de studenten gewoonweg meer wisten 
dan talloze gezagsdragers/partijmensen. En van niet geringe betekenis was 

de omstandigheid, dat de afgestudeerden ondervonden dat zij na hun studie-

tijd nauwelijks iets konden „doen" met de door hen verworven kennis. De 

noodzakelijke veranderingen in het maatschappelijke patroon bleven uit, tot 

op zekere hoogte tengevolge van beleidsfouten van het regime. Deze over-

wegingen — naast nog andere — deden de studenten revolteren. Wij kennen 
ook de betreurenswaardige reactie van de gevestigde orde: de joden zijn 

hieraan schuldig. Bovendien komen er dan gezwollen uitspraken als: „Er 

kan geen twijfel over bestaan dat wij volledig onderlegd en ertoe uitgerust 
zijn om een wetenschappelijke kijk op de wereld te onderwijzen, om de 

grootse visie van de marxistische filosofie te bewijzen." En werden er tot 

nu toe negenennegentig docenten aan de universiteit van Warszawa ont-

slagen. En werd Rapacki om gezondheidsredenen ontslagen. En zo meer. 

Terug naar Adam Schaff. Wij mogen hem beschouwen als de „Urheber" van 

een nonconformistische marxistische levensvisie. Hij heeft vanzelfsprekend 

medestanders. Een van hen is Leszek Kolakowski, eveneens een professor 

in de filosofie. Hij is vooral bekend door zijn vele en veelsoortige essays 

(vide: „De mens zonder alternatief", Moussault, Amsterdam), waaruit blijkt, 

dat hij tendeert naar het humanisme. Nog anderen in deze richting — in dit 
vlak — zijn de mensen rondom het blad „Argumenty". Maar vooraf moet 

hier worden opgemerkt dat een humanistische beweging als bijvoorbeeld de 

Nederlandse in Polen ondenkbaar is. Om even marxistisch te redeneren: dat 
Westerse humanisme is een typisch product van een kapitalistische en bur-

gerlijke samenleving. Maar ook een andere wijze van redeneren is mogelijk: 
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de felle strijd tegen een allesoverheersende sociale positie van de kerk 
bestaat in Nederland niet en een wat „zachter" standpunt van de niet-gods-
dienstigen is hiervan het gevolg. 

In Polen is de macht van de kerk nog steeds dermate groot, dat een andere 
dan een gespannen verhouding niet mogelijk is. Vandaar een verbond als 

de „Associatie van vrijdenkers en atheïsten". Hierin treft men de a-politieke 

en semi-humanistische bestrijders van het geloof aan en ook de om partij-

politieke redenen geïnteresseerden — dus hen die de kerk als schadelijk 

voor de partij zien. Het blad „Argumenty" heeft blijk gegeven van een laat 
ons zeggen niet geborneerde wijze van beschouwen, dit in tegenstelling tot 
sommige andere bladen in die sfeer. In het nummer van 13 augustus 1968 

komt een artikel voor, „Marxistisch atheïsme", dat niet alleen tot goed begrip 
van de verhoudingen in Polen kan leiden, maar bovendien een zij het gedimd 

licht op de andere Oosteuropese landen werpt en — zeker niet zonder be-

lang — meehelpt onze eigen situatie eens vanuit een andere gezichtshoek 
te bezien. 

Laat ik volstaan met twee aanhalingen. 

De eerste: „Zodoende is de godsdienstige inspiratie van sociaal vooruit-
strevende opvattingen historisch bepaald. De beweging van de arbeiders-

priesters moet dan ook worden beschouwd als een uiting van verzet tegen 

de sociaal-politieke praktijk van de Kerk. Niet de afkeer van het systeem 

van een kapitalistische vorm van uitbuiting bracht die beweging tot leven, 

maar de bezorgdheid om de belangen van de Kerk, met name voor zijn 

wortels in de arbeidersklasse en zijn houding in de huidige wereld. Een 
critische beoordeling van de „werkelijke Kerk" ten behoeve van de „ideale 
Kerk" was het gevolg. In feite bewoog die critiek zich naderhand steeds 
meer in de richting van een veroordelen van de kapitalistische samenleving 

en een stimuleren van socialistische opvattingen." 

De tweede: „Het marxistische socialisme is niet beperkt tot een totale negatie 
van de godsdienst resp. tot een totaal waarderen ervan. Het is noch een 
burgerlijk atheïsme noch een burgerlijke vorm van vrijdenken. Het marxisme 

is voor een overwinnen van de godsdienst, maar dan een in dialectische zin. 

Een socialistische cultuur assimileert al die elementen van de godsdienst 

die in zijn zogenaamde mystificatie wezenlijk humanistische inhouden heeft. 
Dit perspectief van een socialistisch overwinnen van de godsdienst mag niet 

worden vergeten bij het noemen van de doeleinden van een sociale be-
weging en bij het definiëren van de filosofische inhoud van een niet-kerkelijke 
ideologie." 

Uit bovenstaande aanhalingen blijkt in de eerste plaats een vorm van vrij-
denkerij dan wel humanisme die in onze westerse wereld eigenlijk onbe. 

kend is. Bij ons bestaat er altijd het streven een a-politiek standpunt in te 
nemen of tenminste stellingname te vermijden. Dit acht — en wij wisten 

zulks reeds — het marxisme onmogelijk. Ten tweede blijkt het „mechaniek" 

van de oordeelsvorming volgens dit marxisme bijna altijd negatief en onbe- 
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wust van oorsprong te zijn en dan (eventueel) tot een bewuste stellingname 
tegen — bijvoorbeeld — het kapitalisme te leiden. Deze formulering op zich-

zelf duidt op een sociologische en psychologische vernieuwing van dat 

marxisme. De niet-marxistische verklaringen inzake bovengenoemde proces-

sen starten veelal in het zich bewust worden van de verwerpelijkheid van 

iets — bijvoorbeeld het kapitalisme. Terloops zij hier opgemerkt, dat de 

moderne sociologie een dergelijke motivering van het gedrag goeddeels 

ontkent. 
Ten derde blijkt uit de aanhalingen dat voor het — moderne — marxisme 
in het gehele complex van „godsdienstig" denken en voelen zoveel „alge-

mene" aspecten van het menselijk denken en voelen aanwezig zijn dat het 
niet mogelijk is die godsdienst weg te spoelen in de gootsteen. Dan toch 
moet er gespoeld worden, dat wil zeggen dat de componenten moeten 

worden gezuiverd van de benauwende invloeden van de godsdienst. Maar 

na zo'n reinigingsproces zal er van godsdienst geen sprake meer zijn. Waar-

mee gezegd dat godsdienst-zonder-god en religie-niet-godsdienst onbestaan-
bare begrippen zijn en dus niet te hanteren termen. 
Tussen het humanisme „hier" en „daar" bestaan dus duidelijke verschillen.  

Om met Schaff c.s. te spreken: dit kan (bijna) niet anders. Zo goed als de 

humanisten aan de andere zijde leven — = gekapseld zijn — in hun specifiek 

politieke samenleving, zo goed zijn dit de humanisten aan deze zijde. Er is 

echter een beduidend verschil. De humanisten daar zijn zich dit verschijnsel 

bewust, tot op vrij grote hoogte tenminste, de humanisten hier nauwelijks. 

„Onze" humanisten beseffen niet dat zij zijn ingesponnen in onze specifieke 
samenleving (economisch, moreel, sociaal, cultureel), laat staan dat zij weten 
in hoeverre zij geïnfecteerd zijn. 

Alleen reeds om bovengenoemde reden is een contact tussen beide sferen 
van groot belang voor ons. Dit laatste zou ik hier graag wensen te beklem-
tonen. Wij menen zo vaak — met een zeker recht, namelijk dat van onze 

overtuiging — dat wij de enige ware kruisvaarders zijn. Wij menen de wijs-
heid in pacht te hebben, zelfs al zeggen wij dat dit niet zo is. Onze samen-

leving is wat al te vanzelfsprekend voor ons. Dat ik van deze „ons" zelf deel 

uitmaak, ervoer ik tijdens het lezen van een Pools geschiedenisboek voor 

de middelbare scholen. Onder veel meer werd hierin onze tachtigjarige 

oorlog behandeld. Afgezien van een hier en daar overtrokken wijze van 

voorstellen werkte de wijze van doorlichten van „onze" heldhaftige strijd 

en van „onze" grote Gouden Eeuw als een schok, zelfs op mij die nooit zo 
overtuigd was van die grootsheid in ons vaderlands bestaan. Om er hier 
maar iets van te zeggen: het is toch merkwaardig dat wij — in dit geval 
de gemiddelde Nederlander — altijd lezen over de gedragingen van de 
adel en van de kooplieden en eigenlijk nooit over de gewone mensen. Ster- 
ker nog, wij weten van die gewone mensen niets af. Om het enigszins 

marxistisch te zeggen: onze geschiedenis is de geschiedenis van onze 

heersers. De overheersten hebben nooit bestaan. 
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Er is dus veel te zeggen voor een contact tussen West en Oost inzake het 
humanisme. Hoe een dergelijk contact er uit moet zien, valt moeilijk te 

zeggen. In eerste instantie moet er wederzijds op geduldige wijze worden 
geluisterd ten einde gewaar te worden wat de ander bedoelt. Dit luisteren 

betekent, practisch gezien, kennisnemen van elkaars geschriften, gevolgd 

door voornamelijk „schriftuurlijk" maar stellig ook mondeling critiseren. En 

hierbij mogen wij van onze kant niet al te tolerant zijn. Ik bedoel hiermee 

dat de vonken er moeten afvliegen. Een al te nadrukkelijk aangehouden 
tolerantie werkt stagnerend. Oprechtheid is hier de maat van alle dingen. 
Wij mogen hopen en veronderstellen dat de humanisten gindserzijds niet 
al te veel hinder zullen hebben van hun diplomatieke wijze van formuleren. 
Hiermee is bedoeld, dat hun bijna tot een karaktertrek geworden diplomatiek 
verpakken van de problemen vaak leidt tot duisterheid van zegging. Deze 
diplomatie hebben zij, helaas, nog maar al te vaak van node. Het boven-

bedoelde contact zou hun in dit verband van nut kunnen zijn. Zij — de 
humanisten daar — worden door hun politici met scheve ogen bekeken. 
Een soortgelijke situatie, zij het van minder riskante aard, kennen wij in onze 
contreien: humanisten hier die spreken met de „andere" kant maken zich 

in de ogen van velerlei lieden verdacht. 
De Westelijke humanisten moeten zich er wel van bewust zijn, dat een 

contact als hierboven aangeduid aan bepaalde voorwaarden moet voldoen. 
De belangrijkste is, dacht ik, een grotere geestelijke bewegelijkheid en de 

hiermee samenhangende moed om vertrouwde en — maar al te — oude 

schuiten in de stroom te brengen. Deze schuiten moeten vernieuwd en 

misschien zelfs ten dele door geheel nieuwe vervangen worden. Van handen-
wringende, schreeuwende en zelfs scheldende lieden op de oevers moeten 

zij zich niets aantrekken. Er moet gevaren worden. 
Pszisko Jacobs 



De ontwikkeling van de democraUe 
in West-Europa 

Het was niet louter een retorisch aanloopje, toen ik bij de aanvang van 
mijn bijdrage tot onze discussie in Amersfoort over de democratie in Oost-
en West-Europa verklaarde, dat de „ontwikkeling van de democratie in 
West-Europa" mij nogal wat hoofdbreken had gekost. Het beeld van die 

Westerse democratie is immers allerminst rooskleurig. Een enkele aanduiding 

is daarvoor voldoende. 
Wanneer een land als Frankrijk, toch min of meer bakermat van de Westerse 
democratie, nu reeds meer dan tien jaar lijdzaam het paternalistisch regime 

van generaal De Gaulle aanvaardt, is dat niet opwekkend. Het Franse volk 

is, gezien de houding van zijn ministers en parlementsleden en de uitslag 

van allerlei stemmingen, kennelijk teruggevallen in die „staat van aan zichzelf 

verschuldigde onmondigheid", waaruit Europa zich in de 18de eeuw volgens 

Immanuel Kant mede onder Franse leiding had bevrijd. Hiertegenover staat 

wel de felle mei-reactie van studenten en arbeiders van vorig jaar, met 

duidelijk democratische accenten, maar ook met elementen van allerlei soort 
manipulatie ook in revolutionaire kring. De houding van de Franse commu-

nistische partij was daarbij extra-onverkwikkelijk, maar overigens niet ver-
rassend gezien het feit, dat zij zich reeds lang heeft vastgebeten in een 

eigensoortige „dialektiek", die merkwaardig aangepast is via de directieven 
van Moskou aan de politieke kapriolen van De Gaulle. De „Humanité" was 

dan ook in het jongste verleden een van de weinige Franse bladen, die niet 
protesteerde tegen de Franse oplichters-praktijken jegens Israel. 

Over die andere „bakermat", Griekenland, kan men, althans in dit verband,

het best maar helemaal zwijgen, en met de rest van Zuid-Europa is het niet 

zo heel veel beter gesteld, al zijn er tekenen van hoopgevende onrust in 
Spanje en Portugal. Duitsland blijft, Oost en West, de image van een 
griezelkamer behouden, al is enig vertrouwen in de jongere generaties ge-

wettigd en geboden. En zelfs het zo bezadigde Engeland gaat onder „strains" 

en „pressures" gebukt, mede van buitenaf, die het Labourregime alle armslag 
en vigeur ontnemen. Rekenen we gemakshalve ook de Verenigde Staten tot 

West-Europa, dan maken achtergrond en hele atmosfeer van de Amerikaanse 

verkiezingen, met alle manifestaties van diepe sociale en raciale conflicten 
en hun gewelddadige uitbarstingen, van 's werelds Grootste Democratie ook 
al geen toonbeeld van politieke gezondheid. 
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Naar de „makro-verhoudingen" gezien is er in wereldverband duidelijk een 

verharding der tegenstellingen te constateren, waarbij een hervatting der 
atoom-bewapeningswedloop, vooral in verband met de afweer-raketten, 
geenszins denkbeeldig is. Al is de eerste stellingname van president Nixon 
in deze niet ongunstig, ook hierbij bestaat het gevaar van een „dialektiek", 
die in escalerende zin zou werken: de „havikken" spelen elkaar altijd in 

de kaart, ook in de Oost-West verhouding. Van de genoemde verharding 

zijn althans in het Oosten de symptomen duidelijk aanwezig, zowel in de 
satellietlanden als in Rusland zelf, waar militaire en ideologische ijzervreters 

alle oppositie in de kiem dreigen te smoren. 

Hier in Nederland, in onze „mikro-verhoudingen", bevindt de democratie zich 
ook weer eens in een kritische fase. Er is allereerst de beroering rond de 
onduidelijkheid en onzuiverheid der partijverhoudingen, gepaard aan min of 

meer krampachtige vernieuwingspogingen, die echter tot dusver alleen tot 
vermeerdering van partijen, groeperingen en tegenstellingen schijnen te 
leiden. Er is ongetwijfeld veel te zeggen voor een eenvoudiger, duidelijker 

articulatie van onze partijverhoudingen, maar het is zeer de vraag of dit via 
allerlei gekunstelde constructies, in kringen van politicologen en sociologen 

uitgedokterd, ooit zal gelukken. Er bestaat eerder het gevaar, dat door een 

hypertrofie van politiek-technokratische oplossingen en het gescherm met 
allerlei procedures betreffende „inspraak", „stembusaccoorden", „samen-

werkingsverbanden" etc. ons volk, toch al matig politiek geïnteresseerd, er 

helemaal genoeg van krijgt. Naar mijn mening maakt die partij bij ons volk 

een goede kans, die op korte termijn een in duidelijke alternatieven opge-
steld concreet politiek, sociaal en cultureel program presenteert, zodat de 
gewone man weet, wat hij eraan heeft. Dan kunnen de partij-technologen 

achteraf daarop hun kritische tanden stuk bijten. 
Er is een tweede verschijnsel in ons vaderlands politiek bedrijf: de beroering 

buiten de daarvoor bestemde kanalen; de politiek op straat met haar demon-
stratiedrift en haar excessen, zowel van de zijde der overheid als van die 

der betogers. Voorzover hierbij oprechte verontwaardiging en protest in het 

geding zijn, zit er voor ons ingeslapen volk stellig een nuttige kant aan. 

Na de lange jaren van apathie en skepsis is de heftigheid, waarmee de 

polemiek, veelal ten overstaan van het hele Nederlandse volk via de T.V. 
gevoerd wordt, een teken van herleving. En waar leven is, is hoop. 

Dit geldt temeer, waar de beroering veelal van de jongere generatie uitgaat, 
die met veel lawaai haar entree in de politieke arena viert. Waarbij overigens 

ook niet alles botertje tot de boórn is. Zo is het studentenverzet tegen aller-

lei paternalistische verhoudingen aan onze universiteiten een gezonde mani-

festatie van volwassenheid. Maar de tekenen van eenzijdigheid, van onver-

draagzaamheid, van emotionele exaltatie en regelrechte geestelijke terreur 

of dwingelandij zijn daarentegen met die pretentie van volwassenheid weer 

volkomen in strijd. Neigingen tot fanatisme, provocatie en veelal ook mani- 
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pulatie van de tegenpartij stellen de bestaande instellingen op een zware 

proef. Zoals de historie alreeds vaak vertoond heeft, zijn het dan vooral de 
tot tegemoetkoming geneigden, of het nu plaatselijke of universitaire autori- 

teiten zijn, die slachtoffer worden van de door- en dwarsdrijverij der fanatici. 
In het buitenland zijn de voorbeelden daarvan legio. Nog onlangs wees een 

bonafide Engels democratisch blad als de Manchester Guardian op de ge-

varen, in een brutale „confrontatie"-tactiek, zoals door een studentenknok-

ploeg in de Londense studentenwereld toegepast, opgesloten. 

„De exponenten van deze techniek zijn autokratisch, arrogant en „bul-
lying". Voor hen, die zich de geschiedenis herinneren, lijkt dit al te zeer 
op de weg naar totalitairisme. De studentenbeweging slaat dit gevaar 
momenteel te laag aan, maar het gevaar ligt in de reactie, die het in 
tegengestelde zin kan oproepen. De excessen van betrekkelijk kleine 
studentendemonstraties versterken de krachten van een autoritair streven 
ter rechterzijde... Een liberale democratie op te bouwen heeft eeuwen 
gekost. Haar te vernietigen kan een kwestie van enkele maanden zijn." 
(Manch. Guardian Weekly van 6-2-'69). 

Provocaties kunnen voor een democratie, die zich op straffe van verstarring 
voortdurend vernieuwen moet, een heilzame uitdaging zijn. Maar er is, be-

halve het gesignaleerde gevaar van de even overspannen reactie, dat van 

de overspannen verwachtingen, met diepgaande teleurstelling en een zware 
kater achteraf. 

Bij al die kreten om een verdere democratisering van alle aspecten van de 

samenleving wordt wel eens vergeten, dat democratie geen panacée voor 

alle maatschappelijke kwalen is en nog minder een directe toegang tot een 
of andere heilstaat verschaft. „Het mooiste meisje kan, zoals de Fransen 
zeggen, nu eenmaal niet meer geven dan het heeft": democratie is geen 
politiek of maatschappelijk ideaal op zichzelf, geen toekomstbeeld, zoals 

het socialisme of communisme, het anarchisme of een of andere christelijke 
gemeente kan bieden. Democratie is nogal nuchter een wijze van samen-

leven, het met elkaar regelen van geschillen, zoeken van oplossingen en het 

doen van zaken voor en door de hele samenleving of onderdelen daarvan. 

De meest algemene en eenvoudigste definitie van democratie is volgens mij 

deze, dat zij de wijze is, waarop volwassenen hun gemeenschappelijke zaken 

op vreedzame wijze regelen. Waarbij de term volwassenheid natuurlijk wel 

iets meer inhoudt dan enkel lichamelijke rijpheid. Er is enige reden om aan 

te nemen, dat die beide niet altijd in gelijke mate opgaan: men zou zelfs 

de stelling kunnen poneren, dat de momenteel duidelijk vervroegde lichame-
lijke volwassenheid geen duidelijke weerspiegeling vindt in sneller geeste-

lijke rijpheid. Toch is het die geestelijke rijpheid, die een zekere mate van 

wereldwijsheid, van „sophistication" inhoudt, met name het besef, dat de 
bomen niet regelrecht in de hemel groeien, in de Westerse wereld bijna een 

tweede natuur geworden en tevens een fundamentele voorwaarde voor het 
tunctioneren der democratische instellingen. 
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Als politiek stelsel, als bestuurssysteem in specifieke zin, behoeft de politieke 
democratie nog wel enige nadere aanduiding. Wanneer we het functioneren 
van de Westerse democratie en haar ontwikkeling en waardering nader 
onder het oog zien, kunnen we duidelijk drie aspecten of elementen onder-
scheiden: 

1 In een democratie bezit elk lid van de staatkundige gemeenschap be-
paalde vrijheden, vooral van persoonlijke en geestelijke aard, en een zekere 
mate van gelijkheid, althans voor de wet. — Dit is, wat ik zou willen noemen, 
het garantie- of liberale aspect. 
2 In een democratie hebben zoveel mogelijk leden direct of indirect aandeel 
aan het beleid en beheer der gemeenschappelijke zaken, oefenen daarover 
conti-6'1e of zijn bij dit beheer en bij deze controle betrokken: het participatie-

aspect of dat der actieve democratie. 
3 Bij de besluitvorming, verkiezing etc. beslist de meerderheid, na vrije 
discussie, onder respectering van de minderheid, die harerzijds de besluiten 
loyaal aanvaardt: dat zijn de spelregels van de democratie. 
Daar komen nog wel enkele algemene voorwaarden bij. Zo zijn bij de be-
paling van het gemeenschapsbeleid reële alternatieven, naar de zakelijke 
en de personeele kant, wel wenselijk. Daartoe zijn verschillende partijen 
noodzakelijk, die in vrije concurrentie, op basis van gelijkheid opereren. 
Tenslotte moet een minimum aan sociale en geestelijke homogeniteit even-
eens een fundamentele voorwaarde worden geacht. Daarop zinspeelt het 
Franse gezegde: „pour discuter il faut 'être d'accord". 
Nu behoort het tot de onvolmaaktheid van onze wereld, dat geen enkele 
democratie voor de volle 100 procent aan deze voorwaarden, regels en be-
ginselen kan voldoen. In zoverre is het geheel der genoemde elementen 
slechts een model of ideaal-type. Maar er is wel een minimale graad, waar-
mee de democratie, naar de genoemde elementen bekeken, al of niet func-
tioneert. Democratie moet haar leden minstens het gevoel geven, dat wat 
er in de gemeenschap gebeurt, mede van hen afhankelijk is, dat zij daarvoor 
mede-verantwoordelijk zijn, dat zij erbij behoren en meetellen en er op 
enigerlei wijze actief en passief bij betrokken zijn. Sociologen en politico-
logen spreken in dit verband van het al of niet bestaan van een „civic cul-
ture", waarin naast allerlei instellingen en procedures ook de geestelijke 
houdingen, verwachtingen en betrokkenheden ingecalculeerd zijn. Maar voor 
ons betoog weten we nu wel zo ongeveer, waar we aan toe zijn, als we het 
over democratie hebben. 
In onze Westerse wereld is het nu in het algemeen zo, dat sedert de in-
voering van het algemeen kiesrecht, ook meestal voor vrouwen, ieder mee-
telt, niemand er buiten blijft, tenzij hij zichzelf buitensluit. Ook is er veelal 
een reële keuzemogelijkheid, zowel naar doeleinden als naar leiders, dankzij 
het bestaan van meer partijen. Er is voorts een vrij vergaande vrijheid van 
meningsvorming en -uiting, terwijl de spelregels in het algemeen in acht ge-
nomen worden, al is erkenning van het minderhedenrecht en loyale uitvoering 
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van meerderheidsbesluiten niet altijd gewaarborgd. 
Desondanks is er veel onbehagen en onvrede, voelen velen zich niet tot 

hun recht komen in het politieke bestel en slechts als nummer, als getal 

letterlijk mee te tellen, volgens het beginsel van one man (and one woman) 

one vote, door een of twee keer in de vier jaar naar de stembus te gaan, 

zonder aan een werkelijke invloed op de openbare zaak toe te komen. Of, 
zoals prof. Thoenes het eens formuleerde: de kiezer is in feite onttroond, hij 
wordt door de regeerders en autoriteiten in drie zetten mat gezet. En wat de 
keuzemogelijkheid betreft is er een uitspraak van Dr. Drees: de kiezer stémt 

wel, maar hij kiest niet — dat doet z'n partij wel voor hem! 
Deze, hier in enkele hoofdtrekken aangeduide, situatie leidt tot teleurstelling, 

frustratie met als reactie apathie — dodelijk vanwege het feit, dat de public 

spirit nu eenmaal levenseis is voor de democratie. Zij kan ook tot een 

emotionele kritiek en een gewelddadig protest leiden, waarbij het kind mei 

het badwater wordt weggegooid. Het is een situatie, die bepaald niet uniek 
is: wij kennen haar uit een vroegere periode, in de jaren '30, en zij is, in 
andere vormen en met andere begeleidingsverschijnselen, kennelijk weer 

aan de orde. 
Voor de historicus is de verleiding onontkoombaar, voor dit generatie-gewijs 
zich herhalende degeneratieproces een historische verklaring te zoeken. En 

dan ligt het voor de hand hiervoor, in navolging van Engelse historici als 
G. Barraclough en E. H. Carr op de overgang van een individualistische naar 
een massa-democratie als kern van het proces te wijzen. Men doelt daarmee 

op de overgang van een liberale, parlementaire democratie, die uit de 18de 

eeuw stamt, naar de vormen, waarin de massa's in onze moderne samen-
leving bij een democratische besluitvorming moeten worden betrokken. Het 
helderst vinden we dit samengevat bij Barraclough: 1  

„Het type democratie, dat heden ten dage in West-Europa prevaleert en 
dat wij kortweg „massa-democratie" noemen, is een nieuw type demo-
cratie, dat merendeels in de laatste zestig of zeventig jaar is gecreëerd 
en dat op essentiële punten verschilt van de liberale democratie van de 
19de eeuw. Zij is nieuw omdat tegenwoordig de politiek actieve elementen 
niet langer bestaan uit een betrekkelijk kleine groep gelijken, allen eco-
nomisch veilig en met dezelfde sociale achtergrond, maar uit een uitge-
breide, amorfe samenleving voortkomen, die alle niveaus van welstand en 
ontwikkeling omvatten, merendeels geheel en al bezet zijn met het ver-
dienen van hun dagelijks brood en enkel tot politieke activiteiten te brengen 
zijn door een in hoge mate geïntegreerde politieke machinerie, die wij 
„partijen" noemen." En verderop: „Het essentiële punt is, dat de uit-
eindelijke controle, die tijdens de periode van de liberale democratie in 

1  G. Barraclough, An Introduction to Contemporary History (Londen 1966). Het boek 
van E. H. Carr heet „The New Society" (Londen 1960), waarin hfdst. IV ons thema 
behandelt. 
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het parlement gevestigd was, ontsnapt is of bezig is te ontsnappen van 
het parlement naar de partij..." (An Introduction etc. p. 124/5). 

Die partijen, zo beoogt de schr. verder, mogen niet worden geïdentificeerd 

met de clubs of facties uit een vorige eeuw; het zijn veeleer min of meer 

goed geoliede mechanismen, met permanente apparaten, die een oligarchisch 

karakter aannemen. In plaats van de 19de eeuwse parlementen, op indivi-

duele verantwoordelijkheid gebaseerd, treden massa-bewegingen, waarin de 
politieke stellingname van bovenaf wordt gedirigeerd en de afgevaardigden 
gemanipuleerd. De kostbare verkiezingen worden tot een soort plebiscieten 

over de aangeboden partijprogramma's — in Amerika de beruchte platforms 

— waarbij het voornaamste verschil tussen de Westelijke parlementaire de-
mocratieën en de Oostelijke volksdemocratieën gelegen is in het al of niet 

bestaan van meer dan één partij. Overigens blijken die partijen toch weer 

onmisbaar als enig beschikbare instrumenten om grote massa's te articuleren 

en te instrueren voor politieke doeleinden. 
Al zitten er in deze schets stellig overdrijvingen, b.v. t.a.v. de horigheid van 
de parlementen tegenover de partijen en t.a.v. de convergentie in organisatie-

vormen vóór en achter het IJzeren Gordijn, desondanks zijn de aangeduide 

trends onmiskenbaar aanwezig. 

Zo is de vervanging van de individuele verantwoordelijke staatsburger onder 

invloed van het massa-element door de Organization Man onloochenbaar. 

Daarmee hangen verschijnselen als bureaucratisering, conformisme, bonzo-

cratie etc. nauw samen; alles symptomen van denaturatie en degeneratie van 

democratie als politieke procedure. Het is tevens mede het ongewilde resul-
taat van de politieke emancipatie van al die maatschappelijke lagen, die zich 

in de industriële massa-samenleving en de daarmee gepaard gaande Funda-

mentaldemokratisierung in de politieke gemeenschap onweerstaanbaar als 

gelijkgerechtigde leden hebben aangemeld. 

Daarmee hangt samen een andere transformatie-factor, nl. de wederzijdse 

doordringing van staat en maatschappij, de overgang van het laissez-faire 

naar het georganiseerde kapitalisme, gepaard gaand met een groeiend be-

wustzijn van sociale problemen en toenemende interventie van staatswege 

in het economische leven, d.w.z. de overgang van de liberale Nachtwakers-

staat naar de sociale welvaart- of verzorgingsstaat. De elementen, die van 

hieruit de democratie bedreigen, zijn een toenemende ambtelijke en techno-
cratische bureaucratie met de verstarrings- en vervreemdingsverschijnselen, 

die daarmee gepaard gaan en het optreden van allerlei belangen- en pressie-
groepen, enerzijds als countervailing powers onmisbaar, anderzijds door ge-
mis aan openbaarheid en eenzijdigheid nog minder op het algemeen belang 

georiënteerd als de politieke partijen nu eenmaal noodgedwongen moeten 
optreden. Terwijl vanuit de „vrije maatschappij" zelf, die in allerlei opzicht 

allerminst democratisch is georganiseerd en waarin op grond van bezits-

verhoudingen allerlei lotsbeschikkingen over millioenen op hoogst willekeurige 



28 

wijze worden getroffen, ook al geen democratische inspiratie te verwachten is. 

Een derde factor heeft betrekking op het element der redelijkheid, dat in 

de democratische besluitvorming geacht wordt aanwezig te zijn, die op 

redelijke discussie aan de hand van redelijke argumenten is gebaseerd, zo-

als het woord „parliamentum" dan ook veronderstelt. Niets dommer dan ook 

dan de in vroeger jaren gebruikelijke praktijk, op parlementen als „praat-

college's" te schelden. Het gaat hierbij om de meest wezenlijke functie van 

deze democratische instellingen, waar men in plaats van door brute macht 

door intelligent overleg, langs menselijke weg tot besluitvorming tracht te 

komen. Maar in de moderne samenleving met haar moderne communicatie-

technieken lopen de rede en de redelijkheid gevaar hoe langer hoe meer 

door suggestiemethodes, propagandatechnieken en allerlei vormen van mo-

derne „brainwashing" verdrongen te worden. Hierbij wordt de rede door 

primitieve instincten, driften, emoties en angsten teruggedrongen en vervalt 

het individu, toch al benard door de overstelpende ingewikkeldheid der pro-

blemen, waarvoor hij zich als mede-verantwoordelijke staatsburger ziet ge-

plaatst, tot rede- en radeloosheid. 

Resultaat van deze diverse factoren, waarbij dan nog van de druk van inter-

nationale gevaren en van onvoldoende gecontroleerde militaire apparaten 

geen melding is gemaakt; waarbij ook de onvoldoende gecontroleerde finan-

ciële machten, die van achter de schermen, op internationaal niveau, over 

het lot van regeringen en millioenenmassa's beschikken (zie b.v. de ervarin-

gen in Engeland en de club van Bazel) — resultaat van dit alles is, dat de 

staatsburger zich aan de publieke verantwoordelijkheid onttrekt, het wel 

gelooft en zich terugtrekt in een escape van skepsis en apathie of zich in 

blind vertrouwen overgeeft aan een of andere vaderfiguur, zoals generaal 

De Gaulle, of voorheen Konrad Adenauer, of ten onzent dr. Willem Drees 

of Jelle Zijlstra en elders de Chroestjew's, de Brezjnews, de Mao's, de 

Castro's, de Tito's e.t.q. In crisissituaties of onder bedreiging van permanent 

oorlogsgevaar kan dit leiden tot de omslag naar een of andere vorm van 

politiek Messianisme, de kritiekloze aanvaarding van een of andere heils-

leer, of die zich nu belichaamt in de vorm van een totalitaire dictatuur of 

van een anarchistisch avontuur. 

Al deze tendenties tesamen zijn toereikend om de malaise, het onbehagen, 

de crisisatmosfeer in de moderne democratie te verklaren. Voeg daarbij de 

emotionele en neurotische begeleidingsverschijnselen, de afweermechanis-

men en kortsluitingen en de daaruit voortvloeiende gewelddadigheden. Want 

dat wij een allerwegen, in binnen- en buitenland, zich in toenemende mate 

demonstrerende gewelddadigheid constateren staat buiten kijf en ook, dat 

dit essentieel in strijd is met de democratie als vreedzame vorm van regeling 

van geschillen. 

Nu moet gezegd, dat dit sombere beeld ook zijn wat lichtere keerzijde 

heeft. De grote emancipatiebewegingen hadden uiteraard hun positieve 
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aspecten; niet alleen door de opheffing van achterstelling en onrecht en de 
erkenning van gelijkwaardigheid, maar ook in politiek-vormende zin, als 
stimulans van civic mindedness. De verstrengeling van staat en maatschappij 
had haar diepergrijpende, integrerende werkingen, zoals een vergelijking van 
de sterk individualistische, op bovenal persoonlijke vrijmaking gerichte rech- 

tenverklaringen der 18de eeuw met de sociale inhoud van die van onze tijd, 
zoals de Universele Verklaring van de Mensenrechten getuigen kan. Bij alle 
modieuze kritiek op de welvaartsstaat en de consumptiemaatschappij mag 
men de enorme verruiming aan levens- en ontwikkelingskansen voor de 
common man allerminst vergeten. 

Maar ook deze common man vertoont de neiging zich in zijn private sfeer 
terug te trekken en zich van het politieke en sociale leven te distanciëren, 

naar o.a. Ferd. Zweig in zijn onderzoek naar The Worker in an Affluent 

Society (Londen 1961) constateren moest. Hierin steekt, wat ik zou willen 
noemen, de „paradox van de welvaartsstaat": nu voor het eerst de staat 

niet meer enkel instrument van een heersende of bezittende klasse is, maar 
zich ook om de gewone man en diens materiële en geestelijke belangen 
bekommert, juist nu heeft die gewone man de neiging het inzake de politiek 
af te laten weten. En het meest tragische daarbij is, dat hij in zijn relatie 

tot de „underprivileged", die er ook in de affluent society zijn, nl. de vreemde 

en de gekleurde arbeidskrachten, zich vaak niet ontziet eigen positie te 

hunnen koste te verheffen. Niet alleen in Amerika, maar ook in een land 

als Engeland is de reactie van de arbeiders op het immigranten- en rassen-
vraagstuk een „voorwerp van aanhoudende zorg", om in een 19de eeuwse 

understatement te spreken. 
Toch vinden we bij diezelfde gewone man een toenemende drang tot demo-
cratisering van het bedrijfs- en arbeidsleven, d.w.z. zijn dagelijkse levens-

sfeer. Een toenemende participatie in actieve zin aan de beslissingen in 

die levenssfeer moet haar repercussies hebben op het politieke leven. Er is 

een algemene roep om „inspraak", medezeggenschap en medebeslissings-

recht, bij arbeiders evenzeer als bij studenten. Participatie is een soort mode-

woord, maar het heeft zijn zeer reële betekenis, nl. gehoord te willen worden, 

niet met zich laten omsollen, zijn stem in het kapittel te hebben ook tussen 

de verkiezingsperiodes. Kortom, zoals een Engels weekblad onlangs schreef: 

participatie is niet meer of minder dan de eerstvolgende etappe in de ont-
wikkeling der democratie. 

Daaraan verbonden is veelal een algemene roep om democratisering van 

cultuur en opvoeding, ten dele als complement van de geschetste politieke 
en sociale ontwikkeling, ten dele als consequentie van de toegenomen vrije 
tijd voor iedereen. Enige aarzeling is hier niet misplaatst: men moet wel 

op zijn hoede zijn, termen en categorieën, procedures en instellingen, aan 
het politieke en sociale leven ontleend, klakkeloos op het culturele leven 

over te brengen. Relaties tussen cultuur en politieke ideologie zijn van 

precaire aard, meer geschikt voor analyse achteraf dan voor suggestie als 
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in de zin van een bewuste democratische cultuurpolitiek. Ervaringen als met 
het „socialistisch realisme" kunnen als waarschuwing dienen. De geestdriftige 
plan-socialiste Barbara Wootton heeft eens in haar „Freedom under Planning" 

ervoor gewaarschuwd, dat „planners" van huis uit meer geneigd zijn tot 
uniformiteit dan tot verscheidenheid. En verscheidenheid is nu eenmaal on-

misbare voorwaarde voor culturele vrijheid en creativiteit. Waarmee men nog 

niet alles aan particuliere ondernemingszin of commerciële exploitatie be-

hoeft over te laten, zoals thans op sportgebied het geval dreigt te worden. 

Maar behoedzaamheid is op het terrein van de geest het eerste gebod. 
Onder leuzen als „democratisering van de cultuur" gaat allerlei schuil aan 

Unfug en Kitsch. 
Dit geldt natuurlijk niet voor de cultuur-overdracht en het scheppen van 
mogelijkheden en kansen voor intellectuele en geestelijke ontwikkeling voor 

iedereen. Democratisering van de opvoeding blijft actueel zolang er nog 
millioenen zijn, over wie op grond van materiële en milieu-omstandigheden 
op al te vroege leeftijd wordt beslist, wat voor kansen zij in het leven zullen 
hebben. Dat men zowel in de kringen der vakbonden als in die der studenten-

beweging hiervoor oog heeft en aandacht vraagt, is hoopgevend. Of hiermee 

alle sociale bewogenheid, die zich momenteel aan de universiteiten presen-
teert, evenzeer gewettigd is, is een andere zaak. Pogingen, de universiteiten 

niet alleen te ont-patronaliseren, maar ook te ideologiseren, of de universiteit 
tot gangmaker van sociale en politieke revolutie te maken is althans in de 

normaal functionerende Westerse democratieën misplaatst en zoiets als een 

„détournement de pouvoir". Wanneer studenten echter tegen kneveling en 
onderdrukking van de geest, onverschillig waar ook (maar men is niet altijd 
„onverschillig waar"I) dan is dat volkomen terecht. Onthouding van een 

identificatie met bepaalde politieke ideologieën berooft de universiteiten niet 
van recht en plicht op de bres te staan voor de mensenrechten, vooral in 
het domein van de geest, waar ook ter wereld. 

Ik meende in het gezamenlijk optreden met prof. Markovic tenslotte een 

hypothese te moeten opwerpen, waarover m.i. een vruchtbare discussie 

mogelijk was, maar die is er niet uitgekomen. Men kan nl. de verschillende 

vormen van democratie in Oost- en West-Europa zo karakteriseren, dat in 

de communistische landen, wat er aan democratie bestaat, georiënteerd is 

op het bovengenoemde beginsel van participatie — b.v. in de voorbereiding 
mede door de arbeiders van economische planning, al laten de partij-instan-

ties hiervan in de praktijk vaak niet veel heel. De Westerse democratie staat 
vanouds in het teken van de garantie der vrijheden, al waren die voor velen 

maar al te vaak louter fictief. 

De recente ontwikkeling in Oost en West vertoont naar deze aspecten 
bezien een zekere convergentiebeweging: in het Oosten is een trend aan-

wezig tot een meer liberale interpretatie van democratie, met geestelijke 
vrijheid in het centrum; in het Westen is een groeiende drang naar participatië 
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op te merken. Die beweging vertoont nog een aarzelend karakter en de 
reacties van de establishments aan weerszijden zijn niet gunstig. In het 

Oosten treedt duidelijk een brutale onderdrukkingstendentie aan het licht, in 
het Westen wordt de participatie-trend misvormd of vervalst, zoals door 
regimes als dat van De Gaulle. Daardoor doet de hele convergentie-theorie, 
die enige tijd opgang maakte, weinig overtuigend aan. 

Er is echter een dialektische interpretatie der ontwikkeling mogelijk, die 
naar ik hoopte ook een Marxist als prof. Markovic zou aanspreken. Het ge-

meenschappelijk antagonisme van de establishments in Oost en West tegen 
de democratische tendenties — de manipulatie daarvan in het Westen, de 
onderdrukking in het Oosten — zou daaraan een impuls en stuw- en stoot-
kracht kunnen verlenen, die de grote sociale en geestelijke bewegingen in 
deze wereld altijd heeft gekenmerkt en waardoor zij zouden kunnen worden 

verenigd met alle verzet tegen onderdrukking en manipulatie over heel de 
wereld, in Oost en West, maar ook in Noord en Zuid, en tot een beweging 
van onweerstaanbare kracht worden geïntegreerd. In deze dialektische visie 

is een uitzicht mogelijk uit de huidige sombere evaluatie van de democratie 
in Oost en West naar een reëel partnership in een democratisch verenigde 

of gefedereerde mensheid. 
Tenzij ook dit een illusie is, in onze bovenal technologisch bepaalde wereld-

situatie, waarin elke ontplooiing van antagonismen, elke dialektische ont-

wikkeling van these en anti-these, in plaats van op een verrijkte, nieuwe 

synthese, kan uitlopen op een gemeenschappelijke vernietiging, een „Auf-

hebung" in de zin van een liquidatie van het mensdom als zodanig. 
Het probleem is uiteraard behalve een politiek of zelfs geschiedfilosofisch 
ook een moreel probleem. In een moderne Franse studie over „Ordre et 
Democratie" 2  van een opmerkelijke progressieve groep, de „Club Jean 

Moulin" (een Franse verzetsleider) eindigde een soortgelijke discussie met 

de tegenover elkaar stelling van tweeërlei ethiek; een overtuigingsethiek, die 
inhoudt, dat men doet wat men krachtens zijn hele overtuigingssysteem, 
eventueel zijn ideologie, het best acht, en een verantwoordelijkheidsethiek, 

die opwekt tot dat te doen, wat in gegeven omstandigheden het doelmatigst 

lijkt. Men kan deze tegenover elkaar stelling vergelijken met wat de Duitse 

socioloog Max Weber heeft genoemd een Gesinnungs- en een Verantwor-

tungs-ethik. 3  

In verband met de Amersfoortse discussie was het curieuze, dat volgens 

de Franse publicatie de overtuigingsethiek tot een aanbeveling van het Zuid-
slavische systeem zou leiden, volgens die Franse opvatting te prefereren 

boven enig ander systeem, dat in de wereld bestaat. De tweede opvatting, 

2  Edm. Lipiensky et Bern. Ruttenbach, „Ordre et Democratie; Deux Sociétés de 
Pensée: De l'Ordre Nouveau au Club Jean Moulin", Parijs 1962. 
3  In „Politik als Beruf", Berlijn 19644  (rede in 1919 in Berlijn gehouden), p. 57 e.v. 
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die van de verantwoordelijkheidsethiek zou tot de Scandinavische praktijk 
voeren, waarmee een Nederlander zich gemakkelijk kan identificeren. Prof. 

Markovic meende in de discussie hierin een onderscheid tussen radicalisme 
en reformisme te herkennen, maar erop te moeten wijzen, dat ook de radicaal 

met de situatie rekening te houden heeft, terwijl de door verantwoordelijk-
heid bezielde het gevaar loopt, de situatie niet te durven overschrijden uit 

vrees voor de risico's. Overigens zal men volgens hem in de grote politiek, 
zoals in die van Lenin, beide standpunten verenigd aantreffen en is de 

contradictie niet absoluut. 
Wat daarvan zij, het is een thema, waarover in een „overtuigings-beweging" 
als het Humanistisch Verbond nog wel een en ander te zeggen of te onder-
zoeken zou zijn. Eén voorwaarde, die de Franse kring daarbij als eerste 

gebod eiste, was een houding van zelfkritiek. Daaraan hebben wij beiden 
in Amersfoort ons zoveel mogelijk gehouden en aan zulk een kritische be-
zinning op de democratie, zoals wij die dan in onze Westerse sfeer kennen 
en ervaren, op wat zij is, hoe zij functioneert en wat zij voor ons betekenen 
kan, was ook deze beschouwing gewijd. 

B. W. Schaper 



De mens un het denken van Mao Tse-tung 

Het rode boekje met citaten uit de werken van Mao Tse-tung bevat geen 
hoofdstuk over „de mens" en een beschrijving van het mensbeeld in de 
hedendaagse Chinese filosofie kan niet met een eenvoudige verwijzing naar 

uitspraken van voorzitter Mao volstaan. Het is ook de vraag of de mens 
wel een centrale plaats inneemt in het overigens uiteraard areligieuze denken 

van Mao Tse-tung. Hij spreekt dikwijls en uitvoerig over „het volk" en „de 
massa's", maar verstaat daaronder iets anders dan een optelsom van in-

dividuen. De mens lijkt bij Mao volledig te zijn ingebed in zijn klasse en ion 
de historische ontwikkeling. Mao spreekt dan ook vrijwel uitsluitend indirect 

over de mens, en dit brengt met zich mee dat het maoïstische mensbeeld 

zich ook het eenvoudigst op indirecte wijze laat beschrijven. In het proces 
van deze indirecte en soms negatieve benadering kunnen wij ons dan tevens 

van de ons vertrouwde begrippen en ideeën ontdoen. Want het zou bepaald 

een misvatting zijn te menen dat die ons een sleutel tot goed begrip van de 

maoïstische filosofie zouden kunnen verschaffen. De Chinese Volksrepubliek 
is een cultuurgebied waarvan de waarden ons even vreemd zijn als die van 
het pre-republikeinse China. Het Confuciaanse verleden wordt thans welis-

waar grotendeels verloochend, maar dit betekent geen toenadering tot 

westerse denkpatronen. 

Mede onder de invloed van ontwikkelingen in de Sowjet-Unie, waar het 
humanisme geleidelijk werd geïncorporeerd in het communistische ideaal, 

nam de Chinese communistische partij aanvankelijk geen duidelijk standpunt 

ten aanzien van het humanisme in. Mao Tse-tung leverde een bijdrage tot 

een nadere positiebepaling toen hij in 1942 in een rede op het „Forum 
over literatuur en kunst" in Yenan zijn bezwaren tegen Liang Shih-ch'iu en 

diens ideeën over de functie van de literatuur uiteenzette. Liang, die aan de 

Harvard Universiteit had gestudeerd, behoorde tot de groep Angelsaksisch 
georiënteerde schrijvers die in de jaren dertig een consequent anti-commu-
nistisch standpunt innam. Mao Tse-tung verweet hem dat hij een voorstander 
was van een literatuur die boven klassenverschillen uitsteeg en zich bezig-

hield met problemen van de menselijke natuur (jen-hsing). Met dit verwijt 
richtte Mao zich impliciet tevens tegen de enkele jaren geleden overleden 

liberale denker en letterkundige Hu Shih, tegen de theorieën van Chou 

Tso-jen, en over hun hoofden heen tegen de oude Confuciaanse idealen 
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van verdraagzaamheid en humaniteit. 
Maar Mao sprak op het schrijversforum in Yenan niet over het humanisme 

(jen-tao-chu-i). Zo was het mogelijk dat in 1954 twee jonge auteurs in een 

door het regime gesteunde campagne tegen de literatuurhistoricus Yu P'ing-po 

de term „humanistisch" in positieve zin gebruikten. Zij schreven over de 

hoofdpersoon (Chia Pao-y(.1) van de beroemde achttiende-eeuwse Chinese 

roman Droom van de rode kamer „dat deze in opstand kwam tegen de feo-

dale bureaucratische klasse van landeigenaren en dat zijn karakter door een 

humanistische geestesgesteldheid werd gekenmerkt". 1  Een positief gebruik 

van de term leek evenwel voor verschijnselen van het verleden te worden 

gereserveerd. Het humanisme in de burgerlijke samenleving van een vroegere 

periode kon slechts als progressief worden gewaardeerd in verhouding tot 
minder progressieve verschijnselen van diezelfde periode. Van de held in 

de Droom van de rode kamer kon geen kennis van het marxisme worden 
verwacht. De omstandigheden in aanmerking genomen, moest zijn houding 
derhalve als betrekkelijk progressief worden gekarakteriseerd. In feite werd 
hier een overwegend historistische redenering toegepast die haar rechtvaar-
diging vond in het materialistische determinisme. 2  De jonge auteurs van het 

artikel over de Droom van de rode kamer sloten zich hiermee bij een Rus-

sische gewoonte aan. 3  Die gewoonte èn de Chinese navolging bleken nog 

eens duidelijk tijdens de Dostojewskij-herdenking in 1956. Een hoofdartikel 

in de Prawda van 6 februari 1956 prees Dostojewskij om zijn humanisme. 

De Chinese criticus Yu Chen volgde dit voorbeeld korte tijd later in een 

artikel over De grote Russische schrijver Dostojewskij. 

Het gevaar was echter niet denkbeeldig dat het humanisme zou worden 
losgemaakt uit de sociale context van het burgerlijke verleden en als een 
positief te waarderen ideaal in de actualiteit zou worden getrokken. De 

communistische theoretici, die een dergelijke ontwikkeling voorzagen, plach-

ten reeds onder het stalinistische regime van „socialistisch humanisme" te 

spreken waar het ging om een verbinding van humanisme en communisme. 

Maar afgezien van een verschil in uitgangspunt en ideologische verantwoor-

ding, is het onderscheid tussen de theoretische inhoud van het „socialis-

tische" en het „burgerlijke" humanisme in de recente Russische bronnen 

niet altijd duidelijk meer. In de Sovjetrussische literatuur ne Stalin's dood 

(1953) werd de in gunstige zin gebruikte term „humanisme" lang niet altijd 

door het epitheton „socialistisch" voorafgegaan, en dat niet alleen om stilis-

tische redenen. Deze ontwikkeling culmineerde in de vermelding van „huma- 

1  Kuang-ming jih-pao, 10 okt. 1954. De cursivering werd door mij aangebracht. 
2  Onder historisme versta ik de individualiserende beschouwingswijze die historische 
verschijnselen van een bepaalde periode waardeert met behulp van de normen van die 
periode en in verhouding tot de overige historische verschijnselen van die periode. 
3  In de Sowjet-Unie werden Schiller, Hugo, Dickens enz. om  hun humanisme geprezen. 
4  Wen-i pao, (Blad voor literatuur en kunst), 1956, no. 9, p. 42-43. 
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nisme" in het Programma van de Communistische Partij van de Sowjet-Unie 
(in één adem met „collectivisme") in 1961, en de in het Filosofisch woorden-
boek (1963) van Rozental' en Yudin verkondigde stelling dat „het com-
munisme de hoogste verwezenlijking van het humanisme" is. Toen het in 

de Sowjet-Unie zover gekomen was, werd het humanisme in zijn actuele 

betekenis niet meer als een gevaar gezien, maar als een positieve factor die 

een belangrijke rol in de communistische propaganda zou kunnen spelen. 

In China dacht men er anders over. In 1958 kon de dichter en criticus Feng 

Chih nog een zekere waardering voor het humanisme opbrengen. Hij kon 
zich veroorloven Boccaccio, Erasmus, Ulrich von Hutten en andere humanis-

ten een positieve betekenis toe te kennen op grond van hun filosofische 
en maatschappelijke kritiek, ook al werden zij niet door „de massa" ge-
steund. Met name Von Hutten wordt geprezen omdat hij zijn in het Latijn 

geschreven werken in het Duits vertaalde en ook direct in het Duits ging 

schrijven, en uiteraard ook omdat hij deelnam aan de door Franz von 
Sickingen geleide opstand. De doeleinden van Von Hutten waren echter 

beperkt tot de belangen van zijn klasse, meent Feng Chih (in het voetspoor 
van Marx), en konden een vergelijking met die van een werkelijke revolutio-

nair als de boerenleider Thomas Mnzer niet doorstaan. Ook heeft Feng Chih 

waardering voor het standpunt van Thomas More, Campanella en Cervantes 

dat de oorsprong van alle kwaad schuilt in het privé-bezit, maar hij betreurt 

dat laatstgenoemde het „gouden tijdperk" waar geen onderscheid tussen 

mijn en dijn bestond, in het verleden en niet in de toekomst plaatst.' 

Sedert 1960 echter werd het humanisme door de vice-voorzitter van het 

propaganda-comité van de Chinese communistische partij Chou Yang en 

anderen categorisch verworpen, zelfs wanneer het van de attributen „socia-

listisch" of „proletarisch" (die in dit verband camouflagemiddelen van de 

moderne revisionisten werden genoemd) was voorzien. 6  

De zo geheel verschillende waardering van het humanisme in de Sowjet- 

Unie en in China kan op verschillende wijzen worden verklaard. In de eerste 

plaats stonden de Russen, veertig jaar na de Oktober-revolutie, anders tegen-

over het verleden dan de Chinezen tien jaar na de uitroeping van de Volks-

republiek. 

In de tweede plaats — zo leert het artikel van Feng Chih ons — werd het 
humanisme in China vooral als een begrip van Europese herkomst be-

schouwd. Het werd in verband gebracht met de Renaissance en met het 

Russische negentiende-eeuwse realisme, vooral het werk van de in China veel 

gelezen Tolstoj. De bijzondere redenen die het Sowjet-regime had voor de 

5  Feng Chih, Enkele opmerkingen over het humanisme en individualisme in de Euro-
pese burgerlijke literatuur, in Wen-i pao, 1958, no. 11, p. 38-43. 
6  Wen-i pao, 1960, no. 13-14, p. 47. 
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annexatie van de Russische klassieken, ' bestonden voor de Chinese partij 

niet. 
Hier kan natuurlijk worden tegengeworpen dat het toch ook voor China zijn 
aantrekkelijke kanten kon hebben om, naar analogie van het proces dat zich 

in de Sowjet-Unie voltrok, zich toe te leggen op een absorbering van de 

klassieke literatuur en de Confuciaanse waarden. Er zijn inderdaad ook in 

de Chinese Volksrepubliek wel pogingen gedaan om de traditionele literatuur 
voor de nieuwe generatie van lezers toegankelijk te maken. Van de meest 
bekende werken verschenen na 1949 herdrukken. Maar voor een absorbering 
van de Confuciaanse waarden die getuige de vele aan Confucius gewijde 
studies en discussies in de jaren 1961—'62 wel is overwogen, is de partij 

teruggedeinsd. Het Chinese regime zag ook niet eenzelfde voordeel in een 

rehabilitering van de Confuciaanse waarden als de Sowjetrussische leiders 
in een eerherstel voor de Russische realisten. De negentiende-eeuwse rea-
listische traditie was nog springlevend en werd door een hoog percentage 

van het Russische lezerspubliek positief gewaardeerd. Het confucianisme 
was reeds lange tijd in discrediet en werd door de meerderheid van de 

Chinese intellectuelen negatief beoordeeld. 
Er is waarschijnlijk nog een derde reden waarom Mao Tse-tung zich, vooral 
in de periode van de Culturele Revolutie, zo intransigent betoont als het 

gaat om een herwaardering van het verleden. Het zou onjuist zijn te menen 

dat de historische traditie voor een Chinese intellectueel hetzelfde betekent 

als voor zijn Russische of Westeuropese collega. Het is niet zo eenvoudig 

om in kort bestek te beschrijven waaruit het verschil in waardering dan wel 

bestaat. Om met een paradox te beginnen: de Chinese leiders zijn in hun 
afwijzing van de traditie slaaf van diezelfde traditie in de wijze waarop die 
afwijzing wordt gerechtvaardigd. De historicus Chien Po-tsan die met velen 

van zijn collega's de Chinese geschiedenis aan een marxistische herwaar-
dering onderwierp, brak evenzeer met de traditionele opvatting van de functie 

van de geschiedschrijving als Hu Shih die met behulp van moderne tekst-

kritische methoden Wahrheit en Dichtung in de Chinese overlevering trachtte 

te scheiden. Mao Tse-tung heeft geen van beiden begrepen; of hij heeft hen 

niet willen begrijpen, omdat zij door de brede lagen van het volk niet werden 

begrepen. Mao's standpunt was dat men er zorg voor moest dragen „dat het 

oude het tegenwoordige dient en de geschiedwetenschap de proletarische 

politiek." Dit had weinig meer te maken met een marxistisch historisme dat 

de verschijnselen van het verleden weliswaar met behulp van een marxistisch 

begrippenapparaat, maar in verhouding tot de verschijnselen en maatstaven 
van het verleden wilde beoordelen. Mao sloot dichter aan bij de traditionele 

opvatting die gebood dat de geschiedschrijving niet alleen een rechtvaar-

diging van het regime zou leveren, maar ook een didactische functie zou 

7  Cf. K. van het Reve, Sovjet-annexatie der klassieken, Bijdrage tot de geschiedenis 
der marxistische cultuurbeschouwing, Amsterdam, Van Oorschot, 1954. 
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hebben en maatschappelijke idealen zou beschrijven. 8  De traditionele Chinese 
geschiedschrijving bracht Hegel, die wel de „stamvader van het historisme" 

is genoemd, tot de ietwat schampere constatering: „Wir haben vor uns den 

&testen Staat und doch keine Vergangenheit, sondern einen Staat, der 
ebenso heute existiert, wie wir ihn in alten Zeiten kennen lernen 	Insofern 
hat China eigentlich keine Geschichte". 9  
Tijdens de Culturele Revolutie kwamen de critici van Chien Po-tsan tot 
absurde eisen die de historische feiten volkomen negeerden. Zo zou de 
Chinese geschiedenis in die zin moeten worden herschreven dat de hoofd-
rol toeviel aan het werkende volk in plaats van aan keizers, prinsen, minis-
ters en generaals. Chien Po-tsan werd bijvoorbeeld verweten dat hij in een 

van zijn studies te veel aandacht had geschonken aan het huwelijk tussen 
een Chinese prinses en een hoofdman van de Hunnen, dat kort voor het 
begin van onze jaartelling een einde zou hebben gemaakt aan een lang-

durige oorlog en een periode van bijna vijftig jaar vrede had ingeluid. Hoe 
zou, zo luidde de retorische vraag, één vrouw de politiek van een gehele 
klasse hebben kunnen wijzigen? Men verweet Chien Po-tsan dat hij in zijn 

beschrijving capitulationisme had bepleit en — omdat de geschiedschrijving 
geacht werd een les voor het heden in te houden — Mao Tse-tung van 

oorlogszuchtigheid had willen beschuldigen. 10  

Wat betekent dit nu voor het beeld van de mens in de maoïstische filosofie? 

Uiteraard wordt hier slechts een enkel, maar mijns inziens belangrijk aspect 

belicht, nl. de relatie tot het verleden en de betekenis van het verleden voor 

het heden. Volgens de maoïsten heeft het verleden onmiddellijke betekenis 

voor het heden. De „kritische assimilering" van de traditionele literatuur en 
kunst die door Mao Tse-tung op het schrijversforum van 1942 werd bepleit, 

werd door het theaterpubliek in ieder geval niet zodanig geïnterpreteerd dat 
het op kritische wijze rekening hield met het verschil in tijd tussen het ont-

staan van het tradtionele toneel (de verschillende vormen van Chinese opera) 
en het moment waarop het werd opgevoerd. Op een relativerende beoor-

deling op grond van gewijzigde historische omstandigheden was de Chinese 

theaterbezoeker niet getraind. Tijdens de Culturele Revolutie meenden de 

Chinese leiders dan ook de opvoering van het traditionele drama te moeten 

verbieden. Schrijvers van historische drama's zoals Wu Han en Tien Han 

8  Voor een karakterisering van de traditionele geschiedschrijving zie J. J. L. Duyven-
dak, Historie en confucianisme, Leiden, E. J. Brilt, 1930; T. Grimm, Idee und Wirklichkeit 

in der chinesischen Geschichte, in Saeculum 10 (1959), p. 186-195; en W. G. Beasley 
and E. G. Pulleyblank (ed.), Historians of China and Japan, London, Oxford Univ. Press, 
1961 
9  Geciteerd door J. .1. L. Duyvendak, Historie en Confucianisme, p. 8. 
10  Een van de meest fundamentele kritieken op Chien Po-tsan's historisme (Ii-shih-
chu-i) werd geschreven door Chi Pen-yU, Lin Chieh en Yen Chang-kuei en verscheen 
in Hung ch'i (Rode vlag), 1966, no 4, p. 28-42. 
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werden van revisionisme beschuldigd. Dat Kuo Mo-jo aan dit lot ontkwam, 
heeft hij alleen te danken aan de publicatie van een tijdige zelfkritiek in 

april 1966. 
De huidige, ogenschijnlijk volstrekte verwerping van de klassieken spruit 

voort uit een houding die wij omdat zij iedere academische discussie tot een 

politieke uiteenzetting maakt, naar onze maatstaven gemeten, ahistorisch 
zouden kunnen noemen. (In werkelijkheid is zij doordrenkt van een traditio-

nele sensitiviteit: de traditie die China zolang heeft beheerst, beheerst het, 
zoals reeds gezegd, nog in de motivering van de afwijzing van de over-

geleverde feiten en teksten.) Deze ahistorische houding veronachtzaamt niet 

alleen de feiten van het verleden, maar ook die van de toekomst. Ook de 
utopische toekomst heeft onmiddellijke, didactische betekenis voor het heden 

en ligt als het ware binnen het bereik van een onmiddellijke verwezenlijking. 

De ideale toekomst lijkt door een wilsdaad te kunnen worden verwezenlijkt, 
mits de ideologische houding van de betrokkenen de juiste is. Teneinde de 
verwarring die als gevolg van de Culturele Revolutie was ontstaan, te be-
zweren, lanceerde Mao Tse-tung op 1 oktober 1967 de spreuk: „het is 
noodzakelijk het egoïsme te bestrijden en het revisionisme te kritiseren". 

De vooropsteling van het vermaan om de eigen verlangens en gevoelens 
uit te schakelen, die aan soortgelijke religieuze vermaningen herinnert, is 
hier van belang. De juiste ideologische houding wordt bereikt door kritiek 

en zelfkritiek, door terreur, intimidatie en maximale maatschappelijke on-
zekerheid. Om het volk aaneen te smeden dient de persoonlijkheid te worden 

vernietigd. Want alleen een volk dat volstrekt éen van ziel en gedachte is, 

en geleid wordt door een spontaan altruïsme, zal in staat zijn het communisme 
te verwezenlijken, meent Mao Tse-tung. 

Mao's theorie schijnt te zijn dat voor het bereiken van het communisme een 

volledige verandering van de mentaliteit van het volk belangrijker is dan 
de versterking van de economische basis. Die mentaliteitsverandering moet 
worden bewerkstelligd door het telkens herhaalde proces van gedachten-

hervorming, waarvan wij thans een voorbeeld zien in de Culturele Revolutie. 
Chou En-lai heeft verklaard dat er nog vele culturele revoluties nodig zullen 

zijn om het uiteindelijke doel te bereiken. Er zijn goede gronden om aan 

te nemen dat de Chinese leiders realistisch genoeg zijn om te beseffen dat 

het utopische doel voorlopig niet zal worden verwezenlijkt, zodat de on-

onderbroken revolutie die zij bepleiten de neiging bezit doel te worden in 

plaats van middel. 
De mens in het denken van Mao Tse-tung is een volkomen dienstbare, 
kneedbare mens. Hij zal zich nimmer op zijn positie of op prestaties uit het 

verleden mogen laten voorstaan, maar zich volstrekt moeten onderwerpen 
aan de wil van de massa zoals deze door de Grote Leider wordt vertolkt. 

Geen enkele andere autoriteit dan die van Mao Tse-tung behoeft te worden 
geëerbiedigd. De rode garde die werd ingezet om de tegenstanders van 
Mao's ideeën uit hun hoge functies te helpen verwijderen, wordt thans op 
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gezag van Mao weer beroofd van haar bevoorrechte positie en naar afge-
legen en moeilijk ontginbare streken gestuurd om daar „de eigen zelfzucht 
te overwinnen en het revisionisme te kritiseren". 

Stuart R. Schram, die onlangs een biografie van Mao Tse-tung heeft ge-
publiceerd, meent dat Mao's denken en optreden voor een belangrijk deel 
door een „militaire romantiek" wordt gekenmerkt. 11  Mao heeft deze karak-
terisering zelf in de hand gewerkt toen hij in 1958 de literatuurcritici gelastte 
liever van „de combinatie van revolutionair realisme en revolutionaire roman-
tiek" te spreken dan van „socialistisch realisme", en door in zijn werk zo-

zeer de nadruk op begrippen als „strijd" en „tegenstellingen" te leggen. 
De Hongaarse filosoof GyOrgy Lukács heeft, eveneens in 1958, de verklaring 
voor de opkomst van het begrip „revolutionaire romantiek" gezocht in het 

economische subjectivisme en het voluntarisme. 12  De laatste term lijkt inder-

tijd een goede karakteristiek van Mao's filosofie te geven. 
Verwacht Mao Tse-tung niet te veel van de menselijke wilskracht? Zal het 

Chinese volk deze volstrekte en liefst spontane onderschikking aan de hoge 
autoriteit van de Leider werkelijk kunnen opbrengen? Alle ten dienste staande 
middelen worden aangewend. Het volk wordt een reeks hedendaagse helden 
voorgehouden die een belichaming zijn van opofferingsgezindheid en zelf-
verloochening. De propaganda-media staan in dienst van een overreding 
door middel van beurtelings intimidatie en de afschildering van de toekom-
stige communistische idylle. Of het maoïstische mensentype levensvatbaar 

is, valt echter moeilijk te voorspellen. 
Mao zelf lijkt niet optimistisch te zijn. Naast het beroemde rode citatenboekje 
bestaat er een nog kleiner rood boekje, waarin de drie meest populaire 
redevoeringen van Mao Tse-tung zijn opgenomen, de zgn. „drie bekende 

stukken" (lao-san-p'ien), die in heel eenvoudig Chinees zijn gesteld. De 

oude, door Mao opnieuw vertelde fabel van De dwaze oude man die de 

bergen verplaatste (YU kung i shan) behoort hiertoe. 13  De officiële Engelse 

vertaling luidt als volgt: 
"There is an ancient Chinese fable called "The Foolish Old Man Who 
Removed the Mountains". It tells of an old man who lived in northern 

China long, long ago and was known as the Foolish Old Man of North 

Mountain. His house faced south and beyond his doorway stood the two 

great peaks, Taihang en Wangwu, obstructing the way. He called his sons, 
and hoe in hand they began to dig up these mountains with great deter- 

" Problems of Communism 15 (1966), no. 5, p. 4. 
12  Cf. mijn Literary Doctrine in China and Soviet Influence 1956-1960, The Hague, 
Mouton, 1965, p. 201. 
13  The Foolish Old Man Who Removed the Mountains (1945) is opgenomen in Mao 
Tse-tung, Selected Works, vol. 3, Peking, 1965, p. 321-325. De twee andere toespraken 
zijn In Memory of Norman Bethune (1939), ibid., vol. 2, p. 337-339, en Serve the People 
(1944), ibid., vol. 3, p. 227-229: 
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mination. Another greybeard, known as the Wise Old Man, saw them and 
said derisively, "How silly of you to do this! It is quite impossible for you 

few to dig up these two huge mountains." The Foolish Old Man replied, 
"When I die, my sons will carry on; when they die, there will be my 

grandsons, and then their sons and grandsons, and so on to infinity. High 
as the are, the mountains cannot grow any higher and with every bit we 

dig, they will be that much lower. Why can't we clear them away?" Having 
refuted the Wise Old Man's wrong view, he went on digging every day, 
unshaken in his conviction. God was moved by this, and he sent down 

two angels, who carried the mountains away on their backs. Today, two 
big mountains lie like a dead weight on the Chinese people. One is 
imperialism, the other is feudalism. The Chinese Communist Party has 
long made up its mind to dig them up. We must perservere and work 
unceasingly, and we, too, will touch God's heart. Our God is non other 

than the messes of the Chinese people. It they stand up and dig together 
with us, why can't these two mountains be cleared away?" 

Waren het in 1945 imperialisme en feodalisme die als bergen op het Chinese 

volk drukten, thans is de strijd voornamelijk tegen egoïsme en revisionisme 
gericht. Dit kwam in de zojuist geciteerde slogan van 1 oktober 1967 tot 

uitdrukking, evenals in de recente maoïstische stelling dat, om het imperia-
lisme te verslaan, het revisionisme moet worden bestreden. 

Vóórdat Mao zijn politieke commentaar eraan verbond, had deze fabel een 

humoristische strekking. Men lachte om de dwaze oude man zoals sommige 

Europese lezers lachen om Don Quichote. Maar na 1949, nu men inderdaad 

enkele bergen heeft verplaatst, letterlijk en figuurlijk, lacht China niet meer 
om de personificatie van onuitputtelijk geduld. Sommigen durven niet te 

lachen en anderen zijn in het vermogen van een onverzettelijke wil gaan 

geloven. 
Voor ons als buitenstaanders is er evenmin reden tot lachen om het feit 
dat 800 miljoen mensen zich hebben gezet aan de misschien onmogelijke 
taak van de verandering van de menselijke natuur op een wijze die zoveel 

leed met zich meebrengt en bovendien geen succes garandeert. Zonder de 

deus ex machina in de vorm van een utopische, volstrekt solidaire volks-

massa is de dwaze oude man, evenals Don Quichote, in de eerste plaats 

een tragische figuur. 
D. W. Fokkema 

Fokkema, D. W. Geboren 1931. Studeerde Nederlands en Chinees. 
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Wijsbegeerte, mensbeeld en maatschappij 
6 .1) Oost-Europa 

„Unser Ausgangspunkt ist der vom einzigen bleibenden und fr 
uns mEglichen Zentrum, vom duldenden, strebenden und handein- 
den Menschen." 	 Jakob Burckhardt 

Bij een nadere beschouwing van het Westeuropese en het Russische denken ná 1917 
valt het allereerst op, dat tegenover de pluriformiteit in het Westeuropese denken 
de Russische wijsbegeerte 1  een gesloten, monolithisch karakter heeft behouden. In 
West-Europa ontwikkelden zich naast elkaar denkrichtingen als de fenomenologie, het 
existentialisme en het neopositivisme. In de Sowjet-Unie daarentegen heeft van de 
aanvang af het „dialectisch materialisme" een monopoliepositie bezeten. 
In het Russische marxisme-leninisme werken negentiende-eeuwse sociale gedachten 
in sterke mate door. De bekende uitspraak van Marx, gericht tegen Feuerbach: „Die 
Philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert; es kommt aber darauf an, 
sie zu verndern" paste geheel in het denkklimaat van de negentiende-eeuwse activis-
tische en sociaal-geëngageerde Russische intelligentsia. Ook Russische sociale den-
kers als Tsjernysjewskij, Lawrow en Michailowskij 2  hebben hun invloed doen gelden. 
Maar beslissend in de ontwikkeling van het Russische denken is toch een bepaalde 
vorm van het marxisme geweest. Dit heeft tenslotte alle andere geestelijke en wijs-
gerige stromingen verdrongen. In de periode 1820 tot 1840 had Schelling talloze be-
wonderaars. Na 1840 moest deze zijn invloed afstaan aan Hegel, die omstreeks 1860 
op zijn beurt het veld moest ruimen voor Feuerbach en diens aanhang. Na 1880 
groeide de invloed van Marx: Reeds in 1872 verscheen de Russische vertaling van 
het eerste deel van „Das Kapital", dat in 1867 in Duitsland het licht zag. De pogingen 
van de Russische sociaal-radicale intelligentsia om de nodige hervormingen te be-
werkstelligen leden schipbreuk door de starheid en het immobilisme van het auto-
cratische regime, dat iedere verandering in de economische en staatkundige structuur 
afwees. De invloed van deze ongunstige ontwikkeling is na 1900 ook in het geestelijk 
leven zichtbaar. Vele zonen keren zich teleurgesteld af van het sociaal idealisme van 
de vaders en vervallen vaak tot een uitzichtsloos pessimisme, dat zich in de literatuur 
weerspiegelt in het werk van Andrejew, Boenin en Sologoeb of een scepticisme en 
hedonisme, dat Artsybasjew zo treffend tekende in zijn roman „Sanin". 3  Anderen 
daarentegen zoeken hun toevlucht tot mystieke stromingen zoals theosofie en antropo- 

1  Een goed overzicht van de gehele Russische wijsbegeerte geeft N. 0. Lossky 
„History of Russian philosophy" London. 1952. 
2  Vgl. R. Hare „Pioneers of Russian social thought" New York, 1964 en „Portraits 
of Russian personalities between reform and revolution". London, 1959. 
3  Vgl. mijn artikel „Aan de vooravond van de revolutie". Vlaamse Gids, no. 11, 1966. 
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sofie (Bjelij) of verkondigen een eigen religieuze leer, zoals de bekende Solowjow 
of de minder belangrijke Merezjkowskij. Het is de bloeiperiode van het symbolisme, 
volgens hetwelk de kunst tot taak heeft door symbolen het wezen der werkelijkheid 

tot uitdrukking te brengen. 4  Het Russische symbolisme is nauw verbonden met het 
Franse, dat figuren als Baudelaire, Verlaine, Rimbaud en Verhaeren onder zijn ver-

tegenwoordigers telde. 
Na de revolutie is er een korte periode, waarin het experiment op cultureel gebied 
zijn kansen krijgt. Maar dit beperkt zich vooral tot kunst en letteren. Op wijsgerig 
gebied is er naast het dialectisch materialisme geen plaats voor andere denkrichtingen. 
In 1922 wordt Berdjajew evenals andere filosofen (Boelgakow, Lossky, S. Frank) ge-
dwongen de Sowjet-Unie te verlaten. Anderen waren hem reeds voorgegaan, zoals 

Sjestow. 

Het dialectisch materialisme 
Zoals bekend heeft Karl Marx voor een belangrijk deel voortgebouwd op Hegel. Het 
begrip dialectiek was het fundament van beider filosofie: Iedere these stelt zijn anti-
these. Beide worden verzoend in een hogere vorm: de synthese. Hegel zag in deze 
dialectiek de voortstuwende kracht in het wereldgebeuren. Hij ontleende dit begrip 
overigens aan Herakleitos, die reeds ± 500 v. Chr. deze twee grondstellingen had 
geponeerd: alles verandert en hierin is een zekere wetmatigheid te onderkennen. 
Marx en Engels verwierpen Hegel's idealistische filosofie en paste diens begrip 
dialectiek toe op de maatschappelijke werkelijkheid: De leer van de dialectiek is de 
„algebra van de revolutie". Kenmerkend voor de gedachtenwereld van Marx en Engels 
is hun onwankelbaar vertrouwen in de wetenschap en hun optimistisch toekomstgeloof. 
Marx was pessimist ten aanzien van het heden, optimist inzake de toekomst. 
M.i. worden in de leer van de dialectische vooruitgang twee feiten uit het oog ver-
loren: 1. Niet iedere ontwikkeling is een dialectische. 2. Er bestaat ook de mogelijk-
heid van een regressieve ontwikkeling. 
Marx meende, dat Hegel de wereld op zijn kop zag. Voor Hegel was de kosmos de 
verwerkelijking van de geest. Marx daarentegen verkondigde, dat het wezenlijke van 
de werkelijkheid niet de geest, maar de materie is. Hierbij moet evenwel aangetekend 
worden, dat hij zich toch distantieerde van wat hij noemde „vulgair materialisme", 
d.i. de oude reeds door Grieken als Democritus en Epicurus verkondigde leer, dat 
de werkelijkheid uit ondeelbare atomen bestaat. Marx gaat uit van de „waarneembare 
werkelijkheid", dat is toch iets anders dan de werkelijkheid van de oude materialisten. 
In een geschrift over het dialectisch materialisme 5  wordt gezegd: „In het marxistische 
filosofisch materialisme wordt het begrip „materie" in de breedste zin gebruikt ter 
aanduiding van alles, wat objectief, d.w.z. onafhankelijk van het bewustzijn bestaat 
en in de waarnemingen van de mens weerspiegeld wordt." En Lenin zegt: „Materie 
is de objectieve realiteit, die in onze waarnemingen tot ons komt." De werking van 
deze materie openbaart zich in de beweging. In deze wereld van materie heerst de 
wet van oorzaak en gevolg. De materie bevindt zich in voortdurende beweging en 
brengt atomen, moleculen, levende cellen, planten, dieren, mensen en mèt deze laatste 

4  Vgl. Dr. M. A. Lathouwers. Kosmos en Sophia. Groningen, 1962. 
5  „Wat is dialectisch materialisme". Amsterdam, Pegasus, 1964. Een aanbevelen 
waardige beschouwing over het marxisme is: E. Fromm „Marx' visie op de mens". Den 
Haag. 1968. Zie voorts G. A. Wetter „Dialektischer und historischer Materialismus". 
Frankfurt a. M. 1965 (Fischer-pocket) Verschillende belangwekkende beschouwingen 
vindt men ook in het herdrukte werk van een bekende socialistische auteur tussen de 
beide wereldoorlogen: Karl Korsch „Marxismus und Philosophie". Frankfurt a. M., 1966. 
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maatschappijen voort. Kenmerkend voor dit proces is niet alleen de verandering maar 
ook de vervolmaking en toenemende complexiteit. Grote sprongsgewijze kwantitatieve 
veranderingen leiden tot ontwikkeling van nieuwe elementen: Het kwantitatieve slaat 
om in het kwalitatieve. Deze dialectische beweging verloopt sprongsgewijs en is 
gekenmerkt door strijd. De wereld heeft zin noch doel. Wel is er een ontwikkeling van 
lager naar hoger. Hier is dus sprake van een monistisch wereldbeeld. De wereld is 
een gesloten eenheid en bovendien de enige werkelijkheid. Voor een God is hier 
geen plaats. Godsdienst ontstaat uit vrees en is bovendien „het opium van het volk". 
In de religie vindt de mens troost door de gedachte aan een hiernamaals. Priesters 
leiden zijn aandacht af van de maatschappelijke ellende op dit ondermaanse. Toeval 
bestaat er evenmin als een goddelijk ingrijpen. Alles verloopt volgens de wetten der 
causaliteit. (In dit opzicht stemt het dialectisch materialisme overeen met Spinoza, 
die in de Sowjet-Unie dan ook naarstig wordt bestudeerdl) De werkelijkheid kan vol-
ledig gekend worden al is nog niet alles onderzocht. Het bewustzijn is niet meer 
dan een epifenomeen, „een kopie, een weerspiegeling, een fotografie" van de materie, 
zoals Lenin heeft gezegd. De geest is een produkt van de materie. De historisch-
materialisten beschouwen zichzelf niet als deterministen. Onze vrijheid, zo zeggen zij, 
bestaat uit het feit, dat wij de natuurwetten voor onze doeleinden bruikbaar kunnen 
maken. (Voor de niet-marxist rijst dan de vraag of — wanneer men uitgaat van het 
marxistisch geschiedbeeld — deze „vrije" doeleinden dan zelf niet bepaald en dus 
„onvrij" zijn!). Evenals Hegel ziet men in de vrijheid het besef van de noodzakelijkheid. 
Het dialectisch materialisme kent geen uitgewerkte antropologie. Het ziet de mens 
vrijwel uitsluitend als sociaal wezen. De mens kan slechts leven in en door de ge-
meenschap. Wat hij denkt en hoe hij handelt hangt samen met de economische om-
standigheden, die de basis, de onderbouw van het maatschappelijk geheel vormen. 
De hiervan afhankelijke bovenbouw is het geestelijke en culturele leven, het recht, 
de staatsinstellingen, de religie, de wijsbegeerte, de ethiek, de esthetiek enz. Een on-
afhankelijke wijsbegeerte of wetenschap zijn ondenkbaar. Alles vloeit voort uit de 
produktieverhoudingen en heeft derhalve een klassekarakter. De „waarheid" van iets 
blijkt uit het praktisch resultaat. De maatschappelijke ontwikkeling wordt gekenmerkt 
door strijd. Het einddoel is bekend: De „onteigenaars zullen worden onteigend" en 
de klassenloze maatschappij zal worden gevestigd. 
Het is niet verwonderlijk dat het marxisme op velen een grote aantrekkingskracht 
uitoefende en wel om de volgende redenen: 1. Het dialectisch materialisme zag de 
werkelijkheid niet als onveranderlijk maar als een dynamische, dialectische beweging. 
2. Het verbindt denken en handelen, theorie en praktijk. 3. Het pretendeerde een 
wetenschappelijke theorie te zijn en beriep zich op wetenschap, niet op openbaring 
of mystiek. 4. Het kritiseerde de sociale misstanden en hield tegelijk de belofte in 
van een nieuwe aarde en een nieuwe mens, bevrijd van uitbuiting. 

Enkele kritische kanttekeningen 
Slechts enkele kritische opmerkingen bij deze korte karakteristiek van het „diamat". 
Het zoeken en verlangen van de menselijke geest naar waarheid, ook waar het niet-
stoffelijke aangelegenheden betreft, blijft in dit stelsel onverklaarbaar. De techniek is 
het produkt van de creatieve geest en beïnvloedt op onvoorstelbare wijze de huidige 
maatschappelijke ontwikkeling. Hier bepaalt dus niet de onderbouw de bovenbouw, 
maar de geest beïnvloedt de stoffelijke verhoudingen. 
Gewezen werd reeds op het negentiende-eeuwse karakter van deze filosofie. Moderne 
Westeuropese stromingen, de levensfilosofie van Nietzsche en Dilthey, het intuïtionisme 
van Bergson, het pragmatisme, het neo-positivisme, de fenomenologie, het existentia-
lisme en ook moderne wetenschappelijke inzichten als de quantentheorie van Bohr, 
de relativiteitstheorie van Einstein, de psycho-analyse van Freud en Jung, hebben het 
„diamat" onberoerd gelaten. Toch heeft reeds Nietzsche in zijn „Frqhliche Wissen- 
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schaft" een zwakke stee aangewezen in het oude en nieuwe materialisme: „Dass 
allein eine Welt-Interpretation im Rechte sei, die ZMilen, Rechnen, Mgen, Sehen 
und Greifen und nichts weiter zulsst, das ist eine Plumpheit und NaivitM, gesetzt 
dass es keine Geisteskrankheit, kein Idiotismus ist." 
Het dialectisch materialisme maakt zich vanaf de eerste stelling tot de laatste schuldig 
aan „grensoverschrijdingen". 
Het begrip „materie" is bepaald niet het natuurkundige begrip. Dit blijkt ook uit de 
opmerking van Lenin, dat de stof oneindig gecompliceerd en onuitputtelijk is. Het is 
een stelling, die ook Teilhard de Chardin onderschreven zou hebben! 
Merkwaardig is dan ook dat de leer van Teilhard niet geheel en al onverenigbaar 
is met het dialectisch materialisme. 6  In een artikel van H. Falk S.J. „Can spirit come 
from matter" in het katholieke tijdschrift „International philosophical quarterly" (decem• 
ber, 1967) komt schr. ten aanzien van Teilhard en het dialectisch materialisme tot 
deze conclusie: „The real crux of disagreement is that Atheistic Materialism still 
finds itself obliged to maintain at all costs primacy of matter and its power of an 
autonomous self-motion and self-evolution to higher levels of being without the need 
of any higher cause." 
De katholieke denker Karl Rahner volgt het spoor van Teilhard de Chardin, wanneer 
hij in zijn „Das Problem der Hominisation" (Freiburg, 1961) de gedachte uitspreekt, 
dat „Materie und Geist nicht einfach disparate Grossen sind, sondern Materie ge-
wissermassen gefrorener Geist ist, dessen einziger Sinn die Ermóglichung wirklichen 
Geistes ist, dann ist eine Entwicklung der Materie auf Geist hin kein unvollziehbarer 
Begriff." Hoe de verhouding geest-materie in het monistische dialectisch materialisme 
gezien wordt, is niet altijd duidelijk. Uit bepaalde uitspraken van Lenin zou men 
moeten concluderen dat hij het „vulgaire" materialisme afwijst. Zo zegt hij: „De ge-
dachte zelf materieel noemen zou betekenen een fout te maken, die leidt naar het 
door elkaar halen van materialisme en idealisme." Maar de Oost-Duitse filosoof 
G. Klaus is van mening, dat het bewustzijn als „materieel" beschouwd moet worden, 
aangezien het een „eigenschap" van de materie zou zijn. 7  
Maar hoe men het probleem van de verhouding materie-geest ook benadert, steeds 
weer blijkt dat het monisme voor onoplosbare raadsels komt te staan. Dit geldt zowel 
voor het materialistisch als het idealistisch monisme. 
De geest laat zich niet eenvoudigweg uit de stof verklaren en evenmin de stof uit 
de geest. Nicolai Hartmann heeft er op gewezen, dat niet alleen in de levende natuur 
maar ook in de geest in vergelijking met de materie geheel nieuwe principes gelden. 
Hij ziet in de natuur vier „lagen". De onderste is de anorganische natuur, daarop 
rust de organische, de levende natuur. In deze organische natuur is het stoffelijke, 
het anorganische in dienst gesteld van een wezenlijk nieuw principe: het leven, dat 
zijn eigen wetten heeft, ook al zijn de wetten van de anorganische natuur (bv. de 
zwaartekracht) hier niet opgeheven. Als derde „laag" geldt het psychische. Tenslotte 
is er de vierde laag, de geest, die al de voorafgaande lagen vóóronderstelt, maar 
tegelijk zijn eigen wettelijkheid heeft. Duidelijk hierbij is dit: het hogere kan nooit 
volledig verklaard worden uit het lagere. 8  
Nu is het merkwaardige, dat hedendaagse Russische marxisten toch niet zo ver van 

6  Een goede inleiding tot het werk van Teilhard is die van dr. B. Delfgaauw „Teilhard 
de Chardin". Baarn, 1961. 
7  Een uitvoerige beschouwing over dit probleem vindt men in het artikel van E. 

Schneider „Dialektik im untergeistigen Bereich?" in het tijdschrift „Sowjetstudien" 
(MUnchen), no. 22, 1967. 
8  Naar mijn mening heeft Nicolai Hartmann belangrijke bouwstenen aangedragen voor 
een humanistische wijsbegeerte. 
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deze opvatting van Hartmann afstaan als men zou vermoeden: In het in 1960 in Duitse 
vertaling geschreven „Grundlagen der marxistischen Philosophie" (5de druk) wordt 
opgemerkt: „So besteht zum Beispiel ein qualitativer Unterschied zwischen der an-
organischen und der organischer Natur. Das Organische kann nur bei ununter-
brochenem Stoffwechsel mit seiner Umwelt existieren; far das Anorganische ist ein 
solcher Stoffwechsel nicht erforderlich. Zwischen den verschiedenen Teilen der orga-
nischen Natur, zum Beispiel zwischen Planzen und Tieren, bestehen wiederum quali-
tative Unterschiede. Im Vergleich zu ihnen ist der Mensch wieder eine neue Qualitat." 
Noch Hartmann noch Teilhard de Chardin zouden tegen deze formulering bezwaren 
hebben, maar de vraag rijst hoe men deze conclusie nog kan rijmen met het uitgangs-
punt van het materie-monisme die luidt: de wereld is van een stoffelijk karakter en 
vormt ondanks alle tegenstellingen en onderscheidingen een eenheid. 
Meer en meer zijn hedendaagse denkers geneigd zowel de probleemstelling van het 
dualisme als die van het monisme als verouderd ter zijde te schuiven. Men ziet 
lichaam en geest als een niet te scheiden functionele eenheid. Hier is geen sprake 
van tegengestelde principes en evenmin kan men de één uit de ander „verklaren". 
Het dialectisch materialisme stuit op dezelfde problemen als ieder naief materialisme. 
De vraag hoe de geest uit de stof kan worden afgeleid wordt niet duidelijk beant-
woord. In hoeverre is de ziel, de geest als materie te beschouwen? 9  Een dergelijke 
„reductie" laat allerlei vragen open, ook die van de verhouding tussen lichaam en 
geest. Indien een waarneming ontstaat door een indruk die een object in onze her-
senen achterlaat, zouden bv. van een persoon verschillende indrukken in de hersenen 
zijn vastgelegd. Toch herkennen we dezelfde persoon steeds weer ondanks wisseling 
van houding en gebaren, kleding enz. Blijkbaar selecteert en combineert de geest 
en is derhalve geen passief registratie-apparaat 10  zoals Lenin veronderstelde. 

Vervreemding 
In de discussies in Oost-Europa valt steeds weer het woord „vervreemding". Zoals 
bekend ontleende Marx het begrip „Entfremdung" aan Hegel. Voor Marx is het ken-
merkende van de kapitalistisch-industriële maatschappij, dat naarmate het particuliere 
bezit en de arbeidsdeling zich ontwikkelen, de arbeider vervreemdt van zijn produkt. 
De arbeid is koopwaar geworden, de arbeidsprodukten gaan een eigen leven leiden: 
„Het object dat de arbeid produceert, haar produkt, plaatst zich als een vreemd 
wezt.n, een van de producent onafhankelijke macht tegenover de arbeid. Het produkt 
van de arbeid is arbeid die zich in een object gefixeerd, geobjectiveerd heeft; in het 
produkt wordt de arbeid tot ding". De arbeider is van zijn arbeid vervreemd omdat 
het werk geen deel meer vormt van zijn wezen en „hij zichzelf in zijn arbeid daarom 
niet bevestigt maar ontkent, niet goed maar ongelukkig voelt, geen vrije fysieke en 
geestelijke energie ontwikkelt, maar zijn fysieke lichaam afbeult en zijn geest ruïneert. 
De arbeider heeft daarom het gevoel of hij pas buiten het werk zichzelf is en tijdens 
het werk buiten zichzelf staat." (Marx-Engels. Gesamtausgabe I, dl. 3). Marx spreekt 
in dit verband van „Verdinglichung, Verëusserlichung, Fetischisierung, Entpersdnlichung, 
Entfremdung." 
Marx meende nog, dat de gehele problematiek opgelost kan worden door de over-
gang naar de socialistische maatschappij: „ ... de verhouding van de arbeider tot de 
produktie bevat het hele probleem van de menselijke slavernij en alle soorten van 
slavernij zijn slechts modificaties en consequenties van deze verhouding." Wij in deze 
eeuw, die Hitler en Stalin gekend hebben '° geloven niet langer in Marx' panacee. 
De vraag rijst hoe aan de humanistische eis dat de mensch altijd doel op zichzelf 

Vgl. H. Bergson. Le materialisme actuel. Paris, 1926. 
'° Vgl. ook dr. M. A. Lathouwers. Het thema van de „vervreemding" in de heden- 
daagse Sowjetliteratuur. Oost-West, juni 1964. 
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moet zijn en nooit middel tot doel (Kant!) voldaan moet worden in een maatschappij 
(kapitalistisch of communistisch) waarin de mens enerzijds persoon, uniek individu 
is, maar anderzijds een produktiekracht in een ingewikkeld economisch raderwerk, 
waarin een ieder zich heeft te voegen naar de eisen, die het economisch stelsel 
(zonder welke geen welvaart mogelijk is) aan hem stelt. Deze economische eisen 
maken de mens tot koopwaar. In socialistische kring heeft men een antwoord gezocht 
in de vorm van medezeggenschap van de arbeider en beperking van de uitbuitings-
mogelijkheden door de ondernemer. Joegoslavië heeft een oplossing menen te vinden 
in het arbeiderszelfbestuur, een uitwerking van de oude communistische raden-
gedachte. Met alle waardering voor dit streven, moet toch gezegd worden dat het 
probleem van de vervreemdeling in de industriële maatschappij hiermede slechts zeer 
ten dele wordt opgelost. 

De Russische wijsbegeerte in verleden en heden 
Het is duidelijk, dat de filosofie in Rusland geen vrijblijvende aangelegenheid is, geen 
„graue Theorie' maar een wapen in de klassenstrijd. Zij was hier nimmer uitsluitend 
theorie. Ook in de negentiende eeuw werd er steeds een nauw verband gezien tussen 
de wijsgerige theorie, de intermenselijke betrekkingen en de maatschappelijke reali-
telt. Duidelijk manifesteerden verschillende schrijvers hun afkeer van de „blote" theorie. 
Het zwaartepunt bij verschillende 19de-eeuwse sociale filosofen en later bij de 
marxistische denkers lag in maatschappelijke doeleinden, niet in kentheorie of ethiek. 
De theorie kan niet gescheiden worden van de praktijk, kennis niet van actie, 
geestelijke doeleinden niet van het sociale stelsel. De niet-marxistische religieuze 
denker Simon Frank heeft eens gezegd: 11  „Von der russischen Weltanschauung dart 
man behaupten, dass sie in einem ganz eminenten Sinne praktisch ist, sozusagen von 
Haus aus immer auf die Weltverbesserung oder auf das Weltheil, niemals auf das 
Weltbegreifen allein berechnet ist. Es kann kaum ein einziges Beispiel eines national-
russischen Denkers angef0hrt werden, der nicht zugleich als Moralprediger oder 
Sozialreformator, kurz in irgend einem Sinne als Weltverbesserer oder VerkUnder eines 
(deals aufgetreten ware. Das hangt aufs engste zusammen mit dem Wahrheitsbegriff 
selber, der im Grunde der russischen Weltanschauung liegt ... Es ist nicht die Wahr-
heit als theoretisches Bild der Welt, als reine Idee, sondern die Wahrheit, die selber 
seiend ist, mit dem innersten Grunde des Lebens zusammenfëllt und die sich selber 
im wahren Menschen oder Menschheitsleben darstellt." In dit opzicht is er een' op-
merkelijke overeenstemming tussen het Russische denken, religieus of niet-religieus, 
met de denktrant van Marx, van wie de reeds geciteerde uitspraak afkomstig is: 
„Die Philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert; es kommt aber darauf 
an, sie zu verandern." 
Ik meen overigens dat de Russen in dit opzicht vaak een scherper blik hebben gehad 
dan velen in West-Europa. Het is duidelijke dat de wijsgerige theorie en ook het 
mensbeeld van grote betekenis is voor de maatschappij-opvatting. Enkele  voorbeelden 
mogen dit toelichten: Het optimisme aangaande de menselijke mogelijkheden bij de 
Chinees Lao-tze, maar ook bij de typische negentiende-eeuwer Kropotkin leidden tot 
anarchistische opvattingen over de maatschappij. Het pessismisme van een Chinees 
als Han Fei-Tze die de mens als een eigenzinnig, a-sociaal wezen beschouwde, was 
het fundament van de totalitaire staatsopvatting van de zgn. „legalisten" of de wet- 
school. Han Fei-Tze (± 250 v. Chr.) en de zijnen waren overtuigd van de slechtheid 
van de menselijke individu, die slechts door strenge wetten in het gareel was te 
houden. Om deze reden wilden zij de staat een zo sterk mogelijke positie tegenover 

11  Die russische Weltanschauung. Charlottenburg. 1926, pag. 26. 
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de individu geven. Politieke hervormers in vorige eeuwen huldigden veelal een op-
timistisch mensbeeld (de Quakers, de Verlichting). Pessimisten, die meenden, dat de 
mens van nature geneigd is tot alle kwaad, waren daarentegen overwegend voor-
standers van een sterk conservatief staatsgezag, zoals de Calvinist Groen van 
Prinsterer, maar ook de atheist Hobbes (1588-1679), die verkondigde, dat de men-
selijke natuur van oorsprong egoistisch is en geneigd zijn medemensen te bestrijden. 
Om chaos te voorkomen is een sterk, absolutistisch gezag noodzakelijk. 
Na deze algemene conclusie keren wij terug naar het dialectisch materialisme. Zoals 
uit de korte schets van het „diamat" bleek, ziet dit de mens slechts in het kader 
van de sociale en economische structuur. Het heeft slechts oog voor één dimensie 
van de menselijke persoonlijkheid. Schrijvers, die een ander mensbeeld huldigden, 
zoals Dostojewskij, werden elf geheel genegeerd <Sf men liet het licht slechts vallen 
op die zijden van het schrijverschap, waaruit de sociale geëngageerdheid bleek. Men 
loofde Dostojewskij's „Arme mensen" maar verwierp diens „Demonen". 12  
Wanneer de mens geheel geplaatst wordt binnen het raam van de produktieverhou-
dingen waarbij aan de geestelijke aspecten van het mens-zijn wordt voorbij gezien, 
betreedt men een gevaarlijk pad. De geestelijke vrijheid heeft dan nauwelijks bestaans-
recht. Haar waarde wordt onderschat of miskend. Berdjajew, die ongetwijfeld oog had 
voor de betekenis van het streven naar economische opbouw en vernieuwing in de 
Sowjet-Unie heeft juist tegen dit aspect van de Sowjetfilosofie zijn kritiek gericht. 
De uitwassen van het stalinisme hebben hem in dit opzicht in het gelijk gesteld. 

Personalisme en communisme 
Sjestow 13  had op Berdjajew diepe indruk gemaakt. Deze immers had de tragische 
aspecten van de werkelijkheid waarvoor het „diamat" nauwelijks oog heeft, 14  centraal 
gesteld. Het werk van Ibsen wees Berdjajew op de geestelijke vrijheid en de auto-
nomie van de creatieve, naar waarheid zoekende mens binnen de sociale werkelijk-
heid. Het utilitarisme op ethisch gebied in het communisme wekte bij Berdjajew 
verzet: „Het zedelijke probleem is niet een probleem van het kuddebewustzijn, het 
wordt noch door de staat, noch door het sociale proces of het oordeel van de 
mensen opgelost, doch het is veeleer een innerlijk, individueel probleem van het 
menselijk „ik" dat naar ideale volmaaktheid streeft." Tegenover het materialisme van 
de bolsjewiki stelde Berdjajew het primaat van geestelijke waarden en persoonlijke 
vrijheid. De pretentie, dat het „diamat" alle aspecten van het leven kan verklaren, 
verwierp hij. Hierbij moet aangetekend worden, dat Berdjajew allerminst een „reactio-
nair" was. Hij was aanvankelijk marxist geweest, maar had het marxisme verlaten en 
een eigen christelijke personalistische filosofie opgebouwd, die moeilijk bij één van 
de bestaande stromingen was onder te brengen. In zijn „Mijn weg tot zelfkennis" 
schreef hij: „Voor een restauratie voelde ik allerminst. Ik was er absoluut van over-
tuigd, dat een periode van de oude wereld was afgesloten en dat geen enkele terug-
keer mogelijk of ook maar wenselijk zou zijn ... Ik was ervan overtuigd, dat de 
schuld en verantwoordelijkheid voor de rampen van de revolutie in de eerste plaats 

12  Vgl. V. Seduro „Dostojewskij in der Sowjetunion". Osteuropa, mei 1965 en R. Beer-
mann „Ein neuer Weg zur Interpretation Dostojewskijs und der geistigen Situation in 
der Sowjetunion". Osteuropa, jan. '67. Lezenswaard is ook het boekje van prof. M. A. 
Lathouwers „Dostojewskij". Utrecht 1968. 
13  Vgl. mijn artikel over Sjestow in „De Vlaamse Gids" no. 5, 1966. 
14  In dit verband verdient vermelding het „incident" dat Koestler ergens vermeldt. 
Tijdens een congres in Moskou vraagt één van de deelnemers, welk antwoord het 
marxisme heeft op het lijden van een man, die onder een tram is geraakt. Antwoord: 
„Kameraad, in de maatschappij van de toekomst komen geen verkeersongevallen voor." 
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voor rekening van de mensen van het oude regime kwamen en dat zij in geen geval 
rechters over deze rampen behoorden te zijn ... In de vorm, die het communisme in 
de Russische revolutie aannam, ontkende het èn de vrijheid èn de persoonlijkheid èn 
de geest. Hierin lag het demonische kwaad van het communisme besloten. niet in 
zijn sociale systeem. Ik zou wel bereid zijn het communisme op sociaal gebied te 
aanvaarden, als economische en politieke organisatievorm, maar ik zou nooit bereid 
zijn het op geestelijk gebied te aanvaarden." Hij kritiseert hierbij tegelijk de „be-
krompen en maniakale emigrantenkringen" en 'stelt nadrukkelijk: „Ik ben altijd ... 
een overtuigd personalist geweest, die het persoonlijke geweten boven alles stelt en 
het primaat van de persoonlijkheid boven gemeenschap en staat erkent." Ik heb hier 
Berdjajew aan het woord gelaten, niet alleen omdat deze Rus de kritiek van velen 
in West-Europa op de Sowjet-Unie verwoordt, maar meer nog omdat hij hier punten 
aanstipt, die juist nu door „angry young men" binnen de Sowjet-Unie centraal worden 
gesteld. Deze kritische jongere auteurs zijn geen volgelingen van Berdjajew, wiens 
werk in de U.S.S.R. wel nauwelijks meer bekend zal zijn. Zij komen wel tot soort-
gelijke inzichten, ook al beschouwen zij zichzelf nog steeds als overtuigde com-
munisten, voor wie het christendom verbonden is met een voltooid verleden tijd. Ge-
bleken is wel, dat in de dialoog tussen marxisten en christenen, tussen communisten 
en humanisten de hier aan de orde gestelde thematiek niet kan worden omzeild. 
Bij deze dialoog moet het volgende niet uit het oog worden verloren: Velen kritiseren 
het marxisme op grond van hetgeen er in Rusland is gebeurd. Tito en Dubcek hebben 
evenwel aangetoond, dat er vele vormen van socialisme bestaan. Het getuigt van 
weinig begrip voor de gedachten van Marx en vooral ook van weinig historisch in-
zicht wanneer men het socialisme afwijst en veroordeelt uitsluitend op grond van de 
gestalte, die het in Rusland heeft gekregen. De omstandigheden waaronder het 
socialisme in Rusland moest starten waren erbarmelijk. Het tsarenrijk was in velerlei 
opzichten een achtergebleven, onderontwikkeld land met een autocratische traditie, 
waarin rechtse en linkse politieke stromingen welhaast onvermijdelijk een extreem 
karakter moesten krijgen en waar terreur en geweld „normale" politieke middelen 
waren. Socialisten konden hier slechts optreden als complotterende revolutionairen, 
aangezien parlementaire actie en vakverenigingsactiviteiten nauwelijks mogelijk waren. 
Ruslands verleden 15  moest ook zijn stempel drukken op het karakter van het socia-
lisme, dat bovendien nog geconfronteerd werd met oorlog, burgeroorlog en andere 
bedreigingen. De geringe ontwikkeling, de politieke onrijpheid en het autoriteitsgeloof 
van miljoenen droegen bij tot de groei van dit caricaturale wangedrocht van het 
socialisme: het stalinisme. 
In zijn belangrijke werk „De dialoog tussen Oost en West" (Amsterdam, 1966) heeft 
Arnold Buchholz de crux van de gehele problematiek rondom mensbeeld en maat-
schappijvorm scherp aangegeven: „Als de wereld slechts uit materie en de produkten 
daarvan bestaat en de maatschappelijke ontwikkeling tot het communisme het ver-
hevenste zichtbare doel vormt, is het consequent dat de normen voor het gedrag van 
het individu worden bepaald door de maatschappij en degenen die haar ontwikkeling 
verklaren. Indien er echter hogere normen bestaan, is de mens niet alleen „over-
geleverd" aan de andere mens en de maatschappij, maar heeft hij persoonlijk ook 
recht op gewetens- en meningsvrijheid en dus ook het recht tegen de maatschappij 

stelling te nemen. 
Omdat het bestaan van die hogere normen niet wetenschappelijk kan worden aange-
toond noch door iedereen wordt erkend, staan we hiermee voor een problematiek 
die alle grote filosofen heeft beziggehouden ... De positie van het individu tegenover 

15  Vgl. mijn artikel „Oude nationaal-Russische cultuurelementen in de Sowjet-Unie". 
„Oost-West", sept./okt. 1963. 
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de gemeenschap krijgt een principieel ander karakter, wanneer de mogelijkheid van 
het bestaan der hogere normen ernstig wordt genomen, dan wanneer een dergelijke 
mogelijkheid principieel uitgesloten wordt geacht ..." (pag. 109) 

Het geestelijk klimaat in de Sowjet-Unie 
In de laatste decennia zijn in de Sowjet-Unie vele zekerheden aan het wankelen 
gebracht. Na de Moskouse monsterprocessen van de dertiger jaren, waarbij talloze 
onschuldigen werden veroordeeld, 16  volgde de catastrofe van de oorlog. In de na-
oorlogse periode herleefde de Stalinterreur in ongekende hevigheid. 17  Het bleek, dat 
een charismatisch leider de politieke ontwikkeling in een bepaalde richting kon stuwen. 
Hoe deze „persoonsverheerlijking" mogelijk was, kon geen dialectisch materialist af-
doende verklaren. In China was het Mao Tse-toeng, die zijn persoonlijk stempel op de 
ontwikkeling van maatschappij en cultuur drukte. 18  De persoonsverheerlijking was een 
politieke realiteit. Het „mechanistisch" ontwikkelingspatroon van het historisch mate-
rialisme bleek onverklaarbare feilen te vertonen. Gevoelens van twijfel en onzekerheid 
ondermijnden het optimistisch toekomstgeloof. De individu werd op zichzelf terugge-
worpen en hij begreep, dat hij bepaalde zekerheden niet meer aan de maatschappelijke 
realiteit kon ontlenen, maar deze in zichzelf moest pogen te vinden. Zo ook had de 
Soa in de Oudheid in tijden van verwarring en onzekerheid gewezen op de waarde 
van innerlijke vrijheid. 
De wending in het denken in de landen aan Wolga en Donau is geen onverklaarbaar 
verschijnsel. De getechnificeerde maatschappij, maar bovenal de geheel nieuwe situatie 
ontstaan door de dreiging van de atoombom, heeft het denkklimaat aanzienlijk ge-
wijzigd maar vooral ook de beperktheid van vele gedachten uit Lenins tijd in het licht 
gesteld. De Praagse hoogleraar Milan Machovec merkt ergens op: „Noodgedwongen 
wijken trots, fanatisme en de cultus der eigen onfeilbaarheid over de hele wereld 
terug voor bescheidenheid en zelfkritiek. Alle grote geestelijke stelsels maken een 
crisis door, het marxisme bijvoorbeeld door het stalinisme ... Het marxisme van nu 
moet niet bij de economie blijven staan, het moet ingaan op de mens in zijn geestelijke 
totaliteit en op al zijn levenssituaties 	Wij hebben tot op dit ogenblik geen pas- 
sende antwoorden op de grenssituaties van het leven." 19  Een andere factor van in-
vloed is de erkenning, dat de gesmade „westerse" inzichten op het gebied van 
quanten- en relativiteitstheorie, van de gekromde ruimte en van erfelijkheid niet zonder 
meer afgewezen kunnen worden, waardoor ook nieuwe vragen rijzen inzake het naïef 
realisme van het dialectisch materialisme. 

De individu en zijn vrijheid 
Ook het probleem van de vrijheid kan hier moeilijk onbesproken blijven. Het marxisme 
definieert vrijheid met Engels als „eingesehene Notwendigkeit", „inzicht in de nood-
akelijkheid". In feite is dit dus een ontkenning van de vrijheid. Men kan inderdaad 

stellen, dat in de materiële sfeer allerlei is „vastgelegd" en de keuzemogelijkheden 
van de mens beperkt zijn. Een haven moet men aanleggen aan een rivier of kanaal 

16  Vgl. het boeiende boek van Jewgenia Ginsburg „De raderen van de willekeur". 
Utrecht, 1967. 
17  Een goede indruk van de angst en vertwijfeling van deze tijd geeft J. Bondarew 
in zijn roman „De stilte". ('s-Gravenhage, 1964). 
18) Vgl. B. I. Schwartz „Chinese communism and the rise of Mao". Cambridge 1958. 
Een voortreffelijke biografie is die van G. Paloczi-Horvath „Mao Tse-toeng'. Utrecht, 
1966. 
19  Vgl. het verslag van zijn lezing in „Mens en Kosmos", maart/april 1967. 
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en niet midden op de Veluwe. Een fabrikant moet rekening houden met de mogelijk-
heden van grondstoffenaanvoer en afzet. Maar binnen deze grenzen van vaststaande 
gegevenheden blijft er toch een zekere marge van „vrijheid". Bestond deze niet dan 
zou het gehele begrip creativiteit illusoir zijn. Men heeft immers de mogelijkheid om 
met bepaalde vaststaande gegevenheden creatief te gaan werken, men kan een „ant-
woord" geven op de problematiek die zich voordoet. De Russische revolutie was 
het „antwoord" door Lenin en de zijnen gegeven op de situatie in 1917. Het was 
geen automatisch verlopend natuurkundig proces. Deze gehele problematiek van 
„determinisme" en „vrijheid" is in het marxisme nog allerminst tot klaarheid ge-
bracht. Het historisch materialisme pretendeert een wetenschappelijke leer te zijn: Er 
is in de historie sprake van een wetmatig verloop, waarbij aan het einde van het 
proces de klassenloze maatschappij ontstaat. In de discussies over deze doctrine is 
vanaf het begin de positie van de individu aan de orde geweest. Wanneer hier sprake 
is van een wetmatig, dus noodzakelijk verloop, welke rol kan de individu hierin dan 
nog spelen? Zeker, hij kan het proces versnellen of vertragen, maar beslissend zijn 
toch de „objectieve" wetten van het historisch gebeuren. Onwillekeurig moet men 
hier denken aan de opvattingen van de niet-marxist Lew Tolstoj, die blijkens zijn 
roman „Oorlog en vrede" zelfs grote leiders als Napoleon slechts zag als machteloze 
instrumenten in handen van het historische lot. Is de mens subject of object, schepper 
of schepsel? Bepaalde Russische auteurs, zoals G. S. Batisjtsjew 20  neigen blijkens 
uitspraken gedaan op een filosofencongres er meer en meer toe grote waarde toe te 
kennen aan het handelende subject, dit in tegenstelling tot vroegere marxisten. 
„De mens is nooit eenvoudigweg produkt van de „omstandigheden", „voorwaarden" 
enz...." zegt hij. A. K. Mozjejewa vroeg zich op hetzelfde congres af wat het principe 
en de bron der historische beweging is. Waar ontstaat het „nieuwe" in de geschiedenis 
en hoe kán het eigenlijk ontstaan, wanneer de mens het kader van een gegeven 
sociale situatie niet kan doorbreken? Mozjejewa merkte op: „Iedere menselijke gene-
ratie realiseert ten aanzien van de wereld een nieuwe activiteit, die weliswaar door 
de reeds aanwezige wereld van de menselijke cultuur voorgeschreven was, maar niet-
tegenstaande dit niet in haar vervat was .. Het „nieuwe" is dus van tevoren noch 
in het „object" noch in het „subject" voorhanden; het ontstaat in het proces der 
menselijke actie — uit deze actie zelf." 
Engels onderscheidde drie relaties, waarin de mens zijn vrijheid kan realiseren: heer-
schappij van de mens over de natuur, over zichzelf en over de maatschappelijke ver-
houdingen. Op genoemd congres wees A. G. Mysliwtsjenko er op, dat de mens niet 
zoals de existentialisten menen, zichzelf kiest, maar toch tegenover allerlei situaties 
geplaatst, een keuze moet maken en in deze keuze manifesteert zich zijn innerlijke 

vrijheid. 

Persoonlijkheid en collectiviteit 
Het is inmiddels wel duidelijk geworden, dat in al deze discussies de vraag naar 
de autonomie van de mens, een waarlijk humanistische vraag, opdoemt. Men tracht 
deze vraag in het kader van het marxisme te beantwoorden maar men realiseert zich 
tegelijk meer en meer, dat nieuwe wegen gevonden moeten worden en de oude ant-
woorden niet altijd bevredigen. Dit geldt uiteraard ook voor de ethiek. Sommigen gaan 
zich de vraag stellen of de oude communistische ethiek, gebaseerd op klassenbelangen 
en op de eisen van de communistische maatschappij, niet haar beperkingen heeft en 
of het individuele waardenbesef niet de bron is van alle handelen, dat ethisch verant- 

20 Vgl. „Studies in Soviet thought", MUnchen, Jaargang 1966, Volume VI, pag. 300 
e.v., waarin men een verslag vindt van een filosofencongres in maart 1966, gewijd 
aan het „probleem van de mens"' 
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woord is. Dit proces verloopt evenwel nog zeer langzaam. Prof. de Graaf moest dan 
ook t.a.v. de huidige Sowjetethiek concluderen: „Men houdt vast aan het tot nu toe 
onbewezen axioma, dat persoon en gemeenschap in een maatschappij, waarin de 
klassenantagonismen zijn opgeheven, niet meer in conflict kunnen geraken." 21 

Ook Sartre heeft ten aanzien van de verhouding persoonlijkheid-collectiviteit een 
visie gegeven, die duidelijk afwijkt van de marxistische. In zijn „Critique de la raison 
dialectique" wijst hij erop, dat ook het collectief (hoeveel malen heeft men dit woord 
in de na-revolutionaire Russische literatuur kunnen lezen!) uit individuen bestaat. Het 
collectief leidt geen eigen leven. Het kan slechts beslissen door middel van de be- 
slissing van ieder individu afzonderlijk. De groep is geen nieuw organisme, dat boven 
de organismen staat, die de groep vormen. Sartre spreekt hier van de „indépassabilité 
de ('organisme pratique". Men kan de leden van de groep hun eigen mening en 
daarmede hun beslissingsmogelijkheden niet ontnemen. In het marxisme-leninisme 
dreigt het gevaar, dat men het collectief (en eigenlijk ook de geschiedenis) gaat zien 
als een abstracte macht, waaraan het individu willoos is overgeleverd. Van hier naar 
het fatalisme il n'y a qu'un pas. Het individualisme was in Rusland altijd een filosofie 
die meer kritici dan aanhangers vond. Ik denk hier bv. aan de slavofielen en Dosto-

jewskij als kritici van het Westeuropese individualisme. 
Niet langer echter laat de romancier, de dichter thans het volle licht uitsluitend vallen 
op de collectiviteit of op de abstracte ideale mens van de toekomst. De aandacht 
wordt nu gericht op een mens, hier en nu, met zijn verlangen naar geluk en liefde, 
zijn strijd en twijfels. Ook de vraag naar de bestemming van de mens, zelfs in 
kosmisch opzicht dringt zich op. Tot nu toe werd de individu opgeofferd aan de 
toekomst. Had Lenin niet gezegd, dat de huidige generaties slechts mest zijn op de 
velden van de toekomst? Er klinkt in de nieuwe literaire kunst ook verzet door tegen 
het conformisme 22  en in het algemeen de onderwaardering van de individu. De leugen 
wordt aan het licht gebracht, het verraad aan de menselijkheid onder het stalinisme 
(o.m. bij Bondarew en Solzjenitsyn). Het zijn de existentiële problemen van vrijheid 
en verantwoordelijkheid, eenzaamheid, schuld, lijden en dood, de „grenssituaties", die 
bij vele jongeren steeds meer aandacht krijgen. 23  Veel literatuur heeft een meer 
„personalistisch" karakter. Dit leidt ook tot een herbezinning op de verhouding in-
dividu-collectief. De „zonen" worden zich ervan bewust hoe begrensd en kortzichtig 
het optimisme van de „vaders" was. Is de mens goed èf slecht? Of goed en slecht? 
De mens is zichzelf een raadsel. Hij laat zich niet ontleden door het materialistische 
mes. Men krijgt oog voor het menselijk tekort, het échec, het „Scheitern" (Jaspers) 
als keerzijde van de vrijheid. Men spreekt over verantwoordelijkheid, maar is echte 
verantwoordelijkheid mogelijk zonder vrijheid? Met instemming wordt het gedicht van 
de grote Russische dichter Poesjkin geciteerd: „Je bent zelf je hoogste rechter. 
Strenger dan allen vermag alleen jij zelf je werk te beoordelen." 
Cnaantastbare zekerheden zijn er evenmin als onfeilbare mensen. „Mensen zijn geen 
engelen" luidt de veelzeggende titel van een roman van Iwan Standjoek. 

21 J. de Graaf „Moraal, marxisme en ethiek in de Sowjet-Unie". Hilversum, 1967 en 
dr. M. A. Lathouwers „Problematiek der communistische ethiek in de hedendaagse 
Sowjet-literatuur", „Oost-West", september 1964. 
22 Conformisme is bepaald geen exclusief Russisch verschijnsel. In zijn boek „De 
medewerker" (Amsterdam 1965) wijst W. H. Whyte op het conservatisme en confor-
misme bij de employés in dienst van grote bedrijven: „Originaliteit is gevaarlijk voor 
de onderneming". 
23  Over de positie van de jongeren in de Sowjet-Unie in het algemeen zie M. P. van 
den Heuvel „De jonge generatie in de Sowjet-Unie'. Internationale Spectator, 22 januari 
1968. 
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Groeiende belangstelling voor de mens 
Dichters ervaren het leven eerder als een wonder dan als een natuurwetenschappelijk 
gegeven. De natuur verdringt bij hen het „heilig" collectief. In het werk van de jonge 
novellist Kazakow 24  neemt de natuur een centrale plaats in. Soms kan men zelfs 
spreken van een vaag pantheisme. Ook het probleem van de dood houdt velen bezig. 
In zijn roman „Het huis van kastanjehout" laat Georgii Goelia iemand zeggen: „U 
moet niet denken, dat ik pessimist ben. Maar ik haat die eeuwig glimlachende opti-
misten. Over de dood moet men nadenken." 25  Is dit niet een menselijker uitspraak 
dan Spinoza's koele these: „De vrije mens denkt aan niets minder dan aan de dood; 
zijn wijsheid bestaat niet in overpeinzing van de dood, maar van het leven" (Ethica 
IV, 67)? 
Uiteraard zijn de hier genoemde themata ook door moderne Westeuropese schrijvers 
naar voren gebracht: Camus, Sartre, Simone de Beauvoir, Marcel, Jaspers e.a. Maar 
van invloed van deze zijde is nauwelijks sprake. Deze themata zijn vanaf Poesjkin 
in de literatuur aan de orde geweest. 26  Terecht zei Thomas Mann in zijn essay 
„Meine Zeit", dat het „nie und nirgends ein tiefere Menschlichkeit gegeben (habe) 
als in der russischen Literatur." In een interview in „Le Monde" vertelde Sartre, dat 
een vooraanstaand Russisch schrijver hem eens had gezegd: „Op de dag, dat het 
communisme zal heersen (dat wil zeggen: wanneer het welzijn voor allen een feit 
zal zijn), op die dag begint pas de tragiek van de mens, namelijk de vraag naar de 
zin van het menselijk bestaan." Noch een naar volmaaktheid strevende communistische 
staatsstructuur, noch een gestroomlijnde technocratische samenleving zullen de in-
dividuele vraag naar de zin van het leven kunnen beantwoorden. Er groeit bij velen 
in de Sowjet-Unie en vooral bij de jongere schrijvers een duidelijk besef, dat de 
officiële filosofie allerlei „lege plekken" vertoont en geen duidelijke antropologie heeft 
weten te geven. Er is eerder sprake van een ideologische dogmatiek dan van een 
filosofie, die open staat voor alle vragen. En terecht zegt de schrijver Joerii Poloechin: 
„Zonder filosofie leven alleen de luizen." 

De zin van het bestaan 
De vraag naar de zin van het bestaan is geen theoretische vraag, waarop een voor 
allen geldend mathematisch antwoord valt te geven. Een ieder beleeft op zijn wijze 
de zin van zijn bestaan en de zin-geving is geen theoretische aangelegenheid: Zij 
kan zich slechts realiseren in het bewuste handelen. Een antwoord voor alle mensen 
en alle tijden is er niet. Zeker is wel dit, dat de zin van het bestaan eerst ont-dekt 
kan worden wanneer er sprake is van medemenselijkheid, vrijheid (innerlijke èn 
uiterlijke!) en gerechtigheid. Het manco van iedere technocratische (dus ook com-
munistische!) samenleving komt aan het licht in het verhaal „Kortsluiting" van 
Tendrjakow. Hier is letterlijk en figuurlijk sprake van kortsluiting. De hoofdfiguur is 
een directeur van een elektrische centrale, die zich verantwoordelijk weet voor een 
kortsluiting, die de stad in het donker zet. Maar er is ook kortsluiting tussen vader 
en zoon. De vader leeft geheel vanuit zijn technocratisch levenspatroon („de zwakke 
mens is heer en meester geworden over de aarde") en voor de mensen om hem 
heen is er in zijn denken en voelen nauwelijks plaats. De zoon daarentegen, „de 
verrotte humanist met de ideetjes van dichters" (zoals de vader zegt) is zich sterk 

24 In Ned. vert. verscheen „Het stationnetje en andere verhalen", Amsterdam, 1965. 
25  Vgl. prof. dr. M. A. Lathouwers „De Sovjetliteratuur", Utrecht, Het Spectrum 1968 
en „Sovjetliteratuur tussen collectivisme en personalisme", Mens en Kosmos, maart/ 
april 1968 en „Nieuwe antropologische perspectieven in de Sowjet-Unie", Oost-West, 
april 1966. 
26  Vgl. P. Krug „Oude en nieuwe thema's in de Russische literatuur", Mens en 
Kosmos, nov./dec. '62 en „Rusland en Europa" Mens en Kosmos, maart/april, 1964. 
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bewust van de beperktheden en zwakheden van de technocratische visie. Door een 
tragisch voorval — de dood van één van de employés — kan de vader tenslotte 
toch iets verstaan van hetgeen zijn zoon beweegt. Een van zijn ondergeschikten zegt 
tot de technocraat: „Een systeem — het woord zegt het al — is iets gemeenschap-
pelijks, correlatiefs. Inderdaad bestaat er werkelijke correlatie en een band tussen de 
machines. Maar tussen de mensen ... ? De mensen zijn aan hun lot overgelaten. Men 
noemt u de ijzeren organisator. Met die eigenschap begaafd, heeft u een stalen ketting 
gesmeed, die stevig genoeg is en maar zelden breekt. Maar de menselijke natuur 
komt, als ik het eerlijk zeggen mag, wat in de verdrukking binnen haar stalen 
schakels ..." Van Plato is het bekende woord, dat verwondering het begin van de 
wijsbegeerte is. Maar hier in dit verhaal bij deze technocraat en ook bij zovele 
anderen, die oorlog en stalinisme ondergingen, geldt eerder de uitspraak van Kierke-
gaard, dat wanhoop de bron van alle filosofie is. 

Het werk van Schaff 
In de hedendaagse discussies rondom het thema marxisme en communisme speelt de 
Pool Adam Schaff een zeer belangrijke rol. Schaff's belangrijkste werk is ongetwijfeld 
„Marxisme en het menselijk individu". 27  Aan dit boek zou een geheel artikel te wijden 
zijn. Wij kunnen hier slechts wijzen op enkele hoofdpunten. Schaff wijst allereerst op 
de herontdekking van de jonge Marx en met name van diens werken „Pariser eiko-
nomisch-philosophische Manuskripte" (uit 1844) en de „Deutsche Ideologie", die voor 
het eerst volledig werden uitgegeven in 1932, nadat in 1927 reeds een integrale uit-
gave van „Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie" was uitgekomen. Deze uit-
gaven wierpen een nieuw licht op de humanistische filosoof Marx. Zij zijn van grote 
invloed geweest niet alleen voor een beter begrip van Marx maar ook voor de 
verdere ontwikkeling van het marxisme. Maar er was nog een andere factor, die voor 
de geschiedenis van het denken in Oost-Europa van grote betekenis was. De Franse 
marxist Roger Garaudy heeft op het volgende gewezen: „De twee wereldoorloger 
oefenden beslissende invloed uit op de vorm en de ontwikkeling van de filosofie 
inzake de existentie. Vooral droegen ze er in grote mate toe bij, dat alle filosofieën 
— atheïstisch existentialisme, de christelijke filosofie, het marxisme — filosofieën van 
de existentie moesten worden, omdat de fundamenten van de menselijke existentie 
aan het wankelen raakten en men het antwoord niet mocht uitstellen. Er is geen enkele 
huidige levende filosofie die geen uiting gaf aan deze situatie, de situatie van alle 
mensen die, in algemene conflicten, in onbekende lotgevallen en permanent doods-
gevaar verstrikt, een angst voelen die even geweldig is als de gebeurtenissen waar-
door ze ontstaat." Schaff trekt de lijn verder door en beklemtoont het feit, dat een 
„personalistische" vernieuwing van het marxisme-leninisme onvermijdelijk was: „Met 
het ontstaan van de socialistische staten, met de stabilisering van de nieuwe orde, 
met de overgang van het tijdvak van het revolutionaire heldendom en van het oorlogs-
communisme naar het socialisme voor alledag begonnen de vragen van de individuele 
mens, samen met de meer verfijnde filosofische problematiek: leven en dood, zin 
van het leven, geluk enz. enz. steeds duidelijker en steeds agressiever aan het licht 
te komen. Het bleek dat men ook in het socialisme ongelukkig kon zijn, en in elk geval 
dat het socialisme aan niemand persoonlijk geluk kan garanderen, zelfs als het in staat 
zou zijn de oorzaken van het ongeluk van de massa definitief te overwinnen. Het bleek 
dat ook onder het socialisme mensen sterven en dat dit het grootste probleem is 
dat ook door de filosofie niet opgelost kan worden. Dat de vraag naar de zin van het 
leven ook in het socialisme zin heeft. Dat ook in het socialisme het probleem van 
de vrijheid de mensen in beweging brengt, en zelfs dat ook het socialisme hier soms 
leed kan veroorzaken dat men ook met de mooiste woorden niet kan „wegpraten". 

27  Nederlandse vertaling bij Paul Brand, Hilversum, 1961. 
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Dat ook in het socialisme de mensen nadenken over het persoonlijk geluk. In één 
woord: de filosofie van de mens begon steeds heftiger te kloppen op de poort van 
het socialisme." (Ned. vert. pag. 45 en 46). 
Voor Schaff zijn humanisme en marxisme identiek: „Onder humanisme verstaan we 
een systeem van reflexies over de mens die de mens beschouwen als het hoogste 
goed en die ernaar streven in de praktijk de beste voorwaarden voor het menselijk 
geluk te garanderen. In het kader van een zo ruim opgevat humanisme is natuurlijk 
plaats voor verschillende richtingen ... Het marxisme is humanisme; is radicaal 
humanisme dat met zijn theoretische consequentie en met zijn organische verbonden-
heid met de praktijk, met het handelen, alle huidige concurrenten overtreft. Hierop 
berust de aantrekkingskracht ervan voor alle onderdrukten, die niet alleen troostende 
woorden zoeken, maar praktische bevrijding van de beletselen op hun weg naar het 
geluk ... Uitgaande van het reële menselijke individu en van een reële maatschappij, 
van de veronderstelling dat de mens in de loop van de omvorming van de objectieve 
werkelijkheid zijn wereld schept en indirect zijn eigen ontwikkeling beïnvloedt, is het 
marxistisch humanisme autonoom in die zin, dat het de wereld der mensen verklaart 
uit het spel van de krachten van deze wereld en niet zijn toevlucht neemt tot boven-
menselijke en in deze heteronome krachten. Dit distantieert het humanisme van 
Marx niet alleen van alle godsdienstige speculaties, maar ook van het objectieve 
idealisme dat bv. de wereld van de objectieve waarden heteronoom opvat. De mens, 
de reële mens, is niet alleen uitgangspunt maar ook autonome smid van zijn lot, 
schepper van zijn wereld en van zichzelf" (pag. 204 en 206). 
Nog een ander feit brengt Schaff zijn lezers onder ogen: Marx kon niet voorzien, 
onder welke historische voorwaarden het socialisme en communisme in onderontwik-
kelde gebieden, zoals Rusland, zou moeten worden opgebouwd. 
Schaff poneert voorts (en ook dit is in strijd met wat velen in de Sowjet-Unie verkon-
digen), dat het marxisme geen historisch „moeten" kent, doch slechts „ontwikkeling". 
De mensen hebben de vrijheid te kiezen. Ondanks de maatschappelijke bepaaldheid 
blijkt, dat mensen verschillend kunnen kiezen. Hier trekt hij de conclusie, dat de 
individu ook de vrijheid moet hebben te kiezen. Deze mogelijkheid mag men hem 
niet ontnemen. Hij stelt bovendien vast dat iedere inmenging van buitenaf op het 
gebied van wetenschap en kunst de ontwikkeling van de cultuur slechts kan remmen. 
Tegelijk wijst hij er evenwel op, dat in geen enkele vroegere maatschappijvorm kunsten 
en wetenschappen vrij zijn geweest. In dit opzicht vormt de huidige communistische 
staat geen uitzondering. Toch verwacht hij dat naarmate het communisme meer en 
meer aanvaard wordt en de tegenstand tegen het communisme afneemt ook de vrijheid 
op dit gebied zal groeien. De vraag blijft: Kán een systeem, dat bepaalt welke kunsten 
en welke wetenschappen aanvaardbaar en „progressief" en welke „reactionair" zijn, 
op dit gebied een ruimere vrijheid geven? Rosa Luxemburg heeft scherper dan wie 
ook gezien, welke problemen hier liggen, toen zij al in 1918 aan Lenin schreef: „Frei-
heit nur fër Parteigënger der Regierung, nur fr Mitglieder einer politischen Partei, 
ist ëberhaupt keine Freiheit. Freiheit bedeutet immer die Freiheit fUr jene, die anders 
denken." Blijkbaar heeft Schaff toch wel beseft, dat hier voetangels en klemmen liggen 
voor een communistisch doctrine. Hij stelt dan ook de eis dat partij en staat zich niet 
verzetten tegen vorming van scholen en richtingen binnen het marxisme. Het is echter 
duidelijk dat er ook dan sprake is van discriminatie. De vrijheid blijft beperkt tot de 
marxisten. 
Voor Schaff zijn marxisme en humanisme identiek. Het marxistische humanisme poogt 
immers de sociale oorzaken van menselijk ongeluk weg te nemen en hiermede de 
mogelijkheden tot een gelukkiger leven te scheppen. Tegelijk waarschuwt hij evenwel 
voor utopische verwachtingen. Een algemeen verplichtend model voor menselijk geluk 
kan slechts leiden tot een mensonterende tirannie. Is Schaff evenwel zelf geen utopist, 
wanneer hij stelt, dat de ideale communistische mens vrij zal zijn van zelfzucht en 
machtswellust? 
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Ondanks de kritiek die men erop kan uitoefenen, blijft Schaff's werk een opmerkelijk 
getuigenis van een marxist, die het zelfstandig denken niet verleerd heeft en die open 
staat voor de oude humanistische waarden van vrijheid en zelfstandig denken en 
onderzoek. De mensen hebben het recht, ja zelfs de plicht onafhankelijk te denken, 
zegt Schaff en zij moeten deze vrijheid in de praktijk tot uitdrukking kunnen brengen. 
Toch heeft ook het werk van Schaff het manco van vele marxistische publikaties. 
Er is geen sprake van een verantwoorde antropologie. De vragen, die in Westeuropese 
wijsgerige stromingen in de afgelopen decennia aan de orde kwamen, worden nog 
niet aangeroerd. Teveel nog wordt — zoals reeds gezegd — de mens gezien binnen 
het raam van een materialistische filosofie, die nauwelijks oog heeft voor dimensies 
van het menselijk bestaan buiten het gebied van het economische. Vragen over de zin 
van het leven, de autonomie van het denken en het geweten blijven in de schemering. 
Evenmin is er ruimte voor een pluraliteit van geestelijke stromingen. Desondanks 
moet erkend worden, dat allerwege in Oost-Europa opmerkelijke vernieuwingen zijn 
waar te nemen, op economisch en sociaal gebied, op het terrein van kunst en letteren 
en zelfs in de officiële filosofie, die zovele jaren een onaantastbaar bolwerk geleek. 

Humanisme en communisme 
Kolakowski en ook Schaff zijn in Polen thans in ongenade geraakt. Het is moeilijk 
te bepalen hoe groot in Polen en andere communistische landen het aantal hunner 
geestverwanten is. Zeker is wel, dat voor velen in deze landen communisme of 
marxisme en humanisme identiek zijn. Marx zelf heeft over zijn humanisme eens 
gezegd: „ ... er ist die wahrhafte Auflbsung des Widerstreits zwischen dem Menschen 
mit der Natur und mit dem Menschen, die wahrhafte Auflbsung des Streits zwischen 
Existenz und Wesen, zwischen Vergegenstëndlichung und Selbsbetëtigung, zwischen 
Freiheit und Notwendigkeit, zwischen lndividuum und Gattung. Er ist das aufgelbste 
Rëtsel der Geschichte und weiss sich als diese Lbsung." 
Erich Fromm heeft in de Amerikaanse „Humanist" (juli—augustus 1966) de volgende 
definitie van humanisme gegeven: „Humanist philosophy can be characterized as fol-
lows: first, belief in the unity of the human race, that there is nothing human which is 
not found in every one of us; second, the emphasis on man's dignity; third, the 
emphasis on man's capacity to develop and perfect himself; and fourth, the emphasis 
on reason, objectivity, and peace." Hiernaast staat de definitie van de Poolse filosoof 
Adam Schaff: „Onder humanisme verstaan we hier een systeem van reflexies over 
de mens die de mens beschouwen als het hoogste goed en die ernaar streven, in de 
praktijk de beste voorwaarden voor het menselijk geluk te garanderen." 28  Het is 
duidelijk, dat beide definities elkaar tot op zekere hoogte overlappen en zeker geen 
tegenstelling vormen. Bij nadere analyse van Schaff's werk blijken diens opvattingen 
toch bepaald niet alle verenigbaar te zijn met die van het autonome humanisme. 
Bovendien is Schaff uiteraard niet de woordvoerder van alle Oosteuropese denkers 
en zeker niet van de Russische. In Oost-Europa hebben begrippen als „objectiviteit" 
en „vrede" in sommige uitspraken een ander accent en soms zelfs een andere be-
tekenis dan in het Westen en dit is niet alleen een kwestie van terminologie: Hier-
achter staat een politieke en historische realiteit, een ontwikkeling op maatschappelijk 
en ideologisch gebied. 
Uit de kritische behandeling van enkele thesen van het dialectisch materialisme bleek 
reeds, dat het autonome humanisme van verschillende opvattingen duidelijk afstand 
neemt. Bovendien richt het moderne humanisme zich tegen iedere pretentie van 
welke leer ook de „absolute" waarheid te vertegenwoordigen. Dit geldt ook voor 
het marxisme-leninisme, dat door deze pretentie het karakter van een geloof heeft 

28 „Marxisme en het menselijk individu", Hilversum, 1967, pag. 204. 



gekregen, zoals ook door Berdjajew is aangetoond. 29  Sartre noemt het marxisme dan 
ook een „luie wijsbegeerte" voorzover het geen behoefte meer heeft om bepaalde 

feiten te verifiëren. 
De discussies rondom het dialectisch materialisme nemen gelukkig toe, mede dank zij 
bijdragen van Westerse marxistische denkers als Roger Garaudy. Een gelukkig ver-
schijnsel! Ook de verstarring op filosofisch gebied schijnt doorbroken te zijn. Zelfs 
bepaalde sacrosancte uitspraken van Lenin worden thans kritisch onderzocht en in 
twijfel getrokken, zelfs zijn definitie van het begrip „materie": „Die einzige 
schaft" der Materie, an deren Anerkennung der philosophische Materialismus gebun-
den ist, ist die Eigenschaft, objektive Realitët zu sein, ausserhalb des Bewusstseins 
zu existieren." („Materialismus und Empiriokritizismus"). 
Over het probleem van „de" vrijheid nog het volgende: 
Humanisten zullen evenals marxistische denkers erkennen, dat „de" vrijheid niet los-
gemaakt kan worden van andere waarden zoals sociale rechtvaardigheid en de moge-
lijkheid om verantwoordelijkheid te dragen. Vrijheid alléén opent de weg naar uit-
buiting, anarchie en willekeur. Maar evenzeer is het een feit, dat het verlangen naar 
vrijheid, óók geestelijke vrijheid, een wezenlijke menselijke behoefte is, één van de 
fundamentele waarden van ons bestaan, maar tevens een conditio sine qua non voor 
de ontwikkeling van wetenschap en techniek en daarmee van de groei van welvaart 
en welzijn. Wanneer mensen deze geestelijke vrijheid wordt onthouden, tast men 
een essentiëel geestesgoed aan. Slechts in vrijheid kan de mens zoeken en ... vinden. 
De verbijsterende ontwikkeling van de techniek, de complexiteit van onze maat-
schappij, laat ons bovendien zien, dat eenvoudige antwoorden niet meer te geven 
zijn en dat bovendien het antwoord van heden niet meer dat van morgen zijn kan. 
Op allerlei vragen van de mens en de ethiek blijft het dialectisch materialisme het 
antwoord schuldig. Het waagt ook niet voor bepaalde aspecten van leven en wereld 
het bekende woord te spreken: „ignoramus et ignorabimus." 30  Het wil immers een 
gesloten stelsel zijn, dat geen „lege plekken" kent. En toch zijn deze ook hier niet 
te loochenen! De vraag hoe het marxisme zich in de komende jaren zal ontwikkelen 
is moeilijk te beantwoorden. Niet onmogelijk is, dat naarmate in de communistische 
wereld het polycentrisme 31  toeneemt, ook de pluriformiteit van het marxisme zal 
groeien en er meer marxistische „scholen" zullen komen. Reeds nu valt er een grote 
verscheidenheid te constateren bij denkers als Roger Garaudy in Frankrijk, Machovec 
in Tsjechoslowakije, Schaff en Kolakowski in Polen en de orthodoxe leninisten in 
Moskou en Peking. 

De waarde van de dialoog 
Er wordt in „het Westen" veel geschreven en gesproken over „de" vrijheid (of liever 
de vrijheidsbeperking in „het Oosten"). Maar zijn wij ons wel voldoende bewust van 
de gevaren, die onze vrijheid bedreigen? Sociale onrechtvaardigheid betekent in feite 
vrijheidsbeperking van bepaalde groepen. Iedereen heeft recht op arbeid zegt de 
Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Maar welke is de realiteit? In 
hoeverre is er werkelijk sprake van recht op arbeid, recht op onderwijs (ook middel-
baar en hoger) en „vrije" beroepskeuze? Doen ook hier economische belangen en 
tradities zich niet nog steeds in hoge mate gelden? Dan is er het reeds gesignaleerde 
fenomeen van de „vervreemding". Oost en West beide kennen het verschijnsel, dat 
de mens slachtoffer dreigt te worden van de door hem zelf voortgebrachte produkten. 

29  „Betekenis en oorsprong van het Russische communisme". Amsterdam, 1948. 
30 Wij weten niet en zullen het niet weten. Uitspraak van Du Bois Reymond over de 
„Zeven wereldraadselen". 
31  Zie hierover dr. S. W. Couwenberg „Oost en West op de drempel van een nieuw 
tijdperk". 's-Gravenhage, 1967. 
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Hij wordt een apparaat temidden van apparaten. Hij wordt bovendien niet in de eerste 
plaats gewaardeerd als mens, om zijn persoonlijkheid of karakter, maar zijn waarde 
hangt af van zijn produktievermogen, zijn capaciteit om winst voort te brengen, hij 
is niet meer dan een „produktiekracht". Kant's eis, dat de mens nimmer als middel, 
maar steeds als doel moet worden beschouwd, zullen velen als een utopie beschouwen. 
Maar hoe utopisch ook, waarom zou deze eis toch niet als richtsnoer en ideaal kunnen 
dienen in de meest uiteenlopende situaties? Zeker, de mens moet zich terwille van 
zijn welvaart aan bepaalde situaties aanpassen. Het economisch proces stelt zijn eisen, 
maar welvaart mag niet ten koste gaan van welzijn. Te veel nog wordt de mens 
„gemanipuleerd". 32  Er zijn de „verborgen verleiders", er is de massabeïnvloeding 
door de huidige communicatiemiddelen, door bepaalde pressiegroepen. Maar ook 
elders dreigen gevaren. De groeiende complexiteit van de samenleving stelt steeds 
hogere eisen aan de individu. Van zelfbepaling in vrijheid is steeds minder sprake, 
ook al beloven computer 33  en atoomenergie ons gouden tijden. 
In dit artikel is gepoogd de ideptiteit vast te stellen van het Oosteuropese denken, 
waarbij uiteraard de verhouding individu-collectivum herhaaldelijk ter sprake kwam. 
Voorzover er in dit denken ideologische elementen naar voren komen, kan de huma-
nist moeilijk anders dan een kritisch standpunt innemen, zoals tegenover iedere andere 
ideologie, mythe of profetie. Nadrukkelijk moet hierbij echter toch ook de betekenis 
van de dialoog tussen Oost en West onderstreept worden. Zeker waar het problemen 
als de sociale rechtvaardigheid en de waarde van de wetenschap betreft, spreken 
moderne humanisten en marxisten eenzelfde taal. 
Over de dialoog heeft de Tsjechische filosoof Milan Machovec zich in zeer positieve 
zin uitgelaten. Hij zegt: „Voor de humanistische marxist — zoals voor iedereen, die 
het humane ernstig neemt — is de dialoog niet slechts een aangelegenheid van een 
politiek pragmatisme of een taktiek, doch vóór alles een existentiële behoefte — want 
zonder de volle openheid, zonder regelmatige ontmoetingen met de andersdenkende 
blijft hij noodzakelijk zelf in moreel opzicht onderontwikkeld ... Niet slechts om de 
ander in zijn eenzijdigheid of zelfvervreemding hulp te brengen, maar ook om mij zelf 
voor de dreigende dehumanisatie door de „beati possidentes" te beschermen, heb ik 
de dialoog nodig. Slechts wanneer ik de moeilijke kunst van het dialogische leven 
leer, kan ik ook in het raam van mijn eigen beweging de jeugd op een morele en 
voor haar levende wijze aanspreken." 34  
Men zal moeten erkennen, dat Oost en West thans in velerlei opzichten voor dezelfde 
problemen staan: De vraagstukken van de moderne industriële samenleving, de auto-
matisering met het gevaar van groeiende werkloosheid, de atoomenergie, de atoom-
wapens en tenslotte de problemen van de onderontwikkelde, „derde wereld" met de 
atoommacht China als mogelijke nieuwe bondgenoot. Het zijn nieuwe uitdagingen, 
waarop de oude ideologieën geen antwoord meer kènnen geven. De ongekende ont-
wikkeling van de techniek en het daarmede gepaard gaande fenomeen, dat men wel 
„de versnelling van de geschiedenis" heeft genoemd, vragen om geheel nieuwe ant-
woorden en oplossingen, in Oost èn West. 

32  Vgl. het speciale nummer van „Wending" „Mens en manipulatie" no. 12, 1967. 
33  Vgl. mijn artikel „Toekomstmaatschappij en computer" Oost-West, dec. 1967. 
34  Vgl. C. Andras, Christen und Marxisten im Gesprëch. Osteuropëische Rundschau. 
Augustus, 1968. 
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Een «fier 
zonder weerga 

Een polemiek 
J. Reddingius schreef in het vorige nummer van Rekenschap een aantal heel nuttige 
dingen over „De humanist en zijn hondje". Hij betoogt aan de hand van zijn biologische 
kennis en met gebruikmaking van bepaalde inzichten van de cybernetica e.a. weten-
schappen dat de mens een opmerkelijk dier is. Daar ik dat ook altijd heb betoogd, 
is zijn bijdrage me in dat opzicht heel welkom. Tot nu toe was ik dunkt me zo'n 
beetje de enige in de kring van het Humanistisch Verbond die me met dit onderwerp 
bezighield. Maar er zijn ook verschillen tussen Reddingius en mij. Er zijn verschillen 
in stijl, waarover Reddingius zich nogal opwindt; en er zijn verschillen in interpretatie. 
waarover ik geneigd ben me nogal op te winden. 

Eerst iets over de punten van overeenkomst. De inleiding laat daaromtrent niets te 
wensen over. „Het zou nogal ongebruikelijk zijn om een overtuiging „humanistisch" 
te noemen indien daarin niet ideeën van menselijke waardigheid, redelijkheid, ver-
draagzaamheid een dominerende plaats innamen". (Cursivering van mij, evenals vol-
gende cursiveringen. JvP) En voorts: „Er zijn ook teveel mensen die vinden dat „het 
verbondshumanisme" niets anders is dan een soort christendom zonder God ..." Men 
kan weten dat dit al jaren één van mijn stokpaardjes is, juist in de kring van 
humanisten. Christendom zonder God is m.i. geen Christendom, maar zeker ook geen 
humanisme. Het humanisme geeft geen andere (maar soortgelijke) antwoorden op 
dezelfde vragen als het christendom, maar het stelt andere vragen. Daarover geen 
moeilijkheden. 
Ook zal ik geen moeilijkheden maken over kleinigheden. Reddingius laat zich nogal 
misprijzend uit over uitdrukkingen als „de mens bijzonder deel van de kosmos". Ik 
geloof ook dat dit weinigen aanspreekt en zo ook zelden meer geformuleerd wordt. 
Ik heb in elk geval geen behoefte aan de kosmos in dit verband. Evenmin zal ik 
lang twisten over de noot naar aanleiding van een passage uit „Wat ben ik eigenlijk'. 
Dat er daarin sprake is van kuddedier en roofdier en beestachtigheid is niet meer dan 
aansluiting zoeken bij een geijkt taalgebruik. En datzelfde geldt voor de uitspraak dat 
de mens die het menselijke verloochent erger wordt dan een dier. Wie zulke uit-
latingen wetenschappelijk analyseert, miskent m.i. het karakter en de doelstelling van 
populaire geschriftjes. 
Eigenlijk is dat niet veel anders met de besproken brochure over sexualiteit. Waaruit 
Reddingius afleidt dat dit geschriftje wetenschappelijke pretenties zou hebben, is me 
een raadsel. Het is, zoals het voorwoord vermeldt, door mij geschreven als een 
artikelenreeks in Mens en Wereld, nadat een commissie vergeefs gepoogd had iets 
als een gezamenlijk rapport te produceren. Maar toch wil ik Reddingius wel volgen 
in zijn betoog naar aanleiding van dat brochuretje, als het er om gaat gedachten-
gangen aan elkaar te toetsen. Wel moet me vooraf van het hart dat Reddingius het 
geschriftje interpreteert op een manier die me verbaast. 
Zo suggereert hij dat de commissie (dat ben ik, .1vP) een stevige behoefte had om 
uitgebreid (d.w.z. op tweemaal een kwart pagina, JvP) te gaan vertellen dat de 
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menselijke sexualiteit „niet zo maar iets dierlijks is zonder meer". Wat er staat is 
„dat sexualiteit een biologisch gegeven (is) in menselijk verband. Daardoor functio-
neert de sexualiteit bij de mens ook anders dan bij het dier". En dan volgen dezelfde 
verschillen die Reddingius in zijn artikel ook aanhaalt als voor de bioloog wel interes-
sant. Geen wonder, want we gebruiken blijkens de verwijzing precies dezelfde bron. 
Wel verwonderlijk is dat Reddingius daarop de conclusie laat volgen: „Maar een 
dergelijke soort zaken is natuurlijk voor een humanistische commissie te platvloers". 
Dat slaat uiteraard als een tang op een varken. 

Ik kan me aan de indruk niet onttrekken, dat Reddingius zijn betoog opgezet heeft 
met een dubbele vooringenomenheid. Ten eerste veronderstelt hij dat in de humanis-
tische literatuur een neiging aan de dag zou treden om de mens los te maken van 
de natuurlijke samenhang waarin hij thuis hoort. En ten tweede meent hij dat men 
daarbij zijn kracht zoekt in stichtelijke, maar nietszeggende formuleringen. Zijn eerste 
veronderstelling mist zelfs de schijn van gegrondheid. Juist omdat de humanist de 
mens ziet als een natuurlijk wezen, kan pas de vraag opkomen of hij als zodanig iets 
eigens heeft en zo ja waarin dat bestaat. Dat doet Reddingius zelf ook, zoals nog zal 
blijken. En wat de stijl betreft: Wat in de literatuur b.v. vijf jaar geleden schokkend 
leek, klinkt nu gewoon. En wat in humanistische geschriftjes toen gewoon klonk, lijkt 
nu gezwollen. Ten onrechte verbindt men daaraan de veronderstelling dat een der-
gelijke uitdrukkingswijze geen inhoud zou hebben. 
Maar belangrijker dan geschillen over formuleringen en „stichtelijke" behoeften om 
mens en dier te onderscheiden is natuurlijk de vraag hoe het nu eigenlijk zit. De 
brochure zegt: „De sexualiteit verbindt de mens met de gehele levende natuur en 
is tegelijk uitdrukking van zijn menselijke aard". Is dat nu waar of niet waar? Red-
dingius vindt dat de brochure de verschillen tussen mens en dier overdrijft door te 
beweren dat de mens leeft door beslissingen te nemen. Hij voert de psycholoog 
Groffen ten tonele en verbindt daaraan een voor mij volmaakt onbegrijpelijk betoog. 
Beslissen aldus dit betoog vergt kosteninzicht. Maar dit kriterium kan men niet op 
dieren toepassen, want bij dieren weten we juist van dit inzicht niets af, aldus 
Reddingius. Niettemin treedt kostenberekening wel op bij webbouwende spinnen. 
(Weten we er dus wei iets van af? JvP) Wie met dit betoog iets aan kan vangen 
heeft blijkbaar een andere intelligentie dan ik. 

Er komt nu een tweevoudig intermezzo. Een beknopte weergave van de excentriciteits-
gedachte (Plessner - Sierksma) wordt een omslachtige wijze genoemd om duidelijk 
te maken dat de mens denkt; „behoort" te denken, zegt Reddingius zelfs. Ik zou 
zeggen: „Natuurlijk is iedere wetenschap omslachtig als je geen behoefte hebt aan 
antwoord op de vragen waarop het aankomt". Voor Reddingius is in dit stadium in 
elk geval de kwestie van goed en kwaad, van juist en verkeerd geen speciaal 
menselijk probleem. Dat is het, meent hij, waarschijnlijk, alleen als je er iets „hogers" 
en „diepers' (dan wat? JvP) achter zoekt. Tweede intermezzo: „De mensen duiken 
tezamen op uit het zijn". Een ongewone uitdrukking, dat vind ik eigenlijk ook. Ik 
gebruik hem ook al lang niet meer. Maar het betekent wel wat. En juist in dit verband. 
Het „tezamen" laat ik voor het ogenblik rusten. Maar het „opduiken" wil zeggen: 
er is geen reden voor aan te geven, het heeft geen doel; de mensen komen er zo 
maar. En wel „uit het zijn". Dat wil zeggen: de mens is deel van de wereld, van 
de natuur. Hij is een natuurlijk wezen. De brochure vermeldt dit bij herhaling. Men 
zou het uit de weergave van Reddingius niet opmaken. „Het lijdt geen twijfel dat de 
mens een dier is", staat b.v. ook in „De dag ligt nog voor ons" (blz. 16). En: „De 
mens is een primaat. Hij is met alle vezels verwant aan de natuurlijke ontwikkeling" 
(T.a.p.). Als men de humanistische literatuur citeert en haar daarmee wil karakteriseren, 
moet men het wel een beetje volledig doen. 
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Maar we waren bij de beslissingen en het bewustzijn. Laten we daar verder gaan. 
Reddingius stelt dat er geen taal is waarin dieren ons iets over hun gewaarwordingen 
kunnen vertellen. (Reddingius schrijft doorlopend over dieren in plaats van over de 
„andere" dieren; heel begrijpelijk, maar hij moet mij dan niet kwalijk nemen als ik 
het af en toe ook doe). Overigens zegt Reddingius, dat het feit dat wij de dierentaal 
niet verstaan geen bewijs is dat ze er geen hebben. Dat kan men moeilijk betwisten. 
Maar de vraag is wel of er een aanwijzing is dat dieren een taal hebben, dat wil 
zeggen, een samenhangend systeem van een zeker aantal (soms tegen de twee-
honderdduizend) betekenissymbolen, die kunnen verwijzen o.a. naar niet stoffelijke 
relaties tussen min of meer duidelijke betekenissen. Als die aanwijzingen er niet zijn, 
is het wetenschappelijk verantwoord uit te gaan van de eenvoudigste hypothese, 
namelijk dat er geen dierentaal is. 
In elk geval, zou men volgens Reddingius (en daarmee ben ik het eens) het beste 
criterium voor zelfbewustzijn het beschikken over een taal kunnen noemen, waarin 
men over dat zelfbewustzijn mededelingen doet. Dus hebben dieren per definitie geen 
zelfbewustzijn, aldus Reddingius nog steeds. Maar, gaat hij voort, dat is een trivialiteit. 
Men kan volstaan met de opmerking mensen kunnen praten en dieren niet. 
Inderdaad, daarmee kan men volstaan. Men kan ook nadenken over dit verschijnsel. 

Via een onderzoek van instincthandelingen komen we nu langzamerhand tot het 
eigenlijke probleem. Het dier voert namelijk niet uitsluitend instincthandelingen uit; 
de meeste dieren „leren" ook. Dat weet uiteraard iedereen die wel eens een circus 
bezocht heeft. Maar het dier kan niet alles leren; wat het leert moet passen in zijn 
structuur. Een dier kan zelfs „uitvinden", b.v. uit zich zelf een werktuig gaan ge-
bruiken, dus creatief zijn (apen van Kiihler). Dit laatste voeg ik weliswaar toe, maar 
Reddingius zal het er wel mee eens zijn. Het is in elk geval onmogelijk, aldus 
Reddingius, deze hogere (ja, het staat er heus, hogere, eenmaal met en eenmaal 
zonder aanhalingstekens) vorm van intelligentie voor te behouden aan de mens. Dat 
doet, dunkt me, ook niemand die „onze' hond wel eens heeft waargenomen. (Ja 
waarde Reddingius, ik dacht bij dat „onze" inderdaad aan mijn goede vriend, de 
herder, die ook terwijl ik dit schrijf achter me ligt.) Maar wel presteert de mens, 
aldus Reddingius, meer dan andere diersoorten, al „is dit verschil meer gradueel, dan 
principieel". 

Meer gradueel, dan principieel. In zijn algemeenheid is dit een bewering die technisch 
gesproken gerekend moet worden tot de onzin-uitspraken. Een nadere precisering is 
nodig om de stelling operationeel te maken. Wanneer men aan een hoeveelheid water 
regelmatig eenzelfde hoeveelheid warmte toevoert, treden er graduele verschillen op. 
Als ik mijn hand er in steek bij 15° gebeurt er niets. Als ik hetzelfde doe bij 25'2-
ook niet. Als ik het doe bij 35° dan is het water „heet", en bij 45° krijg ik brandwonden. 
Fysisch gesproken is er alleen een gradueel verschil waarneembaar; fysiologisch is 
het verschil principieel. Een uitspraak omtrent gradueel of principieel vergt een 
precisering ten aanzien van wat. 
Bij bewustzijnsverschijnselen is het probleem nog ingewikkelder indien er sprake is 
van bewustzijn-van-bewustzijn, het z.g. zelfbewustzijn. Een voorbeeld is het renaissance-
probleem. Sinds het eind van de 19e eeuw heeft men er steeds meer oog voor ge-
kregen dat vele z.g. renaissance-verschijnselen al in de middeleeuwen voorkwamen, 
terwijl vele middeleeuws geachte cultuurelementen ook in, en zelfs na, de renaissance 
voortbestonden. Dit leidde tenslotte Huizinga tot de opvatting dat men eigenlijk niet 
zinvol over de renaissance spreken kon. In Reddingius' terminologie zou hij hebben 
kunnen zeggen: het verschil tussen middeleeuwen en renaissance is niet principieel, 
maar gradueel. Daarmee miskende hij echter het feit dat de renaissancisten zelf een 
uitgesproken bewustzijn hadden van een geheel nieuw bewustzijn. Huizinga's weten- 
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schappelijk verklaren had het karakter van „weg"-verklaren. 
Dit proces kan men toepassen op alle veranderingen. Er zijn slechts graduele ver-
schillen. Principiële verschillen bestaan niet. Wat is er veranderd sinds het begin 
van de menselijke geschiedenis? Sterker: hoe kan men zinnig spreken van een begin? 
Er is geen begin, er is geen scheiding. Mensen zijn niets anders dan andere levende 
wezens. Levende wezens zijn niets anders dan dode materie. Het gaat maar om 
gradaties. 
Maar ik prent mijn leerlingen altijd in op hun hoede te wezen als ze de formule tegen-
komen dat iets niets anders dan iets anders is. De logische contradictie is een waar-
schuwingssignaal. Als de formule juist is, is zij zinledig (een ei is niets anders dan 
een ei), als ze niet zinledig is, kan ze niet juist zijn. 

Het renaissanceprobleem heb ik trachten op te lossen door mij af te vragen, waarin 
het renaissance zelfbewustzijn eigenlijk bestond (autonomie), waarop het gebaseerd 
was (stadsburgerschap) en in welke gradatie deze elementen voorkomen. Men ziet 
dan, dat ze tussen 1300 en 1500 in West-Europa het gehele cultuurpatroon gaan over-
heersen. De middeleeuwen zijn ten einde. (De Stem, dec. 1941. Ook Schulte Nordholt: 
Het beeld der renaissance, 1948 p. 309). Romein heeft met soortgelijke problemen 
geworsteld als geen ander. Terecht zocht hij m.i. de oplossing in een herwaardering 
van de begrippen subjectiviteit en objectiviteit, al kan zijn antwoord mij niet bevredigen. 
Maar ik ben er van overtuigd dat men geen wetenschap kan bedrijven zonder pos-
tulaten, die weliswaar niet zonder meer subjectief zijn, maar toch op een intersubjectief 
waar te maken keuze berusten. 
Het is een misverstand te denken dat positieve wetenschap of positivistisch denken 
zonder veronderstellingen mogelijk is. Het is ook onjuist te denken dat het vruchtbaar 
is. Ik ga niet zover als praktisch alle neo-marxisten van Markovic tot Marcuse, die 
beweren dat het typisch kapitalistisch en reactionair is. Maar ik meen wel dat het 
tendeert tot conformisme en behoud. Het gehele ontmaskeringspatroon van onze cul-
tuur is in die cultuur zelf geintegreerd. Het maakt die cultuur dragelijk en daardoor 
de ontmaskering onschadelijk. Als de mens nagenoeg een dier is, dan is onze samen-
leving net goed genoeg voor hem. Maar als men met die samenleving iets heel anders 
wil, dan zal men op een of andere manier de dialektiek in de werkelijkheid moeten 
onthullen. Dat kan door analyse van de samenleving, maar het kan ook door analyse 
van het menszijn. Beide methoden grijpen trouwens in elkaar. Maar hoe kan men de 
dialektiek, in ons geval in het biologisch menszijn, onthullen? We hoeven gelukkig 
niet lang te zoeken. Reddingius levert ons de antwoorden. Want ik meende het echt 
toen ik in het begin van dit artikel zei, dat zijn bijdrage me in verschillende opzichten 
heel welkom was. Hij verkijkt zich op de stijlvorm van sommige humanistische ge-
schriften, maar niets is zo aan mode onderhevig. Bovendien zullen hierbij ook wel 
temperamentsverschillen een rol spelen. Mag dat? En Reddingius verkijkt zich ook op 
zijn methode. Ze werkt geruststellend, sluit aan bij het geïntegreerde non-conformisme, 
en versterkt het gevoel dat er aan het mensdom toch niet veel te beredderen valt. 
Een oplossing biedt noch hij, noch ik. Maar de vraag is wie het beste uitgangspunt 
voor een oplossing verschaft. 

Laten we eens verder lezen in het artikel van Reddingius: „Het is ... voor de mens 
buitengewoon belangrijk, dat ... vroeger opgedane ervaring bij hem ... kan worden 
overgedragen en het is in wezen de taal die de mens zijn voorsprong op de andere 
dieren geeft ... De voorsprong van de mens op de andere dieren wordt al voldoende 
duidelijk als we ons realiseren dat de hoeveelheid kennis (= ervaring, zegt Reddingius 
ten onrechte. JvP) die een mens tijdens zijn leven kan opdoen en doorgeven enorm 
is in vergelijking tot wat zelfs een chimpansee kan verwerken. Een doorslaggevende 
factor hierbij is dan, dat de mens vanaf ongeveer zijn derde levensjaar allerlei wetens-
waardigs krijgt toegevoerd uit zijn omgeving via de taal. Steeds blijkt weer: het taal-
vermogen is een vermogen dat de mens van andere diersoorten onderscheidt." (blz. 197) 
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Inderdaad, het gaat hier om de miraculous birth of language (titel van een boekje in 
1937, geschreven door de bioloog R. A. Wilson). 
Maar blijkbaar is Reddingius wat geschrokken van zijn eigen beweringen, want hij 
haast zich er op te wijzen, dat dit alles de bioloog niet opzienbarend voorkomt („de" 
bioloog mist blijkbaar de aanleg voor wetenschappelijk denken, J.v.P.), want bv. het 
vogelbekdier is ook heel uitzonderlijk. „Het is trouwens", aldus Reddingius, „een 
bekend verschijnsel dat contrasten vervagen naarmate men nauwkeuriger kijkt". Ja, 
ja, daarover hebben we het al gehad. Het zou Reddingius overigens „niets verbazen 
als de handel en wandel van Australische inboorlingen of steentijdpapoea's meer zou 
blijken overeen te komen met die van chimpansees of gorilla's dan met die van per-
sonen behorend tot Haagse regeringskringen". Kijk, dat zou mij nu wel verbazen. 
Maar in mijn beperkte ethnologische lectuur, ben ik ook niets tegengekomen dat aan 
die gedachte voedsel gaf. 
„Niettemin", aldus gaat hij opgewekt door, „accoord, wat betreft leervermogen, taal 
en wat daar verder mee samenhangt is er een groot verschil tussen mensen en andere 
dieren". Maar de mens hierom als een „hoger" wezen te beschouwen (wie heeft 
eigenlijk dat woord „hoger" in dit verband ingevoerd? Ik niet, J.v.P.) dat zou over-
dreven zijn. De mens is ook niet door een sprongsgewijze variatie te voorschijn 
getreden, maar via een reeks van kleine, geleidelijke overgangen. Maar de lezer heeft 
intussen wel begrepen dat dit voor het antropologische probleem nu juist volmaakt 
irrelevant is. 

Enfin, er komen dan in het artikel weer enige bladzijden met Huizinga-effekten. Leven 
en dode stof, mens en dier, de grenzen zijn niet aan te geven. Dat weet trouwens 
iedere ontwikkelde leek: de „wetenschappelijke" kolommen van de kranten staan 
er vol van. Maar we zijn dan ook ongemerkt een stelling gaan bewijzen, die niet in het 
geding is. De moeilijkheid om een grens te bepalen heeft niets te maken met een 
karakteristiek van verschijnselen die aan weerszijden nogal ver van die grens ver-
wijderd zijn. En mijn stelling is dat men alleen van daar uit de overgangen inter-
preteren kan, en niet vanuit de overgangen het onderscheid. Dus toch een onover-
brugbare kloof tussen Reddingius en mij? Geen sprake van. Hij vermeldt behartigens-
waardige zaken over entropie, de tendentie tot chaos. En over de tegenovergestelde 
tendentie in georganiseerde systemen en de daarmee samenhangende informatie-
verwerking. Niet alleen in levende systemen, maar wel voorál daarin. (Een aanknopings-
punt voor een onderscheidende interpretatie van dode en levende natuur. Men zie 
in dit verband echter ook S. T. Bok, Het ontstaan van het leven, 1963). 

En dan komt de nogal verrassende uitspraak: „Wat de mens nu verder betreft, het 
is wel duidelijk dat hij als ordehandhavend, informatieverwerkend systeem zijn weerga 
niet heeft". Tenzij Reddingius zo slordig met de taal omgaat, dat hij het tegendeel 
zegt van wat hij bedoelt, moet ik aannemen dat we het dus eigenlijk eens zijn. Er 
blijven ongetwijfeld — toch wel belangrijke — methodische verschillen, en ook m.i. 
veel minder belangrijke accentverschillen. Maar zodra men de uitzonderlijkheid van 
de mens als uitgangspunt neemt voor diens verantwoordelijkheid, staat men midden 
in de humanistische gedachtenwereld. 
Het is een misverstand te menen, dat we hier discussiëren over meer of minder 
kennis van de biologie of over meer of minder psychologische, ethnologische, 
sociologische, of historische kennis. Men mag die kennis niet verwaarlozen, maar 
beslissend is de primaire probleemstelling, de fundamentele keuze. Als er iets bijzon-
ders voor nodig is om die probleemstelling in zijn verraderlijke schijn-eenvoud te 
doorzien, dan is het misschien enige filosofische scholing. Maar waarschijnlijk veel 
meer nog gaat het om de verwondering over de situatie, en de bezorgdheid voor het 
lot, van dat wezen dat Reddingius en mij gelijkelijk bezighoudt: de mens, het dier 
dat zijn weerga niet heeft. 	 J. P. van Praag 



Notities van een lezer 

Erasmus en Rembrandt-herdenkingen 

Dit jaar zullen er twee herdenkingen over 
ons heen gaan. Rembrandt is driehon-
derd jaar geleden gestorven en Erasmus 
zag vermoedelijk vijfhonderd jaar geleden 
het levenslicht — zoals men dat noemt. 
Men kan de zin van deze soort van ge-
organiseerde spektakels wel betwisten, 
maar het is een feit, dat ze ons een reeks 
van publicaties, een impuls voor onder-
zoekingen opleveren. Ik herinner mij nog 
heel goed de kostelijke Rembrandt-ten-
toonstelling van 1956, toen zijn gebóórte 
voor driehonderdvijftig jaar werd herdacht. 
Er waren een aantal doeken hierheen ge-
komen uit alle delen van de wereld die 
we alleen van plaatjes kenden. Zo heeft 
toen het schilderij „Lucretia" een werke-
lijk onvergetelijke indruk op mij gemaakt. 
Lucretia was, volgens het verhaal, de 
vrouw van Tarquinius Collatinus. Diens 
zoon, Tarquinius Superbus verkrachtte 
zijn stiefmoeder. Het schilderij — van on-
geveer een meter bij een meter — stelt 
Lucretia voor kort na de gebeurtenis: zij 
zit op haar bed en heeft zich met een 
dolk in de borst gestoken. Afgebeeld is 
zij tot beneden het middel, in de rechter-
hand houdt zij de dolk als een vreemd 
ding vast, het bloed dringt door haar kleren 
heen uit een wond vlak onder de linker-
borst. Met de linkerhand houdt zij zich 
aan het beddekoord overeind. 
Blikvangend is haar gezicht de opzet van 
het schilderij. Dat fascinerende gelaat 
springt naar voren van de donkere ach-
terwand, het is een hel lichte vlek van 
verbijstering. Het is een exces van wan-
hoop en de uitdrukking is — voor mijn 
gevoel zonder spoor van twijfel — waar-
achtig die van deze vrouw in die situatie. 
Toen ik destijds voor dat schilderij stond 
was ik er zeker van dat de uitbeelding  

van de onvermijdelijkheid — vermengd 
met die van verbijstering Om de onver-
mijdelijkheid van ons gedrag — met zulk 
een verschrikkelijke kundigheid geschil-
derd was, dat ik me even werkelijk in de 
nabijheid van Rembrandts onnavolgbare 
grootheid bevond. Het toch wat droge 
verhaal van Lucretia bij Livius is op dit 
doek een menselijk drama geworden. 

Er is neig zo'n geschilderd gelaat dat 
mij uit het werk van Rembrandt is bijge-
bleven: het portret van Gérard de Lairesse. 
Ik weet niet meer waar ik het gezien 
heb, maar één blik op de vaagste repro-
ductie is voldoende om weer helemaal in 
de ban van Rembrandts toverkunst te ge-
raken. 
Aanvankelijk zag het schilderij er anders 
uit. Het is schoongemaakt in de vijftiger 
jaren en onder het vuil vandaan kwam de 
afgrijselijke facie van een intens rottige 
vent. Rembrandt schilderde dit doek vier 
jaar vóór zijn dood: de jaren van vol-
maakte resignatie. Onbegrijpelijk leek het 
dat deze verstilde, geteisterde man zo'n 
monster geschilderd had: een walgelijk 
uitgedijd hoofd op een tenger, ziek lichaam, 
een schrale hand, een verschrompelde, 
wasachtig vergeelde huid, een mond met 
gezwollen lippen en tussen de oogholten 
een kuil van de weggevreten neusbrug. 
In mysterieuze tegenoverstelling is dit 
verwoeste lichaam gehuld in schitterende 
kleren. Maar de ogen zijn aangrijpend en 
het is duidelijk: zij zijn het doel van deze 
afbeelding. Donkere, staalblauwe ogen, 
wijd-groot starend uit een ziek gelaat. 
Langer gadeslaan van deze blik geeft 
evenwel een andere indruk dan melan-
cholie of zelfs wanhoop van een opge-
schreven mens. Het wordt al gauw dui- 
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delijk dat we met een zeldzame rotzak 
te maken hebben — of fraaier, zoals de 
kunstkenner Schmidt-Degener het uit-
drukte: een aterling, hetgeen hetzelfde 
betekent. 
Hoe kon Rembrandt deze man schilderen? 
Het waren in de kunstwereld van de 
zeventiende eeuw gescheiden figuren. Er 
is echter ontdekt dat De Lairesse een 
tijd lang Rembrandt en zijn werk buiten-
sporig heeft vereerd. Maar op zeker mo-
ment — door welke oorzaak is mij on-
bekend — is de wind gedraaid en heeft 
De Lairesse Rembrandt met grote ver-
watenheid en onophoudelijk laatdunkend 
veroordeeld. 
Aanvankelijk dacht men: dit schilderij is 
de uitbeelding van een zieke die zijn lot 
aan wangedrag heeft te wijten. Latere 
onderzoekingen hebben aan het licht ge-
bracht dat het eensdeels minder, anders-
deels meer laakbaar was: de kwaal die 
De Lairesse vernietigde was van erfelijke 
aard — maar zijn kwaadaardigheid stam-
de van vóór de eerste symptomen van 
ziekte. 
Het schilderij is een wonder van mense-
lijkheid: onverbloemd is de ruïne van een 
man voorgesteld, maar zo subtiel is iets 
persoonlijks gered door begrip, door eer-
lijkheid in uitbeelding, dat de eerste in-
druk van verachting verzacht wordt tot 
meedogen. Dat is Rembrandt. 

Dr. F. Schmidt-Degener, die ik zojuist al 
noemde, heeft steeds de nadruk gelegd 
op één door niets gestoorde eigenschap 
van Rembrandt: de welhaast magische 
mensenkennis. Even terzijde: ik hoefde 
de naam van Schmidt-Degener helemaal 
niet te noemen, maar ik wil het doen om 
de aandacht te vestigen op een zeldzaam 
veelzijdig auteur over vele zaken des 
geestes — om 't gewichtig te zeggen. 
Hij heeft verrukkelijke, echte essays ge-
schreven over Leopold, over Flaubert, 
over schilders — in het bijzonder over 
Rembrandt. 
Daar ging het hier over. Rembrandt is de 
denker over de mens, de schilder van het 
gelaat. In zijn werk bevestigt zich de 
stelling der moderne psychologie — met 
name Erich Fromm heeft daar herhaalde-
lijk over gesproken — dat mensenkennis  

voorbij de zelfkennis is gelegen. Er zijn 
weinig schilders die zó vaak als Rem-
brandt zichzelf bekeken hebben. Als er 
iets boeiend zou zijn voor een herdenking 
van deze grote mens dan zou het de 
expositie zijn van al zijn zelfportretten in 
één grote historische volgorde. De para-
dox der menselijke zelfkennis zou daarbij 
overweldigend aan het licht komen: de 
mens die zichzelf bekijkt is dezelfde die 
bekeken wordt — en die kijker wéét dat 
hij bekijkt wie kijkt, enzovoorts, enzo-
voorts. 

Die portretten en die zelfkennis brengen 
mij een beetje opzettelijk op de andere 
figuur die we dit jaar gaan herdenken: 
Erasmus. Er zijn — afgezien van een 
heleboel andere aspecten — twee eigen-
aardigheden van hem die ik hier signa-
leren wil. Op de eerste heeft Walter 
Kóhler, in zijn inleiding bij de Duitse 
bloemlezing uit Erasmus' brieven de aan-
dacht gevestigd: 'Erasmus hield er van 
geportretteerd te worden en was er dan 
op bedacht zijn fraaie, verzorgde handen 
te tonen, met aan een van zijn vingers de 
ring die hij van de bisschop van St. An-
drews had gekregen. Maar nooit had hij 
het hoofd ongedekt, want zijn achter-
hoofd was plat en lelijk. Daarom droeg 
hij altijd een baret.' 
Dit is nog maar een uiterlijk blijk van 
zelfkennis. Interessanter is waarop door 
vele anderen maar diepgaand door Dr. 
V. W. D. Schenk is gewezen: zijn zorg, 
beter bezorgdheid zo niet vrees voor zijn 
gezondheid. Natuurlijk zat er in zijn angst 
voor infecties een neurotisch element, 
maar anderzijds moeten wij in zijn ratio-
neel regelen van zijn bestaan in hygiënisch 
opzicht een symptoom zien van een mo-
dern, anti-middeleeuws levensbesef. Hij 
nam ook in dit opzicht zijn lot in eigen 
hand, lette op de dingen die hij at, wei-
gerde beschimmeld brood te eten, stónd 
op geventileerde kamers, waste zijn han-
den, at met vork en mes, gebruikte zak-
doeken, vertrok als een besmettelijke 
ziekte gesignaleerd was. Dit was een 
breuk met het fatalisme van de middel-
eeuwen. 

Over de schedelafmeting van Erasmus 
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heeft Dr. A. Werthemann een boek ge-
schreven: „Schdel und Gebeinde des 
Erasmus von Rotterdam" (1929). Volgens 
hem behoort Erasmus met Kant tot de 
bijzonder kortschedeligen. Een kleine 
schedel met een uitzonderlijk geringe 
schedelinhoud — hersengewicht 1160 
gram. Ik herinner me dat Kropotkin in 
zijn memoires vertelt over de sectie die 
op het lijk van Iwan Tourgenjew werd 
verricht. Deze Rus bezat een kolossaal 
hoofd: 'Toen Paul Bert met Paul Reclus, 
de chirurg, na zijn dood zijn hersenge-
wicht vaststelden, overtrof dit het tot 
dusver hoogst bekende hersengewicht 
(dat van Cuvier, hetwelk iets over de 
twee duizend gram was) in die mate, 
dat zij de juistheid van hun weegschaal 
niet vertrouwden en om de proef te her-
halen een nieuwe kochten.' Het gemid-
delde gewicht is ongeveer 1400 gram. 
Het is maar dat u het weet. En dat het 
niet veel zegt. 

Een andere moderne trek bij Erasmus is 
zijn heftige bezwaar tegen het celibaat. 
Hij kon het zelf niet uithouden met de 
kuisheidsgelofte. Hij achtte het onverant-
woordelijk jonge mensen geloften te laten 
afleggen waarvan zij de draagwijdte nog 
niet kunnen begrijpen. Het huwelijk be-
schouwde hij als het normaal menselijk 
patroon en alleen voor enkele mensen 
vond hij een ascetisch leven verkieslijk. 
In zijn aantekeningen op Mattheus XIX 
raadde hij ouders, die hun kinderen voor 
het celibaat wilden opleiden, aan om die 
kinderen zo spoedig mogelijk te laten ont-
mannen. Hij meende dat men pas op 
dertigjarige leeftijd zou kunnen besluiten 
om in een klooster te gaan. 
Van deze wonderbaarlijke man heeft Bart 
de Ligt — naar mijn smaak de beste 
biograaf van Erasmus — eens de kortste 
en volledigste karakteristiek geleverd, in 
„De Stem" van augustus 1936: 'Licha-
melijk zwak en overgevoelig. Physiek 
geen held. Nuchter, neuropaat, egocen-
trisch, sluw, redelijk, geweldloos, beza-
digd, man van de pen, taalkunstenaar, 
berekenend, vredelievend, ruim, verdraag-
zaam, matig, scherp, geraffineerd, over-
leg-bereid, relativist, empirist, waarheids-
zoeker, moralist, verwijfd, bisexueel, de- 

mocratisch, kosmopoliet, vrijheidslievend, 
humaan.' 

Eigenlijk zou ik me hier moeten bezig 
houden met de boeken die van onze 
dagen zijn: „The Arrangement" van Elia 
Kazan, „Het paard Ugo" van Marnix 
Gijsen, het nieuwe boek van Ernst Bloch: 
„Atheismus im Christentum" of het nieuw-
ste van Erich Fromm: „The revolution of 
hope", waarin hij in een voetnoot van 
een bladzij lang een dodelijke critiek 
geeft op Herbert Marcuse. Over die boe-
ken zou ik graag mijn geestdrift uiten, 
ook mijn bezwaren proberen te formu-
leren. Maar ik ben in de tijd dat ik veer-
tien dagen met een knieblessure op de 
rustbank zat veel meer in beslag genomen 
door oude boeken. Als ik eens een keer 
ziek thuis ben, krijg ik een onbedwing-
bare behoefte om één bepaalde auteur te 
lezen. Maigret las dan altijd Dumas. Ik 
lees Robert Fruin de geweldige historicus 
op het einde van de vorige eeuw. Er is 
geen kans dat ik gauw uitgelezen raak. 
want hij heeft tien dikke delen met his-
torische opstellen geschreven. Dit keer 
heb ik mateloos genoten onder meer van 
zijn studie over „Mevrouw Bilderdijk-
Woesthoven en haar slachtoffer' — een 
essay van 27 grote bladzijden uit 1897 
(Deel V van de Verspreide Geschriften"). 
Die vrouw waarvan de Grote Ongeniet-
bare, Willem Bilderdijk, gescheiden was 
heeft een man, voormalig studiegenoot 
van haar echtgenoot, Mr. Jan Willem 
Kumpel van 1808 tot zijn dood in 1826 
toe in gijzeling weten te houden. 
Robert Fruin, liberaal in de volle zin van 
het 19e eeuwse karakter van het woord, 
had dit feit ergens vernomen, geloofde 
het aanvankelijk niet, onderzocht vluch-
tig de zaak, kwam tot de conclusie dat er 
iets merkwaardigs aan de hand was en 
zette zich toen met zijn gehele weten-
schappelijke toewijding aan een onder-
zoek van deze afschuwelijke onrechtvaar-
digheid. Zoals Fruin ook eens de affaire 
Gallilei op zijn bedaarde, chirurgische 
wijze uit de doeken heeft gedaan, zo 
rustig, afdoend en veroordelend beschrijft 
hij de intrige van een haatdragende vrouw, 
die gebruik maakte van een feodale rest 
in ons rechtsstelsel. Stap voor stap laat 
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hij zien hoe deze gewetenloze vrouw door 
middel van geld en invloed een man die 
zij haat van elke vrijheid berooft, hem 
doet insluiten, de gijzeling verlengt door 
de schulden op te kopen. En het is eigen-
lijk zo tragisch dat het komisch wordt. 
Dat kén namelijk. De ellende van een 
mens kan de grens van ons voorstellings-
vermogen bereiken — en dan schieten 
we in de lach. 

Tijdens die dagen met de kapotte knie, 
hoorde ik twee mooie verhalen van mee-
voelende vrienden. L. v. d. W. belde mij 
op en troostte mij met dit verhaal. Een 
bevriende predikant was voorzien van 
veel tips en aanwijzingen met vakantie 
gegaan naar Zwitserland, met zijn hele 
gezin. Na enige dagen schreef hij naar 
zijn tipgever: 'We zitten hier prachtig. Je 
aanwijzingen waren formidabel. Onze ka-
mers zijn schitterend. Prachtig uitzicht. 
Bedden goed. Goed van eten en drinken. 
Ook hebben we een uitstekende badkamer. 
Groot. Stromend warm en koud water. 
Prachtig. We kunnen bijna niet tot zater-
dag wachten.' 
Het andere verhaal komt van mijn huis-
arts en speelt vanzelf in de hemel. Nathan 
meldt zich bij Petrus. Ja, hij mag er in, 
er is een gunstig advies. Maar wat heeft 
hij daar onder zijn arm? Niets bijzonders, 
zegt Nathan, mijn postzegelalbum. Nee 
dat gaat niet, zegt Petrus, hier gaat men 
binnen zoals Sartre door het leven gaat: 
niets in de handen, niets in de zakken. 
Voor alles wordt in de hemel gezorgd. 
Nathan werpt zich in de gil-zenuwen: mijn 
pozzegels laat ik nooit achter. Petrus, 
aanziende 's mans wanhoop, pakt de tele-
foon en vraagt zijn superieur om uitsluit-
sel. Na enig overleg wordt besloten dat 
Nathan binnen mag mèt zijn postzegel-
album, maar niemand mag er meer iets 
van merken. 
Enige dagen later. Paulus, een van de 
alleroudste habitués van de hemel, komt 
in de buurt van de loge van Petrus. Ze 
maken een praatje. Petrus vraagt: hoe gaat 
het? Best, zegt Paulus, maar er is één 
onrustbarende affaire. Die Nathan die 
jullie pas hebben doorgelaten! Ik kan hem 
niet tegenkomen of hij zanikt me einde-
loos aan mijn hoofd of ik al antwoord  

uit Corinthië heb gekregen." 

Dagenlang heb ik gelezen in Thomas 
Mann. Wordt hij nog gelezen? Als ik een 
boek van hem van de plank neem — Der 
Zauberberg: 1100 blz.; Die Buddenbrooks: 
900 blz.; Joseph und seine Brder: 1350 
blz.; Doktor Faustus, met toelichting: 837 
blz. — besef ik dat dit literatuur is van 
een voorbije periode, maar voor altijd 
voor een hele kleine groep van aan lite-
ratuur verslingerde lieden. Ik las nu voor-
al in zijn „Doktor Faustus. Das Leben des 
Deutschen Tonsetzers Adrian LeverkUhn, 
erzëhlt von einem Freunde", dat ik al 
kende, maar waarvan ik het autobiogra-
fische aanhangsel „Die Entstehung des 
Doktor Faustus, Roman eines Romans" 
vooral wilde lezen. En dan is het wel 
een zeldzaam genoegen om de machtige, 
doorzichtige, golvende volzinnen te be-
leven, weloverwogen van gedachte, schit-
terend van karakteristiek — maar ook 
soms van een onuitstaanbare bedaard-
heid. 
Ik spreek er nu hier over omdat ik stuitte 
op een passage over de Duitse filosoof 
en musicoloog Theodor W. Adorno, die 
op dit moment in West-Europa nogal in 
de aandacht is gekomen. 
Tijdens het schrijven aan zijn componis-
tenroman „Dokter Faustus" kreeg Thomas 
Mann van Adorno diens „Philosophie der 
neuen Musik" ter inzage. Daarna had hij 
vele gesprekken met hem, want in Los 
Angeles waren zij bijna buren. 
Adorno is een moeilijk schrijver zoals 
dat heet. In dit tijdschrift is hij bij mijn 
weten nog nooit genoemd en dat is een 
leemte. Theodor Wiesengrund, die zich 
naar zijn moeder Adorno noemt, werd in 
1903 geboren in Frankfurt am Main. Zijn 
vader was jood. De muzikale aanleg kwam 
vermoedelijk van moeders kant, een zan-
geres. Hij studeerde filosofie en musico-
logie en was in 1931 privaat-docent in de 
filosofie aan de universiteit van Frank-
furt. De nationaal-socialisten joegen hem 
weg. Sinds 1941 woont hij in Los Angeles. 
Thomas Mann vertelt van de gesprekken 
met Adorno, vooral in verband met het 
wordingsproces van de componisten-
roman „Doktor Faustus". Zij lezen elkaar 
hun werk voor, discussiëren en musiceren 
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en van Adorno ontstaat de indruk van 
een buitengewoon breed-georiënteerde, 
inspirerende denker, die literatuur, wijs-
begeerte, muziek en maatschappelijk leven 
in één veld beschouwt. Thomas Mann 
heeft veel aan Adorno te danken en in 
zijn boek heeft hij tenslotte de echte 
naam van zijn vriend — Wiesengrund —
organisch in de tekst verwerkt om zijn  

erkentelijkheid vast te leggen. In het boek 
komt in het achtste hoofdstuk een pas-
sage voor waar uitgelegd wordt hoe een 
deel van een bepaalde compositie eindigt. 
Dat einde is een drieklank, als een dac-
tylus, en er wordt dan gezegd: zoiets als 
'Himmelsblau oder Liebesleid oder Leb'-
mir wohl oder Der-maleinst oder Wiesen-
grund.' 

P. Spigt 

De handen van Erasmus 


