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KWEE SWAN LIAT 

EVOLUTIE EN ETHIEK *) 

De natuuronderzoeker tracht de verwarrende veelheid van verschijnselen 
te vatten in een geordende samenhang. Daarin slaagt hij door de ontdek-
king van enige grote ordeningsprincipes. In deze ordenende werkzaam-
heid kunnen wij verschillende stadia onderscheiden. 
De morfologische ordening, waaraan onverbrekelijk de naam Linnaeus 
verbonden blijft, wordt geleid door de gedachte van vormverwantschap. 
De natuur wordt ingedeeld in grote gebieden: een mineralenrijk, een 
plantenrijk,  een dierenrijk. In elk gebied worden de vormen tot een sys-
teem geclassificeerd. De sleutel tot de classificatie wordt geleverd door 
zekere basisvormen, die in alle concrete bestaande verschijningsvormen 
terug te herkennen zijn. Al naar de mate van variatie en afwijking van 
deze grondvormen, wordt de nauwere en wijdere verwantschap vastge-
steld en de groepering in stammen, orden, klassen, soorten uitgewerkt. 
De vraag naar het werkelijke bestaan van die grondvormen als oervor-
men was een logische stap, die voerde van Linnaeus naar Darwin. Het 
naast elkaar bestaan van verschijningsvormen in het heden is resultaat 
van een vertakte, geleidelijke ontwikkeling in het verleden. De ontdekking 
van fossiele vormen heeft aan de formulering van deze verstrekkende 
gedachte bijgedragen. Achter de huidige vormverwantschap wordt een 
verwantschap in ontwikkeling verondersteld. Hoe dichter twee groepen 
in het systeem bij elkaar staan, hoe recenter hun afstamming van een 
gemeenschappelijke voorvorm moet zijn geweest. De morfologische orde-
ning wordt daarmee verdiept tot een morfogenetische ordening. Het speu-
ren is verder naar „ontbrekende schakels" om de geleidelijkheid van de 
ontwikkelingslijnen aan te vullen en zo het totaalbeeld van de evolutie 
te preciseren. Waar de paleontologisch toegankelijke sporen maar een 
kleine fractie vertegenwoordigen van de paleontische werkelijkheid, moet 
door interpolatie het ontbrekende worden gecompleteerd. Inmiddels heeft 
men, moeizaam en vernuftig theoretiserend en experimenterend, het be-
kende terrein van de evolutie verder terug trachten te extrapoleren tot 
aan de fase van de oorsprong van het leven op aarde. 
Een verdere verdieping van de ordenende samenhang wordt verkregen 
door te vragen naar het hoe en waarom van de morfogenese. De struc-
turele samenhang wordt gedragen door de genetische, en deze op zijn 
beurt door een functionele. Darwin zelf heeft aan het zoeken naar prin- 

cipes en mechanismen die de evolutie kunnen verklaren bijgedragen met 
zijn theorieën over „differentiatie-  en „natuurlijke selectie-. In de eeuw 

volgend   op Darwins publicatie Over het ontstaan van de soorten hebben 
vele geleerden in vruchtbare samenwerking en onderlinge kritiek de 
evolutieleer in vele richtingen verder uitgebouwd. 

*) Inleiding gehouden 25 maart 1962 op de studiedag van het gewest Zuid-Holland-
Noord van het Humanistisch Verbond te Leiden. 
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De 100-jarige herdenking heeft de grote belangstelling voor het evolutie-
vraagstuk nog eens extra onderstreept. Het is niet bij een enkele herden-
king gebleven. De stroom van artikelen en beschouwingen, die de gele-
genheid van het herdenken welkom hebben aangegrepen om zich nog-
maals in de gecompliceerde problematiek te verdiepen, houdt nog steeds 

' 
aanl). Zijn we hier niet, denkend en her-denkend, gestoten op een be-
langrijke sleutel tot het geheim van de evolutie? Her-denken betekent 
hernieuwd overdenken van gevolgde kronkelige gedachtegangen, maar 
dan van een nieuw gezichtspunt, in een versneld tempo, met vermijding 
van overbodige zijpaden en wat langer verwijlen bij weinig verkende 
terreinen waar vermoedens zijn achtergelaten. Aan zulk her-denken is 
grote behoefte. Door te her-denken maken wij het door voorgangers 
gedachte ons eigen, brengen ons eigen denken op gang in een richting 
die voorgebaand is, en dragen bij tot de evolutie van het zelf-reflecte-
rende mensbeeld. 
Evolutie heeft wezenlijk dit karakter van herhalen. Evolutie is repete-
rende evolutie. Evolutie voltrekt zich aan groepen van enkelingen, naast 
elkaar in een samenleving, en aan reeksen van individuen, opeenvolgend 
in de tijd. Tussen de enkelingen als samenstellende delen en de indivi-
duen als opeenvolgende verschijningsvormen is er een zekere samenhang. 
Zonder die samenhang heeft het geen zin te spreken van evolutie. De 
samenhang van de ontwikkeling maakt van de veelheid een eenheid. Er 
is, om zo te zeggen, een subject van evolutie. Er is „iets" dat evolueert; 
„iets" dat bij alle verandering toch „zichzelf" blijft. De moeilijkheid is 
echter om precies dat „iets" aan te geven. Veel van de verwarring rond-
om het begrip evolutie is terug te voeren tot de onduidelijkheid in het 

subject. 
Onderscheiden naar dit subject kunnen we spreken van ontogenese, 
wording van het enkele individu, en van fylogenese, ontwikkeling van de 
stam, of nog ruimer, van het leven als geheel. Tussen ontogenese en 
fylogenese bestaat een verband. Haeckel heeft dat verband eens pregnant 
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herhaling van fylogenese". Hij kwam tot die uitspraak door de ontdek-
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Chicago 1960. 
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causale mechanisme van alle morfogenese in de samenhang tussen vorm 
en functie hebben de fundamentele waarheid van het repeterende karak-
ter van de evolutie bevestigd, maar tevens nieuwe problemen opgewor-

pen, die ten tijde van Haeckel nog niet vermoed konden worden 2 )• 
Voor een deel hangen deze problemen samen met de eerder gesignaleerde  

onduidelijkheid in het subject van de evolutie, met name van de ontoge-

nese. Is het enkele individu, vooral wanneer het gaat om meercellige orga-
nismen waarbinnen een vergevorderde differentiatie is opgetreden,  in de 
strikte analyse van de ontogenese nog wel te beschouwen als enkel indi- 
vidu, of moeten we het opgebouwd denken uit samenstellende delen, die 
elk een partiële ontogenese doormaken 3)? 
Daarmee is het probleem van de repeterende evolutie in verband ge-
bracht met het probleem van de samenhang tussen deel en geheel. Wat  
is de samenhang tussen deel en geheel: tussen cel en organisme, tussen 
enkeling en gemeenschap, tussen individu en collectiviteit, tussen micro-

cosmos en macrocosmos? Dat is een fundamenteel wijsgerig probleem,
en .  dat in alle tijden grote belangstelling heeft getrokken, in India 

China, bij Leibniz en bij Goethe, en dat in het kader van de evolutie-
gedachte een nadere precisering heeft gekregen. 
Evolutie is wording, verandering, ontwikkeling. Evolutie is een proces 
waarin zich „iets-  realiseert, waarin „iets-  tot stand komt, waarin zich 
een „eenheid-  constitueert. Wat tevoren nog geen „eenheid-  was, wordt 
in en door het proces tot een „eenheid-. Dit proces voltrekt zich niet 
eenmaal maar vele malen naast elkaar en herhaaldelijk na elkaar. Beke-
ken als ontogenese, naar de kant van het individu, is evolutie een proces 
van individuatie, wording van een individu als een totaliteit, waarvoor 
Leibniz de term „monade-  gebruikte. 
Maar individu is nooit zo maar individu. Individu is individu in  een 

grotere totaliteit. Het individu constitueert zich in een uit een milieu. In 
de onverbrekelijke samenhang tussen wordend individu en milieu voltrekt 
zich de ontogenese. In beide liggen de mogelijkheden tot realisatie beslo-
ten: als potentie tot zelfverwerkelijking in de tot organisme zich ontwik-

kelenke kiemcel en in de conditionerende en limiterende omstandigheden  

en potenties van het milieu. Het individu maakt het proces door van ont-
staan, ontwikkeling, rijpwording, afsterven en vergaan. Maar met elk 
individueel wordingsproces is een onomkeerbare verandering teweeg ge-
bracht in het milieu. Niet alles van het individu vergaat en verdwijnt. 

2) Een duidelijk overzicht van het probleem vindt men in: 
Gavin de Beer, Embryos and ancestors. Oxford (Clarendon) 11940, 21951, 31958. 

Over groei en vorm: D'Arcy Wentworth Thompson, On growth and form. London 
(Cambridge U.P.) 21 944. Verkorte editie van j. T. Bonner London 1962. Verder: V. B. 
Wigglesworth, The control of growth and form. A study of the epidermal cell in an 
insect. Ithaca (Cornell U.P.) 1959. 
Over embryogenese: Ch. P. Raven, Oogenesis. The storage of developmental infor- 
mation. London-New York (Pergamon) 1961. 
3) Vgl. P. Smit, Ontogenesis and phylogenesis. Their interrelation and their inter- 
pretation. Leiden (Brill) 1961. Acta biotheoretica 15. 
P. Smit, Enige methodologische problemen rond het ontogenese-begrip. In: Alg. Ned. 
Tijdschrift v. Wijsbegeerte, 54 (1), oktober 1961. 
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Het geheim van het levende organisme is zijn vermogen tot replicatie, 
zelf-vermenigvuldiging, productie van nieuwe kiemcellen die op hun beurt 
in de samenhang met het milieu processen van herhaalde ontogenese 
doormaken. 
In de samenvattende wordingsgang van het leven heeft zich deze repe-
terende evolutie vele malen afgespeeld. Ieder wordend individu, iedere 
soort als overkoepeling van nauw verwante individuen verovert in zijn 
proces van zelfverwerkelijking de mogelijkheden tot die verwerkelijking 
op het milieu. Ieder soort heeft zijn eigen levensterrein nodig, waarin 
condities zich verankeren en als voor de soort specifiek worden gemar-
keerd. Tegelijk met dit markeren van het levensterrein, de oecologische 
nis die door de gemeenschap wordt ingenomen en opgevuld, vindt er in 
de leden van de daarin levende gemeenschap een omgekeerd proces 
plaats van zich aanpassen. Bepaalde mogelijkheden worden als zodanig 
herkend, doordat er in het organisme iets is ingeprent, waardoor het 
onmiddellijk reageert op de voor de soort specifieke signalen 4  ). Zowel 
in het organisme als in zijn milieu worden dus specifieke realisatie-moge-
lijkheden als zodanig geconstitutioneerd, gepreconditioneerd, vastgelegd 
en verankerd. 
Voor het individu, de soort, de gemeenschap omvat het milieu niet alleen 
de natuurlijke omgeving maar ook de andere individuen, andere soorten, 
andere gemeenschappen. Wisselwerking is enerzijds ondersteuning, ver-
sterking van de eigen mogelijkheden, samenwerking, symbiose, en ander-
zijds mededinging, tegenwerking, verdringing, vernietiging. Het individu 
heeft het andere individu, de collectiviteit en het milieu nodig voor zijn 
ontstaan, zijn bestaan en zijn ontplooiing, maar staat hier tegelijk tegen 
in oppositie. 
Individuen, soorten, stammen, gemeenschappen ontstaan, ontplooien zich, 
sterven af en verdwijnen. Maar met iedere verschijning verandert er iets 
in de situatie. Iedere herhaling heeft iets van het voorgaande en steunt 
er op maar is er niet identiek aan. In het verkort herhalen van de voor-
gaande ontwikkeling maakt het individu zich de essentie van dat vooraf-
gaande eigen. Het realiseert zelf bepaalde ontwikkelingsstadia, die in 
voorgaande geslachten moeizaam zijn verworven. Door het telkens her-
halen verlopen de beginstadia gemakkelijker. Hoe dieper verankerd, hoe 
soepeler het ontwikkelingsmechanisme verloopt. 
De verhouding van de lange collectieve voorgeschiedenis tot de herhaling 
in de aanloop tot individuele realisatie heeft een speciaal karakter, door 
de amerikaanse wijsgeer G. P. Conger aangeduid als epitomisatie 5 ). Die 
herhaling staat op een ander niveau dan het voorgaande, voegt daar een 
epitoom, een  aanvullend deel aan toe, waarin als het ware de conclusie 
uit het voorgaande getrokken wordt. Zo is er in de ontplooiing op hoger 
niveau bij alle herhaling toch iets wezenlijk nieuws, is er het opduiken 
van nieuwe mogelijkheden en vrijheden. 

4) Duits: PrIgung, Engels: imprinting. Vgl. o.a. de uiteenzettingen van Konrad Lorenz 
hierover in Discussions on child development. Vol. 1-4. London (Tavistock) 1956-58. 
5) George Perrigo Conger, Synoptic naturalism. Minneapolis (University of Minnesota 
Library) 1960. 
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Uit fysisch-chemische processen heeft zich het vegetatieve leven ontwik-
keld, uit vegetatieve processen het psychisch bewustzijn, uit psychische 
processen het reflexieve denken. Iedere nieuwe mogelijkheid berust op 
de herhaalde realisatie van alle voorgaande. Het gaat er om dit voor-
gaande in essentie samen te vatten, te epitomiseren. Wat de mens mo-
menteel, als individu en als soort, bezig is te voltrekken is een epitomisatie 
van de hele voorgaande evolutie op het niveau van het reflexieve denken, 
waardoor die evolutie, om zo te zeggen, in en van zichzelf doorlicht 
wordt. Het denkend zich een samenvattend beeld vormen van de evo-
lutie is in deze zin een epitomiserende herhaling, waardoor voor de mens 
deze evolutie misschien op de duur op een nieuwe wijze grijpbaar, dat is 
begrijpbaar en ingrijpbaar, wordt. 
Het veranderende karakter van de evolutie in het verschijnsel van de 
epitomisatie maakt het nodig het beeld van de mens aan alle bereikte 
niveaux te laten beantwoorden. De biochemicus, de bioloog, de psycho-
loog, de ethnoloog, de socioloog, de filosoof zullen uit hun verschillend 
georiënteerde studies samen aan de tot stand koming van dit beeld moe-
ten bijdragen. Het principe van de repeterende evolutie is het mogelijke 
raam waarbinnen een integratie van die bijdragen tot stand kan worden 
gebracht. Aan zulk een integraal mensbeeld bestaat grote behoefte. De 
ruime weerklank op het posthuum verschenen werk van P. Teilhard de 
Chardin 6 ) is hiervan een symptoom. In humanistische kring heeft vooral 
Julian Huxley zich beijverd om uit de veelzijdig gerichte studies over de 
betekenis van de evolutie een „humanistisch kader" voor een mens- en 
wereldbeeld samen te stellen 7 ). 
De betekenis van de repeterende evolutie is niet alleen voor de biomor-
fologische verschijnselen onderzocht maar ook voor de verschijningsvor-
men van de menselijke geest. De opeenvolgende stadia in de psychische 
ontwikkeling van het mensenkind gaan vergezeld van specifieke beelden, 
voorstellingen, stemmingen, ritualisaties, die in analoge gestalten in de 
vroege stadia van menselijke cultuurontwikkeling terug te vinden zijn s). 
Veel van deze voorstellingen, gevoelscomplexen, associaties liggen in het 
onderbewustzijn verankerd. De waarnemings- en voorstellingswereld van 
het heel jonge opgroeiende kind constitueert er zich mee. Het is heel 
moeilijk te zeggen, wat van de bio-psychische potenties in de groeiende 
constitutie van het kinderlijke denken door erfelijke aanleg is meegekre-
gen en wat na de geboorte in het samenspel met het opvoedingsmilieu 

") Vooral het hoofdwerk: Pierre Teilhard de Chardin, Le phénomène humain. Paris 
(Seuil) 1955. Engelse vertaling: The human phenomenon. London (Collins) 1959. Ne-
derlandse vertaling: Het verschijnsel mens. Utrecht (Aula) 1958. 
7 ) ) Julian Huxley, ed., The humanist frame. London (Allen) 1961. 
Vgl. ook: C. Judson Hetrick, The evolution of human nature. Austin (University of 
Texas Press) 1956. Naar aanleiding van dit boek is de auteur, hoogleraar in de neuro-
logie. in 1956 door de American Humanist Association uitgeroepen tot „humanist van 
het jaar". 
m) Vgl. Frederik Adama van Scheltema, Die geistige Wiederholung. Der Weg des 
Einzelnen und seiner Ahnen. Bern (Francke) 11937, 21954. 
De engelse bioloog C. H. Waddington wijst in zijn boek: Man, the ethical animal. 
London (Allen) 1960, op het in de mens verankerde autoriteitsmechanisme, dat een 
centrale betekenis heeft in de „evolutie van het socio-genetische systeem". 
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") Vooral het hoofdwerk: Pierre Teilhard de Chardin, Le phénomène humain. Paris 
(Seuil) 1955. Engelse vertaling: The human phenomenon. London (Collins) 1959. Ne-
derlandse vertaling: Het verschijnsel mens. Utrecht (Aula) 1958. 
7 ) Julian Huxley, ed., The humanist frame. London (Allen) 1961. 
Vgl. ook: C. Judson Herrick, The evolution of human nature. Austin (University of 
Texas Press) 1956. Naar aanleiding van dit boek is de auteur, hoogleraar in de neuro-
logie, in 1956 door de American Humanist Association uitgeroepen tot „humanist van 
het jaar". 
") Vgl. Frederik Adama van Scheltema, Die geistige Wiederholung. Der Weg des 
Einzelnen und seiner Ahnen. Bern (Francke) 11937, 21954. 
De engelse bioloog C. H. Waddington wijst in zijn boek: Man, the ethical animal. 
London (Allen) 1960, op het in de mens verankerde autoriteitsmechanisme, dat een 
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zich geleidelijk heeft gerealiseerd. Juist in de vroegste stadia van de on-
opzettelijke opvoeding worden de diepere lagen van het voorstellings- en 
denkvermogen geconditioneerd. Wat voor invloed deze conditionering 
heeft op heel het latere denk- en oordeelsvermogen van de volwassen 
mens valt niet te overzien nu we het bepalend mechanisme van de con-
ditionering nog maar ternauwernood onderzocht hebben. Het vermoeden 
bestaat, dat die invloed veel groter is dan de gangbare mening over de 
onafhankelijkheid en rationaliteit van het menselijke oordelen doet voor-
komen. In ieder geval zien we hieruit hoe belangrijk een nadere preci-
sering van ons evolutionistisch mensbeeld kan zijn voor een groot deel 
van onze ethische problematiek. 
Het zal nodig zijn in dit licht de betekenis van de opvoeding, zowel in 
haar beperkingen als in haar dwingende consekwenties, nog eens grondig 
te overdenken. Hoe ver de collectieve beschaving ook moge zijn voortge-
schreden, ieder opgroeiend kind zal zich de essentie van die culturele 
verworvenheden in eigen repeterende realisatie eigen moeten maken. De 
mogelijkheden daartoe zijn enerzijds in een door de erfelijke constitutie en 
anderzijds in en door de concrete opvoedingssituatie gelimiteerd en ge-
conditioneerd. Juist omdat het individuele leven zo kort is, en het deel 
daarvan dat voor leren toegankelijk is nog weer eens verhoudingsgewijs 
beperkt, terwijl de collectieve culturele ervaring zo omvangrijk is, en het 
werkterrein van de menselijke geest zich relatief steeds sneller uitbreidt, 
wordt het probleem steeds nijpender om de zin en de essentie van al het 
menselijk streven in bruikbare en toegankelijke vorm aan het opgroeiende 
kind mede te delen. Dat die zin in de toenemende chaos van strevingen 
en tegenstrevingen van onze tijd steeds verder ongrijpbaar dreigt te 
worden is een uitdaging, die individueel en collectief beantwoord moet 
worden. 
Een overweging verband houdende met het repeterende karakter van de 
evolutie is hierbij nog van belang. Door de mogelijkheid van herhalen is 
de collectiviteit in staat uit mislukkingen lering te trekken. Wat voor het 
ene individu fataal en lethaal is, hoeft dat voor andere individuen en 
voor de gemeenschap niet te zijn. Het probleem van het individuele falen 
komt hierdoor in een ander licht te staan. 
Evolutie is wording, realisatie. Voor de mens betekent evolutie mens-
wording, realisatie van het werkelijk menselijke. Op het niveau van de 
soort heeft de menswording enkele honderdduizenden  jaren geleden een 
begin genomen bij de overgang van de voormens naar de mens, de homo 
sapiens. Dit proces van hominisatie is nog steeds aan de gang. Op het 
niveau van het menselijk individu herhaalt de menswording zich telkens 
opnieuw. Ieder individu maakt de overgang van het nog-niet-mens-zijn 
naar het werkelijk-mens-zijn door. Het menselijke individu realiseert het 
algemeen menselijke echter slechts ten dele. Het kan niet anders: het ligt 
besloten in het individu-zijn. De realisatie-mogelijkheden zijn verder be-
perkt door de erfelijke aanleg en door de situatie. Maar zelfs binnen deze 
beperkingen wordt niet alles in feite ontplooid, worden niet alle geboden 
kansen benut. De mens schiet te kort, in potentie en in feite. 
Dit tekortschieten en falen wordt door de individuele mens ervaren als 
ontoereikendheid, als onvervuld-zijn, passend in het kader van de repe-
terende evolutie, zonder de noodzaak van enige hypothese over „zonde- 

6 

zich geleidelijk heeft gerealiseerd. Juist in de vroegste stadia van de on-
opzettelijke opvoeding worden de diepere lagen van het voorstellings- en 
denkvermogen geconditioneerd. Wat voor invloed deze conditionering 
heeft op heel het latere denk- en oordeelsvermogen van de volwassen 
mens valt niet te overzien nu we het bepalend mechanisme van de con-
ditionering nog maar ternauwernood onderzocht hebben. Het vermoeden 
bestaat, dat die invloed veel groter is dan de gangbare mening over de 
onafhankelijkheid en rationaliteit van het menselijke oordelen doet voor-
komen. In ieder geval zien we hieruit hoe belangrijk een nadere preci-
sering van ons evolutionistisch mensbeeld kan zijn voor een groot deel 
van onze ethische problematiek. 
Het zal nodig zijn in dit licht de betekenis van de opvoeding, zowel in 
haar beperkingen als in haar dwingende consekwenties, nog eens grondig 
te overdenken. Hoe ver de collectieve beschaving ook moge zijn voortge-
schreden, ieder opgroeiend kind zal zich de essentie van die culturele 
verworvenheden in eigen repeterende realisatie eigen moeten maken. De 
mogelijkheden daartoe zijn enerzijds in een door de erfelijke constitutie en 
anderzijds in en door de concrete opvoedingssituatie gelimiteerd en ge-
conditioneerd. Juist omdat het individuele leven zo kort is, en het deel 
daarvan dat voor leren toegankelijk is nog weer eens verhoudingsgewijs 
beperkt, terwijl de collectieve culturele ervaring zo omvangrijk is, en het 
werkterrein van de menselijke geest zich relatief steeds sneller uitbreidt, 
wordt het probleem steeds nijpender om de zin en de essentie van al het 
menselijk streven in bruikbare en toegankelijke vorm aan het opgroeiende 
kind mede te delen. Dat die zin in de toenemende chaos van strevingen 
en tegenstrevingen van onze tijd steeds verder ongrijpbaar dreigt te 
worden is een uitdaging, die individueel en collectief beantwoord moet 
worden. 
Een overweging verband houdende met het repeterende karakter van de 
evolutie is hierbij nog van belang. Door de mogelijkheid van herhalen is 
de collectiviteit in staat uit mislukkingen lering te trekken. Wat voor het 
ene individu fataal en lethaal is, hoeft dat voor andere individuen en 
voor de gemeenschap niet te zijn. Het probleem van het individuele falen 
komt hierdoor in een ander licht te staan. 
Evolutie is wording, realisatie. Voor de mens betekent evolutie mens-
wording, realisatie van het werkelijk menselijke. Op het niveau van de 
soort heeft de menswording enkele honderdduizenden  jaren geleden een 
begin genomen bij de overgang van de voormens naar de mens, de homo 
sapiens. Dit proces van hominisatie is nog steeds aan de gang. Op het 
niveau van het menselijk individu herhaalt de menswording zich telkens 
opnieuw. Ieder individu maakt de overgang van het nog-niet-mens-zijn 
naar het werkelijk-mens-zijn door. Het menselijke individu realiseert het 
algemeen menselijke  echter slechts ten dele. Het kan niet anders; het ligt 
besloten in het individu-zijn. De realisatie-mogelijkheden zijn verder be-
perkt door de erfelijke aanleg en door de situatie. Maar zelfs binnen deze 
beperkingen wordt niet alles in feite ontplooid, worden niet alle geboden 
kansen benut. De mens schiet te kort, in potentie en in feite. 
Dit tekortschieten en falen wordt door de individuele mens ervaren als 
ontoereikendheid, als onvervuld-zijn, passend in het kader van de repe-
terende evolutie, zonder de noodzaak van enige hypothese over „zonde- 

6 



val" en „erfzonde- 9 ). Maar ook voor de humanist is de ervaring van het 
menselijk tekort zeer reëel. Ook voor de humanist vloeit uit de ervaring 
van het tekort een innerlijke spanning voort tussen zijn en behoren. Maar 
ook deze spanning tussen zijn en behoren past in het kader van de 
evolutie als wording en verwerkelijking. 
Aan de basis van alle evolueren ligt het gericht-zijn op realisatie. Op 
alle niveaux van het lichamelijke, vitale, psychische, mentale en spiri-
tuele zijn ervaart de mens de mate van verwerkelijking of tekort schieten 
aan de begeleidende gevoelens van welzijn of onwelzijn, lust of onlust, 
satisfactie of frustratie, behagen of onbehagen, geluk of lijden. Nu gaat 
het bij de realisatie niet om een meer of minder, maar om een juister of 
minder juist. In iedere concrete situatie, in de eenheid van organisme en 
milieu, wordt de realisatie-mogelijkheid bepaald. Wordt die mogelijkheid 
ten volle verwezenlijkt dan is de realisatie optimaal. 
Het onderscheid tussen norm en optimum is van beslissende betekenis 
voor de ethische beoordeling van het menselijk tekort. De norm kan zijn 
absoluut, gemeten naar een algemene eis van behoren, of collectief, be-
paald door een vergelijking van een veelheid van individuen en de mate 
van behoren die daarvoor geldt. Een optimum is echter alleen situationeel 
bepaald, en geldt als norm alleen voor deze ene, concrete situatie. Schiet 
de mens tekort naar een algemene norm, of schiet een concreet individu 
in een concrete situatie tekort gemeten aan het daarin besloten optimum 
van realisatie-mogelijkheden? Dit zijn twee verschillende vragen met 
verschillende ethische strekking. Welzijn, lust, satisfactie, behagen, geluk 
worden niet bepaald door een absolute norm maar door een situationeel 
optimum. Voor het wezen van het geluk is dit van beslissende betekenis. 
Men vindt het geluk niet in bevrediging van algemene behoeften maar in 
de optimale spirituele realisatie, die in iedere concrete menselijke situatie 
besloten ligt. De gerichtheid op de maximale prestatie, het steeds weer 
willen verbreken van records op alle mogelijke terreinen, staat het zoeken 
naar geluk in de weg. De verwarring tussen maximale prestatie en 
optimale realisatie is een fatale vergissing. We zullen verderop zien hoe 
de toenemende organisatie in onze maatschappij en de daarmee gepaard 
gaande noodzaak tot specialisatie het streven naar maximale prestaties 
in de hand werkt. 
De individuele mens vindt zijn geluk niet als enkeling maar in de har-
monische relatie tot zijn medemensen in het totaal van de concrete situatie 
waarin hij leeft. De mogelijkheid tot gelukservaring wordt pas in de 
menselijke fase van de evolutie gerealiseerd. Juist doordat geluk afhan-
kelijk is van de relatie tussen mens en medemens, tussen mens en situatie, 
tussen mens en levenstotaliteit, is geluk onverbrekelijk verbonden met 
verantwoordelijkheid. Tegenover geluk staat het lijden, wanneer door de 
verantwoordelijke mens in zijn concrete levenssituatie het bereikbare op-
timum niet gerealiseerd wordt. In zijn open toegewend zijn naar al het 
andere ervaart de mens het tekort van de andere als mede-lijden. Zonder 

9 ) Vgl. Kwee Swan Liat, Het menselijk tekort, in de binnenkort te verschijnen bundel: 
Humanisme, rede, religie, onder redactie van J. P. van Praag. 
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de mogelijkheid tot dit mede-lijden, dat in het Boeddhisme een centrale 
rol vervult, is de optimale spirituele realisatie niet bereikbaar. 
Door deze samenhang tussen geluk en verantwoordelijkheid. geluk en 
lijden, krijgt het offer zijn betekenis in de individuele en collectieve 
menselijke realisatie. Wat zuiver biologisch bekeken tegen de individuele 
drang tot zelfbehoud ingaat, kan ethisch bezien juist noodzakelijk zijn 
voor de optimale realisatie, waardoor het persoonlijke offer, door het 
individu gebracht in zijn bewuste verantwoordelijkheid voor de totale 
situatie, aan zijn menswording ten goede komt. Zulke zuiver biologisch 
gezien onverklaarbare tegenstrijdigheden zijn in werkelijkheid niet in 
tegenspraak met de tendenties van de menselijke evolutie. 
In zijn verantwoordelijkheid tegenover de levenstotaliteit wordt de mens 
geconfronteerd met bepaalde problemen, waarbij hij zich van de onmo-
gelijkheid en ondoenlijkheid van het hanteren van absolute maatstaven 
bewust wordt. Een van de problemen duikt op bij het experimenteren 
met menselijke organismen. De sensatie verwekt rondom de proeven van 
Petrucci met bevruchte menselijke eicellen 10 ) heeft de betekenis van dit 
probleem onderstreept. De proeven zelf zijn misschien te weinig door-
dacht en daarom van geringe draagwijdte. Maar de implicaties van de 
gedachte, dat de mens aan het experimenteren is met menselijke wezens, 
verdient nadere bezinning. 
De vraag of dergelijke experimenten ethisch verantwoord of onverant-
woord zijn krijgt een andere betekenis in het licht van de evolutie-
gedachte. Niet doordat de mens daarmee zijn eigen evolutie zou kunnen 
beïnvloeden. In feite hebben mensen, al sinds het begin van hun voor-
komen op aarde, de gang van de evolutie beïnvloed. Alle levende orga-
nismen daarvoor hebben dit ook gedaan, doordat ieder organisme in zijn 
realisatie de levenssituatie onomkeerbaar verandert. Het wetenschappe-
lijke onderzoek, dat de mens bedrijft, naar het causale mechanisme dat 
aan de evolutionaire ontwikkeling ten grondslag ligt, is zelf een schakel 
in de onomkeerbare verandering, is gewild of ongewild een ingreep in de 
totale situatie. Het bewust gerichte experiment speelt daarbij een be-
langrijke rol. Men kan zuiver formeel allerlei nuances van bedoelingen on-
derscheiden: het experiment louter om het wetenschappelijke, theoretische 
weten van de causale grond; het experiment om middelen te vinden en te 
verbeteren om voor bepaalde groepen leed te vermijden of te verminde-
ren; het experiment om de mate en mogelijkheid van het beïnvloeden en 
ingrijpen nader te bepalen. Praktisch zijn die bedoelingen moeilijk van 
elkaar te scheiden. 
Het experiment is maar één vorm van ingreep. In de praktijk hebben we 
te maken met een hele scala van individuele en collectieve verantwoor-
delijkheden bij het ingrijpend handelen met de medemens, met het mede-
levende, met de levenstotaliteit. Proeven met dieren, vivisectie, proeven 
met mensen, proeven met kernwapens kunnen niet worden losgemaakt 
van de bewuste en onbewuste motieven, die er achter liggen, en van de 
consekwenties voor de evolutionaire ontwikkeling van dier, mens en 
levenstotaliteit. Ja, zelfs het toedienen van geneesmiddelen aan een zieke, 

10) Zie het artikel van A. B. Droogleever Fortuyn in dit nummer. 
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of aan de andere kant het verzet tegen euthanasie; het bewust meewer-
ken aan steriliseren van eugenetisch ongewenst geachte individuen, of 
juist het weigeren mee te werken en daarmee het toelaten van eugenetisch 
contra-selectieve tendenties, stellen problemen die aan de menselijke ver-
antwoordelijkheid appeleren, zowel bij het handelen als bij het nalaten 
te handelen. Deze problemen kunnen niet worden opgelost door een 
berekenend afwegen van voor en tegen. Juist in de menselijke situatie 
tellen onmeetbare grootheden mee voor het bepalen van de optimale 
realisatie. Het offer dat gebracht en gevraagd wordt houdt verband met 
persoonlijke, niet berekenbare beslissingen. 
Wel is het zo, dat deze beslissingen afhankelijk zijn van een weten van 
bepaalde grondwaarheden en van persoonlijk inzicht in de concrete 
situatie. Het weten van het hoe en waarom van de evolutie is daarom 
in het algemeen in de menselijke fase van deze evolutie van doorslag-
gevende betekenis. Iets van dit hoe en waarom begint in het menselijke 
weten te dagen. Vooralsnog onvoldoende om een bewust gewilde wen-
ding aan de evolutie te kunnen doorvoeren. In dit stadium van denken 
en zoeken overweegt nog de verwondering. Misschien heeft deze ver-
wondering wel een essentiële functie in de zelf-bewustwording van de 
evoluerende mens. In ieder geval is het mens- en wereldbeeld, met het 
karakter van voorlopigheid in de voortdurende verandering, in het teken 
van deze verwondering gerezen. 
Verwondering is er over het proces van de hominisatie zelf. Bepaalde 
elementen in de vage schets, die van het verloop van de evolutionaire 
menswording gegeven kan worden, dragen tot die verwondering bij. De 
rechtop staande houding heeft de handen ontlast van de taak van het 
voortbewegen en vrijheid gegeven tot manipuleren. De handen op hun 
beurt ontlasten de kaken van de taak van het grijpen en breken van 
voedsel, zodat de mogelijkheden voor stemarticulatie en spraak vrijkomen. 
Voor het manipuleren en het spreken is een ontwikkeling van de herse-
nen nodig. De ontwikkeling van de spraak heeft zowel de communicatie 
als het denken bevorderd. Door de rechtopstaande houding heeft het 
bekken zich relatief wat verbreed. Toch is de bekkenopening onvoldoende 
om de relatief nog sterker vergrote schedel van het mensenkind bij de 
geboorte door te laten als die geboorte niet in verhouding wat vervroegd 
is, doordat de rechtopstaande houding een langdurige dracht bemoeilijkt. 
Door de in vergelijking met naast verwante mensapen vervroegde ge-
boorte van het mensenkind is dit mensenkind in zijn vroege zuigeling-
periode sterker afhankelijk van de moederzorg, waardoor echter ook een 
intensievere communicatieve beïnvloeding van moeder op kind mogelijk 
wordt en de opvoeding in sociaal-culturele zin zijn beslag krijgt. Door de 
fragieler lichaamsbouw is de mens meer op sociale samenwerking aange-
wezen en de sociale communicatie geïntensiveerd. De in verhouding tot de 
meeste dieren veel zwakkere zintuigen heeft het vervaardigen en gebrui-
ken van instrumenten, als wapens en als werktuigen, in letterlijke zin in 
de hand gewerkt. De verminderde lichaamsbeharing heeft het dragen van 
kleren en de ontdekking van vuur gestimuleerd. waardoor tevens een 
grotere onafhankelijkheid van klimaatsfaktoren is bereikt. Veranderingen 
in lichaamsbouw gaan gepaard met veranderingen in lichaamsfuncties, 
verschuivingen  van functies met veranderingen in leefwijze, verande- 
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ringen van leefwijze met ontwikkelingen van nieuwe vermogens, ontwik-
keling van nieuwe vermogens met verdergaande beïnvloeding van het 
levensmilieu. Anders dan het markeren van oecologische nissen door 
dieren, heeft de mens zijn radicale stempel op de hele aarde gedrukt. 
Met de hominisatie heeft de evolutie een grondiger karakter-verandering 
ondergaan dan ooit tevoren 11). 
Of de mens als soort biologisch nog een verdere evolutie zal ondergaan, 
waardoor een nieuwe soort mens zal ontstaan die ongeveer zo veel ver-
schilt van de huidige als de homo sapiens van de neanderthaler, valt niet 
te voorspellen. Momenteel vallen er hoogstens enige duidelijke domes-
ticatieverschijnselen te constateren, enige contraselectieve en degenera-
tieve tendenties, die door culturele verworvenheden kunstmatig worden 
gecompenseerd. Een verdere verslechtering van de gezichtszin, een met 
het voortschrijden van de cultuur snel toenemend tandbederf, het veel-
vuldiger optreden van familiaire ziekten en neurotische afwijkingen, vor-
men misschien de prijs die de mens betaalt voor het verwerven van de 
menselijke status die hem verder doet afstaan van het dierlijke niveau "2  . 
Het ontbreken van duidelijke aanwijzingen van een verdere biologische 
evolutie bij de mens betekent echter niet dat die evolutie in de menselijke 
fase is opgehouden. Integendeel, die evolutie is op een ander niveau met 
een voor de mens specifiek karakter in versneld tempo voortgeschreden. 
Teilhard de Chardin spreekt van een noiSsfeer, waarin de mens boven de 
biosfeer uit is getreden. Julian Huxley acht het betreden van de noilisfeer 
een overgang van meer beslissende betekenis dan het betreden van het 
land door de eerste amfibieën in het vroeg-mesozoicum 13 ). Op de be- 
reikte biologische basis is een verdere ontwikkeling van het denkvermo-
gen zeker nog realiseerbaar. De huidige mens heeft die mogelijkheden 
waarschijnlijk nog bij lange na niet ontplooid. Welke toekomstige denk-
realisaties denkbaar zijn met de huidige stand van ons denkvermogen is 
een gewaagde speculatie, waar we ons nu liever niet verder mee bezig 
willen houden. 
Vruchtbaarder lijkt het ons het veranderde karakter van de evolutie in 
de menselijke fase, voor zover dit reeds is ingetreden, nader te analy- 
seren. Over die verandering kunnen we de volgende uitspraak doen: Met  
het verschijnen van de mens is de evolutie van een organische fase over-
gegaan in een instrumentale en organisatorische fase. 
In de fase waarin het dier zich ontwikkelde was de evolutie vooral 
organisch. De optimale realisatie werd bereikt, wanneer bepaalde orga- 

11) Over de hominisatie o.a.: 
Evolution und Hominisation. Stuttgart (G. Fischer) 1962. 
Les processus de l'hominisation. Colloque international du CNRS. Paris 19-23 mai 1958. 
Theodosius Dobzhansky, Die Entwickelung zum Menschen. Hamburg (Parey) 1958.. 
Lucien de Coninck, De lange weg. Gent (Willems fonds) 1948. 
G. H. R. von Koenigswald, Die Geschichte des Menschen. Berlin (Springer) 1960. 
Adolf Portmann, Zoologie und das neue Bild des Menschen. Hamburg (Rowohlt) 1956. 
Nederlandse vertaling: Het beeld van de mens in het licht van de moderne biologie. 
Zeist (Phoenix pocket) 1961. 
Anton Pannekoek, Het ontstaan van de mens. Amsterdam (Wereldbibliotheek) 1957. 
12) Vgl. E. J. Slijper. Het lot der mensheid. Groningen (Wolters) 1952. 
11) Julian Huxley, The humanist frame. Ch. 1. 

10 

ringen van leefwijze met ontwikkelingen van nieuwe vermogens, ontwik-
keling van nieuwe vermogens met verdergaande beïnvloeding van het 
levensmilieu. Anders dan het markeren van oecologische nissen door 
dieren, heeft de mens zijn radicale stempel op de hele aarde gedrukt. 
Met de hominisatie heeft de evolutie een grondiger karakter-verandering 
ondergaan dan ooit tevoren 11). 
Of de mens als soort biologisch nog een verdere evolutie zal ondergaan, 
waardoor een nieuwe soort mens zal ontstaan die ongeveer zo veel ver-
schilt van de huidige als de homo sapiens van de neanderthaler, valt niet 
te voorspellen. Momenteel vallen er hoogstens enige duidelijke domes-
ticatieverschijnselen te constateren, enige contraselectieve en degenera-
tieve tendenties, die door culturele verworvenheden kunstmatig worden 
gecompenseerd. Een verdere verslechtering van de gezichtszin, een met 
het voortschrijden van de cultuur snel toenemend tandbederf, het veel-
vuldiger optreden van familiaire ziekten en neurotische afwijkingen, vor-
men misschien de prijs die de mens betaalt voor het verwerven van de 
menselijke status die hem verder doet afstaan van het dierlijke niveau 1  ) . 
Het ontbreken van duidelijke aanwijzingen van een verdere biologische 
evolutie bij de mens betekent echter niet dat die evolutie in de menselijke 
fase is opgehouden. Integendeel, die evolutie is op een ander niveau met 
een voor de mens specifiek karakter in versneld tempo voortgeschreden. 
Teilhard de Chardin spreekt van een noeSsfeer, waarin de mens boven de 
biosfeer uit is getreden. Julian Huxley acht het betreden van de noiisfeer 
een overgang van meer beslissende betekenis dan het betreden van het 
land door de eerste amfibieën in het vroeg-mesozoicum 13 ). Op de be-
reikte biologische basis is een verdere ontwikkeling van het denkvermo- 
gen zeker nog realiseerbaar. De huidige mens heeft die mogelijkheden 
waarschijnlijk nog bij lange na niet ontplooid. Welke toekomstige denk- 
realisaties denkbaar zijn met de huidige stand van ons denkvermogen is 
een gewaagde speculatie, waar we ons nu liever niet verder mee bezig 
willen houden. 
Vruchtbaarder lijkt het ons het veranderde karakter van de evolutie in 
de menselijke fase, voor zover dit reeds is ingetreden, nader te analy-
seren. Over die verandering kunnen we de volgende uitspraak doen: Met 
het verschijnen van de mens is de evolutie van een organische fase over-
gegaan in een instrumentale en organisatorische fase. 
In de fase waarin het dier zich ontwikkelde was de evolutie vooral 
organisch. De optimale realisatie werd bereikt, wanneer bepaalde orga- 

n) Over de hominisatie o.a.: 
Evolution und Hominisation. Stuttgart (G. Fischer) 1962. 
Les processus de 1'hominisation. Colloque international du CNRS. Paris 19-23 mai 1958. 
Theodosius Dobzhansky, Die Entwickelung zum Menschen. Hamburg (Parey) 1958.. 
Lucien de Coninck, De lange weg. Gent (Willems fonds) 1948. 
G. H. R. von Koenigswald, Die Geschichte des Menschen. Berlin (Springer) 1960. 
Adolf Portmann, Zoologie und das neue Bild des Menschen. Hamburg (Rowohlt) 1956. 
Nederlandse vertaling: Het beeld van de mens in het licht van de moderne biologie. 
Zeist (Phoenix pocket) 1961. 
Anton Pannekoek, Het ontstaan van de mens. Amsterdam (Wereldbibliotheek) 1957. 
12) Vgl. E. J. Slijper. Het lot der mensheid. Groningen (Wolters) 1952. 
13) Julian Huxley, The humanist frame. Ch. I. 

10 



nen in de concrete levenssituaties optimaal functioneerden. In de geolo-
gisch opeenvolgende verschijningsvormen van geslachten en soorten zien 
we een morfologische ontwikkeling van bepaalde organen. Wanneer het 
proces zich voorbij het optimum nog verder voortzette, werd het orgaan 
een belemmering. Deze organische hypertrofie werd de soort vaak nood-
lottig. 
De evolutie tot aan de mens heeft een organische basis geschapen zonder 
welke de menselijke evolutie niet mogelijk zou zijn. Maar op deze licha-
melijk-organische basis heeft zich een ontwikkeling gesuperponeerd, die 
zich buiten het lichaam, in verlengstukken op dat lichaam, uitstrekt. 
De mens vervaardigt het instrument. wapen en werktuig tegelijk, dat 
vervangbaar en verbeterbaar is, zodat de evolutie flexibeler wordt en 
belangrijk in tempo kan worden versneld. De mens hanteert het instru-
ment en vergroot daarmee zijn lichamelijk bereik, het veld van zijn zin-
tuiglijke waarneming en handtastelijke werking. Organen en lichaams-
delen zijn bij het dier moeilijk vervangbaar, ondanks het wonderlijk ver-
mogen van zijn regeneratie. Instrumenten daarentegen kunnen makkelijk 
worden verwisseld en vervangen. Ze kunnen worden verfijnd en geper-
fectioneerd. Ze kunnen worden vervaardigd van materiaal dat beter be-
stand is tegen schadelijke inwerking van fysisch-chemische processen. 
Ze kunnen de dimensies en het bereik van organen vele malen overtref-
fen. Ze kunnen door vernuftige koppelingen worden gecombineerd tot 
automatische en zelfregulerende systemen. Ze kunnen sneller en feil-
lozer rekenen dan menselijke hersens. Ze kunnen een oneindig grotere 
vernietigende kracht uitoefenen dan dierlijke klauwen en kaken. 
Door de eigen aard en mogelijkheden van de instrumentatie heeft de 
evolutie in het menselijke stadium een ander karakter gekregen. De mens 
heeft er zijn lichamelijk bereik mee vergroot. Maar tegelijk ontwikkelt 
het instrument zich ook gedeeltelijk buiten zijn bereik. Het constitueert 
zich buiten de mens tot een technische wereld met een eigen wetmatig 
bestaan, waaraan geleidelijk de mens onderworpen wordt. De arbeidende 
mens produceert met het werktuig, maar ook deze productie verandert 
revolutionair. De technische productie heeft het leven van de mens en de 
maatschappelijke verhoudingen ingrijpend veranderd. De massale pro-
ductiewijze voor een anonieme markt heeft het product van de mens 
vervreemd. In de technische fase van de instrumentatie vervreemdt ook 
de mens van zichzelf 14 ). De ontwikkeling van het instrument gaat in 
menig opzicht ver voorbij een bepaald optimum en wordt aldus een hy-
pertrofie en een bedreiging. Als productie-werktuig in de dreiging van 
de automatisering. Nog duidelijker als vernietigend wapen in de tech-
nische ontwikkeling, die de mens boven het hoofd groeit en fatale afme- 

tingen aanneemt. 
De overgang van het organische naar het instrumentale is tegelijk een 
overgang naar het organisatorische. Het vervaardigen en gebruiken van 
instrumenten gaat gepaard met een toenemende organisatie van de men-
selijke samenleving. Ook in het dieren- en plantenrijk komen bepaalde 

14 ) Vgl. Kwee Swan Liat, Vervreemding in de anthropologie van Marx, in: Wijsgerig 
perspectief op maatschappij en wetenschap I, 3, januari 1961. 
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vormen van collectieve organisatie voor gebaseerd op specialisatie van 
geslachtelijke organen en functies. In de menselijke gemeenschap zijn 
het niet in de eerste plaats de reproductieve maar de productieve functies 
die de maatschappelijke organisatie doen toenemen. Ook daarmee wordt 
de lichamelijkheid uitgebreid maar dan in collectieve zin. Er ontwikkelen 
zich maatschappelijke lichamen: beroepsgroepen, gilden, standen, klassen, 
handels- en productielichamen, kerken, partijen, nationale staten. bureau-
cratische apparaten. In deze lichamen concentreert zich macht. Ook deze 
lichamen krijgen een min of meer zelfstandig bestaan en groeien boven de 
mens uit. Ook zij zijn bezig zich te ontwikkelen voorbij een bepaald func-
tioneel optimum en vertonen verschijnselen van hypertrofie. 
Instrumentatie en organisatie hebben de plaats van de mens in het totaal 
van de natuur aanzienlijk vergroot en er nieuwe dimensies aan toege-
voegd. De verruiming van het blikveld kon alleen worden bereikt door 
verdieping van inzicht. Voor de technische beheersing van de instrumen-
tale en organisatorische media zijn differentiatie en specialisatie noodza-
kelijk. De toenemende gecompliceerdheid van het technische en maat-
schappelijke apparaat maakt een doelbewuste toespitsing op het vervullen 
van speciale functies nodig. Al naar de verschillen in aanleg en ontwik-
kelingsmogelijkheden in milieu vindt die verschillend gerichte toespitsing 
plaats. Terwijl in de organische fase van de evolutie de specialisatie een 
langdurig proces over vele geslachten was, waarin geen weg terug meer 
mogelijk was, zijn instrumenten en organisaties vrijer verwisselbaar. De 
mens specialiseert zich in een rol. Ontogenetisch realiseert hij op psycho-
dramatische en sociodramatische wijze een fylogenetische potentie, maar 
dan selectief verkort, toegespitst op een of meer specialismen. 
Deze realisatie gelukt maar tot op zeker hoogte en in ongelijke mate. 
Ook bij de individuele realisatie is er soms geen weg meer terug. Het 
aanleren van de vaardigheden en inzichten vereist een moeizame indi-
viduele inspanning doordat de historische ervaring nog te chaotisch en 
te weinig geselecteerd is om collectief te kunnen worden verankerd. 
Maatschappelijke wrijvingen en conflicten en innerlijke spanningen en 
frustratiegevoelens vermeerderen de gevaren voor ontsporing. Toene-
mende zelfvervreemding en existentiële onzekerheid wekken gevoelens 
van onvrede, onbehagen, onvervuld-zijn. Hier ligt een probleem dat alleen 
kan worden opgelost door indringender te vragen naar het wezen van 
de levensvervulling. 
Tussen de mens en zijn rollen ligt een zekere afstand. De keus van die 
rollen is niet geheel vrijwillig, de meeste worden ons opgedrongen. Het 
inzicht in de functie en de mogelijkheid tot vervulling groeit uit de erva-
ring van de vervulling zelf. Die ervaring wordt vaak pas in voldoende 
mate bereikt wanneer het optimale stadium in de ontwikkeling reeds 
voorbij is. De gelegenheid tot heroriëntatie is ontoereikend. En we krijgen 
het verschijnsel dat menige volwassen mens dan maar in arren moede 
volhardt in een half mislukt, verspild bestaan. De kansen op werkelijke 
persoonlijke rijpwording zijn gering. De optimale realisatie wordt maar 
zelden bereikt. Menselijk bezien leven vele mensen een inferieur be-
staan. De compensatie die zij er voor krijgen — groter comfort, hogere 
materiële welvaart, een veelvoud van bezigheden, meer organisaties en 
rollen, meer technische toepassingen, een ruimer maar ondiep blikveld — 
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blijken onvoldoende om het innerlijke zelfverlies goed te maken. De 
mens blijft op zoek naar zijn ware wezen. 
Onder de jongere generaties uit zich dit zoeken in een drang om aller-
eerst zich te bevrijden van allerlei banden. Er is een houding van af-
weer, skepsis, objectloze kritiek, ongericht protest, uitbarstingen van 
ongecontroleerde rebellie, op een ondergrond van negativistische angst, 
die in wezen voortspruit uit zelfbehoud. De vraag spitst zich toe: Wat 
wil de mens met zichzelf en van zichzelf? Is er een conceptie van de 
mens te vinden die zin en richting kan geven aan opvoeding en vormings-
werk? Als de mens zijn eigen evolutie wil beïnvloeden, naar welke mens 
wil hij dan streven? De vraag is niet alleen van belang voor opvoeders, 
maatschappelijke werkers, reclasseerders, rechters, sociologen, psycholo-
gen, en alle anderen die iets met het moeizame probleem van menselijke 
frustratie en realisatie te maken hebben. In ons tijdperk van overorgani-
satie zullen we ons allen bewuster met dit probleem moeten bezighouden. 
De vraag moet van de mens zelf uit beantwoord worden, niet uit de 
behoeften en belangen van bestaande organisaties. Willen we de hyper-
trofie van instrumentatie en organisatie de baas worden, dan zal er een 
nieuwe menselijke dimensie als tegenwicht ontwikkeld moeten worden. 
Een weg terug in de evolutie is ook hier onmogelijk. 
Zij die thans over de grootste beslissingsmacht beschikken zijn uit min 
of meer toevallige, weinig gecoërdineerde, bijna oncontroleerbare proces-
sen voortgekomen. De eigen wetmatigheid van de instrumentale en orga-
nisatorische lichamen is tot op grote hoogte nog steeds bepalend. De 
strijd gaat voornamelijk tussen machts- en belangengroeperingen. Een 
onverbiddelijke en meedogenloze strijd, die uit de waanzin van ontaarde 
fascistische en communistische praktijken doorzichtig wordt. Mensen 
nemen beslissingen die door toegenomen verstrengeling van wereldver-
houdingen onoverzichtelijke gevolgen en verreikende consekwenties met 
zich mee brengen. Beslissingen worden genomen op grond van onvolle-
dige gegevens, riskante berekeningen, vertekende opvattingen, irrationele 
speculaties en halfbewuste motieven. Welke mens staat achter deze be-
slissingen? Welke karaktereigenschappen spelen daarbij een rol? De 
eigenschappen van hardheid, onverbiddelijkheid en roekeloosheid die in 
de strijd zich hebben doen gelden? Of ook nog iets van een dieper men-
selijke bewogenheid, een geloof in de mens, een vertrouwen in zijn moge-
lijkheden, ondanks corruptie en ontaarding? 
Des te dieper wordt de betekenis van het probleem van de mens. Welke 
eisen stellen we aan de mens als mens? Het gaat om deze mens zelf, niet 
om de rollen die hij kan of moet spelen. Niet om de manager, de organi-
sator, de bureaucraat, de partijbaas, de geldmagnaat, de kerkelijke auto-
riteit, de militaire machthebber, de specialist, de geleerde, de uitvinder, 
de held van de dag. Welke mens staat daar achter? Het gaat zelfs min-
der om de elite dan om de gewone mens. In de evolutie van de mensheid 
als geheel tellen de gewone mensen zwaarder dan de uitschieters en 
achterblijvers. Zij bepalen het karakter en het lot van de soort '15 ). 

15 ) Kwee Swan Liat, De gewone mens, in Rekenschap VII, 2, Juni 1960, en Roderick 
Seidenberg, Anatomy of the future. University of North Carolina Press 1962. 
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Er zal iets wezenlijks in de structuur van de samenleving en in de hou_  
ding van het individu moeten veranderen. Willen wij, gewone mensen-  
die het gros van de mensheid uitmaken, overleven, dan zal iets van de 
agonie en de voortdurende hoogspanning moeten verdwijnen. Het ()vete' 
heersende competitie- en concurrentiemotief in de samenleving van van-
daag moet er uit. Ons leven is te veel toegespitst op succes en carrière-
Er is een houding gegroeid van alles verwachten en niets aanvaarden 
Onredelijke verwachtingen leiden tot teleurstellingen. We worden voige_s 
stopt met onverwerkte zaken. Intussen „gebeurt er niets" en blijft het  
leven onvervuld. We zijn op een punt aangeland, waar de voortdurend  
versnelde ontwikkeling ons boven het hoofd is gegroeid. De hypertro-
fische uitwassen nemen toe. Verscherpte tegenstellingen, onverwerkte  
conflicten, toenemende onorde, ondanks pogingen tot planmatige orde-
ning en controle, veelsoortige vergiftiging van het levensmilieu, overbe_ 
volking. Ons inzicht in de verhouding tussen versnellende en remmende  
factoren zal moeten groeien. Bepaalde tendenties zullen we moeten 
afremmen om meer ruimte en speling te krijgen voor creatieve ontplooiing  
van het werkelijk menselijke. 
De zin van de menselijke evolutie ligt in de realisatie van dit werkelijk 
menselijke. De optimale realisatie wordt bereikt in de gerijpte mens, de  
mens die niet voortijdig is verstard en gefossiliseerd in verstikkende be-
zigheden maar zich geleidelijk en vrij heeft kunnen ontplooien in de 
weinig verkende wijdte en diepte van de noësfeer 1  . 
In het licht van de repeterende evolutie betekent dit een tweevoudige  
opdracht: individueel om te streven naar de realisatie die optimaal moge_ 
lijk is in de concrete individuele levenssituatie; collectief om de wegen 
te vinden naar een zo ruim mogelijke algemeen menselijke ontplooiing in  
de richting die de evolutie reeds is ingeslagen maar dan met vermijding  
van de gevaren van instrumentale en organisatorische hypertrofie. Voor 
het individu zal het vaak neerkomen op een zoeken naar de luwte en 
ontspanning buiten de maalstroom van het politieke en publieke gebeu-
ren. In de intimiteit en de volheid van het medemenselijk contact, in het 
woordeloos elkaar verstaan van het samen-levend ervaren, in de creatieve 
herkenning van wat met symbolen verwezen wordt, ontplooien zich ge_ 
leidelijk die hogere menselijke vermogens die de nieuwe wereld van 
transhominale werkelijkheid voor ons ontsluiten. De essentie van deze 
mogelijkheid verwoorden en verbeelden in een vorm die voor de op-
groeiende mens in de repeterende realisatie assimileerbaar is, is een 
ethisch-pedagogische opgave waar de wereld van nu meer dan ooit be-
hoefte aan heeft. 

16) Kwee Swan Liat, Leven in een onvolmaakte wereld, in: Woord van de Week 14 
(37), 10 september 1961. 
17) Het is niet toevallig dat de twee hoofdthema's van het Derde Congres van de 
Internationale Humanistische en Ethische Unie 2-7 augustus 1962 te Oslo handelen 
over „De rijpe persoonlijkheid" en „Vrijheid in een georganiseerde wereld". 
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A. B. DROOGLEEVER FORTLIYN 

PROEVEN MET MENSEN; 
GEOORLOOFD OF NIET? 

Het is wel gewenst dat ik er rekenschap van geef, waarom ik het ge-
waagd heb voor U een voordracht te houden over „proeven met men-
sen-, want ik ben geen arts lk ben van studie bioloog maar heb van 
kort na mijn promotie tot het.  eind van mijn laatste betrekking onderwijs 
gegeven  aan studenten in de eneeskunde en wel in wat men noemt 
basiswetenschappen. Dat zijn vakken,zoals embryologie en erfelijkheids-
leer, die  niet direkt met patiënten te maken hebben. Zo kwam ik met 
artsen die andere vakken doceerden in aanralcing. 
Het is duidelijk dat mijn onderwerp  zoveel omvat dat ik genoodzaakt 
ben mij tot enkele punten te beperken Deze zijn samen te vatten onder 
het begrip „Kweken van mensen-  Daarbij zal enerzijds aandacht wor-
den besteed aan de proeven van Petrucci, anderzijds aan wat men euge-
netica noemt. Voor het eerste is kennis van embryologie, voor het laatste 
kennis van erfelijkheidsleer vereist. 
Als we het hebben over proeven met mensen doen we er goed aan nader 
te overleggen wat een proef is en wat een mens is. 
Wanneer  een dokter aan een zieke een geneesmiddel toedient is dat in 
zekere zin een proefneming. De reaktie van de zieke op het geneesmiddel 
is niet steeds vooraf precies bekend. Maar zulke proeven zijn onvermij-
delijk omdat zij noodzakelijk zijn voor het welzijn van de zieke. 
De wetenschappelijke proeven waar we nu verder aan gaan denken zijn 
anders. Deze behoren uit te gaan van een bepaalde vraag. Het beant-
woorden van die vraag behoort de wetenschap vooruit te brengen, hetzij 
door onze kennis te vermeerderen, hetzij door ons begrip van de natuur 
of van de mens te vergroten. Men kan ook wel zonder veel nadenken 
iets doen, uit nieuwsgierigheid of om eens iets te proberen maar dat is 
geen wetenschap. 
De vraag waar de proef van uitgaat moet liefst zo belangrijk mogelijk 
zijn in verband met andere wetenschappelijke vragen. Zij moet ook door 
middel van de proef beantwoord kunnen worden, althans voor zover men 
zoiets van tevoren kan verwachten. Daarom moet er ook een werkhypo-
these aan verbonden zijn, dat wil zeggen een plan voor het uitvoeren 
van de proef. Als de proeven van Petrucci in het licht van deze eisen 
beoordeeld worden, blijken zij tekort te schieten. 
De vraag wat een mens is is voor het beoordelen van de proef van 
Petrucci van grote betekenis. Wanneer een menselijke eicel bevrucht 
wordt wordt daarbij stellig geen nieuw leven gewekt. Zowel de eicel als 
de mannelijke geslachtscel leven en zij zijn door deling uit andere cellen 

*) Voordracht gehouden in de Studiedag van het Gewest Zuid-Holland-Noord van het 
Humanistisch Verbond te Leiden op 25 maart 1962. 
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*) Voordracht gehouden in de Studiedag van het Gewest Zuid-Holland-Noord van het 
Humanistisch Verbond te Leiden op 25 maart 1962. 
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voortgekomen die in een onafzienbare 
hebben geleefd. Het leven op aarde is  reeks 

continu maar het heeft verschil-lende verschijningsvormen en 
 het kan in ieder daarvan tegronde gaan• Wat bij de bevruchting begint is een  

nieuwe  cyclus van het leven. Er ontstaat een nieuw individu. Dit individu  is zeker een mens, maar alleen een mens in potentie, een kiem die mogelijk kan opgroeien tot wat we in het dagelijks leven een mens noemen. En  
dat alleen als de daarvoor nood- zakelijke omstandigheden  verwerkelijkt worden 
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 de andere de vader. Theoretisch kan iedere eicel 
zich zonder bevruchting tot een volwassen organisme ontwikkelen. Bij 
sommige diersoorten, bijv. de honingbij, komt dit normaal voor. Ook 
iedere zaadcel zou op zichzelf tot ontwikkeling kunnen worden gebracht als het maar mogelijk was de daarvoor nodige voorwaarden te verwezen-
lijken. 
Iedere menselijke eicel, ook onbevrucht, en iedere spermacel is dus in 
aanleg een compleet mens maar er  is  geen sprake van dat wij deze als menswaardig kunnen beschouwen. De natuur leert ons wel anders. Bij 
iedere zaaduitstorting gaan millioenen zaadcellen verloren en er blijven 
slechts zoveel in leven als de man kinderen verwekt.  Ook in het leven 
van de vrouw sterven tientallen eicellen af. Ik meen daarom dat we ook 
de bevruchte eicel alleen maar theoretisch als een mens kunnen beschou-
wen. 
Het is in dit verband belangwekkend te vernemen wat de wet in Neder-
land zegt, de wet die toch zeker het algemeen zedelijk bewustzijn pro-
beert weer te geven. In een rede, in 1960 te Utrecht gehouden, zegt 
Professor de Monté ver Loren dat juridisch het menselijk leven begint 
bij het levend geboren worden, afgezien van de levensvatbaarheid van 
het kind (Leven en dood, De Erven F. Bohn, Haarlem, 1961, blz. 39). 
Deze laatste toevoeging betekent dat men een kind waaraan een ieder 
zou kunnen zien dat het niet in leven zou kunnen blijven niet mag doden. 
Ook niet zonder ambtelijke vergunning zelf begraven. Ik beken dat de 
wet mij in het moeilijke probleem dat wij nu behandelen een houvast, een 
morele steun geeft. Menszijn, juridisch gesproken, begint dus bij het 
levend geboren zijn. 
Maar het probleem wat een mens is wordt er toch niet geheel mee opge-
lost. Want de geboorte kan plaats vinden vóór het normale einde van de 
zwangerschap en is dus op zichzelf geen vast punt in de geleidelijk 
lopende ontwikkeling van het kind. 
De scherp bepaalde tijdstippen van bevruchting en geboorte worden ge-
scheiden door een geleidelijke groei en we zouden daarin naar een sta-
dium willen zoeken, waarop we zouden kunnen zeggen: nu is het onge-
boren kind een mens. Persoonlijk zou ik het liefst van een mens willen 
spreken als we in het kind bewustzijn en dan liefst menselijk bewustzijn 
konden vaststellen. Maar bij dieren is bewustzijn alleen vast te stellen 
aan het gedrag van het dier en van het gedrag van het kind vóór de 

„ geboorte is weinig bekend. Zo blijft voor mij de vraag: wat is een  
mens?" wachten op een antwoord dat we door studie van de ontwikke-
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ling van het kind tussen bevruchting en geboorte moeten zien te verkrij-
gen. 

Deze lange inleiding brengt ons tot een bespreking van het kweken van 
.mensen. Dit was al in de middeleeuwen een ideaal van de alchimisten. 

Zij hoopten uit stof een klein mensje, een homunculus, te kweken en .. 
deze dan voor magische doeleinden te'  gebruiken. Men moet daarbij 
bedenken dat men in 
slachtstellen. Men meende dat allerlei dieren, zoals wormen en insekten,  die tijd geen cellen kende en nog veel minder ge-

uit stof, echt vuil stof, ontstonden. Dit zou vanzelf gebeuren door gene-
ratio spontanen, door een spontaan ontstaan van leven uit levenloze stof. 
Dat was destijds toch duidelijk bi.v bi' vlooien die zomaar uit met stof 
gevulde reten tevoorschijn kwamen. Als jdat zo was zou men ook wel een 
mensje uit stof kunnen maken. Wij weten nu dat voor het bereiken van 
het homunculus-ideaal geheel verkeerde wegen, door foutieve gedachten 
ingegeven, werden ingeslagen. 
In de tegenwoordige tijd wordt het homunculus-idee teruggevonden in, 
meestal denkbeeldige, proeven om kinderen te kweken buiten de moeder-
schoot. Dit wordt in het boek ,.Brave New World" van Aldous Huxley 
beschreven. 

Zulke kinderen worden niet geboren maar gebotteld, dat wil zeggen zij 
groeien op „in vitro'', in glas. Daarbij denkt men dan aan een reageer-

buis, of een glazen kommetje of een glazen fles. Aan glas denkt men 
omdat dit doorzichtig is en goed, 	steriliseerbaar. In zekere zin wordt het 
ideaal nog het meest benaderd door het kweken van dierlijke of plant-
aardige cellen in zogenaamde weefselkulturen.  Zeer verschillende soor-
ten dierlijke cellen kan men zo in leven houden in een ten dele uitgehold 
glazen plaatje dat men onder het mikroskoop kan bekijken. De cellen 
liggen  in  een voedingsvloeistof die op konstante temperatuur gehouden. 
wordt. De cellen blijven niet alleen in leven, zij vermenigvuldigen 
ook door deling. Dit is alleen mogelijk omdat weefselcellen, ook in het 
levende 	

t 

levende dier, alles wat zij nodig hebben opnemen uit een voedingsvloei-

stof, namelijk de lymfe of het weefselvocht dat hen omspoelt. Wij zich 
zien dat dit juist bij een menselijk embryo niet het geval is. 

 

Als er voor de beperkte ruimte in de weefselkultuur teveel cellen komen 
kan men enkele cellen van de groep losmaken en in een nieuwe kuituur 
overbrengen. Dit kan onbeperkt lang worden herhaald zoals ongeveer 
50 jaar  geleden  Carrel het eerst bewees door 25 jaar lang bindweefsel  

van een kippeëmbryo te kweken. Ook menselijk bindweefsel en vele 
andere celsoorten kan men zo kweken nadat zij dus uit een mens levend 
zijn verwijderd. 
Wij moeten ons hier afvragen: „Is zo'n weefselkultuur een proef met een 
mens?". Ik heb gezegd dat bij de bevruchting geen nieuw leven, maar 
wel een nieuw individu ontstaat. Nu is het begrip individu, en dus ook 
het begrip mens, een relatief begrip.. 	Een mens die enig lichaamsdeel of 
een deel van zijn geest mist is minder individu dan een normaal mens 
maar hij is toch nog een individu, en dus een mens, zolang hij een funk-
tionerende eenheid is. Een mens bij wie een been is geamputeerd zal 
men een mens blijven noemen maar het geamputeerde been is geen mens. 
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Veel minder nog een groep bindweefselcellen. Er is echter geen twijfel 
aan of de potentie, het vermogen een compleet mens te worden, is in 
iedere bindweefselcel en trouwens in iedere andere cel aanwezig, met 
name in de kern, in de chromosomen. Evenals de bevruchte eicel is de 
bindweefselcel totipotent, in staat het geheel voort te brengen. In het 
menselijk lichaam kan deze cel dan ook tot verschillende andere celsoor-
ten worden, cellen van bloed, been, kraakbeen, enz. Om de totipotentie 
in een weefselkultuur te verwerkelijken ontbreekt het ons aan kennis van 
de vereiste omgeving waarin we die cellen zouden moeten brengen. 
Bij proeven met gekweekte menselijke weefsels zal niemand aan proeven 
met mensen denken. Ook niet aan misdrijf als zo'n kultuur mocht af-
sterven, of aan moord als ze wordt opgeruimd. 

Ik kom nu tot de proeven van Petrucci. Daarbij moet men wel bedenken 
dat ik vruchteloos getracht heb een publikatie van Petrucci zelf in han-
den te krijgen. Het meeste van wat ik van hem weet las ik in de telex-
berichten van verleden jaar. Daar gaan ook andere publikaties in de 
pers op terug. 
Professor Petrucci is een fertiliteitsspecialist verbonden aan de Universi-
teit van Bologna in Italië, Hij werkte met menselijke eicellen die bij buik-
operaties beschikbaar waren gekomen, alles samen ongeveer 40 cellen. 
Een rijpe eicel is een vijfde millimeter groot en dus nog net met het blote 
oog zichtbaar. Hij bracht zo'n cel in een speciaal vat van een siliciumver-
binding (een kiezelverbinding), aan glas verwant. Dit was gevuld met 
een voedingsvloeistof, aan een zwangere vrouw ontleend, en het geheel 
werd op lichaamstemperatuur gehouden. Daarin bracht hij ook menselijk 
sperma, waarna bevruchting werd waargenomen en op een film opge-
nomen. 
De bevruchte eicellen ontwikkelden zich „in vitro", in één geval zelfs 4 
weken lang, maar toen werd deze groei door Petrucci afgebroken en 
het embryo vernietigd. Over deze proeven verschenen uiterst sensationele 
en ten dele ongeloofwaardige berichten in de pers. Wat zich bij deze 
proef die het langst duurde ontwikkelde was volgens het zeggen van 
Petrucci zelf „een misvormde en vergrote monsterachtigheid". Deze werd 
dan ook vernietigd terwijl ze in het belang van de wetenschap mikro-
skopisch onderzocht had moeten worden. Deze vernietiging zou moord 
genoemd kunnen worden als men dat, wat ontstond, een mens zou wil-
len noemen. Bij latere proeven werd gemeld dat de groei tot de 37ste 
dag doorging waarna het embryo in het kunstmatig milieu afstierf. Dat is 
wat men van het begin af aan had kunnen verwachten. 
De eerste proeven verwekten grote beroering en werden streng veroor-
deeld. Om het nu ook maar eens sensationeel te zeggen: wat zich tot een 
lief kindje zou hebben kunnen ontwikkelen groeide op tot een monster 
en werd vervolgens vermoord. 
Laat mij er eerst op wijzen dat het publiek bij het woord monster aan 
heel iets anders denkt dan aan datgene wat ontstond. Monstrum is een 
technische term voor het produkt van iedere abnormaal verlopende ont-
wikkeling. Hoe zag het monster van Petrucci er uit? Het eerste nummer 
van het tijdschrift „Symbiose" geeft er een foto van die „uiteraard vaag" 
genoemd wordt. Inderdaad is op die foto niets herkenbaars te zien, terwijl 
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als het produkt van de eicel en niet tevens de vruchtvliezen met hun 
innige verbinding met de baarmoeder van de moeder. 
De proeven van Petrucci zijn m.i. niet misdadig maar ondoordacht en 
daardoor zinloos. Maar nogmaals, ik heb geen artikel van Petrucci zelf 
gelezen. Mochten ooit mensen kunstmatig gekweekt kunnen worden dan 
komen zedelijke problemen aan de orde, die hier onbesproken kunnen 
blijven. 
Toen de reakties op zijn proeven bekend werden heeft Petrucci zelf 
gezegd dat hij schandalig van allerlei misdadigs was beticht en dat hij 
nooit de bedoeling heeft gehad een menselijke vrucht tot volledige ont-
wikkeling te brengen. Maar later heeft hij voor de televisie in Moskou 
gezegd dat hij „kunstmatig menselijke embryos heeft willen opkweken". 
Zijn medewerkers hebben aan de pers andere doeleinden onthuld (bewijs 
van vaderschap; bepaling van het geslacht; het gedrag der chromo-
somen; en de vorming van antilichamen in het embryo). Geen van deze 
doeleinden is bereikt en we kunnen de proeven eigenlijk als mislukt be-
schouwen. Ten onrechte is er zoveel ophef van gemaakt. Dat is vroeger 
ook niet gebeurd met het werk van anderen die ongeveer hetzelfde als 
hij hadden bereikt. De eerste bevruchting buiten het menselijk lichaam 
werd in 1944 tot stand gebracht door Dr. John Rocks in Boston. 

Nu volgt het tweede onderwerp van mijn voordracht: de eugenetica. 
Het ideaal mee te werken aan de komst van een betere mensheid is m.i. 
een hoogstaand ideaal. Het gaat hierbij niet om mensen in vitro te kwe-
ken maar om ze te kweken op de manier waarop dit met allerlei planten 
en dieren gebeurt. Al sinds een eeuw zijn hierbij grote verbeteringen 
bereikt, deels door betere verzorging, deels door selektie. Dit laatste 
betekent het bevorderen van de voortplanting van die individuen die 
het meest waardevol worden geacht en het uitsluiten van de voortplan-
ting van minderwaardige exemplaren. Deze selektie berust op de erfe-
lijkheid van tal van eigenschappen, al is de eigenlijke gang van die erfe-
lijkheid moeilijk na te gaan. 
De erfelijkheidswetten gelden zo algemeen in het planten- en dierenrijk 
dat zonder twijfel ook de mens aan deze wetten onderworpen is. Het 
kweken van mensen is dus in pricipe mogelijk. 
Dat op het gebied van de verbetering van de mensheid door verbetering 
van ons lot, dus van de omstandigheden waaronder wij leven, veel is 
bereikt behoef ik U niet onder ogen te brengen. Het werk op medisch 
en op sociaal terrein heeft grote gevolgen gehad en we kunnen gerust 
een bevolking die niet verzwakt is door epidemische ziekten, die goed 
genoeg gevoed is om zijn volle werkkracht te kunnen ontplooien en die 
niet door grote kindersterfte belet wordt het menselijk leven ten volle 
te beleven een betere bevolking noemen dan een andere waarbij dit niet 
het geval is. 
Niet alleen lichamelijk, ook geestelijk is zo'n bevolking beter. Zij is 
beter aangepast aan de ongunstige omstandigheden  waaraan een ieder 
toch onvermijdelijk dikwijls is blootgesteld. Door die grotere aanpassing 
is zij ook gelukkiger. 
Maar al heeft dit geneeskundig en sociaal werk stellig invloed op wie 
in zo'n bevolking zich wel en wie zich niet voortplanten, er komt geen 
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door de mens gewilde en bewust uitgevoerde selektie bij te pas en dus 
niets wat wij ouderkeuze mogen noemen. 
Toch bestaat reeds in onze huidige maatschappij tot op zekere hoogte 
een dergelijke ouderkeuze, zij het ook een negatieve. Niet tussen iedere 
man en vrouw is het huwelijk wettelijk geoorloofd en, indien geoorloofd, 
worden toch soms aan zulke huwelijken bezwaren in de weg gelegd. 
Eugenetica werd vroeger in het Nederlands rasverbetering genoemd maar 
dit woord dekt nu niet meer op aanvaardbare wijze het ideaal van hen 
die de erfelijke eigenschappen van de gehele mensheid willen verbeteren, 
zoals dit bij dieren mogelijk is. 
De voorstanders van eugenetica kunnen op twee wijzen tewerk gaan: 
zij kunnen de slechte eigenschappen willen doen verminderen of de 
goede bevorderen. Omtrent de slechte eigenschappen kan veel eenstem-
migheid worden bereikt, maar over de goede is, zoals ik straks hoop aan 
te tonen, geen aannemelijk waardeoordeel te vormen. 
Er zijn eigenschappen die in bepaalde families in opeenvolgende gene-
raties voorkomen en die men daarom familiair noemt. Of ze ook erfelijk 
zijn in die zin die de erfelijkheidsleer aan dit woord toekent is dikwijls 
moeilijk uit te maken. 
Sommige ziekten en misvormingen brengen zoveel lijden mee voor de 
zieke en zijn omgeving dat wel bij ieder de gedachte opkomt: zo iets 
vreselijks zou men moeten voorkomen. Als we hier werkelijk te maken 
hebben met erfelijke eigenschappen zou men die kunnen voorkomen door 
een huwelijksverbod voor het mensenpaar dat de ouders van de zieke 
zou worden. 
De R.K. kerk verbiedt, of althans beperkt, het huwelijk tussen neef en 
nicht, personen dus die één paar grootouders gemeenschappelijk hebben. 
Inderdaad voorkomt dit zonder twijfel het optreden van verschillende 
abnormale of ziekelijke toestanden bij sommige van hun nakomelingen. 
Toch roept ook dit verbod teveel tegenstand op om algemeen aanvaard 
te worden en in een wet te worden vastgelegd. Aan meer specifieke 
verboden van bepaalde huwelijken is om verschillende redenen nog veel 
minder te denken. 
Wettelijke voorschriften ter bestrijding van het kwaad lijken dus niet 
bereikbaar maar men zou vrijwillig aanvaarde huwelijksbeperking kun-
nen voorstaan. Hiervoor verschaft wat men noemt het „onderzoek voor 
het huwelijk" gegevens en de arts die in antropogenetika gespecialiseerd 
is geeft hierbij raad. De uitkomsten van zo'n onderzoek doen bijna nooit 
de arts een voor honderd procent zekere uitspraak aan de hand. Zo-
doende blijft de verantwoordelijkheid ten slotte toch bij de persoon die 
zijn huwelijk in het algemeen, of met een bepaalde persoon, overweegt. 
Dat is naar mijn mening ook zo als het hoort. 
Het is denkbaar dat gegevens over eigen kansen van voortplanting van 
ongewenste familiaire eigenschappen en tevens over die kansen bij de 
huwelijkspartner  in de toekomst gemakkelijker dan nu verkrijgbaar zullen 
zijn. Toch staan hierbij allerlei belangen, o.a. het beroepsgeheim van de 
arts, in de weg. 
Vrijwillig zich onthouden van voortplanting van slechte eigenschappen 
blijft in mijn ogen  een eerbiedwaardig gedrag. 
Bij het verbeteren van de mensheid door het bevorderen van de voort- 
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planting van hen die goede of zelfs uitstekende eigenschappen bezitten 
zal men eerst moeten uitmaken, wat dan wel die goede eigenschappen 
zijn. Denkt U aan aanleg voor scheppend werk in kunst of wetenschap. 
aan bijzondere begaafdheid voor wiskunde of op technisch gebied of voor 
organisatie? Het is wel zeker dat zulke begaafdheden niet op een of twee 
erfelijke eigenschappen berusten maar zeer complexe grootheden zijn. 
Daarnaast moeten dan ook nog eigenschappen van intellekt, karakter, 
uithoudingsvermogen en vele andere zó aanwezig zijn dat ze bij elkaar 
passen. 
We hebben dus geen goed omschreven gegevens om positieve selektie 
toe te passen. Daarbij komt dat men bij het kweken van superieure rassen 
van planten en dieren reeds lang heeft ingezien dat de eigenschappen 
van de ouders voor de selektie van minder belang zijn dan die van hun 
kinderen. Of een ouderpaar dat als goed wordt aangemerkt toevallig of 
door aanleg zo geworden is blijkt pas uit de kwaliteit van hun kinderen. 
Hoe wil men deze vorm van selektie toepassen bij de mens, waar de 
generaties zoveel in leeftijd verschillen en de ouders pas geselekteerd 
zouden kunnen worden als hun kinderen 25 jaar oud zijn? 
In de dagelijkse pers hoort men voor de toekomst vragen om meer inge-
nieurs, meer verpleegsters, meer mensen met technische begaafdheid om 
onze machines te bedienen, enz. Die mensen probeert men dan te krijgen 
door maatschappelijke maatregelen, bijv. door hogere salariëring. Maar 
deze behoeften aan bepaalde typen van mensen zijn de behoeften van 
nu. Als men aan het kweken van mensen zou gaan zou men de behoef-
ten van de maatschappij over 30 jaar moeten kennen. En wie kan die 
voorzien? 
Wat wij in ieder geval zouden moeten doen is proberen de variabiliteit 
van de mens zo groot mogelijk te houden. Om een voorbeeld te geven: 
allerlei waarnemers zeggen dat de oorspronkelijke inwoners van Australië 
buitengewoon bedreven zijn in het spoorzoeken, veel meer dan de blan-
ken. Ik laat in het midden of dit op fijnere zintuigen of op grotere para-
normale begaafdheid berust, maar in ieder geval zou deze groep mensen 
terwille van de verbetering van de gehele mensheid gespaard moeten 
worden en niet uitgeroeid. 

Proeven met mensen. We kunnen wel zeggen dat deze in onze maat-
schappij altijd door artsen zullen worden uitgevoerd. Artsen, zo goed als 
andere mensen, verschillen in levensbeschouwelijke opvattingen en daar-
mee in zedelijke oordelen. Maar wij mogen wel bedenken dat de artsen 
een meer verantwoordelijk beroep hebben dan menig ander en dat zij 
bij hun opleiding daarvan voortdurend doordrongen worden. Later zijn 
zij door hun eed aan deze verantwoordelijkheid gebonden. Wij, leken, 
kunnen en moeten ons inlaten met sommige van de zedelijke problemen 
waar de artsen voor komen te staan en wij zullen moeten beproeven hun 
daarbij tot steun te zijn. 
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H. A. ENNO VAN GELDER 

GELOOF, ONGELOOF EN WETENSCHAP 

In De Nieuwe Stem van november en december 1961 vindt men een 
discussie, onder de titel „Geloof en ongeloof", die beoogt minder elkaar 
te overtuigen dan aan elkaar het eigen standpunt duidelijk te maken. De 
hele reeks artikelen, waaronder op zich zelf zeer interessante, heeft mij 
niet erg bevredigd. Bedoeld is vanzelfsprekend de tegenstelling tussen 
Christenen en Humanisten, en mijn eerste bezwaar is, dat de meningen 
dezer twee groepen in de discussie allerminst duidelijk worden gemaakt. 
Eigenlijk is er maar één bijdrage, die echt aan de hier gestelde eis vol-
doet. Dat is het artikel van dr. Buskes „Christelijk geloof en humanisme", 
waarin de schrijver werkelijk „verantwoording" geeft van zijn opvatting 
van het Christelijk geloof, zoals dat ook de mening van velen is, zeker 
niet van allen, die zich Christenen noemen. Voor het overige geven de 
bijdragen 6f te zeer een wijsgerige bespiegeling naar aanleiding van de 
begrippen geloof en ongeloof 6f zij raken kwesties, die met deze tegen-
stelling slechts indirect verband houden. 
Geloof tegenover ongeloof, (of zoals het in een bijdrage in Rekenschap 
van december 1961 heet „theocentrisch" tegenover „anthropocentrisch") 
bevalt mij al dadelijk niet. „Ongeloof" toch is te negatief om uit te 
drukken, wat aan deze zijde in discussie wordt gebracht, en „geloof" is 
te vaag: er moet bij staan, waarin men gelooft. Bovendien is er ook 
„geloof" aan de kant der Humanisten. Geloof immers is een bepaalde 
vorm van kennis, in zoverre alle kennis teruggaat op axioma's, die men 
aanvaardt, stellingen, die niet nader „bewezen" kunnen worden. Op deze 
kennistheorie wil ik hier echter niet nader ingaan. 
Mij gaat het om een meer feitelijk verschil, dat, naar mijn gevoel, veel 
beter aangeduid wordt door te spreken van „godsdienstigen" en „niet-
godsdienstigen" en dicht benaderd met de tegenstelling „kerkelijk" en 
„niet-kerkelijk". Ik gebruik met opzet de nederlandse woorden en niet 
„religieus" en „areligieus". Religie immers betekent wel godsdienst, maar 
hieraan kan en wordt vaak een meer algemene betekenis gegeven van 
„besef van afhankelijkheid van machten, die boven het menselijke en 
natuurlijke uitgaan", zo dat er velen zijn, die zich „religieuze Humanis-
ten" noemen. Ook dit is eigenlijk een onjuiste onderscheiding, omdat alle 
Humanisten overtuigd zijn, dat de mens niet autonoom is, en dat het 
een onjuiste betichting is, als zouden wij Humanisten het adagio „de 
mens maat van alle dingen" tot richtsnoer nemen. Integendeel, net zoals 
ook in hun levensbeschouwing het geloven een rol speelt, zo kunnen 
zij van hun „religie" spreken, als men die met Schleiermacher (1812) 
definieert als „weder ein Wissen noch ein Kunnen, sondern ein schlecht-
hinniges Abh&igigkeitsgefiihl". Zij weten zich in vele opzichten afhan-
kelijk en gedefinieerd; waarvan afhankelijk en hoe, daar gaat het om. 
Tegenstelling? Neen, de Humanist is niet iemand, die met het Christen-
dom gebroken heeft, hij is het ontgroeid. Zijn standpunt wordt veel beter 
aangegeven  met wat Jacob Burckhardt al in 1844 als zijn mening for-
muleerde, toen hij in een brief schreef: a. „het Christendom is voor mij 
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(en zeer velen van de meer-ontwikkelden) louter historie geworden-, 
en b. de Christelijke leer en cultus hebben voor mij afgedaan, „omdat 
ik er gewoonweg niets meer mee weet te beginnen", zodat, schrijft hij 
verder, „meine Sittlichkeit (sit venia verbo) marschiert vorwkts ohne 
kirchliches Zuthun, und riickwkts ohne kirchliche Gewissensbisse". 
Men kan hier ook aan Erasmus denken, die niet uit de Kerk trad en ook 
niet met Luther meeging, en steeds zich Christen noemde (het was in 
de 16e eeuw!), maar wiens geschriften doorlopend deze tendens hebben: 
dogma's en kerkelijke ceremoniën zijn weinig belangrijk; het enige waar-
op het aankomt is een moreel verantwoorde levenswandel en een op de 
Evangelische geboden gebaseerde levensleer. „Geloof-  in deze mogelijk-
heid en besef, dat men hierdoor „zin" aan het leven kan geven, geloof, 
dat dit de enige mogelijkheid is om zin aan eigen leven te geven, zijn 
dit niet de fundamenten ook van het tegenwoordige Humanisme? Waar-
tegenover de zg. positief-christelijken behoefte hebben aan een andere 
zin voor hun leven, en in verband hiermee een ander fundament voor 
hun „Sittlichkeit" (De zedelijkheid op zichzelf is voor beide groepen 
geheel dezelfde; onze ethica is er een, die eigen is aan de westerse cultuur 
en niet uitvloeisel van een godsdienstige of niet-godsdienstige opvatting ). 
Hier ligt het cardinale verschil tussen Humanist en Christen: voor de 
laatste hebben de kerken, de dogma's en de cultus wèl iets te betekenen, 
voor de Humanist zijn zij niets zeggend geworden. Voor hem zijn die 
dogma's meningen uit een oudere tijd, dus historie, en de cultus vreemde 
ceremoniën, waarin met moeite voor de huidige mens enige symboliek 
is te vinden. En het gemeenschappelijke belijden in de kerken geschiedt 
in een taal, waarvan de betekenis aan de Humanist ontgaat. In de 19e 
eeuw hebben vele „modernen" getracht het onlogische van die dogma's 
en ceremoniën en van veel uit de bijbel aan te tonen. Dat doet de tegen-
woordige Humanist niet meer. Hij weet, dat de godsdienstigen hun leer 
niet koesteren, omdat die logisch zou zijn, maar mooi, steungevend en 
gelukkigmakend. Voor de Humanist zijn ze niet verwerpelijk, maar niets-
zeggend. 
Het verschil tussen Christen en Humanist is dus niet een filosofische 
kwestie, ook niet een uitsluitend psychologische, het is een historisch 
verschil en een kwestie van levensbeschouwing, die direct samenhangt 
met de plaats, die de wetenschappen in ons denken innemen. Het vol-
gende diene om dit nader aan te duiden. 
Hiervoor eerst een paar concreta. De philologie, de archaeologie en de 
geschiedeniswetenschap hebben, werkend volgens methoden, die door 
allen in onze cultuurkring als wetenschappelijk worden aanvaard, vast-
gesteld, dat de bijbel in niets verschilt van alle andere geschriften, die 
de geschiedenis en de godsdienstige gebruiken en opvattingen van vroe-
ger levende volken verhalen. Ook dat de boeken van het Oude Testament 
in de loop van eeuwen zijn ontstaan en opgetekend, terwijl de Evangeliën 
evenzeer de optekening zijn van wat mensen in de eerste en tweede eeuw 
onzer jaartelling voor waar hielden; zij verkondigen denkbeelden, die uit 
de Joodse sfeer voortkwamen zowel als denkbeelden uit de Hellenistische 
wereld vóórdat hier van het optreden van Christus enige sprake was. 
Als zij opgevat worden als „openbaringen van het goddelijke-, dan, zo 
zegt de tegenwoordige wetenschap, kunnen honderden andere boeken 
met precies hetzelfde recht als openbaringen worden opgevat. 
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De historische wetenschap leert ons ook, dat het zeer onwaarschijnlijk is, 
dat de persoon van Jezus, zoals die in het Nieuwe Testament wordt be- 
schreven, omstreeks het begin onzer jaartelling in Palestina heeft geleefd 
en gepredikt, en de wonderen heeft verricht, die hier beschreven worden, 
om van de bovennatuurlijke geboorte van zulk een prediker niet te 
spreken. De godsdienstwetenschap (heel iets anders dan de theologie) 
zegt ons, dat de verlossingsleer, zoals die in de Christelijke kerk vanaf 
de 3e eeuw wordt verkondigd, zo grote overeenkomst vertoont met de 
andere mysterie-godsdiensten uit de Oudheid (en ook buiten de 
westerse cultuur), dat de geschiedeniswetenschap allerlei politieke en 
culturele factoren aanvoert om de overwinning in het Romeinse Rijk juist 
van de Christelijke mysterie-leer te verklaren. 
Een ander resultaat van de wetenschappen (ik spreek hier uitsluitend 
van de wetenschappen, die in hun onderzoekingen en conclusies werken 
volgens methoden, welke door ieder zonder uitzondering in de huidige 
westerse cultuur worden aanvaard) is een opvatting omtrent de ver-
houding van het „geestelijke-  en het „stoffelijke-, die het onmogelijk 
maakt van een scheiding van lichaam en geest te spreken, zodat van 
een voortbestaan van de ziel na het sterven van het lichaam wetenschap-
pelijk geen sprake kan zijn, terwijl wetenschappelijk onderzoek heeft 
aangetoond — men leze er de werken van pater Teilhard de Chardin 
maar op na — dat het zonnestelsel, de aarde en haar landschappen in 
een evolutie van millioenen jaren krachtens een immanente wil of drang 
tot verandering zijn ontstaan, en dat krachtens diezelfde drang tot evo-
lutie op aarde de eiwitmoleculen, de cellen en uit cellen opgebouwde 
organismen ontstonden, d.w.z. het leven en het met dat leven verbonden 
vermogen, dat in ons denken zijn hoogste vorm vindt. 
Ik noem slechts enkele voorbeelden van wat de wetenschappen voor 
ieder, die in de waarde van hun methoden gelooft (en dat is zoals ik 
al zei, iedereen tegenwoordig), vaststaat. Verschil is er alleen, doordat 
wij in de westerse cultuur, niet allen dezelfde waarde hechten aan de 
resultaten der wetenschappen voor de vorming van ons wereldbeeld. 
Ook in dit wereldbeeld is een evolutie in de loop der geschiedenis te 
constateren. De mens is van het dier onderscheiden, doordat hij, zijn rede 
gebruikend, overdenkt wat er in en buiten hem gebeurt en zich dus van 
zichzelf en van wat om hem is een beeld of voorstelling vormt. Hij denkt, 
zoals Teilhard de Chardin het uitdrukt, erover hoe hij zich verweren moet 
tegen het andere en zijn bestaan verdedigen — dat doen ook de dieren —, 
maar hij denkt (en dit is dan het denken zoals het gewoonlijk wordt 
verstaan) óók erover na hoe hij dat gedaan heeft en doen zal, en hij 
denkt over dit denken, hij combineert denkend de beelden, die hij zich 
gevormd heeft. 
In het begin van dit denken beschouwt hij de „buitenwereld" niet alleen 
als hem niet-eigen, hem volkomen vreemd, „geheel anders-, terwijl hij 
desalniettemin  niet anders kan dan veronderstellen, dat in die buiten,  
wereld de krachten werken, die hij in zichzelf aanwezig voelt. Hij tracht 
zich dus tegen die buitenwereld te verdedigen en deze aan zich dienst-
baar te maken door middelen berustend op de voorstelling, die hij van 
zich zelf heeft. Hij noemt die krachten buiten zich „heilig-, omdat hij 
er eerbied èn vrees voor koestert, zij zijn, zoals Rudolf Otto het noemt, 
„numinós-, of zoals de Engelen zeggen „awful". 
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Maar ook de meest primitieve mens kent en ontwikkelt een techniek in 
de strijd met en om die buitenwereld, d.w.z. hij onderzoekt haar en bedenkt 
in zijn strijd middelen, die op ervaring en verstandelijke overwegingen 
berusten. 
Enerzijds bedrijft hij dus „religie", anderzijds „wetenschap" en „tech-
niek" (dit in de uitgebreide zin, die zowel de schroevendraaier als de 
psychische therapie omvat). 
De evolutie, de wijziging in zijn houding ten opzichte van de buiten-
wereld, die zich voltrekt in de loop der honderden eeuwen is nu deze: 
de mens tracht een steeds groter deel van zijn buitenwerld (waartoe ook 
hij zelf behoort in zoverre zijn eigen denken en handelen object van zijn 
denken is) doorzichtig te maken, doordat hij er meer en meer in slaagt 
deze te „bevatten-  in de wetenschappelijke formuleringen en formules, 
wier „juistheid" blijkt uit het succes van hun technische toepassing, door 
welke hij op die buitenwereld meer en meer „vat krijgt". Tegelijkertijd 
komt hij in de eveneens op ervaring en overdenking berustende beschou-
wing van zichzelf en van de buitenwereld), steeds meer tot de conclusie. 
dat niet de in hemzelf gevoelde krachten in de buitenwereld werkzaam 
zijn, maar dat de in de buitenwereld ervaren of veronderstelde krachten 
ook in hem aanwezig zijn of, om het anders te zeggen, de formules, 
waarin hij de buitenwereld bevat en waardoor hij hierop vat krijgt, 
blijken eveneens op hemzelf van toepassing. 
Hierdoor wordt het terrein van het numineuze langzamerhand ingeperkt, 
de tegenstelling tussen heilig en profaan wordt uitgewist. De verbinding 
tussen de mens en de numina hadden de mensen gezocht langs een 
„heilige weg", d.i. de weg van de godsdienst, met middelen, die aan 
het heilige adaequaat leken: hymnen, gebeden en sacramenten. Deze 
sacralia, in hun oneindige veelsoortigheid, hebben dit gemeen, dat zij 
ingegeven zijn door de veronderstelling, bovengenoemd, dat de numineuze 
krachten werkzaam in onze buitenwereld kwantitatief onderscheiden zijn 
van wat de mens in zichzelf ervaart, maar kwalitatief daaraan gelijk zijn. 
Men kent aan het numen, het goddelijke, dezelfde krachten en eigen-
schappen toe als aan de mens, waarbij het verschil tussen mens en numen 
hierin bestaat, dat het numen in absolute vorm bezit, wat de mens bezit, 
of wenst en vreest te bezitten, in beperkte mate: scheppende kracht. 
rechtvaardigheid, liefde, barmhartigheid, wijsheid en goedheid enerzijds, 
toorn, verontwaardiging, wraakzucht enz. anderzijds; men spreekt ervan, 
dat het numen begunstigt, geeft en ontneemt, verzorgt en straft. 
De consekwentie van de ervaring der mensheid (en de wetenschappen 
zijn geïntensiveerde en gesystematiseerde ervaring) is, dat wat als heilig 
of numineus beschouwd wordt, in betekenis afneemt en het „natuurlijke" 
binnen de mens stelliger beseft wordt. Naarmate het wetenschappelijke 
doorzicht in de buitenwereld en de binnenwereld van de mens geleidelijk 
aan verte en voor het subject aan helderheid wint, wijzigt zich het wereld-
beeld bij allen, want niemand kan zich onttrekken noch aan de over- 
levering noch aan de resultaten der wetenschap. Onontkoombaar neemt 
de behoefte aan een sacrale verbinding tussen het ik en zijn buitenwereld 
af in gelijke mate als het geloof in de waarde van de wetenschappelijke 
benadering en de „technische" verbinding toeneemt. De geschiedenis der 
cultuur bestaat er, in dit opzicht, dus in, dat allen zich voortdurend in 
het conflict bevinden tussen de overgeleverde vormen van godsdienst 
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en de nieuwe resultaten der wetenschappen. Van de oudste tijden af 
zoekt de mens altijd weer er naar, welke houding hij telkens tegenover 
de buitenwereld moet aannemen, opdat die adaequaat is aan het — steeds 
veranderend — beeld, dat hij zich vormt op grond van de traditie en 
de momentele stand der wetenschappen. 
In die zich steeds wijzigende houding kan een algemene lijn van ont-
wikkeling worden geconstateerd, nl. deze dat de houding tegenover de 
natuur meer en meer een technisch-wetenschappelijke wordt, en die 
jegens zichzelf en de medemens meer alleen een kwestie van ethica; 
beide emanciperen zich langzamerhand van de religie, van wat men doet 
en denkt op grond van de relatie tussen de mens en het heilige. Om een 
enkel voorbeeld te noemen: in de westerse cultuur sinds de Middeleeuwen 
wordt de „zonde" meer en meer tot „misdaad-  (of overtreding); er 
ontstaat daarbij minder een schuldgevoel tegenover het goddelijke, meer 
een schaamte jegens de mensen en zichzelf; boete doen wordt van 
sacrale handeling, om de verbroken band met het goddelijke te herstellen, 
tot een goedmaken van wat men tegenover anderen heeft misdreven. Op 
soortgelijke wijze verliest wat men in de godsdienstige gemeenschap 
individueel of gezamenlijk verricht aan betekenis; de priester wordt over-
bodig tenzij als zedelijk raadsman. 
Naast deze evolutie in het godsdienstige is er nog een tweede in de 
religie belangrijke factor. 
Wat men meestal aanduidt met „religie" in de meest uitgebreide zin. 
omvat nl. meer dan alleen de houding ten aanzien van de buitenwereld 
en het daarmee in verband staand denken en handelen. De mens immers 
heeft, vanaf het ogenblik, dat hij geheel ,.mens" is, zich niet alleen een 
beeld van de wereld en van zichzelf gevormd (of trachten te vormen), 
hij heeft ook een aantal vragen gesteld: waarom is dit alles zo? Welke 
zin heeft mijn leven en heeft het universum? Waarvandaan komt dit alles 
en waarheen gaat het? Die vragen kunnen niet beantwoord worden langs 
wetenschappelijke weg, maar alleen langs die der speculatie. Het ant-
woord hangt echter direct samen met het gevormde wereldbeeld, dat, 
zoals gezegd, op traditie èn wetenschap berust. Hier is sprake van een 
wereld- en levensbeschouwing. die met het wereldbeeld verbonden is, 
maar daaraan niet identiek, en die men aanvaardt niet omdat zij logisch 
is, maar omdat zij aan de behoeften van elk individu beantwoordt, omdat 
zij „mooi-  is of omdat zij steun, troost, geluk geeft. Men noemt ze dan 
de ware, of de waarheid, wat een andere waarheid is dan de waarheid, 
die men aanvaardt, omdat iets wetenschappelijk juist wordt bevonden 
en logisch, voorzichtiger gezegd, omdat zij bij de momentele stand der 
wetenschappen het meest waarschijnlijk lijkt. 
De tegenstelling tussen „geloof" en „ongeloof", om deze woorden nog 
maar eens te gebruiken, is dus le niet een kwestie, die zich in de laatste 
eeuwen voordoet (de aanduiding „ongelovigen-  komt in de thans ge-
bruikte zin vooral voor sinds de 16e eeuw), zij is van alle tijden; 2e is 
het eigenlijk geen tegenstelling; het is een gradueel verschil tussen de 
overgeleverde religieuze voorstellingen en godsdienstige gebruiken en de 
momentele wetenschappelijke resultaten, het is ook een verschil in specu-
latieve wereld- en levensbeschouwing, eveneens afhankelijk van de rol, 
die men bij de vorming daarvan aan de traditie en aan de wetenschap 
toekent. 
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Bezien wij thans op grond van deze algemene beschouwingen de ver-
houding van Humanisten-Christenen, waarover het in de tegenwoordige 
discussie meer in concreto gaat. De Humanist lijkt mij dan degeen, die 
zijn wereldbeeld geheel op de resultaten der wetenschappen fundeert. 
en bij wie de overlevering in deze geen of een zeer geringe rol speelt. 
Wat betreft zijn wereldbeschouwing is hij geneigd op de vragen waar-
vandaan? en waarheen? — aangezien deze met de methode der weten-
schappen niet te beantwoorden zijn — een „non liquet" (ik wéét het 
niet) te laten horen. De vraag naar de zin van het universum heeft daar-
om voor hem geen zin, hij ziet alleen een veranderen, een ontwikkeling, 
waarvan de richting te bepalen is, het doel en de aanvang aan ons 
denken ontsnappen. En op de vraag naar de zin van het menselijk be-
staan, zoekt hij het antwoord binnen de kring der menselijke gemeen-
schap. 
In zijn wereldbeeld is het heilige, het numineuze geheel of vrijwel geheel 
verdwenen. Dat betekent niet, dat ook het „mysterie-  uit zijn denken 
verdwijnt, hij weet, dat elke „verklaring-  nieuwe vragen doet stellen 
en dat elke ontwikkeling en verandering in diepste wezen voor het 
menselijk weten een wonder, iets onbegrepens inhoudt. Evenmin is uit 
zijn denken verdwenen, wat aan de mens te boven gaat, wat wij ge-
woonlijk een „hogere" kracht noemen, waaraan de mens onderworpen, 
waarvan hij afhankelijk is. Het is hem daarbij onverschillig of men die 
kracht „god" of „goddelijk-  noemt; hij is echter overtuigd, dat het geen 
zin heeft die macht of machten te eren of te dienen of hen iets te vragen, 
zoals dit in de godsdiensten gebeurt. 
Immers in zijn wereldbeeld zijn deze machten wel onbegrepen, maar niet 
„heilig-, en is het onlogisch aan die machten eigenschappen — hoezeer 
ook verabsoluteerd — toe te kennen, die ook aan de mens kunnen wor-
den toegeschreven. Daarmee zijn alle godsdienstige gebruiken en leer-
stellingen voor hem „historie-  geworden. Zij zijn niet onzinnig, maar 
zij hebben voor hem hun zin verloren, zij spreken hem niet meer aan. 
En hij verstaat ook de termen niet meer, die in de kerken worden ge-
bezigd. Zij passen niet in zijn wereldbeeld en zijn levensbeschouwing 
en hij heeft er geen behoefte aan. Zij zijn voor hem niet „waar-  in boven-
genoemde zin, al wil hij gaarne aanvaarden, dat ze voor een ander wel 
„waar" en wel van betekenis zijn. 
Dat hij ze niet aanvaarden kan is voor hem geen verlies, zoals het voor 
die anderen wel het geval is. Met het numineuze verdwijnt immers ook 
elke gedachte aan een goddelijke voorzienigheid, van een bezorgd zijn 
van het goddelijke om de mens. Dat verdwijnen is voor zeer velen een 
niet minder dan angstaanjagende gedachte. Het idee, dat de mens in 
zijn moeilijk bestaan geen andere steun heeft dan wat zijn medemensen 
hem kunnen bieden, is voor hen onverteerbaar: de mens dus speelbal 
van het lot, van in hun zin voor de mens onbegrepen krachten? De 
zedewetten, waarnaar hij zich te gedragen heeft, slechts in de menselijke 
gemeenschap gevormde normen, en niet geldend in de algemene wereld-
orde (of wil men beperkter: voor de positie van de mens in die wereld-
orde)? 
Des te minder gemakkelijk is het voor velen afstand te doen van het 
idee van goddelijke bezorgdheid om de mens, omdat het sinds een ver 
verleden steeds de kern is geweest van alle godsdienstige voorstellingen, 
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waarin men persoonlijk en gemeenschappelijk is opgevoed: de traditie 
als zodanig is reeds voor zeer velen een sterke steun, in ieder geval 
een respectabele macht. Hier beslist geen logische redenering, maar de 
psychologische factor; karakter en omgeving zijn hier meer beslissend 
dan redenering en invloeden van buiten de eigen omgeving. 
„Mijn God daar is geen god" roept Multatuli uit en hij vertolkt daarmee 
de zware strijd, die menigeen in onze tijd heeft gestreden, toen er twijfel 
bij hem ontstond aan het traditionele wereldbeeld. „Goddank, daar is 
een God, die het heelal beheerst en ook mijn leven", roept de „gelovige" 
tot eigen geruststelling uit, als ook hij in de knoei raakt, doordat zijn 
wereldbeeld niet zo gemakkelijk in overeenstemming is te brengen met 
de uitkomsten der wetenschap. Hier ligt het conflict tussen het geloof 
(in een wereldbeeld, dat hem lief is en waarin hij de steun vindt, die 
hij behoeft) en de wetenschap, (die hij, voorzover ze hem bekend wordt, 
niet verloochenen kan). Het ligt niet bij de Humanist, die deze weten-
schap integraal aanvaardt en bereid is daarnaar volledig zijn wereldbeeld 
te wijzigen, om dan uit te zien naar een hierbij passende steun. 
In dit conflict bij de Christen spelen bijbel en kerkleer een grote rol. De 
kerk, waartoe men behoort en waarin men is opgevoed, heeft als zodanig 
een enorm gezag, de bijbel is eeuwenlang zozeer gezaghebbende norm 
en ijverig gelezen lectuur geweest, dat deze „heilige-  schrift niet ge-
makkelijk met andere boeken wordt gelijk gesteld, dat alleen overeen-
stemming met het daarin vervatte voor velen overtuigend werkt. Bijbelse 
termen hebben in de westerse cultuur een zo bijzondere klank, dat men 
alles doet om deze termen te behouden voor de beschrijving van zijn 
wereldbeeld. 
Voor zeer velen is dus alles er op gericht om de uitkomsten der weten-
schappen te verzoenen met wat hun kerk leert en wat men in de bijbel 
leest. Dat gebeurt met een eindeloos aantal nuances, nog veel groter 
dan het aantal kerken en secten van bepaalde kleur. Het kan zijn, dat 
men zijn eigen wereldbeeld op grond van zijn weten vormt en daarbij 
de uiterlijke vormen van de godsdienst blijft aanvaarden. Het kan zijn, 
dat men doet als die Gereformeerde, waarmee ik jaren geleden een 
gesprek had: hij aanvaardde voor zijn gevoel integraal al wat de bijbel 
leert, maar paste bv. Genesis I eenvoudig aan bij wat hem van de 
wetenschap bekend was door voor „dagen-  te lezen „perioden van tien-
duizenden jaren". Velen lezen in de bijbel alleen datgene, wat met hun 
nieuwe wereldbeeld overeenkomt, en waarderen er veel in, veel als 
mythe of allegorie opvattend en veel ongelezen terzijde latend, ongeveer 
op de wijze waarop de Grieken van de tijd van Pericles en Plato hun 
mythen en legenden waardeerden en opvatten. Hoe men veel in de kerk-
leer en vooral in de kerkelijke gebruiken symbolisch kan interpreteren 
en daarmee behouden, leert ons de kerkgeschiedenis al vanaf vóór de 
Reformatie. De argumenten van prof. Heer tegenover Szczesny hebben 
ons daaraan nog eens herinnerd. Hier kunnen ook de Vrijzinnig-Pro-
testanten worden genoemd, die zoveel hun mogelijk is hun wereldbeeld 
op de wetenschap baseren, maar hun wereldbeschouwing blijven kleden 
in een bijbels kleed. 
Hoe men hierin nog veel verder kan gaan, dat leert ons het boek van 
pater Teilhard de Chardin, „Het verschijnsel mens". Hij voegt aan zijn 
uitvoerige, op de zuiverste wetenschap gebaseerde schets van de geo- 
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logisch-biologische evolutie een epiloog over „het christelijk verschijnsel" 
toe. Wat hij hierin zegt lijkt mij niet anders te zijn dan het benoemen 
met christelijke termen van wat hij langs wetenschappelijke weg heeft 
gevonden. En deze christelijke termen betreffen uitsluitend de algemeen 
christelijke filosofie, zo algemeen, dat ze bijna voor elke religie kunnen 
gelden. Over de inhoud van de specifiek katholieke leer en de betekenis 
der katholieke, of algemeen christelijke, godsdienstige gebruiken spreekt 
hij niet, en hij zegt niets erover hoe déze in het wetenschappelijk beeld 
der evolutie ook maar enigszins zouden kunnen worden ingepast. 
Aan deze wijze van doen doet mij dr. Buskes' bijdrage in „Geloof en 
Ongeloof" in De Nieuwe Stem denken. Hij ontvouwt daar een opvat-
ting, die in hoofdzaak geheel overeenkomt met het wereldbeeld der 
Humanisten, maar hij beschrijft zijn beschouwing geheel in de traditio-
nele termen van het Christendomd, en hieraan ontleent, dunkt mij, zijn 
opvatting vooral de hoge waarde van steun en troost, die hij er in zijn 
respectabele strijdhouding voor zichzelf en voor anderen in vindt. Maar 
diezelfde terminologie maakt die opvatting voor hen, voor wie die termen 
hun inhoud en kracht hebben verloren, volkomen onbegrijpelijk en 
waardeloos. 
Ik weet niet of men de Theosofen, Anthroposofen, de aanhangers der 
Soefi-leer en de vele andere groepen, die met deze verwant zijn, rekent 
bij de gelovigen of bij de ongelovigen. Voorzover hun opvattingen mij 
bekend zijn, vormen zij zich een wereldbeeld op de wetenschappen 
grotendeels, zeer weinig op de traditie gebaseerd, en leggen zij in hun 
wereldbeschouwing alle nadruk op de speculatieve beantwoording van 
de vraag naar de zin van de wereld en speciaal van het menselijk 
bestaan. 
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A. D. BELINFANTE 

OVERDENKING OVER DE VRIJHEIDSSTRAF 

De mens pleegt onbewuste gevoelens, die hem onaangenaam zijn, te 
verdringen en te vervangen door schijnbaar redelijke redeneringen, die 
bij onderzoek op hun redelijkheidswaarde de toets der kritiek niet plegen 
te doorstaan. Wij weten dit allemaal. Wij kennen de bezwaren, die 
mensen tegen elkander aanvoeren, en die vaak op heel andere, veel fun-
damentelere verschillen terug te voeren zijn dan de rationalisering zou 
doen vermoeden. 
Merkwaardig is evenwel, dat dergelijke verschijnselen van verdringing 
en rationalisering daarvan niet alleen bij de individu en bij individuele 
verhoudingen voorkomen. Ook sociale, algemeen aanvaarde opvattingen 
kunnen dikwijls op andere, dieper liggende motiveringen worden terug-
gevoerd en ook de redelijke motivering van die opvatting kan, bij nadere 
beschouwing, minder redelijkheid bevatten dan op het eerste gezicht wel 
lijkt. 
Een voorbeeld van een dergelijke collectieve verdringing en van een 
rationalisering, die geen steek houdt, is onze houding ten opzichte van 
de misdaad. Niemand van ons zal nog eenvoudigweg durven volhouden, 
dat de misddaiger straf verdient omdat nu eenmaal het onrecht gewroken 
dient te worden. Deze vergeldingsleer als basis van het strafrecht en 
strafstelsel hebben wij sinds lang als inhumaan in de ban gedaan. De 
naar de misdaad afgegleden medemens behoort weer op het rechte 
spoor te worden gebracht. En zo zijn wij allemaal potentiële reclasseer-
ders geworden. De reclasseringsgedachte is courant geld voor iedereen 
geworden. De nationale reclasseringsdag brengt haar onder ieders bereik 
en zij weet zelfs voor één dag het zuilenprobleem te doen vergeten. 
Nu is de heropvoeding van de weer in de maatschappij losgelaten ge-
vangene een alleszins nuttige en nodige zaak. De ontslagene staat los 
van alle banden opnieuw in de maatschappij en loopt grote kans om 
zonder hulp van anderen weer tot de misdaad te vervallen, die hem 
reeds tevoren in de gevangenis heeft gebracht. Hulp bij het zoeken van 
werk, inlichting van de werkgever, totstandbrengen van maatschappelijke 
relaties: het is allemaal dringend nodig. Heel vaak immers zullen, juist 
door het ondergaan van de straf, de bestaande relaties verbroken zijn. 
Als de straf lang geduurd heeft, is het gezin van de gestrafte vaak 
uiteengevallen. Als zij niet lang geduurd heeft, is de kans er dat de 
eerste schok een tijdelijk losslaan van het gezin heeft bewerkt, terwijl 
er niet genoeg tijd over die schok is heengegaan om de oude verhou-
dingen weer te herstellen. 
Heropvoeding, reclassering van de ontslagen gevangene is een menselijke 
en nuttige taak. Hetzelfde geldt voor de hulp, die wij aan voorwaardelijk 
veroordeelden bieden. Zij blijven krachtens hun vonnis buiten de ge- 
vangenis, zolang zij zich niet weer aan strafbare handelingen schuldig 
maken. Dat kan alleen goed gaan, wanneer hun sociale omstandigheden 
hen niet tot nieuwe vergrijpen nopen. Daarom moeten wij hun helpen 
bij het maken van die omstandigheden. Alleen op die manier zijn zij uit 
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de gevangenis te houden. Zelfs al lukt een dergelijke reclassering maar 
weinig, al is zij niet in staat iedere recidive te voorkomen: zij moet 
geprobeerd worden, omdat wij nu eenmaal deze hulp aan de medemens 
verschuldigd zijn. 
Maar nu volstaan wij niet met deze nazorg van ontslagen gevangenen 
en met deze hulp aan voorwaardelijk veroordeelden. Wij strekken de 
reclasseringsgedachte veel verder uit. De gevangenisstraf zelf moet 
dienen om de veroordeelde te reclasseren. Zelfs onze wetgever heeft in 
de Beginselwet gevangeniswezen deze gedachte uitgedrukt door te zeg-
gen, dat de gevangenisstraf mede dienstbaar gemaakt wordt aan de 
wederinschakeling van de gevangene in het maatschappelijk leven. Wan-
neer de wetgever (in het algemeen niet een voortrekker op maatschap-
pelijk terrein) een dergelijke principiële uitspraak meent te moeten for-
muleren, dan rijst bij ons al dadelijk twijfel aan de geldigheid ervan. 
Wanneer het immers van zelf spreekt, dat de gevangenisstraf mede tot 
reclassering dient, waarom moet het dan gezegd worden? Blijkbaar be-
stond er enige twijfel aan de zo stellig uitgedrukte gedachte. Die twijfel 
was er niet bij het parlement als geheel, dat het betrokken artikel aan-
vaardde. Maar kennelijk bestond die twijfel in de geest van de redac-
teuren. Zij moesten niet het Nederlandse volk, maar in de allereerste 
plaats zichzelf ervan overtuigen, dat de gevangenisstraf dient om de 
opgesloten gevangene weer tot de maatschappij terug te brengen. 
Nu ligt het niet voor de hand, dat opsluiting in een gevangenis het meest 
geschikte middel is om de misdadiger (vaak een teleurgestelde door de 
maatschappelijke omstandigheden) weer met de maatschappij te ver-
zoenen. Integendeel: het leven in opsluiting schijnt meer geschikt om de 
gevangene nog meer te verbitteren dan om hem zich te doen openstellen 
voor de zegeningen van een maatschappij, die — zij het ook gedwongen 
door het bestaan van de misdadigheid — er nu eenmaal gevangenissen 
op nahoudt. 
Ongetwijfeld: sinds tientallen jaren is het leven in de gevangenissen 
menselijker en gewoner geworden. De eenzame opsluiting bestaat niet 
meer. De gedachte, dat men de misdadiger slechts alle kontakt met 
anderen behoefde te ontnemen om hem door zelfbezinning in eenzaam-
heid tot zijn goede grond terug te brengen, is terecht verlaten. De mens 
is een maatschappelijk wezen en heeft ook in de gevangenis behoefte aan 
menselijke kontakten. Men is nog verder gegaan en heeft ook verbin-
dingen tussen de gevangenis en de vrije maatschappij gelegd. Radio. 
lectuur, ontspannings- en ontwikkelingsavonden brengen de vrije ge-
meenschap dichter bij die van de gevangenen. De houding van het per-
soneel tegenover de gedetineerden is veranderd: ook de gedetineerde  is 
een mens als een ander geworden. De eenzame opsluiting, dag en nacht, 
bestaat alleen nog voor hen, die in enigerlei vorm van gemeenschap met 
medegedetineerden niet te handhaven zijn. 
Het leven in de gevangenis is gewoner geworden. Maar gewoon? Een 
afspiegeling op beperkte schaal van het leven in de maatschappij buiten? 
De wetgever, die meent, dat de gevangenisstraf mede dient om de ge-
vangene op te voeden, om hem weer te wennen aan het vrije bestaan, 
schijnt inderdaad van de gedachte uit te gaan, dat het sociaal patroon 
van de gevangenis kan dienen als leerschool om te oefenen voor de ver-
houdingen in de vrije maatschappij. 
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Wie eenmaal een voet binnen de muren van ook de meest moderne ge-
vangenis gezet heeft, weet, dat dit een illusie is. Het gevangenisleven 
lijkt in niets op het vrije leven daarbuiten. Reeds het simpele gebrek aan 
vrijheid doet iedere mogelijkheid van vergelijking te niet. De mens, die 
leeft, heeft de drang naar vrijheid in zich. Vrijheid om te gaan, waar 
hij wil. Vrijheid om te schrijven wat en aan wie hij wil. Niet voor niets 
zijn dit alles grondrechten van de burger in een democratische gemeen-
schap, die in onze grondwetten opgenomen zijn. Men onderschatte daar-
om niet, wat het betekent, wanneer het leven in een gevangenis nood-
zakelijkerwijze geheel geregeld is, van de ochtend tot de avond. In tegen-
stelling tot de militair, wiens diensttijd ook is gevuld, heeft de gevangene 
nooit vrije tijd, die geheel te zijner beschikking is. En kunnen wij ons 
wel indenken, wat het betekent om nooit vrij te kunnen corresponderen? 
Zelfs in de bezettingstijd kon men brieven met vrienden meegeven: alleen 
de post was onbetrouwbaar. Maar de gevangene kan alleen (wanneer 
hij daartoe de kans krijgt) ongecensueerde brieven naar buiten smok-
kelen. Komt er bezoek, dan moet hij zijn vrouw ontvangen in het bijzijn 
van een beambte. Misschien is het een welwillende en vriendelijke cipier. 
Maar wie heeft zijn vrouw niet wel eens dingen te zeggen, die hij ook 
in het bijzijn van zijn beste vriend niet over de lippen zou krijgen? 
Werk in de vrije maatschappij is niet altijd vreugde. Maar het is wel 
altijd ergens nuttig voor en in ieder geval stelt het de arbeider en zijn 
gezin in staat om te leven. En dan staat het tenslotte in tegenstelling tot 
vrije tijd, die men naar eigen wens met niets doen, met vissen of met 
knutselen kan besteden. Het werk in de strafgevangenissen mist al deze 
karaktertrekken. Door de grote hoeveelheid ongeschoolde werkkrachten, 
die daar samenkomen, kan men niet veel anders dan werkplaatsen voor 
eenvoudige arbeid inrichten. De betaling, die de gevangene voor zijn 
arbeid krijgt, staat in generlei verhouding tot wat in de vrije maat-
schappij voor dergelijke arbeid wordt betaald. En de vrije tijd kan men 
ook alleen besteden binnen de mogelijkheden, die het gesticht daarvoor 
biedt. 
Wanneer men dan nog bedenkt, dat de gevangenisgemeenschap nood-
zakelijkerwijs een mannengemeenschap is, dan is duidelijk, dat zij nooit 
een afspiegeling in het klein van de maatschappij daarbuiten kan zijn. 
Zij heeft, als de maatschappij, haar interne spanningen. Maar dit zijn 
spanningen van onvrije mensen. Zij zijn veel gevoeliger voor piekeren, 
veel sneller geprikkeld dan wij. Zij zijn veel eerder geneigd tot zelf-
beklag en tot zelfanalyse. De normale onverschilligheid,  waarmee wij 
vele onaangenaamheden des levens aan ons voorbij laten gaan, kennen 
zij niet. Iedere gebeurtenis heeft een betekenis; ieder woord, door een 
directeur of een predikant gesproken verbergt een diepere zin, die maar 
op één ding betrekking kan hebben: op hun invrijheidstelling. 
De gevangene heeft maar één werkelijke belangstelling. Dat is de datum, 
waarop hij de gevangenis kan verlaten. Alles wat hij verder doet, is 
tijdpassering tot aan die dag. 
Er is noch veel fantasie noch veel kennis voor het gevangeniswezen voor 
nodig om in te zien, dat zo de gemoedsstemming van de gevangene is, 
ook bij de tegenwoordige wijze van behandeling in de gestichten. Maar 
kan men dan werkelijk geloven, dat het gestichtsleven een training vormt 
voor het latere leven in de maatschappij? Gelooft men werkelijk, dat de 
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gevangenisgemeenschap een afspiegeling van de normale mensengemeen-
schap is en dat het leven in de gevangenis mede „strekt tot wederaan-
passing van de gevangene aan het maatschappelijk leven-? 
Om dit te geloven is er nog een tweede fictie nodig: die van de peniten-
tiaire behandeling. Men meent, dat men in de miniatuurmaatschappij, die 
de gevangenis is, de gedetineerden zodanig kan beïnvloeden, dat hun 
sociale neigingen weer de bovenhand krijgen. Die beïnvloeding geschiedt 
door de regelmaat van het regiem, door de geregelde arbeid, door gerichte 
ontspanning, door de mogelijkheden van ontwikkeling, die het avond-
programma biedt. Daarnaast is er het kontakt met de staf: de sociale 
werker, de geestelijke verzorger, de leider van de arbeid. Zij allen zullen 
invloed ten goede kunnen uitoefenen. De psychiater zal zo nodig een 
therapeutische behandeling kunnen toepassen. 
Een in strafbesprekingen gecoiirdineerde, aan de individuele behoeften 
aangepaste penitentiaire behandeling zal tot verbetering van de gevan-
genen kunnen bijdragen. Het is duidelijk, dat een dergelijke paedagogisch-
psychiatrische behandeling niet van te korte duur kan zijn. Gevangenis-
straffen van enkele weken leveren op het stuk van verbetering van de 
veroordeelde dan ook geen rendement op. Veeleer kunnen zij bijdragen 
tot verbittering van de betrokkenen zonder dat daar ook maar iets tegen-
over staat. 
Slechts een meer langdurige straftijd biedt kans op reclassering in het 
gesticht. Zes maanden is wel het minimum. Moderne theorieën, die de 
gevangenisstraf alleen van utilistisch verbeteringsstandpunt beschouwen, 
achten korte gevangenisstraffen dan ook uit den boze. Zij zijn niet door 
enig paedagogisch resultaat te rechtvaardigen. 
De vraag, die men kan stellen en die men ook behoort te stellen, is 
echter: is de kans op verbetering gedurende een vrijheidsstraf van ten 
minste zes maanden dan zoveel groter dan die op reclassering tijdens 
een korte straf? Duidelijk is, dat een paedagogisch-psychiatrische be-
invloeding in enkele weken of maanden niet te verwachten is. Maar is 
zij het wel in langere tijd? 
De mens is geen reageerbuis, waarin men naar willekeur reacties kan 
teweeg brengen door er bepaalde invloeden in te gieten. Beïnvloeding 
van de ene mens door de andere is alleen mogelijk, indien de mens bereid 
is die invloed te ondergaan. Slchts wie zich openstelt voor een ander 
kan diens invloed bemerken. Paedagogie en psychiatrie zijn tweezijdige 
activiteiten. De leraar, die zijn leerlingen niet pakt, de psychiater, wiens 
patient niet bereid is behandeld te worden: zij werken beiden zonder 
kans op succs. Hun woorden zullen langs de leerling of langs de patient 
afdruipen als water langs een eend. 
Dit is een eenvoudige en primaire waarheid van paedagogie en psy-
chiatrie beide. En hoe staat het nu met de bereidheid van gedetineerden 
om beïnvloeding tijdens hun detentie te ondergaan? Bestaat die bereid-
heid dan is de kans op resultaat van de penitentiaire behandeling aan-
wezig. Is die noodzakelijke openheid er niet, dan heeft penitentiaire 
behandeling ook geen zin. De noodzakelijke voorwaarde voor resultaat 
van een dergelijke behandeling, bereidheid om haar te ondergaan, is dan 
niet vervuld. 
Nu is het niet zeer waarschijnlijk, dat iemand, die opgesloten is; wiens 
menselijke kontakten door een gevangenisdirectie worden gecontroleerd: 
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die werk moet doen, dat hij op geen enkele wijze heeft uitgezocht; die 
in een voortdurende spanning leeft alleen al, omdat ieder sexueel kontakt 
uit de aard der zaak is uitgesloten, bereid zal zijn zich open te stellen 
voor beïnvloeding door degenen, die naar zijn mening hem dit alles 
hebben aangedaan. Behoudens heel enkele uitzonderingen staat de ge-
vangene afwijzend tegenover het gesticht. Het is dus al niet goed aan 
te nemen, dat de gevangene uit eigen vrije wil zich zal openstellen voor 
penitentiaire behandeling. De omstandigheden maken een dergelijke be-
reidheid uiterst onwaarschijnlijk. 
Nu wordt, anders dan in de vrije maatschappij, helemaal niet gevraagd, 
of de gevangene bereid is die penitentiaire behandeling te ondergaan. De 
maatschappelijke werker, de geestelijke verzorger, de ontspanning en de 
radio bereiken hem ook zonder dat hij erom vraagt. De behandeling wordt 
eenvoudig over hem uitgegoten. Van zijn actieve medewerking, die een 
vereiste voor het welslagen van paedagogische of psychiatrische behan-
deling is behoeft niet te blijken. De penitentiaire behandeling is er: zij 
kleeft aan de opsluiting. Zij is de grondslag voor de gedachte, dat de 
reclassering begint in de gevangenis. Maar terwijl in de vrije maat-
schappij voor enige behandeling van psychische aard de actieve mede-
werking van de behandelde als een essentieel vereiste wordt beschouwd, 
is de heersende opvatting onder de penitentiaire dskundigen, dat peni-
tentiaire behandeling zinvol is, terwijl anderzijds nauwelijks te ontkennen 
is, dat de gegevens voor de onmisbare actieve medewerking van de 
betrokkenen in de gevangenis ten enen male ontbreken. 

Wij stuiten hier op een merkwaardige tegenspraak in de theorie van 
de penitentiaire behandeling. Enerzijds sluit zij aan bij paedagogie en 
psychiatrie. Anderzijds schijnt zij volkomen uit het oog te verliezen, dat 
de basis voor de paedagogische en psychiatrische behandeling: de vrije 
en actieve openstelling voor de behandeling, in de gevangenis vrijwel 
steeds moet ontbreken. Ondanks deze ernstige lacune in de penitentiaire 
theorie vinden wij optimistische artikelen in de juridische en algemene 
pers over de modernisering van het gevangeniswezen en over de aan-
knopingspunten met de maatschappij, die al in het gevangenisregiem te 
vinden zijn. 
Wanneer een dergelijke tegenspraak vaste voet krijgt in de gedachten 
van allen, die zich voor het gevangeniswezen interesseren (en in zekere 
zin zijn wij dat allen) dan wijst dat op een niet zeer geslaagde rationali-
sering van een onbewust gevoel. Wij trachten met alle macht de op-
sluiting in de gevangenis te verklaren als een voor de gevangene nuttig 
instituut. Wij omgeven dit instituut zelfs met theorieën over penitentiaire 
behandeling. Maar de theorie blijkt, bij enig nadenken, van twijfelachtig 
allooi. Hoe komt het nu, dat wetenschappelijke juristen een algemeen 
erkende wetenschappelijke waarheid over het hoofd zien? Hoe komt het, 
dat zij van de penitentiaire behandeling het wonder verwachten, dat in 
de vrije maatschappij niet tot stand te brengen is: geestelijke beïnvloeding 
van een medemens zonder zijn vrije en actieve medewerking? 

Wij hebben de theorie van de penitentiaire behandeling nodig om de 
gevangenisstraf te rechtvaardigen. Uit de karakteristiek, die ik hierboven 
van de opsluiting gegeven heb, volgt, dat zij op de gevangene het stempel 
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drukt van onmaatschappelijkheid. Zij maakt de gevangene tot een mens, 
die niet waard is zelf de plaats te kiezen, waarop hij staat. Zij belet de 
gevangene de mensen te kiezen, met wie hij leven zal. De gevangenis is, 
ook bij het meest menselijke regiem, de maatschappelijke dood. De ont-
slagen gevangene wordt intuïtief ook nog altijd als een paria beschouwd. 
Niet dan met de grootste moeite lukt het hen weer in het gewone leven 
in te schakelen. Lange gevangenisstraf maakt echtscheiding mogelijk, 
omdat de veroordeelde als een onmaatschappelijke, als een onwaardige 
wordt beschouwd. De gevangenisstraf is verwijdering uit de maatschap-
pij. Zij is de doodstraf zonder bloedvergieten en zonder de onherroepe-
lijkheid daarvan. Wij zijn niet bereid de zondaar in ons midden de kans 
op berouw te geven. Wij wensen geen straffen, die in het leven zelf 
uitgeboet kunnen worden. Wij willen het kwaad met wortel en tak uit-
roeien door het uit onze samenleving te verwijderen.  
Een dergelijke beschouwing van misdaad en straf is in strijd met de 
eerste beginselen van de humaniteit, die wij aan ons denken en handelen 
ten grondslag willen leggen, althans naar het uiterlijk. En dus versieren 
wij de maatschappelijke dood, de gevangenisstraf, met een theorie, die 
aantoont, dat de opsluiting, de uitbanning uit de gemeenschap, voor het 
bestwil van de veroordeelde is. Hij ondergaat in het gesticht zijn peni-
tentiaire behandeling en komt als een nieuw mens na zijn straftijd in de 
maatschappij terug. Dat deze poging tot rechtvaardiging van de gevan-
genisstraf een valse rationalisering is, meen ik hierboven te hebben aan-
getoond. De praemisse voor het resultaat van de behandeling, de vrijheid 
van de patient, ontbreekt. 
De vraag rijst nu, waarom wij deze schijnredenering jaar in jaar uit 
volhouden. Waarom wordt met volharding op tal van congressen  het 
gevangenisregiem telkens weer besproken en geperfectionneerd? Wan-
neer het waar is, dat de behandeling in het gesticht geen resultaat kan 
opleveren, is dit alles zinloos. Hoe komt het, dat wij deze eenvoudige 
waarheid negeren? 
Dat is alleen te verklaren uit een in onszelf levende innerlijke noodzaak 
om de gevangenisstraf als maatschappelijke dood te handhaven enerzijds 
en om haar te humaniseren anderzijds. 
Onze houding tegenover de misdaad is een tweeslachtige. Wij zien haar, 
terecht, als een afkeurenswaardige onmaatschappelijke gedraging. Dat is 
onze bewuste reactie. En bewust willen wij dus graag meewerken aan 
de resocialisering van de misdadiger. Maar veel dieper in ons leeft het 
stuk onmaatschappelijkheid, dat wij in het gewone leven diep terug-
dringen. Het komt een enkele maal om de hoek kijken, wanneer wij in 
onze vacantie met diepe voldoening door de bordjes „Verboden toegang" 
heenlopen of in het buitenland onze auto verkeerd parkeren. Maar het 
is, ver in het onbewuste teruggedrongen, veel minder onschuldig dan 
dat. Ergens in ons leven de onmaatschappelijke strevingen, die de mis-
dadiger ongeremd tot uiting laat komen. De ten onrechte gebruikte dienst-
enveloppe, de schunnige anecdotes zijn de rookwolkjes die wijzen op het 
bestaan van de vulkaan. Die vulkaan houden wij aardig in bedwang. Wij 
weten gelegaliseerde uitlaatkleppen te vinden. Hoe zou anders het pleizier 
van velen in het militaire bedrijf te verklaren zijn, dat immers niet anders 
is dan een rechtvaardiging voor het loslaten van allerlei maatschappelijke 
taboe's? De militair mag bloed doen vloeien, hij mag huizen, die hem 
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in de weg staan verbranden. Een ongeschreven wet geeft hem het recht 
allerlei verhoudingen met vrouwen in oorlogstijd aan te knopen. 
Maar in het algemeen kennen wij zelf het stuk onmaatschappelijkheid 
in ons niet meer. Dat neemt niet weg, dat wij in de misdadiger onbewust 
een stuk van onszelf herkennen, en wel juist het stuk dat wij met veel 
inspanning onder de oppervlakte weten te houden. De misdadiger nu 
doet, wat een deel van ons eigen ik zou willen: hij laat de maatschap-
pelijke remmen los. En dus aanvaarden wij zijn bestaan niet. Wij kunnen 
hem niet als een broeder tegemoet treden, want daarmee zouden wij 
ook onze eigen onmaatschappelijke strevingen als werkelijk moeten er-
kennen. Wij doen met de misdadiger precies hetzelfde wat wij met onze 
eigen onmaatschappelijkheid hebben gedaan. Onze eigen onmaatschap-
pelijkheid bergen wij op in ons onbewuste. Zij is er niet meer voor ons, 
zij is dood. Op dezelfde manier bergen wij de misdadiger op in de 
gevangenis. Hij is niet meer in de wereld, hij is vergeten, dood, zoals 
onze eigen onmaatschappelijkheid. 
Wij hebben de gevangenis nodig als de bevestiging van de juistheid 
van onze eigen sociale krachtsinspanning. Met moeite (psychische moeite 
althans) dringen wij de asociale strevingen naar het onbewuste. Wie dat 
gelukt wordt beloond met de vrijheid. Wie faalt, is gezakt voor zijn 
maatschappelijk examen: hij mag voorlopig niet in de maatschappij. 
Met een zekere voldoening aanvaarden wij de griezelsfeer van de ge-
vangenis: het is de rechtvaardiging van onze inspanning, wij zijn niet 
voor niets in het rechte spoor gebleven. Toegeven aan onmaatschappe-
lijke neigingen leidt immers tot deze aan de gemeenschap onttrokken en 
in zekere zin ontmenselijkte gevangenis. 
Zo is het te begrijpen, dat de gevangenis 'ondanks alle humanisering een 
instituut blijft, waarin de misdadiger wordt opgeborgen om hem .

te doen 

vergeten. De gevangenis is het vergeetboek van de maats  maatschappij,  zoals 

ons onbewuste het vergeetboek van ieder onzer afzonderlijk is. 

Maar onze houding tegenover de misdaad is een tweeslachtige. Wij 
willen de maatschappelijke dood van de misdadiger om te bewijzen, hoe 
goed het is dat wij niet zijn als dezen. Maar daartegenover staat, dat 
wij ook werkelijk broederlijke gevoelens ten opzichte van de medemens 
koesteren. De mens is niet alleen en bundel asociale strevingen, hij is 

ook en tegelijkertijd een maatschappelijk mens. De amateur-sociale wer-

ker, die ieder onzer ook is, wil de misdadiger helpen. Onbewust houden 
wij stevig vast aan de gevangenisstraf, die wij terwille van onze eigen 
zekerheid niet kunnen missen. Maar daarnaast willen wij de gevallen 
broeder helpen. En zo ontstaat de theorie, dat de gevangenisstraf „mede" 
dient tot wederinschakeling van de veroordeelde in het maatschappelijk 
leven. De theorie is niet redelijk. Zij kan dat ook niet zijn. Zij is, zoals 
wij zagen, een rationalisering van twee redelijkerwijs onverenigbare 
strevingen: van de neiging om de misdadiger uit zelfbescherming te 
doden aan de ene kant, van de neiging om hem broederlijk te helpen 
aan de andere kant. Wij begrijpen nu ook, waarom de wetgever in de 
hier geciteerde formule het woord „mede-  heeft gebruikt. Hij was er 
zich ergens van bewust, dat de gevangenis niet alleen een reclasserings-
instelling is. De gevangenis is ook iets anders, iets onvriendelijks. De 
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gevangenis is ook de maatschappelijke doodstraf. De wetgever heeft dat 
uitgedrukt door het woord „mede-. 
De gevangenis en het gevangenisregiem zijn niet redelijk te verdedigen. 
Zij dienen niet tot een redelijk doel. Zij komen voort uit de ambivalente 
houding van de mens tegenover de misdadiger en zij dragen een dergelijk 
ambivalent karakter. Op zichzelf is daar niets tegen. Veel maatschap-
pelijke instellingen kunnen de toets van een redelijke kritiek niet door-
staan maar bestaan desondanks. En hun bestaan wordt gerechtvaardigd 
door de menselijke natuur, waaruit zij voortkomen, en die nu eenmaal 
niet alleen maar redelijkheid is. 
Wat wel een bezwaar is tegen een stelsel als ons penitentiaire systeem. 
is dat het in schijn een redelijk doel heeft. Het pretendeert door zijn 
penitentiaire behandeling de veroordeelde terug te leiden tot de maat-
schappij, hem weer ontvankelijk te maken voor het leven in de mensen-
gemeenschap. Deze pretentie is zoals wij gezien hebben, ongerechtvaar-
digd. De kans, dat een gevangene door zijn behandeling in de gevan-
genis dichter bij de vrije maatschappij komt, schijnt niet reëel. Wij 
pretenderen naar reclassering door middel van de wijze van tenuitvoer-
legging van de vrijheidsstraf te streven. Maar die pretentie kunnen wij 
niet waar maken. Wij kunnen, gedreven door ons gevoel van menselijk-
heid, de maatschappelijke dood, die onze ene helft tegen de misdadiger 
eist, verlichten door de omstandigheden waaronder de straf wordt onder-
gaan zo min mogelijk onaangenaam te maken: te beweren, dat de aldus 
gehumaniseerde doodstraf strekt ten voordele (althans „mede-  ten voor-
dele) van de veroordeelde, is een te stoute stelling. 

Wanneer nu de vrijheidsstraf zelf niet tot reclassering kan strekken. 
hoe bereikt men dan de wederinschakeling in de maatschappij, waarop 
zowel de veroordeelde als de gemeenschap recht hebben? In de eerste 
plaats door steun na afloop van de straftijd. Dan is de veroordeelde vrij 
en dus in staat om de bereidheid op te brengen om de geboden hulp te 
aanvaarden. Maar in de tweede plaats is denkbaar de straf dienstbaar 
te maken aan de reclassering door de straf van karakter te doen veran-
deren. Straf in onvrijheid is geen grondslag voor beïnvloeding ten goede 
van de gestrafte. Straf in vrijheid zou dat misschien zijn. 
Maar dat zou betekenen, dat wij ons strafstelsel radicaal zouden moeten 
herzien. Meer dan tot dusver zou de nadruk moeten worden gelegd op 
de straffen, die in vrijheid kunnen worden ondergaan: ontzetting uit 
bepaalde rechten, arbeidsplicht op week-einden, boeten met schadever-
goedingselement. Daarnaast zou voor degenen, wier psychische struc-
tuur de kans op verbetering gering maakt, verwijdering uit de maat-
schappij mogelijk moeten blijven, zoals zij ook thans mogelijk is. 
Dit alles is echter toekomstmuziek. Want een dergelijke rationalisering 
van ons strafstelsel is alleen mogelijk, indien de mensen in de maat-
schappij zichzelf leren kennen, indien wij bereid zijn te aanvaarden, dat 
de misdadiger en wij veel dichter bij elkander staan dan wij vroeger ooit 
hebben gedacht. Er is geen onoverbrugbare kloof tussen de delinquent 
en de maatschappelijk gerangeerde. Er is alleen om individueel bepaalde 
redenen bij de een een grotere nadruk op de onmaatschappelijke stre-
vingen gekomen dan bij de ander, zodat de eerste geen kans meer zag 
deze onder de deksel van zijn onbewuste te verbergen. 
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Voor de vrijheidsstraf is in haar huidige vorm geen redelijke verdediging 
meer te vinden. Zij is in haar wezen en in haar motivering onredelijk. 
Zij zal dat blijven zolang de mensen niet redelijker geworden zijn dan 
thans. Intussen brengt de vrijheidsstraf de veroordeelden leed, dat niet 
wordt gecompenseerd door de voordelen, die wij menen dat de straf ook 
voor de veroordeelde heeft. Het toegebrachte leed is dus zwaarder dan 
wij bedoelen en wensen. Verlichting aanbrengen door humanisering van 
de opsluiting is niet meer mogelijk. Alles wat met de opsluiting verenig-
baar is, is thans reeds geoorloofd. En desondanks blijft de vrijheidsstraf 
een onnoemelijk leed, omdat zij in feite is en bedoeld is als de maat-
schappelijke dood. Wil men daar ooit verandering in brengen, dan zal 
de maatschappij zelf eerst bewust moeten worden van de onbewuste 
motieven, die haar ertoe geleid hebben om de vrijheidsstraf in te 
voeren. De werkelijke reclassering door de straf moet beginnen bij de 
reclassenten. 
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F. REDDINGILIS-SALOIVIONSON 

REACTIE OP EEN DIALOOG 

Prof. Libbe v. d. Wal liet ons een dialoog met zichzelf beluisteren. 1 ) 
Onderwerp van dit gesprek was Karl Jaspers, van wie enkele formu-
leringen uit „Der philosophische Glaube" werden geanalyseerd. 
,,Waarom zo moeilijke taal?" vraagt Prof. L. v. d. W. zich af. En 
niemand kan ontkennen, dat voor bestudering van deze lange, ingewik-
kelde zinnen méér tijd nodig is dan waarover de meeste mensen be-
schikken. Maar wij kunnen dit Jaspers niet verwijten, want hoe para- 
doxaal dit ook klinkt: zijn taal is soms zo moeilijk te begrijpen, omdat hij 
— misverstand vrezend — bijzinnen in nieuwe bijzinnen tracht te ver-
klaren. Het gaat hem erom, zoveel mogelijk klaarheid te brengen in de 
tegenstrijdigheden van mensbestaan, een poging tot wat hij noemt 
„Existenz Erhellung". 

Zich tussen die tegenstrijdigheden heen en weer bewegend kwam hij tot 
een beeldspraak, die woordloze innerlijke werkelijkheid onthult. Zijn 
weg voert niet buiten de wereld om, maar door de wereld heen („wereld-
oriëntatie"). Hij zelf zegt van deze speurtocht: „Wie eenmaal begon te 
vragen, kan het denken niet stopzetten. Alleen door het antwoordloze 
Niets heen leidt de weg van het filosoferen... Het is een onderweg zijn, 
waarin de hele mens is betrokken: „Waarheid ontluikt in het ontwik-
kelingsproces van de gehele mens — uit het in elkaar grijpen van 
denken en leven." 

„Onderweg zijn" betekent voor het leven: „Ik word mij zelf niet voltooid 
geschonken, maar als te volbrengen opdracht". 

Voor het filosoferen betekent „onderweg zijn": In de onvermijdelijkheid 
van het falen en de onuitroeibare drang tot ontdekken merken wij, dat 
wat grens scheen — horizon was: „Iedere horizon sluit ons in en be-
lemmert het verder uitzicht. Daarom willen wij elke volgende horizon 
doorbreken. Maar hoe ver wij ook doordringen — de horizon, die telkens 
het nieuw ontdekte gebied weer insluit, gaat als het ware met ons mee. 
Altijd opnieuw is hij daar weer en wij moeten — omdat hij slechts 
horizon en geen afsluiting is — altijd verder zoeken. Nooit vinden wij 
een eindpunt, waar geen nieuwe horizon ons begrenst en naar het ver-
borgene wijst." 

}Iet gemeenschappelijk onderweg zijn van filosoferen en leven is uitge-
drukt in de op bldz. 76 door Prof. L. v. d. W. in Rekenschap geciteerde 
regels. Zakelijker geformuleerd: „Gedachtenwerk is de éne helft — leven 
uit verworven inzicht de andere helft." 

Voor de twee-eenheid van denken en leven kan geen gesloten denk-
systeem standhouden:  wijkende denkhorizonten en dynamiek van het 
leven doorbreken telkens weer afgebakende grenzen. 

1) Rekenschap, nr. 2, juni 1961, blz. 70 e.v. 
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Gevaarlijk is het realistisch interpreteren van symbolische voorstellingen. 
Uitdrukkelijk waarschuwt Jaspers tegen dit gevaar: „Denkend maken wij 
het ons ontglippende tot tastbaar object en geven daaraan gestalte. Maar 
in hun onvolkomenheid zijn deze gestalten broos. Door hun uiteenvallen 
wordt het uitzicht weer vrij naar wat in het onbegrensde alle menselijke 
voorstellingen te buiten gaat". 

Tegenover de vastgestelde zekerheden van godsdiensten en gesloten filo-
sofische systemen stelt Jaspers: „radicale openheid". 
Prof. L. v. d. W. vindt deze formulering „grootspraak". Maar zij drukt 
precies uit wat Jaspers bedoelt. Inderdaad is dat een waagstuk, want de 
uiterste grenzen worden niet ontweken, de confrontatie aangedurfd met 
dood, leed, schuld, meedogenloze strijd, toeval en het gespleten aanschijn 
van al het zijnde. „In de grenssituatie worstelen wij met een vraag op 
leven en dood: „de zin van ons bestaan". 
Het zinvolle bestaat, maar ook het zinloze en dat wat het zinvolle be- 
strijdt. 

Dit weten stelt ons voor de ervaring van het Niets, waaraan wij niet 
achteloos kunnen voorbijgaan. „Er ligt iets weerzinwekkends in het 
hoogmoedig verachten van nihilisme. Wie aan de verschrikkelijke zin-
loosheden en ongerechtigheden voorbijgaat, als waren zij vanzelfsprekend 
en zo door God gewild, schijnt ons verder van de waarheid verwijderd 
dan de nihilist... Men zou eerder kunnen vragen: „Hoe is het mogelijk, 
dat wij niet allen nihilist worden?" dan blind te zijn voor de grond der 
ervaringen die tot het nihilisme leiden". 

Uit de ervaring van het Niets komt de vraag voort: „Wat is dan de 
oorzaak van ons verlangen naar een zinvol bestaan?" — ,,Waardoor 
kunnen wij het „Zijn" niet wegdenken?". 
Jaspers antwoordt in telkens andere beeldspraak: „Filosofie begint met 
de vraag: „Wat is het eigenlijke Zijn, dat alles bijeenhoudt, aan alles 
te gronde ligt, waaruit alles ontstaat?" 
Maar: „dit absolute Zijn kan ik noch denkend benaderen, noch uit mijn 
denken bannen. Dit Zijn is transcendent, omdat ik het niet kan vatten, 
maar moet zoeken in een grenzen-overschrijdend denken, dat in on- 
denkbaarheid zijn voltooiing vindt". 

De veelheid der levensverschijningen kunnen wij ons niet voorstellen 
zonder gemeenschappelijke  oorsprong. „Alleen tijdelijk — alleen in tijde-
lijke verschijning — openbaart zich in ons het Zijn. In onze begrensd-
heid kunnen wij nooit doordringen tot de volle waarheid. Noch de mens 
als enkeling, noch de mensheid in de ontwikkeling van haar geschiedenis 

kunnen anders waarheid vinden dan in telkens weer verdwijnende ver- 
schijning". 

Het grenzen-overschrijdend  denken bereikt nooit een laatste grens: „Het 

Zijn blijft voor ons ongesloten. Van alle kanten trekt het ons in het 
onbegrensde... 
„In altijd nieuwe en andere verschijning treedt het ons tegemoet... 
Het alomvattende ( „das Umgreifende") is dát wat zich altijd slechts 
„aankondigt" in het tastbare en in de denk-horizonten — maar zelf 
nooit tastbaar wordt en door geen horizon ooit ingesloten". 
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„Het is dat wat zelf niet verschijnt, maar waarin alles ons verschijnt. 
Wij weten er alleen indirect van door het bereiken en achter ons laten 
van horizon na horizon”. 

Door de eeuwen heen ontstonden telkens andere godsdiensten, die 
nieuwe voorstellingen vonden, om het ontastbare vorm te geven. Zij ont-
hullen de menselijke drang, het Ene te zoeken, dat oorsprong is van 
alles, wat zich tijdelijk openbaart. „De drang van de mens, boven zijn 
verglijdend bestaan uit naar het Eeuwige te reiken, moet wel een andere 
dan immanente grond hebben: Ons wezenlijke Zijn, waardoor ons be-
staan méér wordt dan bestaan, heeft een andere afkomst"... 
„Onze mogelijkheid tot existeren ligt in het onuitroeibaar verlangen het 
Zijnsgeheim doorzichtig te maken". 

Jaspers onderscheidt intuïtief Zijnservaren van geloof, dat uit overge-
leverde voorstellingen leeft. Het eerste is niet een waarheid, die wij weten 
— maar een getroffen worden als door een verre harmonie. Jaspers waar-
schuwt: „wat als verre harmonie tot mij komt, als vertroosting uit een 
andere wereld, mag mij die verte niet doen vergeten — waardoor deze 
wereld in haar verscheurdheid is wat zij is. Telkens weer moet ik de 
wereld opnieuw binnentreden, en als vroeger zal ik tot opstandigheid 
komen en mij verloren voelen in onzekerheid. — Deze weg moet altijd 
weer worden afgelegd, zolang ik leef. Want in alle tot rust komen ligt 
het gevaar niet meer gestoord te willen worden, in ontrouw tegen de 
wereld mij te onttrekken aan haar werkelijkheid". 

Ook tegen het andere gevaar waarschuwt Jaspers: tegen vasthouden 
aan doodse zekerheid. „De in symbooltaal onthulde metafysische wer-
kelijkheid is een zeldzaam, kostbaar, onvervangbaar bezit: zij wortelt in 
vóórhistorische oorsprongen en is — eeuw na eeuw — door mensen ver-
worven in hun wisselend lot. 
„Zij moet altijd nieuw worden beleefd, opdat Zijns-ervaring niet in vast-
gelegde voorstellingen zal verstarren en wij blijven weten, dat wij in 
symbooltaal alleen kunnen duiden naar het Geheim — dat verborgen 
blijft". 

Dit citaat is te vergelijken met dat van Prof. L. v. d. W. op bldz. 70/71. 
De laatste zin leidt makkelijk tot misverstand. Jaspers' moeilijkheid ligt 
in de woordcombinatie: „begrip" en „geloof". Het woord „begrip" duidt 
op het begrijpelijke, terwijl „geloof" doelt op het onkenbare, op de on-
begrensdheid der wijkende horizonten, waarin subjectieve — en objec-
tieve waarheid als twee-eenheid aanwezig zijn. 

Jaspers noemt „het Zijnde" wat in wisselende vormen opkomt, tijdelijk 
bestaat en weer vergaat. Levend in dit verglijdend bestaan wordt de 
mens tegenover elke andere levensvorm geplaatst als subject tegenover 
object. In zelf-kritiek voltrekt zich zelfs de innerlijke splitsing tussen dat, 
wat in ons waarneemt en dat wat door onszelf in onszelf waargenomen 
wordt. — Geloof als Zijnservaring is ongesplitst, het heeft zijn wortel in 
de éne oorsprong van alle verschijningen. Maar iedere geloofsuiting is 
symbooltaal, daar het eigenlijke in gewone taal niet mededeelbaar is. 

Kierkegaard geloofde in éénmalige openbaring door Christus, al het 
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andere was hem te ijl. Daarom vreesde hij vervluchtigen van het Chris- 
tendom door invloed van denkers als Schleiermacher en Hegel, wier 
pogingen het Zijnsgeheim te doorgronden, niet in „historische werkelijk-
heid" waren geworteld. 
(zie de bladzijden 74/75 en de daarin door Prof. L. v. d. W. geciteerde 
passages). 

Tegenover geloof in éénmalige openbaring stelt Jaspers „Filosofisch 
geloof". 
Hierover sprak hij in een serie lezingen, die werden gebundeld met als 
titel: „Der philosophische Glaube". 
Wanneer deze woordkoppeling „blijvende rust" suggereert, is dit een 
misverstand... „Rust is het doel van filosoferen... maar wij moeten waken 
voor valse rust. Die rust moet worden verstoord. De herinnering aan 
het doorstane leed moet in de mens iets teweegbrengen, zijn inzicht ver-
helderen, hem uit een grotere innerlijke klaarheid doen handelen. Vlucht 
in schijn-rust zou ons doen verzinken in de beklemming van een ver-
nauwd bewustzijn"... 

Jaspers heeft nooit willen „overtuigen". Filosoferen kon voor hem geen 
„niichternes Geschaft" zijn. 
„Het uiterste — de grenssituaties — waren vanaf het begin de bron 
van mijn filosoferen" heeft hij bekend. 
Aandurven van de grenssituatie leidt ook tot innerlijke doorbraak. Voor 
het Niets durven staan — voor de leegte, waar menselijk weten, be-
grijpen en volbrengen niet verder kan — dat is: de grenssituatie wagen. 
Deze ervaring is onmisbare voorwaarde tot vernieuwing, tot innerlijke 
doorbraak. Daar  — aan de grens, in de zekerheid van het menselijk 
falen — staat de mens ook voor de onbegrensdheid, en iets in hem voelt 
zich eerst in die onbegrensdheid thuis, door die onbegrensdheid opgeëist. 
Jaspers noemt dit: .,de onvoorwaardelijke eis". Deze is ook in de luid-
heid van het uiterlijk bestaan te horen, wanneer innerlijk de stilte valt 
van een onbetreedbare wijdheid. „De onvoorwaardelijk eis komt als op-
roep van mijn eigenlijke Zelf tot het aan wisselende situaties gebonden 
en daarmee veranderend ik: het onvergankelijke in mij — naar Transcen-
dentie gericht — appelleert aan wie ik ben in mijn vergankelijkheid". 

Jaspers heeft in zijn eigen bestaan gehoorzaamd aan de „onvoorwaar- 
delijke eis" zoals die tot hem kwam. 
23 Februari 1883 werd hij in Oldenburg geboren. Oorspronkelijk stu- 
deerde hij rechten. Filosofie scheen hem toen al het belangrijkst, maar 
hij meende dat zijn eigen bestemming in het praktische leven lag. De 
rechten-studie bevredigde hem niet; met grote belangstelling volgde hij 
colleges van de filosofische faculteit. 
Zelf vertelt hij (in „Rechenschaft und Ausblick"): „In 1902 ontwierp 
ik mijn levensplan: medicijnen studeren — daardoor de beste mogelijk 
heid natuur  en  mensen beter te leren kennen. Misschien ten slotte psycho-
logie — en dan als psycholoog terugkeren tot de filosofische faculteit." 
Deze weg is hij gegaan. In 1913 werd hij privaat-docent in de psychiatrie 
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Daarna verschenen tot 1937 verschillende korte, maar inhoudrijk 
schriften en de grote werken: „Philosophie" (1932) — later de grootse  Nietzsche-interpretatie: „Nietzsche-Einfiihrung  in das Verstndnis seines Philosophierens." (1936) 

Tussen 1937 en 1946 heeft Jaspers niet gepubliceerd. Daarna tussen 
verscheidene minder omvangrijke geschriften het grote werk „Von der Wahrheit" (1947). 

Niet alles wat hij publiceerde was uitsluitend filosofisch. In 1946 ver-
scheen „Die Schuldfrage", in 1955 „Psychotherapie". Het beknopte 
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te spreken... in dit met-elkander zijn tot diepere waarheid door te dringen 
en langs deze weg eerst eigenlijk zichzelf te worden. 
„Wij begrijpen in de tegenwoordige nood „communicatie" als de aan 
ons gestelde oer-eis... Communicatie in elke vorm dichter tot haar ver-
werkelijking te brengen, is dagelijkse opgave voor het zich rekenschap 
gevend leven". 
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BOEKBESPREKING 

Mahmut Makal. A village in ~tolkt. 
London, Vallentine, Mitchell, 1954. 

190 pag. Geïll. 

Een boek van een nog jonge Turkse 
onderwijzer uit een onbekend Ana-
tolisch dorp, dat waardig wordt be-
vonden om in het Engels te worden 
vertaald, moet wel bijzondere eigen-
schappen bezitten. Helaas kreeg dit 
werk in ons land onvoldoende aan-
dacht. In Turkije zelf had dit eerste 
geschrift van Mahmut Makal het 
nodige opzien gebaard, hetgeen niet 
te verwonderen is. In dit werk kreeg 
het letterlievende publiek in grote 
steden als Istanboel en Ankara geen 
specimen van „bonae litterae" voor-
gezet, maar een boek, dat een aan-
klacht wilde zijn, een boek, dat de 
barre realiteit beschrijft van het 
leven in de armoedige dorpjes van 
Anatolië. De schrijver geeft hier in 
een korte, zakelijke stijl zijn indruk-
ken weer van het harde boeren-
bestaan met zijn dagelijkse noden en 
zorgen. Zelf afkomstig uit een arme-
lijk boerengzin had de in 1931 ge-
boren Makal zich door zijn ijver en 
studiezin een positie weten te ver-
werven als onderwijzer in een klein 
dorp in het centrale gedeelte van 
Anatolië, in een zeer onvruchtbare 
en armoedige streek. 
Makal is het type van de vooruit-
strevende intellectueel, die gegrepen 
door de hervormingsideeën van Ata-
turk een snelle modernisering van 
het platteland als ideaal voor ogen 
zweeft. Hij verhaalt in korte arti-
keltjes (zij werden oorspronkelijk in 
Turkse dagbladen gepubliceerd) van 
de soms uitzichtloze strijd om het 
bestaan, de oneconomische werk-
methoden en de klimatologische om-
standigheden, alle factoren, die voor 
een goed deel als oorzaak aange-
wezen moeten worden van hetgeen 
men al te gemakkelijk „oosters fata-
lisme" pleegt te noemen. *) Maar 

*) Ik moge in dit verband ook nog 
wijzen op hetgeen dr. W. N. Noord-
man hierover schreef in zijn waarde-
volle boek „Turkije zoals het was en 
is" Zutphen, 1933. 
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vooral wijst hij ons op de onkunde, 
het bijgeloof, het volledig ontbreken 
van de westerse „Wirtschaftsgeist" 
en ondernemingszin („the best of all 
days is today"), waardoor Anatolië 
zoveel gemeen heeft met andere 
onderontwikkelde gebieden. Ook hier 
weer blijkt, dat verbetering van de 
economische toestand niet alleen een 
kwestie is van betere landbouw-
methoden, meer landbouwmachines, 
kunstmest, irrigatie enz. Hier heeft 
men te doen met een complex pro-
bleem, waarbij zeker niet in de laat-
ste plaats gedacht moet worden aan 
bestrijding van analfabetisme en bij-
geloof, verbetering van de volksge-
zondheid en hygiëne. Makal heeft in 
zijn dorpje een harde strijd te voe-
ren en meestal staat hij hierin alleen. 
Een enkel voorbeeld: Wanneer in 
het dorpje een „hafiz" (iemand, die 
de Koran geheel of gedeeltelijk uit 
het hoofd kan reciteren) arriveert 
en ouders en kinderen meer won-
deren van deze man verwachten dan 
van de idealistische onderwijzer, dan 
schrijft hij: „They enticed my 
children away from me in no time 
and attached them to the Hafiz 	- 
My heart was broken". Zelfs zijn 
vader keert zich herhaaldelijk tegen 
hem. 
Makals publikaties gaven vele in-
tellectuelen in Turkije een schok. 
Terecht merkt de inleider van het 
boek Lewis V. Thomas op: „Tur-
key's literate, urban, upper class had 
traditionally remained comparatively 
ignorant of, and uninterested in, the 
life of the peasant mass." Makal 
tekende niet alleen de armoede en 
de achterlijkheid, maar ook de bot-
sing tussen de nieuwe westerse 
denkbeelden en de oude tradities van 
een agrarische, islamitische samen-
leving. Makal verhaalt van de slechte 
voeding (van de 56 kinderen kent 
slechts één honing) („Our vegetables 
are mainly marrow and beetroot"), 
de erbarmelijke hygiëne („The lice 
problem") en woningtoestanden, de 
ziekten, de kindersterfte („There is 
almost complete ignorante of child 
care in the Turkish village"), het 
grondprobleem, de primitieve land-
bouwmethoden, de geringe ontwik-
keling en de onbekendheid met de 
wereld buiten het eigen dorp en 
concludeert dan: „People who think 
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in terras of the poem „The herdsman 
p]ays his pipe, and leads a poet's 
life", do not really know this coun-
try of ours." Zelfs de met de beste 
bedoelingen opgezette landbouw-
coëperaties brengen nauwelijks ver-
betering. De credieten die zij ver-
strekken gebruiken de boeren om 
allerlei schulden af te betalen. Na-
tuurlijk is niet alles wat Makal 
mededeelt, de Europese lezer onbe-
kend. Doch bekende feiten zoals de 
volledig ondergeschikte positie van 
de vrouw, krijgen door het schrij-
verstalent van Makal toch nog een 
extra accent en men kan zeggen: een 
tragisch accent. „In the eyes of the 
villager, women are practically of 
no value whatever". De vrouw is 
volledig onderworpen aan de man, 
zij mag niet tot een vreemde man 
spreken, zelfs niet tot een dokter en 
ook zou zij het niet wagen een man 
cp straat te passeren! De huwelijks-
voltrekking en de daarmee verband 
houdende merkwaardige gebruiken 
vindt men uitvoerig beschreven in 
„Marriage customs in our village". 
Hoewel de religieuze orden in 1925 
door Atatrk waren verboden, lei-
den vele genootschappen van der-
wisjen in de achterlijke gebieden 
van Anatolië nog een bloeiend be-
staan. Onder het in 1960 afge-
zette bewind van de Democratische 
Partij werden dergelijke orden trou-
wens door de overheid weinig moei-
lijkheden meer in de weg gelegd. De 
bekende godsdiensthistoricus Hel-
muth von Glasenapp schreef over 
Indië: „In Indien ist alles Religion". 
Over Anatolië vernemen wij bij 
Makal: „Unless the written or spo-
ken word has some connexion with 
a religious question, it is of no im-
portance to the villapers". Veel van 
de islam is echter vermengd met al-
lerlei bijgeloof (astrologie, wonder-
geloof, magie, de „genezers", de 
mening, dat de wind oorzaak van 
ziekte is enz.). 
Na lezing van Makals relaas dringt 
de lezer toch de vraag op of . de 
schrijver voldoende psychologisch 
inzicht en begrip heeft voor zijn 
dorpsgenoten om datgene tot stand 
te kunnen brengen wat hij beoogt. 
Zijn radicalisme brengt hem onver-
mijdelijk in botsing met de eeuwen-
oude islamitische en Anatolische 
tradities en soms doet zijn optreden 
ons denken aan de 19de-eeuwse 
Russische narodniki, de intelligentsia, 
die tot het volk (narod) ging om  

het te onderwijzen en zijn nood te 
delen met het doel maatschappelijke 
veranderingen tot stand te brengen, 
waarbij zij evenwel bij de moezjiki 
weinig begrip ontmoette. Maar an- 
derzijds verdient hij onze sympathie 
om zijn toewijding en idealisme. Ver-
schillende malen heeft Makal zich 
door zijn gevoelens van medelijden 
en verbittering laten verleiden tot 
overdrijving en generalisering van 
incidentele voorvallen. Ook de ver-
taler wijst hierop. Voorts kan men 
naar voren brengen, dat er reeds 
vele verbeteringen tot stand zijn ge-
komen, mede dank zij de Ameri-
kaanse economische hulp. Verschil-
lende gebieden zijn na de tweede 
wereldoorlog ontsloten door wegen-
aanleg. Het inkomen van de boeren 
is gestegen. Maar ondanks dit blijft 
het boek belangrijk om zijn tekening 
van een primitieve dorpsgemeen-
schap in het onderontwikkelde land, 
dat Turkije (helaas!) nog steeds is. 
En bovendien zijn de hier beschre-
ven toestanden niet alleen kenmer-
kend voor de geestelijke en sociale 
situatie in enkele dorpjes in het 
armste deel van Anatolië, zij komen 
ook elders nog voor in andere onder-
ontwikkelde landen. Maar ook daar 
dient de nieuwe tijd zich aan even-
als in het dorpje Ni rgliz van Mah-
mut Makal. 
De laatste jaren zijn er onder de 
jongeren vele opmerkelijke talenten 
naar voren gekomen. Vooral de no-
velle beleeft een bloeitijd. Wellicht 
heeft de opkomst van deze litera-
tuurvorm enig verband met de so-
ciale veranderingen en de opkomst 
van een industriële maatschappij. 
Merkwaardig hierbij is dat verschil-
lende jonge schrijvers toch hun in-
spiratie vinden in de oude Turkse 
poëzie. Meestal voortgekomen uit de 
lagere klassen van boeren en in-
dustriearbeiders vertonen de jonge 
novellisten sterke linkse sympa-
thieën, hoewel zij zeker geen com-
munist zijn. (Een uitzondering hier-
op vormt de grote Turkse dichter 
Nazim Hikmet, die als communist 
de wijk heeft genomen naar de Sow-
jet-Unie). Communisme wordt in 
Turkije nog altijd als synoniem be-
schouwd met russophilie en de Rus-
sen zijn na de talloze oorlogen en 
de gebiedsaanspraken na 1945 (Kars 
en Ardahan) allesbehalve populair. 
De jonge schrijvers steunden over het 
algemeen het revolutionaire bewind 
van generaal Grsel in de hoop, dat 
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dit de zo vurig verlangde sociale 
verbeteringen zou brengen. De ar-
moede in de dorpen, de macht van 
de landeigenaren vormen steeds 
weerkerende themata in het heden-
daagse Turkse proza. Een nieuw 
voorbeeld hiervan is het onlangs in 
het Engels verschenen boek van 
Yashar Kemal „Mehmed, my hawk". 
Het verhaal schetst de strijd van 
Mehmed, de hoofdfiguur, tegen de 
feodale misstanden en vooral tegen 
de landeigenaar. Hij vlucht met zijn 
bruid, die beloofd was aan de neef 
van de machtige Abdi Agha. Zij 
wordt echter gevangen genomen en 
Mehmed aanvaardt als Schillers 
„Eáuber" en Poesjkins Doebrowsky 
het leven van een vogelvrije, die de 
rijken berooft ten bate van de armen. 
Ook dit schijnbaar romantische ver-
haal houdt een fel protest in tegen de 
troosteloosheid en zinloosheid van het  

Anatolische leven. Trouwens de 
„grand old man" in de Turkse lette-
ren Yakup Kadri Karaosmanoglu 
(vóór de oorlog gezant in Den Haag) 
had veertig jaar geleden in zijn 
„Yaban" (De wildernis) reeds een 
schokkend beeld gegeven van het 
uitzichtloze bestaan in het Anato-
lische steppengebied. Mahmud Makals 
meedogenloze boek „Een dorp in 
Anatolië" was dus geen eersteling op 
het gebied van de „litérature enga-
gée". Maar toch gaf deze auteur een 
nieuwe persoonlijke visie, typerend 
voor de jonge idealisten zonder illu-
sies, die er óók in Turkije zijn. En 
wellicht heeft hij met zovele andere 
„angry young Turks" een belangrij-
ker bijdrage geleverd tot de omwente-
ling van 27 mei 1960 dan velen in 
Ankara of Istanboel vermoeden. 

P. KRUG 
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