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HUMANISME VAN OVERMORGEN 

De verklaring, die op 26 augustus 1952 aan het eind van het Eerste 
Congres in Amsterdam de oprichting van het Internationale Humanis- 
tische en Ethische Verbond begeleidde, noemde het Ethische Humanis-
me een antwoord op de uitdaging van onze tijd. Ze gewaagde van ernst 
en van vertrouwen. Van de ernst van de crisis, die het bestaan van de 
mensheid bedreigt, is het humanisme zich terdege bewust. De innerlijke 
bewogenheid om het lot van de levende en van de nog ongeboren mede-
mens bepaalt de diepgang van het moderne humanisme. Maar het stelt 
tegenover de ernst van de situatie ook zijn vertrouwen in de mogelijk-
heid om de crisis te overwinnen. Vertrouwen is uiteraard noch een ver-
wachting noch een zekerheid omtrent de toekomst; vertrouwen is veel-
eer een innerlijke toestand van de gerijpte mens, waarmee hij de 
toekomst ook zonder verwachting en zonder zekerheid tegemoet kan 
treden. Vertrouwen is gebaseerd op durf en op fantasie; durf om het 
gegevene in de menselijke situatie realistisch te aanvaarden, fantasie om 
de mogelijkheden van de in de situatie besloten opgave te ontdekken en 
te realiseren. Vertrouwen gaat gepaard met geduld, volharding en toe-
wijding, die voor het praktische humanisme onmisbaar zijn. 
Ernst en vertrouwen kenmerkten ook de atmosfeer van het Derde Con-
gres, 2-7 augustus 1962 in Oslo gehouden en gewijd aan het beraad 
over „doelstellingen op langere termijn". In de tien jaar van het bestaan 
van het IHE%/ heeft de crisis in de wereld zich verder verdiept. Meer 
dan de lokale organisaties wordt het Internationale Verbond voortdu-
rend geconfronteerd met wereldwijde problemen, die alleen met inspan-
ning van gezamenlijke krachten kunnen worden opgelost. Het heeft 
daardoor een levendig besef van de draagwijdte en de ernst van deze 
problemen en tevens een ruimer perspectief waarin de samenhang tussen 
velerlei vraagstukken en de noodzaak tot internationale solidariteit zich 
duidelijker aftekenen. Maar de fatale dreiging die over de mensheid 
blijft hangen en de drukkende hoogspanning waarin getracht wordt 
deze dreiging te pareren dwingen tot een innerlijk afstand nemen van 
de gecompliceerde problematiek en tot een drastische reductie tot de 
meest essentiële punten met weglating van alle bijkomstige details die al-
leen in lokale situaties relevant zijn. 
Een samenspraak tussen vierhonderd deelnemers uit vierentwintig lan-
den heeft de neiging tot afdwaling en onzakelijkheid. De pre-occupatie 
met eigen zorgen en belangen staat het inzicht in de globale verhoudin-
gen in de weg. Het is nuttig om van de lokale variaties in het internatio-
nale humanisme kennis te nemen en te weten dat de ontwikkeling niet 
overal parallel loopt. Maar er is ook een zekere distantie van die lokale 
gesteldheden nodig om de grotere belangen te leren onderscheiden en te 
laten prevaleren. Het is nodig het gesprokene en besprokene te interpo-
leren en te extrapoleren. Interpoleren, omdat er soms een spraakverwar- 
ring dreigde die ook de meest competente tolken niet zouden kunnen 
verhelpen en tussen de werkelijk geuite woorden door nog vele waarde- 
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voller intenties en aspiraties onuitgesproken bleven. Extrapoleren, omdat 
ondanks de veelzijdige deelname toch altijd de afwezigheid van be-
paalde figuren als een duidelijk gemis werd gevoeld 1). 
In een poging tot interpolerend en extrapolerend verstaan van de be-
tekenis van het Derde IHEU-Congres is het volgende bedoeld, niet als 
een objektief verslag maar als een subjektieve interpretatie naast andere 
mogelijke interpretaties, die tezamen de dialoog in het internationale hu-
manisme levend kunnen houden. 
Allereerst is daar de diepe ondertoon van ernst en van vertrouwen. Aan 
de ene kant de ernst van de internationale situatie, door een ameri-
kaanse deelnemer tijdens een sektie-vergadering gekenschetst als „de 
noodzaak om te blijven leven in de schaduw van de atoomdood" met 
alle dreigende consekwenties van menselijke ontreddering en ontaarding, 
die hij illustreerde aan voorbeelden uit de Verenigde Staten, waar cle 
bouw van kostbare partikuliere „atoomvrije" schuilkelders allerlei pro-
blemen van zedelijk en onzedelijk gedrag opwierp en ook leidde tot een 
discussie over de vraag of het in geval van werkelijke oorlog uit huma• 
nitair standpunt bezien niet gewenst was aan wie dat verlangde bepaal-
de gifdoses beschikbaar te stellen. Aan de andere kant getuigde dezelfde 
deelnemer echter een dag later van zijn onverwoestbaar vertrouwen, 
dat de mensheid gezamenlijk deze crisis te boven zal komen, en deed 
een beroep op de verbeelding om zich voor te stellen hoe de menselijke 
situatie zal zijn, niet in het jaar 2000 maar over 10.000 jaar. Als we er 
in slagen de crisis van vandaag te overwinnen — en onze aanwezigheid 
in Oslo was voor de spreker een bewijs van ons vertrouwen dat we er 
in zullen slagen — dan zal het bestaan van de mensheid voor de eerst-
komende 10.000 jaar wel verzekerd zijn. Op die toekomst zullen we ons 
moeten richten. Het zal voor ons even moeilijk zijn ons voor te stellen 
welke mens zich over 10.000 jaar uit ons zich zal ontwikkelen als het 
voor onze voorouders 10.000 jaar geleden was om zich te realiseren dat 
er eens een Spinoza, een Marx en een Einstein uit hen zouden voort-
komen, En toch moet het humanisme deze durf en fantasie kunnen op-
brengen. Dit is een humanisme niet alleen van Socrates en Erasmus, niet 
alleen een humanisme van vandaag en morgen, maar „een humanisme 
van overmorgen". Doelstellingen op lange termijn hebben zin in het 
licht van dit humanisme. 
Zo'n beroep tegelijkertijd op werkelijkheidszin en op verbeelding is 
zeker gerechtvaardigd ter compensatie van de neiging tot abstracte be-
spiegeling die tot niets verplicht enerzijds en van het gevoel van on-
macht en uitzichtloosheid anderzijds. Zonder diepgang is het humanisme 
niet in staat door te dringen tot de fundamentele werkelijkheid van het 
menszijn hier en nu; zonder wijdheid van visie blijft het gevangen in de 

1) Zo is het jammer, dat van de 7 aangekondigde vice-presidenten er maar 2 op het 
congres aanwezig waren, van de 6 referenten en co-referenten er 4 verstek lieten gaan,  
geen van de 2 nederlandse inleiders die dezelfde onderwerpen op de landdag van So-
crates op 13 mei 1962 behandeld hadden aan het congres deelnam, van de aziatische, 
afrikaanse en latijns-amerikaanse landen maar weinig vertegenwoordigers aanwezig  wa-
ren, die behalve de 2 indiase deelnemers praktisch niets aan de discussie hebben bijge-
dragen, en van de landen „achter het gordijn" niemand het waagde of gelegenheid kreeg 
het congres bij te wonen. 
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maalstroom van aktuele beslommeringen. Een goed gevoel voor werke-
lijke verhoudingen moet gepaard gaan met een besef van grote histori- 
sche veranderingen. Wellicht is de visionaire conceptie van een , evo-
lutionistisch humanisme" in de trant van Julian Huxley het meest,  ge-
schikte kader voor een bezinning op de taak van het humanisme nu en 
overmorgen 2 ). 
De twee concrete onderwerpen, die op het congres in Oslo aan de orde 
zijn gesteld om de discussie nader te bepalen — „naar een rijpe per-
soonlijkheid' en „naar vrijheid in een georganiseerde wereld" — komen 
in de samenhang van zulk een kader volledig tot hun recht. Zonder de 
stilzwijgende extrapolatie naar dit kader op de achtergrond miste de 
samenspraak het nodige verband en bleef zwevend. In een vorig artikel 
in Rekenschap hebben we getracht een mogelijke samenhang tussen de 
twee onderwerpen nader aan te duiden 3). De kerngedachten van dat 
artikel mogen hier kort worden herhaald. 
Evolutie voltrekt zich op verschillende niveaux collectief en individueel. 
De groep (stam) als collectiviteit van wisselende individuen ontwikkelt 
en vertakt zich in passieve en aktieve wisselwerking met het milieu. In de 
loop van de ontwikkeling treden er veranderingen op in het milieu en in 
de individuen, veranderingen in mogelijkheden, verworvenheden, rea-
lisaties. Deze veranderingen leggen zich op de een of andere manier 
vast, verankeren zich constitutioneel in de potenties van de participe-
rende individuen en situationeel in de mogelijkheden van het milieu en 
de gemeenschap. Evolutie is repeterende evolutie. Elk individu moet 
telkens opnieuw zelf een bepaald patroon van ontwikkeling doormaken 
gelijkend aan dat wat talloze verwante individuen voor hem hebben 
doorgemaakt. In die herhaling verwerkelijkt het individu bepaalde ge-
geven mogelijkheden, maakt individueel eigen wat reeds collectief eigen 
is, participeert in de collectieve ontwikkeling door een eigen bijdrage te 
leveren. 
Persoonlijke rijpheid is een relatief stadium in de individuele ontwikke-
ling. We kunnen rijpheid zien als een optimale realisatie en wel opti-
maal in verhouding tot drie faktoren: de constitutionele aanleg, de situa-
tionele mogelijkheden en de fase van de eigen ontwikkeling. Wordt de 
totale mogelijkheid, die inwendig (constitutioneel) en uitwendig (situa-
tioneel) is geconditioneerd, op het juiste moment in de juiste fase van 
ontwikkeling ten volle verwerkelijkt, dan is de realisatie optimaal. Het 
is van belang bij het spreken over „rijpheid-  rekening te houden met de 
relativiteit van alle drie faktoren: constitutie, situatie en fase. Het gaat 
niet alleen om een meer of minder, maar om een meer of minder op 
het juiste moment. Daarom is het niet doenlijk om absolute, zg. objek-
tieve normen op te stellen, waarnaar de rijpheid gemeten kan worden. 
Tijdens het congres is een poging ondernomen om een maatstaf aan te 
geven voor de graad van rijpheid. Het gezamenlijk rapport van de vier 
secties wilde de mate van rijpheid aflezen aan het gedrag. Uit een ver-
gelijkend sociologisch, cultuur-anthropologisch, psychologisch onder-
zoek zou men gedragsnormen willen afleiden, waaruit de graad van 

2) Julian Huxley, The humanist frame. London (Allen) 1961. Ch. 1. 
3) Evolutie en ethiek, Rekenschap IX, 1 (maart 1962). 
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2) Julian Huxley, T he humanist frame. London (Allen) 1961. Ch. 1. 
3) Evolutie en ethiek, Rekenschap IX, 1 (maart 1962). 
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rijpheid kan blijken en waaruit men tevens bepaalde conclusies kan for-
muleren met betrekking tot onderwijsvernieuwing en maatschappelijke 
hervorming. Zulk een studie is nuttig en noodzakelijk en zal ongetwij-
feld kunnen bijdragen tot een meer harmonische samenleving. 
Maar een objektieve benadering alleen is niet voldoende. Objektieve 
criteria en maatstaven afgeleid uit gedrag gelden voor wat algemeen 
gemiddeld, statistisch „normaal-  is. Rijpheid is een optimale realisatie 
en het optimum geldt voor ieder individu in iedere individuele situatie 
afzonderlijk. Rijpheid is een innerlijke toestand van individuele mensen. 
Er zijn ook subjekti•eve criteria waaraan elk individu zijn eigen indivi-
duele realisatie kan afmeten. Er is een eigen innerlijk weten, een inner-
lijke zekerheid omtrent het al dan niet bereikt hebben van eigen rijpheid. 
Dit weten en deze zekerheid groeien mee in het proces van maturatie. 
De innerlijke zekerheid is niet mededeelbaar en verschillend van een 
uiterlijke zekerheid die wetenschappelijk berekenbaar is. 
Tijdens het congres is er ook onderscheid gemaakt tussen lichamelijk-
biologische, emotioneel-psychologische en zedelijk-geestelijke rijpheid, 
en is er gezocht naar het verband hiertussen. Men heeft de vraag ge-
steld of de lichamelijk-biologische rijpheid de noodzakelijke voorwaarde 
is voor emotioneel-psychologische rijpheid en deze weer voor zedelijk-
geestelijke rijpheid. Uit deze overwegingen heeft men geconcludeerd, 
dat er bepaalde minimum voorwaarden verwezenlijkt moeten zijn in de 
biologische en psychologische condities in het levensmilieu van het op-
groeiende individu om een zedelijk-geestelijke rijpwording mogelijk te 
maken. In de wereld waarin wij leven zijn die minimum voorwaarden 
lang niet altijd vervuld. Collectieve maatregelen zijn dus noodzakelijk 
om de omstandigheden te scheppen en te verbeteren, zowel in de mate-
riële als in de sociaal-psychologische sfeer, bevorderlijk voor zedelijk-
geestelijke maturatie. Professor Ray somt in zijn referaat enkele van die 
maatregelen op, die het internationale humanisme en de lokale organi-
saties, zelf en in samenwerking met gelijkgerichte bewegingen, kunnen 
nemen om „een substantiële bijdrage te leveren tot het bereiken van 
rijpheid in een onrijpe wereld" 4 ). 
Men zou de lijst van nuttige suggesties nog eindeloos kunnen uitbreiden. 
Dergelijke maatregelen worden, hoewel in de praktijk nog lang niet 
overal en lang niet voldoende, door humanisten en niet-humanisten na-
gestreefd. Ze hebben betrekking op de minimale levensvoorwaarden, die 
vooral in de zg. onderontwikkelde landen — of zoals een engelse deel-
nemer het subtiel formuleerde: de historisch gehandicapte landen —
zeker voor verbetering vatbaar zijn. Aan het eind van het congres is 
een resolutie aangenomen, waarin nadrukkelijk steun wordt toegezegd 
aan de anti-hongercampagne van de Voedsel- en Landbouw-Organisatie 
van de Verenigde Naties. Als uitvloeisel hiervan is er ook steun toege-
zegd aan de Radicaal Humanistische Beweging in India die in het kader 
van de anti-honger-campagne een eigen projekt wil ontwikkelen, waar-
in de humanistische beginselen praktisch worden verwezenlijkt in een 
integraal program van humanitaire en sociaal-pedagogische aktie. 
Hiermee heeft het internationale humanisme, zoals een commentaar in 

4) IHEU Congress guide, Third Congress, Oslo 1962. p. 13-14. 
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een nederlands blad het uitdrukte, een „gezicht" gekregen. De internatio- 
naal humanistische beweging kan nu ijzen op een eigen bijdrage, hoe 
bescheiden ook, uit eigen middelen bekostigd en op eigen wijze tot stand 
gebracht. Het gaat hier zeker niet in de eerste plaats om het verlangen 
om beslist zelf ook mee te spelen. Het gaat ook niet zozeer om het di-
rekte effekt dat door de bescheiden middelen van de humanistische be- 
weging in verhouding tot de ontzaglijke behoeften in de wereld materieel 
weinig gewicht in de schaal zal leggen. Het gaat om de psychologische 
betekenis van dit projekt. Er is in de wereld een hunkering naar een 
nieuwe belijdenis van oprechte menselijke saamhorigheid. Er is een ver-
langen naar een eenvoudig humanisme, dat aanspreekt zonder geloofs-
dogma en politieke partijdwang, dat nu eens concreet ernst maakt met 
de eenvoudige verwezenlijking van idealen van algemene menselijkheid, 
dat open oog heeft voor de concrete mens in zijn maatschappelijke en 
geestelijke noden, dat de onvermoede latente krachten kan mobiliseren 
voor een werkelijk grootscheepse vernieuwing en voor een doorbraak 
uit de algemene impasse van binnen uit. Het is van beslissende betekenis 
dat het experiment wordt uitgevoerd in de Radicaal Humanistische Be-
weging in India, waar het geestelijke klimaat waarschijnlijk het gunstigst 
is voor een optimale realisatie. 
We hebben eerder in Rekenschap gewezen op de samenhang tussen 
,,universeel humanisme" en „internationaal humanisme" 5 ). Het theore-
tische, ietwat vage „universele humanisme' vormt de brede bedding van 
een historische stroom van veranderingen, die in het „internationale hu-
manisme" concrete gestalte krijgt naast andere gedifferentieerde bewe-
gingen waarmee het internationale humanisme effektief zal moeten sa-
menwerken om duurzame resultaten te kunnen bereiken. De bewust-
wording van de eigen plaats in de totale samenhang is daarvoor onont-
beerlijk. Een voortdurend extrapoleren naar het kader op de achter-
grond versterkt het juiste gevoel voor richting en voor verhoudingen. 
In dit verband krijgt het tweede onderwerp van het congres in Oslo 
betekenis. „Vrijheid in een georganiseerde wereld" eist enerzijds collec-
tief verankerde garanties en anderzijds een optimale individuele ont-
plooiing. Dit wordt ons duidelijk wanneer wij ons realiseren, dat de 
crisis waarin wij verkeren in diepste wezen te zien is als een kritieke 
fase in de collectieve ontwikkeling, de fase van de „hypertrofie van 
instrumentatie en organisatie". 
Met het verschijnen van de mens is de evolutie van een organische fase 
overgegaan 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 organen in de con-
crete levenssituatie optimaal functioneerden. Wanneer het proces van 
organische ontwikkeling zich voorbij het optimum nog verder voortzette, 
werd het orgaan een belemmering. Deze organische hypertrofie werd de 
soort vaak noodlottig. Op de lichamelijk-organische basis heeft de evo-
lutie in de menselijke fase een ontwikkeling gesuperponeerd, die zich 
buiten het lichaam, in verlengstukken op dat lichaam, uitstrekt. 

5) Een universeel humanisme, Rekenschap I, 1 (maart 1954) en Naar een internationaal 
humanisme, Rekenschap I, 2 (juli 1954). 
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De mens vervaardigt het instrument, werktuig en wapen tegelijk, dat 
vervangbaar en verbeterbaar is, waardoor de evolutie flexibeler wordt 
en belangrijk in tempo kan worden versneld. De mens hanteert het in-
strument en vergroot daarmee zijn lichamelijk bereik, het veld van zijn 
zintuiglijke waarneming en handtastelijke werking. Maar tegelijk ont-
wikkelt zich het instrument gedeeltelijk buiten zijn bereik en consti-
tueert zich tot een technische wereld met een eigen wetmatigheid, waar-
aan gedeeltelijk het menselijk bestaan onderworpen wordt. De ontwik-
keling van het instrument gaat in menig opzicht ver voorbij het optimum 
en wordt aldus een hypertrofie en een bedreiging. Als produktie-werk-
tuig in de automatisering; als vernietigingswapen dat de mens boven het 
hoofd groeit en fatale afmetingen aanneemt. 
Het vervaardigen en gebruiken van instrumenten gaat gepaard met 
toenemende specialisatie, differentiatie en organisatie van de samenle- 
vig. Ook daarmee wordt de menselijke lichamelijkheid uitgebreid maar 
dan in collectieve zin. Er ontwikkelen zich maatschappelijke lichamen, 
waarin zich macht concentreert. Deze lichamen krijgen een meer of min- 
der zelfstandig bestaan, overwoekeren de samenleving en bedreigen de 
menselijke vrijheid. Ook zij zijn geëvolueerd voorbij het optimum en ver- 
tonen symptomen van hypertrofie. De eigenmachtigheid van de instru-
mentele produktie en van het organisatie-apparaat dreigen voor de 
mensheid noodlottig te worden. 
Een oplossing van de crisis kan niet liggen in een weg terug. De be-
reikte ontwikkelingen kunnen niet ongedaan worden gemaakt. Instrumen-
tatie en organisatie zullen het menselijke bestaan blijven kenmerken, en 
wel in toenemende mate. De oplossing zal moeten komen van een door-
braak van binnen uit. De mens zelf zal zich verder moeten ontplooien 
en een nieuwe menselijke werkelijkheid moeten realiseren als tegenwicht 
tegen de eigenmachtigheid van instrumentatie en organisatie. Door zich 
te verdiepen in het wezen van de instrumentatie ontdekt hij de wetten 
van de cybernetica die hem wellicht in staat zullen stellen zichzelf met 
zijn instrumenten integraal te besturen. Door zich te verdiepen in de 
organisatie kan hij de gebreken leren opsporen van de intermenselijke 
relatie en nieuwe vormen van menselijke samenleving leren ontwikke-
len. Een vernieuwing van de mens van binnen uit kan hem in staat stel-
len instrumentatie en organisatie radicaler te beheersen. 
De schijnbaar onverzoenlijke tegenstellingen in onze huidige crisis-
situatie hebben in laatste instantie betrekking op deze tekortkomingen. 
De tegenstellingen tussen politiek en militair vijandige machtsblokken, en 
de tegenstellingen tussen economisch en technisch ongelijke ontwikke-
lingsfasen beheersen het huidige wereldbeeld. De verstrengeling van deze 
tegenstellingen maakt de problematiek extra gecompliceerd. De over-
macht aan bewapening maakt de explosieve situatie onhoudbaar. De 
toenemende bevolkingsdruk bemoeilijkt de versnelling in ontwikkeling. 
Aan de ene kant heerst er een vrij algemene overtuiging, dat er een 
hoopvol alternatief bestaat en dat de problemen gezamenlijk kunnen 
worden opgelost, juist omdat overeenstemming tot ontwapening tussen 
de politieke grootmachten de weg tot opheffing van de economisch-
technische achterstand in de onderontwikkelde landen vrij zal maken. 
Aan de andere kant heerst er een stemming van onmacht en uitzicht- 
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loosheid omdat in de praktijk deze hoopvolle combinatie van oplossin- 
gen moeilijk te verwezenlijken valt. 
De alles overheersende opgave van onze tijd, aan de oplossing waarvan 
ook het internationale humanisme constructief en effectief zal moeten 
bijdragen, is om onder de voortdurende akute dreiging van totale ver- 
nietiging gelijktijdig te werken aan de overbrugging van twee tegen- 
stellingen: tussen de politieke stelsels van „Oost-  en „West" en tussen 
de hoger en lager ontwikkelde landen. In laatste instantie komt het 
probleem daarop neer of wij mensen er in zullen slagen met de bestaan- 
de en nog te ontwikkelen instrumenten en organisaties een nog betere, 
overkoepelende instrumentatie en organisatie op te bouwen die de we- 
reld samenbindt in plaats van verdeelt. Het is nodig dat het internatio- 
nale humanisme enerzijds de ernst van deze kritieke situatie in zijn 
mens- en wereldbeeld verdisconteert en de verplichting aanvaardt zijn 
beginselen ook politiek waar te maken. Anderzijds zal dit humanisme 
ook de verbeelding moeten kunnen opbrengen om op grond van een hu-
manistische visie op evolutie en historie een perspectief te vinden op 
een mogelijke toekomst. 
Twee vermogens zijn er in het bizonder waarop de humanist in dit 
streven zal moeten steunen: de menselijke rede en de menselijke solida-
riteit. Het zijn deze vermogens die in de geestelijk en zedelijk gerijpte 
persoon tot ontplooiing komen. Het zijn deze vermogens die in het ver-
leden de ontwikkeling naar instrumentatie en organisatie hebben moge-
lijk gemaakt en in de toekomst de betere beheersing hiervan kunnen be-
werkstelligen. Het humanisme van overmorgen zal aan rede en solida-
riteit meer plaats moeten inruimen dan thans. 
Intussen zijn er ook in het heden allerlei symptomen en tendenties die 
de situatie minder uitzichtloos maken dan ze soms lijkt. 
Een gangbare opvatting ziet de wereld verdeeld in soevereine nationale 
staten, die als het er op aankomt praktisch niet bereid zijn iets van hun 
soevereiniteit en beslissingmacht af te staan aan een boven-nationale 
organisatie. De Verenigde Naties hebben in werkelijkheid niets over 
de politieke grootmachten te zeggen maar zijn er integendeel van af-
hankelijk. Tussen de onderling vijandige grootmachten bestaat er een 
precair politiek-militair evenwicht, gebaseerd op koude oorlog en af-
schrikking. Moeizame pogingen om ontspanning tussen deze machten te 
bereiken stuiten af op wantrouwen, vrees voor overrompeling door de 
ander, soms zelfs op onwil tot een vergelijk. Het steeds overwegend 
negatieve resultaat van moeizame onderhandelingen heeft algemeen een 
gevoel van apathie en uitzichtloosheid gewekt. Dat de onderhandelingen 
onder sterke druk van de openbare mening en van verantwoordelijk 
voelende leiders toch altijd nog weer voortgezet worden, komt door de 
toenemende dreiging van zelfvernietiging die geen ander alternatief laat 
dan door gaan met proberen. Het mag een wonder heten dat de ex-
plosieve situatie niet reeds tot een catastrofe heeft geleid. 
Toch is deze opvatting van de ondoordringbaarheid van de scheidsmuur 
tussen „Oost-  en „West' niet geheel in overeenstemming met de wer-
kelijkheid. Allereerst zijn daar de vele pogingen — meer dan men in het 
algemeen vermoedt — om over de scheidsmuur heen tot een gesprek, 
tot een betere verstandhouding, tot een wederzijdse waardering, tot een 
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gezamenlijke aktie, tot een groeiende solidariteit te komen. Er is een 
culturele uitwisseling; er is een samenwerking op wetenschappelijk ge-
bied zoals in het internationale geofysische jaar; er zijn beperkte maar 
niet onbelangrijke handelsrelaties. In de Pugwash-beweging, die 3-7 
september 1962 haar tiende conferentie in Londen houdt, bespreken in-
vloedrijke wetenschapsmensen op diepgaande manier de problemen van 
ontwapening en wetenschappelijke samenwerking ten behoeve van de 
vrede. Tot deze wetenschapsmensen horen de voornaamste adviseurs 
van de politieke topleiders. Behalve tot de regeringen richten deze men-
sen zich ook tot het publiek om het door wetenschappelijk verantwoorde 
voorlichting op de hoogte te brengen van de ernst van de situatie en te 
mobiliseren tot constructieve acties 6 ). Nationale comité's zijn in ver-
schillende landen opgericht om het werk van de Pugwash-beweging te 
ondersteunen en te verbreiden. 
Religieuze groeperingen proberen een brug te slaan tussen „Oost-  en 
,West". Quakers hebben met politieke leiders discussies gevoerd, beto-
gingen gehouden, wegen gewezen om uit de impasse te geraken. De 
praagse christelijke vredesconferenties, in 1958 begonnen, zijn uitge-
groeid tot invloedrijke manifestaties. De samenkomst in juni 1961 werd 
bijgewoond door 650 personen uit Oost en West afkomstig uit 41 lan-
den 7 ). Op 27 maart 1962 ontmoetten vertegenwoordigers van de Praag-
se Conferenties en van de Wereldraad van Kerken elkaar in Genève 
Regionale conferenties zijn in verschillende landen gehouden om de 
ontmoeting verder uit te dragen. 
Een andere beweging, waarvan de betekenis in de naaste toekomst meer 
op de voorgrond zal kunnen treden, wordt belichaamd in de Société 
Européenne de Culture met hoofdzetel in Venetië. Een toenemend aan-
tal kunstenaars en geleerden, vooraanstaande cultuurdragers uit Oost-
en West-Europa, de Verenigde Staten, Azië en Afrika hebben zich 
hierbij aangesloten. In 1961 heeft de algemeen secretaris Professor Lim-
berto Campagnolo de gedachte van een „culturalisme-  gelanceerd, dat 
meer en meer het verouderde beginsel van het „nationalisme-  zou moe-
ten vervangen 8). De staatkundige en staatsrechtelijke ordening zou niet 
op nationale eenheden moeten zijn gebaseerd maar op culturen. Men 
participeert in een natie hoofdzakelijk passief, door geboorte en over-
levering. Aan een cultuur participeert men behalve passief ook aktief, 
wanneer men zelf creatief tot die cultuur bijdraagt. Culturen interpene-
treren elkaar bovendien meer dan nationaliteiten en bewuster. Inter-
culturele organisaties kunnen beter dan internationale organisaties de 
impasse van het heden doorbreken. De interculturele solidariteit is een 
veel bewuster realiteit en door hierop nadruk te leggen kan de ver-
deeldheid in onverzoenlijke blokken worden gecompenseerd. Creatieve 

G ) Zie o.m. J. Rotblat, History of the Pugwash conferences. London 1962 en Nederlands 
Pugwash-bulletin, uitgegeven door het Nederlands Pugwash comité, secretaris Prof. 
Dr. H. A. Tolhoek, Groningen. 
7) und Friede auf Erden, Dokumente der Ersten Allchristlichen Friedensversamm- 
lung, Praha, 13-18 Juni 1961. Voorzitter van de Nederlandse werkgroep is Prof. Dr. 
A. J. Rasker, Leiden. 
8) Umberto Campagnolo, Après dix ans: projet de manifeste culturaliste, Comprendre 
23-24 (1962), p. 258-280, en Dix ans de la Société Européenne de Culture. Vénise 1960. 
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naturen kunnen als cultuurdragers zich het bestaan van een grotere vrij-
heid realiseren in de georganiseerde wereld dan nationalistische bureau-
craten. Op het culturele terrein, in de Unesco, Unicef, WHO, FAO, 
ICSU, enz., werken deskundigen uit Oost en West reeds uitgebreid 
samen. 

Voor de humanistische beweging is het van belang te weten dat juist 
op dit interculturele terrein voor humanisten grote mogelijkheden liggen 
voor constructieve bijdragen. De betekenis van Julian Huxley voor de 
Unesco, van Lord Boyd Orr voor de FAO, van Brock Chisholm voor de 
WHO is hiervan een bewijs. Constructief wil hier zeggen dat van de 
geboden mogelijkheden met inzet van de eigen vermogens een optimale 
realisatie wordt nagestreefd. Met de éne wereld van de toekomst voor 
ogen wordt de plurale wereld van vandaag aanvaard, worden bestaande 
verschillen erkend en gewaardeerd, om in samenspraak en wisselwer-
king te streven naar een rijkere samenleving. 
Tijdens het congres is er van nederlandse zijde gewezen op de betekenis 
van een gesprekscentrum, waarin vertegenwoordigers van verschillende 
religieuze, levensbeschouwelijke, politiek-ideologische groeperingen bij-
een komen om elkaars standpunt en visie te leren kennen en te waar-
deren in de overtuiging elkaar nodig te hebben om gezamenlijk tot een 
verdiept en geïntegreerd inzicht te komen met behoud van de nuances 
en verschillen. Het internationale humanisme zou zo'n gesprekscentrum 
op intercultureel niveau moeten helpen bevorderen om ook op die ma-
nier bij te dragen tot een beter onderling begrip en tot ontspanning in 
de wereld. 
In het kader van een evolutionistisch-humanistisch perspectief krijgen 
de twee op het congres aangeduide richtingen: „naar een rijpe persoon-
lijkheid" en „naar vrijheid in een georganiseerde wereld" zin en samen-
hang. 
De opdracht tot geestelijke en zedelijke rijpwording is tegelijk een sim-
pele maar inspirerende boodschap. De boodschap dat het leven, ondanks 
de aanwezigheid van het menselijke tekort, ondanks het lijden en de 
onvrede, in de diepste zin „de moeite waard is om geleefd te worden". 
Voorwaarde daartoe is allereerst dat men het leven aanvaardt als ge-
geven en als opgave. Met die aanvaarding wordt de eerste stap gezet op 
de weg naar innerlijke rijpwording. Met moet hartgrondig en overtuigd 
„ia" kunnen zeggen tot het leven. De grootste belemmering voor deze 
affirmatieve houding is, juist in onze tijd van apathie en onzekerheid, de 
voortdurende aarzeling, de eeuwige verwachting van iets dat nooit ver-
vuld wordt. Door te aanvaarden in plaats van te verwachten overwint 
men de  existentiële aarzeling. In de groei naar rijpheid realiseert men de 
zin van het werkelijke menszijn. In die zin ligt de essentie besloten van 
wat velen voor ons hebben trachten te realiseren. Ieder individuele 
wording is herhaling van een patroon van algemeen menselijke wording 
onder bepaalde condities in een nieuwe fase van ontwikkeling. Die es-
sentie voor het opgroeiende individu duidelijk te maken en de condities 
voor de realisatie helpen verbeteren horen tot de centrale taken van het 
humanisme in het pedagogische en sociale vlak. 
In de grote nadruk op de zedelijk en geestelijk gerijpte mens ligt de 
mogelijke uitweg uit de collectieve impasse, veroorzaakt door een hyper- 
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trofie in de collectieve ontwikkeling. De doorbraak van een innerlijke 
vernieuwing van de mens zelf kan het tegenwicht vormen voor deze hy-
pertrofie. In die doorbraak van innerlijke vernieuwing wordt de beteke-
kenis van „vrijheid in een georganiseerde wereld" gerealiseerd. Ook 
hierin liggen tegelijk een opdracht en een boodschap. Een opdracht om 
de collectieve verworvenheden te aanvaarden en te affirmeren en via 
deze positieve aanvaarding het ontwikkelde te verdiepen tot een nieuwe, 
nog niet geëvolueerde werkelijkheid. Een boodschap van vertrouwen 
tevens in de mogelijkheid om op basis van de menselijke rede en de 
menselijke solidariteit de crisis van vandaag te overwinnen. 
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H. J. ROETHOF 

DE MENS IN HET VOLKENRECHT 

Dialoog tussen een humanist en een skepticus. 

„Hoe zit het eigenlijk-, zo vraagt Piet me op een gegeven dag, „met die 
rechten van de mens? Daar weet jij wel het een en ander van. Nu, als ik 
zie wat er zo regelmatig bij de Berlijnse muur gebeurt, als ik lees dat 
Sukarno, Franco en Salazar rustig hun gang blijven gaan, als je hoort 
van rassendiscriminatie in Zuid-Afrika en in grote delen van de Ver-
enigde Staten — en ga zo maar door, dan vind ik het allemaal met die 
rechten van de mens nogal pover gesteld". 
„In artikel 1 lid 3 van het Handvest" antwoord ik wat vaag „staat anders 
uitdrukkelijk, dat tot de doelstellingen van de Verenigde Naties behoren 
het bereiken van internationale samenwerking bij het oplossen van inter-
nationale problemen van economisch, sociaal, cultureel of humanitair ka-
rakter en het bevorderen en aanmoedigen van eerbied voor de menselijke 
rechten en fundamentele vrijheden voor allen zonder onderscheid naar 
ras, sexe, taal of godsdienst". 
„Prachtig klinkt het wel" meent Piet „maar is er eigenlijk al eens een of 
andere actie op grondslag van dit artikel ondernomen om er meer dan een 
dode letter van te maken?" „Eigenlijk niet", moet ik hem teleurstellen, 
„althans niet in dier voege dat er iets concreets uit is voortgevloeid. Je 
hebt trouwens ook nog de Universele verklaring van de rechten van de 
mens, in 1948 in de Verenigde Naties aanvaard, met als tegenstemmers 
de communistische landen, Saoedië-Arabië en Zuid-Afrika. Daarvan 
neemt men aan dat zij in juridisch opzicht niet bindt doch wel een enorme 
morele betekenis heeft voor de ondertekenaren en de door hen be-
schermde belangen. Vrijwel alle denkbare zogenaamde politieke en so-
ciale grondrechten zijn er in genoemd". 
„Dat is dan zeker wel het meest huichelachtige internationale document, 
ooit gepubliceerd", roept Piet uit. „Want als dan die blijkbaar juridisch 
wel bindende bepaling in het Handvest al geen voldoende grondslag 
biedt om feitelijke waarborgen te verschaffen, wat heb ik dan aan holle 
leuzen in een verklaring van uitsluitend moreel gehalte, al mag die nog 
zo prachtig zijn opgesteld?" 
„Wel, je bent niet de eerste en enige die dit zegt. Ook serieuzere lieden 
dan jij hebben er in die zin over geoordeeld. Vergeet echter niet, dat de 
mensheid een enorme ontwikkeling heeft moeten doorlopen om tot dit 
alles te komen. En vergeet evenmin hoe gecompliceerd de internationale 
samenleving is samengesteld. Van een wereldregering is geen sprake. 
De staten maken nog steeds overwegend de dienst uit. Om schendingen 
van menselijke rechten te voorkomen zou je inbreuken moeten maken op 
de soevereiniteit van staten en daar is men terecht nogal huiverig voor. 
Want welke instelling zou dit moeten doen?" 
„Hm, het zal wel zo zijn als je zegt", meent Piet, „al blijft veel mij voor-
alsnog duister. Maar je spreekt van een enorme ontwikkeling; vertel daar 
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eerst eens iets van. Want ook met mijn door jou zo gesmade bèta-oplei-
ding — ben je trouwens zelf ook niet op de h.b.s. begonnen, of heb ik 
dat mis? — is mij wel duidelijk, dat het denken over mens en gemeen-
schap welhaast zo oud is als de mensheid zelf. Dat wordt dan een be-
droevend compliment aan het adres van die mens wat betreft zijn ver-
mogen zich bevredigende organisatievormen te scheppen". 
„De kritiek is makkelijk maar hoe moeilijk is de kunst", antwoord ik en 
heb daar onmiddellijk spijt van omdat het zo afgezaagd klinkt. Met vaste 
stem laat ik er dus ijlings op volgen: „lees de bekende grafrede, door 
Thucydides in de mond gelegd van de Atheense staatsman Pericles. De 
gevallen strijders worden er in verheerlijkt en de democratische staats-
instellingen geprezen als het recht van velen boven de voorrechten van 
weinigen. Je hele probleemstelling ligt er in verankerd. Menselijke rech-
ten hangen ten nauwste samen met democratisch denken omdat de hele 
gedachte van de democratie toch wel gebaseerd is op een bepaalde — als 
ik het zo zeggen mag — minimumbeschouwing inzake de mens. De de-
mocratie vordert nu eenmaal een minimum aan menselijk waardigheids-
besef, aan saamhorigheidsgevoel, aan zin voor verantwoordelijkheid,  voor 
onderlinge menselijke gelijkwaardigheid en ... ga zo maar door-. 
„En zongen die wurmen ook mee toen de vogels het hoogste lied aanhie-
ven, ad majorem dei gloriam, terwille van hun feestdis?" „Wat bedoel 
je nu weer?" „Ik citeer slechts" zegt Piet, „ik citeer uit Woutertje Pie-
terse van Multatuli, iemand bij wie je toch ook wel terecht kunt als het 
om menselijke rechten gaat. En ik vraag me alleen maar af of die talrijke 
slaven — heloten heetten ze, was het niet? — het enthousiasme over de 
Atheense staatsinstellingen deelden". 
„Sla er Loenen op na", antwoord ik kortaf, „die spreekt in één van zijn 
boeken over de rede van Pericles als over één der schoonste halve waar-
heden, ooit als woorden van een edel en intelligent vertegenwoordiger 
ener klasse vermeld. Ideeën vinden nu eenmaal zelden rechtstreeks neer-
slag in de praktijk; jouw Multatuli kan er van meepraten. Toch laat Pe-
ricles de relatie tussen 'democratie en onvervreemdbare individuele rechten 
schitterend uitkomen. Democratie was in zijn gedachtengang trouwens 
niet louter demokratia, d.i. de toch altijd ietwat dubieuze verwijzing naar 
de macht van het volk, maar in het bijzonder isonomia, d.w.z. de gelijk-
heid voor de wet, in burgerlijke rechten en vrijheden. Een ontkenning 
van het absolute karakter van de overheid, die je overigens ook in andere 
cultuurkringen terugvindt. Het begrip dharma omvatte in het klassieke 
Indische denken zeker niet minder, met inbegrip van de opvattingen over 
de rechtschapenheid, de mens door de smritis (de verhandelingen over 
recht) nader ingescherpt". 
„Trek de lijn door en laat je niet van de wijs brengen kerel", interrum-
peert Piet vergoelijkend, „straks zit je nog bij de chinezen; dat die oude 
Atheners principieel al zover waren was me natuurlijk niet volstrekt on-
bekend". „Het bleef er niet bij", zo hervat ik „de draad loopt via Aris-
toteles en Socrates over de Stoïcijnen naar Seneca en Cicero om bij 
Thomas van Aquino in het middeleeuwse Westerse denken te belanden. 
Andere bekende stappen op dit pad: het humanisme ten tijde van Eras-
mus, de vertegenwoordiger van de Engelse empirische school Locke, 
Rousseau, de Aufldárung en het Kantiaanse idealisme". 
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„Je zult wel in je sas zijn met die namen”, merkt Piet op. „Ze worden in 
jullie humanistische kring nogal eens genoemd. Of zijn ze juist voor dat 
doel geselecteerd en sloop de grote Thomas per abuis in je rubricering? 
Maar neen, dat zal wel niet; Erasmus, die jullie in lijstjes aan de muur 
pleegt te hangen, was ten slotte ook rooms". 
Het wordt tijd om de bal weer eens terug te kaatsen, want al bevallen 
Piets' cynische opmerkingen mij vaak, je kunt je niet alles laten zeggen. 
„Het verbaast we veel meer, dat het ontbreken van echte protestanten 
in mijn opsomming je niet is opgevallen. De kern van de zaak is name-
lijk, dat het hier gaat om opvattingen en zienswijzen waarin de mens als 
een bewust handelend wezen met een hem kenmerkend waardebesef ten 
tonele wordt gevoerd. In de natuurrechtelijke gedachtengang van iemand 
als Aristoteles past het uitstekend het begrip menselijke rechten te intro-
duceren. Het mag vooral de verdienste van een volkenrechtsgeleerde als 
Lauterpacht worden genoemd op die nauwe verbinding tussen deze na-
tuurrechtelijke benadering en de erkenning van menselijke rechten zeer in 
het bijzonder de nadruk te hebben gelegd. De humanisten sluiten hier 
uit de aard der zaak nauw bij aan. Ook in katholieke kringen is het na-
tuurrecht doorgaans niet verwaarloosd; vandaar dat — tussen twee haak-
jes — ondanks Spanje, Portugal of sommige Zuid-Amerikaanse landen 
een gedegen betoog over de principiële onverdraagzaamheid van de ka-
tholiek niet gemakkelijk zou zijn op te bouwen. Met de protestanten ligt 
het in theorie wat moeilijker. De protestanten uit de tijd van de verlich-
ting waren deïsten. Eigenlijk vind je pas bij Emil Brunner iets van een 
prot.-christelijke natuurrechtsfilosofie, waarin de betekenis van het ge-
rechtigheidsbeginsel ook voor de christelijke ethiek als aanknopingspunt 
voor het onontkoombare gesprek met de andersdenkende over politieke 
en sociale vraagstukken wordt genoemd. We kunnen daaruit enerzijds 
leren, dat de niet tot enig goed bekwame en tot alle kwaad geneigde 
mens de protestantse filosofie te lang heeft dwarsgezeten, maar ander-
zijds troost putten uit tal van gunstige ervaringen in diverse „protes-
tantse-  naties, ofschoon dit ook nog weleens tegenvalt (vide sommige 
Scandinavische praktijken). Maar het protestantisme kent natuurlijk tal 
van schakeringen, die het overheersen van een enkele opvatting gelukkig 
bemoeilijken". 
Piet heeft lang zitten luisteren zonder me in de rede te vallen. Nu kan 
hij zich toch niet meer bedwingen. „Ik blijf desondanks een beetje het 
gevoel houden, dat je die natuurrechtsfilosofie er met de haren bijsleept 
om een aanleiding te hebben je geestverwanten voordelig te doen uitko-
men-. „Och het is mogelijk. Wie kent precies zichzelf en zijn drijfveren? 
Waarom zou ik me schamen voor een klimaat wat me aanspreekt? Ver-
geet echter niet, dat de belangstelling voor de menselijke rechten en fun-
damentele vrijheden op het internationale vlak eerst goed werd gewekt 
na de eerste wereldoorlog toen na een lange periode van overheersende 
posivistische internationaalrechtelijke opvattingen de aandacht weer ster-
ker op dit natuurrecht werd geconcentreerd. Vóór die tijd was er intus-
sen wel het een en ander gebeurd. Zo mag ik je misschien wijzen op de 
in 1215 aan de Engelse koning Jan zonder Land, op de weide van Run-
nimede in de bocht van de Theems bij Staines, afgedwongen Magna 
Carta, waarin een grens werd gesteld aan de tot dan toe heersende opvat- 
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tingen over het van God gegeven absolute overheidsgezag en ook ver-
scheidene persoonlijke rechten waren verwerkt-. 
„Ten behoeve van een geprivilegieerde groep van feodale heren", scham-
pert Piet. „Inderdaad, maar dat zie je in de geschiedenis herhaaldelijk. 
De Magna Carta bleef trouwens niet op zichzelf staan doch soortgelijke 
beginselen keerden terug in de Petition of Rights van 1628, in de Habeas 
Corpus Act van 1679 en in de Bill of Rights van 1689. Ook zou je, meer 
zijdelings, het Placaat van Verlatinghe van 1581 van de Staten-Gene- 
raal der gheuniëerde Nederlanden in dit verband kunnen noemen en 
daaruit de conclusie trekken, dat ons land op dit gebied beslist niet ach-
teraan kwam. De grote stoot werd niettemin gegeven door de Declara- 
tion of rights van Virginia met de direct daarop volgende Amerikaanse 
onafhankelijkheidsverklaring van 1776 — de formulering van Locke in-
zake de onvervreemdbare rechten werd er in overgenomen — tezamen met 
de Déclaration des droits de l'homme et du cito yen van de Franse revo-
lutie. Die revolutie vormde de aanleiding tot het incorporeren van de zo-
genaamde grondrechten in tal van constituties der aan het toenmalige 
internationale verkeer deelnemende staten". 
Piet begint wat moeilijk te kijken. „Zijn de uit die tijd daterende indivi-
dualistische concepties niet hier en daar wat overleefd?" vraagt hij voor-
zichtig. Hij maait me het gras voor de voeten. „Je raakt hier werkelijk 
een delicaat punt. Niet voor niets immers gingen aanvankelijk die rechten 
van de mens en van de burger in een preambule aan de grondwet vooraf. 
Men vond, dat de normale weg van constitutionele amendering ten aan-
zien van dergelijke onvervreembare en onveranderlijke rechten ook niet 
mocht worden bewandeld. Maar sommige van die rechten zijn naar tijd 
en plaats geenszins zo onveranderlijk. Neem de persoonlijke eigendom. 
die in 1791 nog onschendbaar en heilig werd geacht — te interessanter 
omdat de Franse revolutie vooral gekant was tegen privaatrechtelijke 
uitwassen — terwijl het in de Universele Verklaring van de rechten van 
de mens heet, dat niemand willekeurig van zijn bezit zal worden be-
roofd". 
„In ons land Van der Gaag", werpt Piet er tussen. „Wat bedoel je?" 
„Wel, dat mannetje dat de aanleg van een spoorweg tussen Haarlem en 
Leiden geruime tijd vertraagde door een wanstaltig hoge prijs voor zijn 
grond te vragen. De directie van de Hollandse Ijzeren Spoorwegmaat-
schappij zag zich zelfs genoodzaakt een bochtig noodspoor om het zoge-
naamde laantje van Van der Gaag heen te leggen. Pas toen gaf de be-
trokkene zijn verzet op". 
„Precies, denk voorts aan het geval-Doude van Troostwijk in Nieuwer-
sluis; de treinen hebben daar tientallen jaren moeten stoppen omdat de 
edelman zo goedgunstig was zijn grond ten behoeve van de aanleg van 
een emplacement af te staan. Maar meen niet, dat de evolutie in het 
denken tot die omtrent het karakter van de eigendom als een sociale 
functie beperkt bleef. Toen de n.s.b.'ers in de jaren dertig te lastig wer-
den kwamen er een uniformverbod en zekere beperkingen op de pers-
vrijheid. Het verbod van algemene verbeurdverklaring bleef na de jongste 
wereldoorlog evenmin volstrekt ongerept. Het zijn juist soortgelijke moei-
lijkheden, die er toe meewerkten de aanlopen naar internationale erken-
ning van individuele rechten niet dan aarzelend en schaars op gang te 
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doen komen. De toekenning van ieder recht legt tegelijkertijd een ver-
plichting op; wordt die onvoldoende gevoeld dan zal misbruik van rech- 
ten schering en inslag zijn. De samenleving moet daarom rijp worden 
voor het verstandig gebruik van zulke rechten en in een bont geschakeerd 
internationaal patroon is het veel moeilijker de gemeenschappelijke noe-
mer te vinden dan binnen de betrekkelijk homogene naties. Het is dan 
ook niet zo dwaas, dat traditioneel de staten lang als de uitsluitende 
rechtssubjecten in het internationale verkeer werden beschouwd. De staat 
kan een machtige barrière zijn tot bescherming van individuele rechten. 
Zolang er geen wereldregering optreedt en geen wereldgeweten is (wat 
men daaronder ook mag verstaan), zou ingrijpen van bovenaf in de soe-
vereiniteit van de staat de willekeur licht meer bevorderen dan remmen. 
Russen en Arabieren zouden moeten gaan oordelen over menselijke rech-
ten in Nederland; dat is allemaal niet zo eenvoudig. De Sowjets zelf zijn 
daar trouwens het sterkst tegen gekant, waarover straks". 
„Ik vind het een verdraaid mooi excuus", zo hoor ik Piet nu weer zeg-
gen. „Maar ook in het internationale recht zou het ten slotte toch te doen 
moeten zijn om de mens zelf en niet om abstracte begrippen als staat, 
natie of gemeenschap. De ontwikkeling had op dit punt dus ook niet mo-
gen blijven rusten". „fe slaat alweer de spijker op de kop. De ontwikke-
ling heeft dit niet gedaan. Een zwakke verwijzing naar het betrekken 
van de mens bij het volkenrecht zoekt men al in de werken van Hugo 
de Groot en diens voorzichtig zinspelen op de mogelijkheid van huma-
nitaire interventie. Dat is een ingrijpen in de binnenlandse aangelegen-
heden van een staat om der wille van de menselijkheid. We zitten hier 
dus wederom in de natuurrechtelijke sfeer want ieder menselijk wezen, 
begiftigd met een redelijk vermogen tot oordelen, zal de ten hemel 
schreiende onmenselijkheid opvatten als een verantwoordelijkheid voor 
de hele mensheid, in het aangezicht waarvan hij niet als Pontius Pilatus 
de handen in onschuld kan wassen. De Groots' eerbied niettemin voor 
het geschreven recht, voor het door de staten overeengekomene, kortom 
voor de positieve rechtsorde, deed hem wel zeer gereserveerd staan ten 
opzichte van de praktische mogelijkheden van dusdanige humanitaire in-
terventie. Andere stappen op de weg naar de zelfstandige introductie 
van de menselijke persoon in het internationale verkeer pleegt men te 
zien in de verklaring van het Weense congres van 1815 over de afschaf-
fing van de handel in negers alsmede in het verdrag van Berlijn van 
1878, waarbij Turkije, Montenegro, Servië en Roemenië zich bepaalde 
verplichtingen zagen opgelegd terzake van de bescherming hunner reli-
gieuze minderheden. De uitroeiing van de Armeniërs door de Turken 
aan het eind van de vorige en het begin van deze eeuw gaf de grote 
mogendheden herhaaldelijk aanleiding om in Constantinopel diplomatieke 
stappen te ondernemen. De beslissende stoot om tot een universele er-
kenning van individuele rechten te komen kwam niettemin van de Ame-
rikaanse president Woodrow Wilson aan het eind van de eerste wereld-
oorlog". 
„Nu vergeet je toch de zeeroverij", zegt Piet. ,;Het is toch al heel lang 
zo, dat piraten door oorlogsschepen van welke mogendheid ook kunnen 
worden opgepikt en de zeeroverij als een internationaal misdrijf wordt 
beschouwd?" „Wacht even, wees voorzichtig; er zijn inderdaad behalve 
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fing van de handel in negers alsmede in het verdrag van Berlijn van 
1878, waarbij Turkije, Montenegro, Servië en Roemenië zich bepaalde 
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kenning van individuele rechten te komen kwam niettemin van de Ame-
rikaanse president Woodrow Wilson aan het eind van de eerste wereld-
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„Nu vergeet je toch de zeeroverij", zegt Piet. ,,Het is toch al heel lang 
zo, dat piraten door oorlogsschepen van welke mogendheid ook kunnen 
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de zeeroverij verschillende zaken — uitwisseling of behandeling van 
krijgsgevangenen, een zekere bescherming van onderdanen bij verblijf in 
het buitenland —, die de schijn wekken alsof een persoon over recht-
streeks aan het internationale recht ontleende bevoegdheden beschikt. Op 
de keeper bezien blijken deze dan evenwel altoos uit overeenkomsten tus-
sen staten voort te vloeien. Er zijn natuurlijk nuances en de overgang 
voltrekt zich geleidelijk. De theorie van de staat als uitsluitend subject 
van internationaal recht liep overigens ook al niet meer rond toen sedert 
het midden van de vorige eeuw steeds meer internationale commissies en 
lichamen met een zelfstandige status hun intrede deden, zoals die voor 
het toezicht op internationale rivieren, de Postunie, het Internationaal 
Landbouwinstituut, het Internationaal Arbeidsbureau e.d. Later natuurlijk 
bovendien de Volkenbond, de Verenigde Naties en de gespecialiseerde 
organisaties". 
„Mag ik je aan Wilson herinneren?", vraagt Piet. „Ik vrees namelijk, 
dat je aardig bezig bent van je à propos te raken". De historische be-
spiegelingen beginnen Piet kennelijk ietwat te vermoeien. Hij wil nu wel 
graag weten waar hij aan toe is met zijn uitgangspunt. Vooruit dan maar; 
de sprong naar de ontwikkelingen na de eerste en tweede wereldoorlog 
gewaagd. „Goed, Wilson. Eigenlijk was het diens medewerker, kolonel 
House, die de nadruk legde op de noodzaak van minderhedenbescher-
ming. De Amerikaanse president zelf zag vooral de ontbinding van de 
Oostenrijks-Hongaarse monarchie en het belang om nieuwe grenzen te 
trekken op de grondslag van het zelfbeschikkingsrecht der volken. Kolo-
nel House bracht sterk onder de aandacht, dat de samenstelling van een 
bevolking dikwijls zo gemengd was in nationaal en cultureel opzicht, dat 
niet in de allereerste plaats de nieuwe grenslijnen doch de verplichting 
om minderheden binnen een staat behoorlijk te behandelen de voorrang 
verdiende in het gesprek over het sluiten van de vredesverdragen". 
Van de weeromstuit dreig ik ditmaal het verhaal af te raffelen. „Mag ik 
misschien opmerken" klinkt het „dat het nauwe verband tussen deze 
minderhedenbescherming en de waarborging van menselijke rechten, on-
geacht nationaliteit of ras, mij nog niet absoluut duidelijk is? Die eerbied 
voor menselijke rechten zou toch een universeel karakter behoren te dra-
gen?" De gedachtesprong is Piet te groot. Nu hij bovendien iets van 
nationalisme meent te rieken voelt hij zich weinig op zijn gemak, want 
met vele van zijn landgenoten staat hij wat skeptisch tegenover nationale 
waarden en culturele erfgoederen, tenzij die op al te flagrante wijze wor-
den aangetast, zoals onder de Duitse bezetting. 
Van mijn antwoord hoop ik, dat het verhelderend zal zijn. „Vergeet niet, 
dat de toestanden in West- en in Oost-Europa vanouds sterk uiteenlie-
pen. Hier bracht de vorming van staten reeds in een betrekkelijk vroeg 
stadium een eveneens betrekkelijk redelijke afbakening van nationale en 
culturele verschillen met zich mee; zo'n stabilisatie kon zich in Oost-
Europa moeilijk doorzetten o.m. omdat het heen en weer trekken van 
mensen er veel langer in zwang bleef; de flagrante schendingen van per-
soonlijke rechten liepen daar veel sterker in het oog en droegen dikwijls 
een stuitend karakter zoals met die massamoorden op de Armeniërs. Als 
je bijvoorbeeld artikel 2 van het Poolse minderheidsverdrag er op naslaat 
zie je, dat aan alle inwoners van Polen, zonder onderscheid naar ge- 

112 

de zeeroverij verschillende zaken — uitwisseling of behandeling van 
krijgsgevangenen, een zekere bescherming van onderdanen bij verblijf in 
het buitenland —, die de schijn wekken alsof een persoon over recht-
streeks aan het internationale recht ontleende bevoegdheden beschikt. Op 
de keeper bezien blijken deze dan evenwel altoos uit overeenkomsten tus-
sen staten voort te vloeien. Er zijn natuurlijk nuances en de overgang 
voltrekt zich geleidelijk. De theorie van de staat als uitsluitend subject 
van internationaal recht liep overigens ook al niet meer rond toen sedert 
het midden van de vorige eeuw steeds meer internationale commissies en 
lichamen met een zelfstandige status hun intrede deden, zoals die voor 
het toezicht op internationale rivieren, de Postunie, het Internationaal 
Landbouwinstituut, het Internationaal Arbeidsbureau e.d. Later natuurlijk 
bovendien de Volkenbond, de Verenigde Naties en de gespecialiseerde 
organisaties". 
„Mag ik je aan Wilson herinneren?", vraagt Piet. „Ik vrees namelijk, 
dat je aardig bezig bent van je à propos te raken". De historische be-
spiegelingen beginnen Piet kennelijk ietwat te vermoeien. Hij wil nu wel 
graag weten waar hij aan toe is met zijn uitgangspunt. Vooruit dan maar; 
de sprong naar de ontwikkelingen na de eerste en tweede wereldoorlog 
gewaagd. „Goed, Wilson. Eigenlijk was het diens medewerker, kolonel 
House, die de nadruk legde op de noodzaak van minderhedenbescher-
ming. De Amerikaanse president zelf zag vooral de ontbinding van de 
Oostenrijks-Hongaarse monarchie en het belang om nieuwe grenzen te 
trekken op de grondslag van het zelfbeschikkingsrecht der volken. Kolo-
nel House bracht sterk onder de aandacht, dat de samenstelling van een 
bevolking dikwijls zo gemengd was in nationaal en cultureel opzicht, dat 
niet in de allereerste plaats de nieuwe grenslijnen doch de verplichting 
om minderheden binnen een staat behoorlijk te behandelen de voorrang 
verdiende in het gesprek over het sluiten van de vredesverdragen". 
Van de weeromstuit dreig ik ditmaal het verhaal af te raffelen. „Mag ik 
misschien opmerken" klinkt het „dat het nauwe verband tussen deze 
minderhedenbescherming en de waarborging van menselijke rechten, on-
geacht nationaliteit of ras, mij nog niet absoluut duidelijk is? Die eerbied 
voor menselijke rechten zou toch een universeel karakter behoren te dra-
gen?" De gedachtesprong is Piet te groot. Nu hij bovendien iets van 
nationalisme meent te rieken voelt hij zich weinig op zijn gemak, want 
met vele van zijn landgenoten staat hij wat skeptisch tegenover nationale 
waarden en culturele erfgoederen, tenzij die op al te flagrante wijze wor-
den aangetast, zoals onder de Duitse bezetting. 
Van mijn antwoord hoop ik, dat het verhelderend zal zijn. „Vergeet niet, 
dat de toestanden in West- en in Oost-Europa vanouds sterk uiteenlie-
pen. Hier bracht de vorming van staten reeds in een betrekkelijk vroeg 
stadium een eveneens betrekkelijk redelijke afbakening van nationale en 
culturele verschillen met zich mee; zo'n stabilisatie kon zich in Oost-
Europa moeilijk doorzetten o.m. omdat het heen en weer trekken van 
mensen er veel langer in zwang bleef; de flagrante schendingen van per-
soonlijke rechten liepen daar veel sterker in het oog en droegen dikwijls 
een stuitend karakter zoals met die massamoorden op de Armeniërs. Als 
je bijvoorbeeld artikel 2 van het Poolse minderheidsverdrag er op naslaat 
zie je, dat aan alle inwoners van Polen, zonder onderscheid naar ge- 

112 



boorte, nationaliteit, taal, ras of godsdienst, gelijke bescherming werd 
gegarandeerd. Artikel 7 hield in de gelijkheid van alle inwoners voor de 
wet zonder onderscheid naar ras, taal of godsdienst en het genot van 
dezelfde burgerlijke en politieke rechten. De andere verdragen kenden 
overeenkomstige bepalingen. Zonder overdrijving mogen zij daarom als 
de directe voorlopers van die universele bescherming worden be-
schouwd". 
Ik wacht even om op adem te komen en kijk schuin naar Piet, die er echter in 
een soort houding van vriendschappelijke onbewogenheid bijzit. Maar 
doorgaan dus. „Je moet je van die regeling tot bescherming van minder-
heden geen geringe voorstelling maken. De desbetreffende verdragen 
telden honderden artikelen. De rechten werden gegarandeerd door de 
Volkenbond en de toezichthoudende organen waren de Volkenbonds-
raad, de Volkenbondsassemblee, de Minderhedenafdeling van de Vol- 
kenbond en het toenmalige Permanente Hof van Internationale Justitie. 
Hoewel formeel gesproken slechts staten klachten konden indienen werd 
deze bevoegdheid in de praktijk al spoedig tevens aan de groep of de 
individu toegekend, zij het dat dit de vorm moest hebben van een petitie 
of rapportage waarmee men de Volkenbond dus niet formeel en juri-
disch om interventie kon verzoeken. Die laatste bevoegdheid bleef na-
melijk aan de staten voorbehouden; lees het hierop betrekking hebbende 
zogenaamde Tittoni-rapport". 
„Als ik het allemaal zo hoor", klinkt het nu plotseling „moet dit wel een 
ideaal systeem zijn geweest". Over mijn antwoord hoef ik niet lang na te 
denken. „Helaas viel dat nogal tegen. De schroom om inbreuk te maken 
op de soevereiniteit van derden kreeg spoedig opnieuw de overhand. Het 
werd zelfs zo bar en boos, dat de Britse gedelegeerde bij de Volkenbond, 
sir Austen Chamberlain, in 1925 als doel van de verdragen noemde de 
geleidelijke denationalisatie van de minderheid opdat die zich te gemak-
kelijker in het nieuwe staatsverband zou schikken. Tot zolang moest de 
bescherming voortduren. Verwar deze Chamberlain overigens niet met 
Neville van het verdrag van Mnchen, met Joseph van de Boerenoorlog 
of met Houston Stewart van de rassen en de Teutoons-Duitse kultuur" 
„Je wilt zeggen, dat die Chamberlains zelden een gelukkige hand had-
den", interrumpeert Piet droogjes, „die Austen kreeg ongetwijfeld nog 
gelijk ook?" „Tot op zekere hoogte ja. Wel ging er een storm van veront-
waardiging op na zijn verklaring en moest hij wat terugkrabbelen, maar 
het Volkenbondssysteem tot bescherming van minderheden werd niet het 
succes, wat men er van gehoopt had. De mogelijkheden tot ontduiking 
bleven groot. Merkwaardig genoeg als je bedenkt hoe ampel en hoe 
zorgvuldig alle waarborgen waren omschreven. De Albanese regering 
echter vatte de gelijke rechten zodanig op, dat aan de overheidsscholen 
voor minderheden hetzelfde onderwijs behoorde te worden gegeven als 
aan de veel achterlijker autochtone bevolking. De Hongaren spraken van 
proportionele gelijkheid en voerden een numerus clausus aan de universi-
teiten in; niet begaafdheid besliste over de toelating doch elke minder-
heid kreeg een vast quotum naar gelang haar percentage op de totale 
Hongaarse bevolking. De Oostenrijkers wilden de kleine Tsjechische 
minderheid in Wenen wel openbare scholen verschaffen met Tsjechisch 
als voertaal, zonder Duits; ogenschijnlijk correct maar in het verbod van 
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dat Duits zat het hem nu juist want daardoor werden die scholen voor 
de Tsjechen in een Duitse omgeving volstrekt waardeloos". 
„Het verbaast me al niet eens meer" zegt Piet „dat zo'n enkel artikel in 
het 'Handvest van de Verenigde Naties geen zoden aan de dijk zet. Te- 
gen onwil en onverstand is toch niet te vechten. Waarom zouden we het 
dan proberen? Laat mij nu maar blijven berekenen aan welke voorwaar-
den de pijlers van een brug moeten voldoen opdat de zaak niet op een 
ongelegen moment in elkaar zakt. Dan zal ik me de rest van de tijd wel 
met mijn persoonlijke dingen bezighouden en zien zo comfortabel moge-
lijk te leven". Moet ik me op zijpaden laten dwingen? Ik ken Piet te goed 
om te weten, dat hij het allemaal niet zo kwaad bedoelt en er bij hem ook 
een massa pose bij komt gelijk bij menigeen, die zich als een doorgewin-
terde skepticus of zelfs als een cynicus bij uitstek beschouwt. 
„Het is niet allemaal achteruitgang na de tweede wereldoorlog", zeg ik. 
„Zo'n bepaling in het Handvest houdt ten slotte ten opzichte van de le- 
den een juridische verplichting in al beschikt men dan weliswaar niet 
over een apparaat om de nakoming af te dwingen. Dat de waarborging 
van de individuele rechten een universeel karakter kreeg, is een enorme 
stap voorwaarts, hoe je het ook wil bekijken. Vergeet evenmin de uit-
spraak van het Internationaal Militair Tribunaal in Neurenberg krach-
tens welke oorlogsmisdadigers persoonlijk verantwoordelijk voor hun mis-
daden werden gehouden en zich niet op het bevel hunner overheden konden 
beroepen. Dit markeert een principiële ontwikkeling in het internationale 
recht, waarbij niet langer uitsluitend aan het optreden van staten rechts-
gevolgen worden toegekend. Misdaden, zo heet het daar, worden be-
gaan door mensen en niet door abstracte eenheden; bijgevolg kan slechts 
door het bestraffen van de betrokkenen aan de doelstellingen van het 
volkenrecht worden voldaan. Niemand kan op grond hiervan ontkennen, 
dat de individu direct fungeert als subject van internationale verplichtin-
gen. Men zou hoogstens kunnen tegenwerpen, dat Neurenberg en later 
Tokio wat eenzame precedenten vormen. Overigens hebben de Vere-
nigde Naties het niet bij het geciteerde artikel in het Handvest (en daar-
mee vergelijkbare zinsneden in datzelfde Handvest) gelaten; specifieke 
rechten zijn nader in conventies vastgelegd zoals de supplementaire con-
ventie betreffende slavernij, slavenhandel en daarmee te vergelijken in-
stellingen en praktijken, het verbod van rassenmoord, de conventie be-
treffende de status van staatlozen en die over de nationaliteit van de 
gehuwde vrouw. De Universele Verklaring van de rechten van de mens 
is bedoeld als de nadere uitwerking van artikel 1 lid 3 van het Hand-
vest". 
„En waarom heeft die Universele Verklaring nu eigenlijk s l e c h t s 
morele betekenis", vraagt Piet en hij laat er onmiddellijk op volgen: „ik 
vind dat trouwens een rare paradox. Voor mensen als jij, die niet als 
Nietzsche of Marx de moraal als een christelijke of burgerlijke misvat-
ting weggooien, zou die morele waarde van de verklaring juist als een 
heel hoog goed mogen worden aangeslagen. In jullie juridische kronkels 
komt het er niettemin direct op neer, dat je er zelf het door en door voze 
van beseft. Ik veronderstelde. dat ik nu uitgerekend niet degene was, die 
je dat zou hoeven aanpraten". 
„Beste Piet, je draaft wat door. In mijn gedachtengang hecht ik wel de- 

114 

dat Duits zat het hem nu juist want daardoor werden die scholen voor 
de Tsjechen in een Duitse omgeving volstrekt waardeloos". 
„Het verbaast me al niet eens meer" zegt Piet „dat zo'n enkel artikel in 
het 'Handvest van de Verenigde Naties geen zoden aan de dijk zet. Te- 
gen onwil en onverstand is toch niet te vechten. Waarom zouden we het 
dan proberen? Laat mij nu maar blijven berekenen aan welke voorwaar-
den de pijlers van een brug moeten voldoen opdat de zaak niet op een 
ongelegen moment in elkaar zakt. Dan zal ik me de rest van de tijd wel 
met mijn persoonlijke dingen bezighouden en zien zo comfortabel moge-
lijk te leven". Moet ik me op zijpaden laten dwingen? Ik ken Piet te goed 
om te weten, dat hij het allemaal niet zo kwaad bedoelt en er bij hem ook 
een massa pose bij komt gelijk bij menigeen, die zich als een doorgewin-
terde skepticus of zelfs als een cynicus bij uitstek beschouwt. 
„Het is niet allemaal achteruitgang na de tweede wereldoorlog", zeg ik. 
„Zo'n bepaling in het Handvest houdt ten slotte ten opzichte van de le- 
den een juridische verplichting in al beschikt men dan weliswaar niet 
over een apparaat om de nakoming af te dwingen. Dat de waarborging 
van de individuele rechten een universeel karakter kreeg, is een enorme 
stap voorwaarts, hoe je het ook wil bekijken. Vergeet evenmin de uit-
spraak van het Internationaal Militair Tribunaal in Neurenberg krach-
tens welke oorlogsmisdadigers persoonlijk verantwoordelijk voor hun mis-
daden werden gehouden en zich niet op het bevel hunner overheden konden 
beroepen. Dit markeert een principiële ontwikkeling in het internationale 
recht, waarbij niet langer uitsluitend aan het optreden van staten rechts-
gevolgen worden toegekend. Misdaden, zo heet het daar, worden be-
gaan door mensen en niet door abstracte eenheden; bijgevolg kan slechts 
door het bestraffen van de betrokkenen aan de doelstellingen van het 
volkenrecht worden voldaan. Niemand kan op grond hiervan ontkennen, 
dat de individu direct fungeert als subject van internationale verplichtin-
gen. Men zou hoogstens kunnen tegenwerpen, dat Neurenberg en later 
Tokio wat eenzame precedenten vormen. Overigens hebben de Vere-
nigde Naties het niet bij het geciteerde artikel in het Handvest (en daar-
mee vergelijkbare zinsneden in datzelfde Handvest) gelaten; specifieke 
rechten zijn nader in conventies vastgelegd zoals de supplementaire con-
ventie betreffende slavernij, slavenhandel en daarmee te vergelijken in-
stellingen en praktijken, het verbod van rassenmoord, de conventie be-
treffende de status van staatlozen en die over de nationaliteit van de 
gehuwde vrouw. De Universele Verklaring van de rechten van de mens 
is bedoeld als de nadere uitwerking van artikel 1 lid 3 van het Hand-
vest". 
„En waarom heeft die Universele Verklaring nu eigenlijk s l e c h t s 
morele betekenis", vraagt Piet en hij laat er onmiddellijk op volgen: „ik 
vind dat trouwens een rare paradox. Voor mensen als jij, die niet als 
Nietzsche of Marx de moraal als een christelijke of burgerlijke misvat-
ting weggooien, zou die morele waarde van de verklaring juist als een 
heel hoog goed mogen worden aangeslagen. In jullie juridische kronkels 
komt het er niettemin direct op neer, dat je er zelf het door en door voze 
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„Beste Piet, je draaft wat door. In mijn gedachtengang hecht ik wel de- 
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gelijk sterk aan het morele gehalte van de Universele Verklaring. Als 
sommigen in dit verband spreken over een nieuw tijdperk in de geschie- 
denis van de mensheid en van het internationale recht, over een funda-
mentele verandering in de grondslagen van de internationale samenle-
ving —, dan sluit ik me daar van harte bij aan. Maar jammer, dat de 
verklaring geen sancties kent bij niet-nakoming, blijft het natuurlijk wel. 
Ik heb al eerder gezegd: de mensheid moet daar rijp voor worden. Je 
kunt deze dingen niet forceren. Ons technisch vermogen is onze zede- 
lijke ontwikkeling helaas met zevenmijlslaarzen vooruit gesneld. Ontheft 
ons dit van de verplichting te trachten die achterstand, zo nodig gefor- 
ceerd, in te halen? Zolang die discrepantie blijft bestaan, zou het niette-
min irreëel zijn geweest met de verklaring verder te gaan in de zin van 
een bindende conventie. Dat was een niet haalbare kaart". 
„Is er wel aan gewerkt?" vraagt Piet „en zo ja, wie hebben de zaak 
geblokkeerd?" En ik weer: „De machtigen dezer aarde zijn op het ogenblik 
de Verenigde Staten en de Sowjet-Unie; beide moesten niets hebben 
van juridische sancties. Wat de Sowjet-Unie betreft zou een bindende 
conventie in strijd zijn geweest met de leninistisch-marxistische opvat- 
ting, krachtens welke staten de voornaamste subjecten van internationaal 
recht zijn en personen daartoe in geen geval behoren. De enige moeilijk-
heden voor de Sowjetauteurs in dit opzicht zijn inderdaad de uitspraken 
van de gerechten van Neurenberg en Tokio. Voor de rest beschouwen 
zij elk Westers pleidooi voor toekenning van rechten aan natuurlijke 
personen als één van de geraffineerde kapitalistische pogingen om een 
aanslag te doen op de interne soevereiniteit van de Sowjetstaat. De rech-
ten van de mens zouden de kapitalisten als voorwendsel dienen om zich 
naar hartelust met de zaken van de communistische mogendheden te be-
moeien. Versta dit niet verkeerd. De Sowjets menen met hun systeem 
het summum van menselijke rechten en fundamentele vrijheden te kun-
nen bieden. De grote kracht van het marxisme heet bij hen het vastbeslo-
ten  verlangen om de individuele mens het volle pond van een menswaar-
dig bestaan te verschaffen. De Sowjetgrondwet van 1936 handelt bijzon-
der uitvoerig over zowel de politieke als de sociale grondrechten, die 
evenwel naar Westers inzicht weer geheel te niet worden gedaan door 
het leggen in artikel 3 van alle macht in handen van het „werkende volk", 
door het stellen in artikel 126 van het primaat van de bolsjewistische 
partij en door het aanwijzen in artikel 30 van de socialistische gemeen-
schap als de enig denkbare. De Universele Verklaring had dan ook naar 
het oordeel van de Sowjetdelegatie bij de Verenigde Naties gerust nog 
verder mogen worden uitgewerkt en evenmin verzette men zich tegen 
sancties in geval van niet-naleving. Maar let wel, die sancties zouden 
moeten worden toegepast door de respectieve staten en niet door een 
internationaal orgaan". 
„je hebt zelf opgemerkt" interrumpeert Piet, „dat, gezien tegen de ach-
tergrond van de sterk heterogene internationale samenleving, zo'n oor-
deel van een internationaal orgaan over specifieke situaties in de meest 
uiteenlopende landen nog niet mee zou vallen. Intussen ben ik wel be-
nieuwd wat de bezwaren van de Verenigde Staten van Amerika waren. 
Op het Amerikaanse continent is men toch nooit zo kleinzielig geweest 
op het punt van de individuele vrijheden. Of vormde de positie van de 
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negers in het Zuiden van de Verenigde Staten hier een moeilijkheid?" 
,;Het laatste is stellig niet onjuist, al paste men er wel voor op dit met 
zoveel woorden te zeggen. De Amerikaanse regering moest voorts al 
evenmin iets hebben van inbreuken op de nationale soevereiniteit; daar-
naast wist men niet goed raad met de verdeling van bevoegdheden tus- 
sen de federale regering en de deelstaten en meende men, dat die fede-
rale regering lastig zich kon verbinden tot iets waartoe zij onmachtig was 
haar lagere organen te verplichten. En dan blijft er nog een probleem 
van meer algemene aard. Ik zei al, dat de Universele Verklaring buiten-
gewoon uitvoerig is in die zin, dat er heel wat rechten staan opgesomd. 
Dat zijn politieke rechten als bijvoorbeeld recht van vereniging en ver-
gadering, vrijheid van meningsuiting, vrijheid van gedachte, geweten en 
godsdienst, kiesrecht, bescherming tegen huisvredebreuk, tegen willekeu-
rige arrestatie, detentie of verbanning, een verbod van slavernij en sla-
venhandel, een recht op juridische bijstand, op openbare behandeling van 
een zaak door een onafhankelijke rechter enz. enz. Dat zijn verder so-
ciale rechten als bijvoorbeeld het recht op een bepaalde levensstandaard, 
vrije beroepskeuze, rechtvaardige beloning, een recht op arbeid, voorzie-
ningen in geval van werkloosheid, recht op rust, vrije tijd en vakantie, 
recht op onderwijs enz. enz. En nu zal het je duidelijk zijn dat al die 
rechten zich niet zomaar over één kam laten scheren. Ten aanzien van de 
politieke rechten wordt namelijk van de overheid niet anders verwacht 
dan dat ze deze ontziet en respecteert; voor de waarborging van sociale 
rechten komt er heel wat meer kijken; de overheid moet ook materieel in 
staat zijn haar onderdanen een bepaalde levensstandaard te verschaffen. 
De samenvoeging geeft de Universele Verklaring een hybridisch karak-
ter. In de constitutie van een land als Indië heeft men getracht voor dit 
probleem een oplossing te vinden door te onderscheiden tussen funda-
mentele rechten en directive principles of state policy (richtsnoeren der-
halve voor de politiek van de overheid). Bij schending van de eerste ca-
tegorie kan de bijstand van het opperste gerechtshof worden ingeroepen. 
Er zijn zeven hoofdrechten, te weten dat op gelijkheid voor de wet en 
gelijke rechtsbescherming, dat op vrijheid, dat tegen uitbuiting, dat op 
vrijheid van religie, alsmede de erkenning van rechten op cultureel en 
opvoedkundig gebied, het recht op bezit en de bevoegdheid als zojuist 
genoemd om het hof in te schakelen indien men zich in zijn rechten tekort 
gedaan meent. Ten aanzien van de tweede categorie wordt aangenomen, 
dat elke regering van Indië bij voorbaat op zich neemt de tot die cate-
gorie behorende beginselen tot uitgangspunt van haar beleid te kiezen. 
Het zijn o.m. de verzekering van een rechtvaardige sociale orde, de be-
vordering van de welvaart van de bevolking, het streven naar een ade-
quate levensstandaard, de bevordering van de rechten op werk, opvoe-
ding en sociale bijstand e.d. De constitutie van 1956 van een Islamietisch 
land als Pakistan kende soortgelijke bepalingen". 
„De belangstelling voor de zogenaamde menselijke rechten en funda-
mentele vrijheden", zo informeert Piet thans, „strekt zich met andere 
woorden eveneens tot dergelijke landen uit?" „Verbaast het je na zoveel 
eeuwen van afhankelijkheid? Wel heeft men ginds natuurlijk met tal van 
specifieke moeilijkheden te kampen. Weerstanden in de vorm van oude 
tradities moeten niet zelden worden overwonnen; de organisatie van de 
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samenleving laat doorgaans nog veel te wensen over; de lage levensstan-
daard blijft een voortdurende belemmering voor de verwezenlijking van 
sociale grondrechten. Onder dergelijke omstandigheden is er natuurlijk 
dikwijls de roep om de „sterke man" en van sterke mannen weet men 
nooit goed of zij van plan zijn elementaire persoonlijke vrijheden te res- 
pecteren. Als zij zich op het standpunt van Berthold Brecht stellen, erst 
kommt das Fressen und darm die Moral, zijn de kansen voorlopig ver-
keken. In de constitutie van Egypte van 1956 werd uitgebreid aandacht 
besteed aan de politieke en sociale grondrechten en wel in niet minder 
dan twee hoofdstukken met tientallen artikelen. Maar in de voorlopige 
grondwet van de Verenigde Arabische Republiek van 1958 was daar 
weinig meer van overgebleven; hoe de situatie thans ligt is niet volstrekt 
duidelijk. Tal van schrijvers in de Indische en Islamietische cultuurkrin-
gen hebben het niettemin voor de fundamentele vrijheden opgenomen en 
voor de verdediging van het beginsel, dat personen als zelfstandige 
rechtssubjecten aan het internationale verkeer behoren te kunnen deel-
nemen. Zo worden als grondslagen van de Islamietische gemeenschap 
opgesomd de vrijheid, de gelijkheid en de broederschap. Weliswaar staan 
de schepselen in de relatie tot hun schepper als slaven ten opzichte van 
hun meester, doch dit is dan een slavernij in de metafysische zin van 
het woord, die tegelijkertijd de waarborg betekent van een absolute 
aardse vrijheid. In ruil voor de aanbidding van het Goddelijke opperwe-
zen vertrouwt deze de mens de gunst van de rede en van de vrije be-
schikking toe. Deze vrijheid (há rriyet) wordt slechts beperkt door de 
welayet, d.i. de macht aan een chalief toevertrouwd zolang deze regeert 
in overeenstemming met de wens van de gemeenschap. In de theocra-
tische gedachtengang van de Islam een interessant uitgangspunt". 
„Laat ons de balans opmaken", zegt Piet, „ik vind het eerlijk gezegd 
welletjes". Ik besef, dat ik niet veel meer van zijn geduld zal mogen 
vergen. Toch zal ik mijn verhaal niet mogen besluiten zonder hem te heb-
ben gewezen op de recente evolutie in het oude Europa. „Je ziet dat de 
effectieve waarborging van onvervreemdbare rechten nogal wat voeten in 
de aarde heeft. Eigenlijk kan het er pas goed van komen in een min of 
meer homogene gemeenschap. Sommigen hopen, dat het daar gegeven 
voorbeeld dan van gunstige invloed zal zijn op andere delen van de 
wereld. Ons eigen werelddeel — waar immers over dit soort zaken niet 
zo ontzettend uiteenlopend gedacht wordt — zou zo'n taak kunnen ver-
vullen. Hier kwam in 1950 de conventie van Rome tot stand, de Euro-
pese conventie van de Rechten van de Mens. Weliswaar is daarvan de 
opzet minder ambitieus dan die van de Universele Verklaring van de 
Verenigde Naties, doordat men zich beperkte tot een zorgvuldige opsom-
ming van de voornaamste vrijheidsrechten, maar tegelijkertijd werd voor-
zien in een apparaat, belast met de zorg voor de nakoming van deze 
rechten. Klachten kunnen worden ingediend bij de secretaris-generaal 
van de Raad van Europa waarna ze achtereenvolgens kunnen belanden 
bij de Europese commissie voor de Rechten van de Mens en het Europese 
Hof (of het Comité van Ministers). Er vindt m.a.w. een selectieproces 
plaats ten einde querulantisme te voorkomen. Het Hof doet een bindende 
uitspraak en de desbetreffende staat heeft er zich aan te houden. Vrijwel 
alle staten-ondertekenaars van de conventie erkenden inmiddels het indi- 
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viduele klachtrecht, zodat een ieder voortaan rechstreeks klachten kan 
indienen en daartoe niet langer de bemiddeling van enig staatsapparaat 
behoeft. Ook hier dus de directe erkenning van de menselijke persoon 
als zelfstandig rechtssubject. De Raad van Europa zette zich voorts ge-
ruime tijd geleden aan het ontwerpen van een Sociaal Handvest, zijnde 
een Europese sociale grondwet, bevattende 19 sociale grondrechten. Tot 
de meest dringende van deze rechten behoren dat op arbeid, de vrijheid 
van vakorganisatie, het recht op collectieve onderhandelingen, op sociale 
zekerheid en medische bijstand, op sociale en economische bescherming 
van het gezin alsmede op bescherming en bijstand voor migrerende ar-
beiders en hun in het land van herkomst achterblijvende betrekkingen. 
In verband met het anders geaarde karakter van het sociale grondrecht 
in vergelijking tot het politieke werd de voorkeur gegeven aan een gelei-
delijke invoering. De ondertekening had plaats op 18 november van het 
vorige jaar te Turijn". 
„Heel interessant, dan zou Europa de wereld gelukkig toch nog iets kun-
nen leren", spot Piet, „want voor de rest is het allemaal maar vrij mager. 
Als de mensheid over dat magere, laat ons zeggen, tweeduizend jaar ge-
daan heeft, duurt het zeker nog wel tweeduizend jaar voordat we een 
beetje in de buurt komen van waar we zouden moeten wezen; gelukkig 
is dat mijn zorg niet". „Zo kun je het opvatten. Je zou er óók van door-
drongen kunnen zijn, dat er aan gewerkt moet worden. Vanzelf komt 
niets tot stand. Denk aan de afgelopen oorlog en wat er allemaal voor 
verschrikkelijks is gebeurd. Herlees de preambule tot het Handvest van 
de Verenigde Naties, waarin de volken van de wereld zich vastbesloten 
tonen de volgende generaties voor een dergelijke gesel te bewaren. In 
jouw gedachtengang zijn dit ongetwijfeld holle woorden of fraaie zins-
wendingen, maar vergeet niet, dat hier voor ieder van ons stuk voor stuk 
een brokje verantwoordelijkheid zit. Wat mij betreft, ik verwerp het be-
grip collectieve verantwoordelijkheid, gelijk ik het begrip collectieve 
schuld niet aanvaard. Ik kan de oorlog niet zien als natuurgeweld, als 
een onvermijdelijke op gezette tijden over deze aarde komende ramp. Dat 
betekent niet, dat ik optimistisch ben, al zou ik het graag willen zijn. Dat 
betekent wel, dat ik mee wil appelleren aan de gevoelens van redelijk-
heid, hoe bitter weinig dit ook zal betekenen. Als steeds meerderen er 
zo over gaan denken en zich niet opsluiten in skepsis, cynisme of onver-
schilligheid, moet er op den duur toch verandering komen. Overigens, 
beste kerel, even goede vrienden". 
Piet kijkt me aan en weet kennelijk niet direct welke reactie er nu van 
hem verwacht wordt. „Je hoorde", zegt hij „in en na de oorlog nogal 
eens praten over de vier vrijheden. Wat waren dat?" „Deze vier vrij-
heden zijn geformuleerd in 1941 door de Amerikaanse president Roose-
velt in diens adres tot het Congres van de Verenigde Staten. Zij werden 
gekenschetst als de vier essentiële grondslagen om de wereld na het 
sluiten van de vrede op te grondvesten. Wilson wilde in 1917 de wereld 
rijp maken voor de democratie; de vier vrijheden van Roosevelt waren 
vrijheid van meningsuiting en van religie, vrijdom van vrees en gebrek. 
In beide gevallen maakten deze uitspraken diepe indruk op de strijdende 
en ten dele onder het juk van een vreemde bezetting zuchtende volken". 
Piet knikt weer tevreden. „Heb je zelf nog een slotopmerking?" vraagt 

118 

viduele klachtrecht, zodat een ieder voortaan rechstreeks klachten kan 
indienen en daartoe niet langer de bemiddeling van enig staatsapparaat 
behoeft. Ook hier dus de directe erkenning van de menselijke persoon 
als zelfstandig rechtssubject. De Raad van Europa zette zich voorts ge-
ruime tijd geleden aan het ontwerpen van een Sociaal Handvest, zijnde 
een Europese sociale grondwet, bevattende 19 sociale grondrechten. Tot 
de meest dringende van deze rechten behoren dat op arbeid, de vrijheid 
van vakorganisatie, het recht op collectieve onderhandelingen, op sociale 
zekerheid en medische bijstand, op sociale en economische bescherming 
van het gezin alsmede op bescherming en bijstand voor migrerende ar-
beiders en hun in het land van herkomst achterblijvende betrekkingen. 
In verband met het anders geaarde karakter van het sociale grondrecht 
in vergelijking tot het politieke werd de voorkeur gegeven aan een gelei-
delijke invoering. De ondertekening had plaats op 18 november van het 
vorige jaar te Turijn". 
„Heel interessant, dan zou Europa de wereld gelukkig toch nog iets kun-
nen leren", spot Piet, „want voor de rest is het allemaal maar vrij mager. 
Als de mensheid over dat magere, laat ons zeggen, tweeduizend jaar ge-
daan heeft, duurt het zeker nog wel tweeduizend jaar voordat we een 
beetje in de buurt komen van waar we zouden moeten wezen; gelukkig 
is dat mijn zorg niet". „Zo kun je het opvatten. Je zou er óók van door-
drongen kunnen zijn, dat er aan gewerkt moet worden. Vanzelf komt 
niets tot stand. Denk aan de afgelopen oorlog en wat er allemaal voor 
verschrikkelijks is gebeurd. Herlees de preambule tot het Handvest van 
de Verenigde Naties, waarin de volken van de wereld zich vastbesloten 
tonen de volgende generaties voor een dergelijke gesel te bewaren. In 
jouw gedachtengang zijn dit ongetwijfeld holle woorden of fraaie zins-
wendingen, maar vergeet niet, dat hier voor ieder van ons stuk voor stuk 
een brokje verantwoordelijkheid zit. Wat mij betreft, ik verwerp het be-
grip collectieve verantwoordelijkheid, gelijk ik het begrip collectieve 
schuld niet aanvaard. Ik kan de oorlog niet zien als natuurgeweld, als 
een onvermijdelijke op gezette tijden over deze aarde komende ramp. Dat 
betekent niet, dat ik optimistisch ben, al zou ik het graag willen zijn. Dat 
betekent wel, dat ik mee wil appelleren aan de gevoelens van redelijk-
heid, hoe bitter weinig dit ook zal betekenen. Als steeds meerderen er 
zo over gaan denken en zich niet opsluiten in skepsis, cynisme of onver-
schilligheid, moet er op den duur toch verandering komen. Overigens, 
beste kerel, even goede vrienden". 
Piet kijkt me aan en weet kennelijk niet direct welke reactie er nu van 
hem verwacht wordt. „Je hoorde", zegt hij „in en na de oorlog nogal 
eens praten over de vier vrijheden. Wat waren dat?" „Deze vier vrij-
heden zijn geformuleerd in 1941 door de Amerikaanse president Roose-
velt in diens adres tot het Congres van de Verenigde Staten. Zij werden 
gekenschetst als de vier essentiële grondslagen om de wereld na het 
sluiten van de vrede op te grondvesten. Wilson wilde in 1917 de wereld 
rijp maken voor de democratie; de vier vrijheden van Roosevelt waren 
vrijheid van meningsuiting en van religie, vrijdom van vrees en gebrek. 
In beide gevallen maakten deze uitspraken diepe indruk op de strijdende 
en ten dele onder het juk van een vreemde bezetting zuchtende volken". 
Piet knikt weer tevreden. „Heb je zelf nog een slotopmerking?" vraagt 

118 



hij. „Ja, die heb ik zeker. In het voorgaande gesprek was herhaaldelijk 
aan de orde de vrijheid van de menselijke persoon in de relatie tot de 
gemeenschap. Aangezien de overheid pleegt op te treden als de represen-
tant van die gemeenschap, denkt men veelal primair — zo niet uitsluitend 
— aan bevoegdheden en verplichtingen van de staat en diens tegenspe-
ler, dus aan publiekrechtelijke verhoudingen. Maar de staat is niet de 
enige organisatie, die onder omstandigheden een gevaar kan vormen 
voor de kansen op vrije ontplooiing der menselijke persoonlijkheid. Spe-
ciaal in een revolutionair tijdsbestek van snel accumulerende economische 
activiteit, van groeiende ondernemingen en van oprukkende machines, 
zijn er menigvuldige relaties waarbij de staat niet of slechts zijdelings is 
betrokken. Zo kan een onderneming een collectieve arbeidsovereenkomst 
afsluiten met de werknemers, waarin bepalingen staan, die met grond-
rechten een aanrakingsvlak hebben. Ik bedoel de al dan niet gehono-
reerde activiteiten van de werknemer buiten diens arbeidsprestatie ten 
behoeve van de onderneming. De werkgevers wensen die veelal aan ban-
den te leggen en zij komen dichter in de buurt van aantasting van het 
grondrecht naarmate het karakter van de activiteiten meer van geestelijke 
aard is. Natuurlijk kan men tegenwerpen, dat de werknemers zich vrij-
willig tot het contract verbinden. Doch vrijwilligheid is in dergelijke ge-
vallen een betrekkelijk begrip. Onder sterke economische druk zou men 
vrijwillig tot heel rare daden kunnen komen; ja men zou zich vrijwillig 
zelfs in slavernij kunnen begeven al zal met name dit dan in strijd met 
de openbare orde worden geacht. Het mag wel hoogst merkwaardig 
heten, dat dit aspect van de zaak nog betrekkelijk weinig belangstelling 
geniet. Keert men terug tot de oorsprong van de menselijke rechten en 
fundamentele vrijheden, dan blijkt immers al dadelijk, dat bijvoorbeeld 
de Franse revolutie niet in de eerste plaats een reactie was tegen over-
spannen publiek recht doch veeleer een duidelijk protest tegen de pseudo-
privaatrechtelijke bestanddelen van de samenleving, gelijk die werden 
weerspiegeld in standenverhoudingen en patrimoniaal denken. Men ver-
gete, behalve de vrijheidseis, de gelijkheidseis van de Franse revolutie 
niet. Ook de Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring noemt die gelijk-
heid en spreekt daarnaast met zoveel woorden over onvervreemdbare 

rechten. Welnu, van een werkelijk onvervreemdbaar recht kan men niet 
vrijwillig afstand doen. Niet om de formele maar om de materiële vrij-
heid is het ten slotte te doen. Ik meen daarom, dat deze waarschuwing 
in een beschouwing over grondrechten niet mag ontbreken". 
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H. FRELIDENTHAL 

DE ONTDEKKING VAN AMERIKA 

Sinds Columbus is het een hebbelijkheid van Europese reizigers, Amerika 
te ontdekken, maar in het beroep van ontdekkingsreiziger begint de klad 
te komen. Halfnaakte tabakrokende wilden, af godenbeelden, goud- en 
zilverschatten waren voor reisbeschrijvers en hun publiek eeuwenlang 
een onderwerp om van te genieten, zoals in andere wereldstreken de 
broeken van de Turkse haremdames, de vlechtstaarten der Chinezen, de 
neusringen van Polynesiërs of, om dichter bij huis te blijven, de klompen 
en de windmolens. Er zijn er van die reisberichten, die men nu nog geboeid 
kan lezen, zoals dat van de overwintering op Nova Zembla, en er zijn 
er — bestsellers in hun tijd — die alleen nog de historicus interesseren. 
Sinds de 18e eeuw wordt Europa geregeld opnieuw ontdekt, door Engel-
sen, die het continent doorkruisen, door Duitsers, die Italië afwerken, 
door Skandinaviërs die zich begeven naar wat zij het Zuiden noemen, en 
door Russen voor wie wij het Westen zijn. Zulk een reisbeschrijving 
deed het meestal één generatie. Elke generatie werd het beeld, dat men 
zich van den vreemde maakte, bijgewerkt. Maar op den duur betekende 
dit, dat men er in de voorstellingen, die men zich van vreemde landen 
vormde, een generatie achter was. Binnen Europa hebben we, dunkt me, 
deze achterstanden thans ingelopen. Onze voorstellingen van Noord-
amerika daarentegen worden nog sterk beïnvloed door boeken van een 
generatie geleden, zoals Duhamel's „L'Amérique la menace", een boek 
waarin al het afwijkende negatief beklemtoond wordt vanuit het supe-
rioriteitsbesef van de Europeaan. Deze literatuur beheerst nog steeds de 
visie op Amerika van brede kringen. Die visie komt ook nog geregeld 
tot uiting in kranten- en tijdschriftartikelen, geschreven meestal door 
mensen, die nooit in Amerika zijn geweest, of die met zoveel vooroorde-
len naar Amerika zijn gegaan, dat ze niets hebben gezien of gehoord, 
wat niet bij hun vooroordelen paste. 
Het spreekt vanzelf, dat men in den vreemde uitkijkt naar wat anders 
is dan thuis en dat men in zijn reisverslagen het vreemdsoortige en buite-
nissige onderstreept. Maar dit afwijkende is een stimulans van slechts 
korte duur, als men langer in den vreemde blijft. Ik moge dit met een 
anekdote toelichten. Mijn vrouw bezichtigde in Amerika veel scholen en 
vertelde bij dergelijke gelegenheden soms iets over Nederland. In een 
van die scholen was het onderwerp van haar verhaal: hoe kinderen in 
Nederland leven. Met het voortschrijden van haar verhaal groeide de 
opwinding in de klas en toen zij klaar was, riepen de leerlingen: De Ne-
derlandse kinderen leven in een paradijs. Waarom — vroeg zij. Omdat 
Nederlandse kinderen koffie mogen drinken. 
Ik heb op die manier geleerd, dat Amerikaanse kinderen geen koffie 
mogen drinken (evenmin als Nederlandse kinderen Schiedamse jenever). 
Deze puur toevallige „ontdekking van Amerika" is mij bijzonder dier-
baar, ik stel haar meer op prijs dan de verhalen over „statusseekers" en 
„hidden persuaders". Ik vertelde wat ik geleerd had, eens in een kring 
van Nederlanders, die al jaren in Amerika wonen. Natuurlijk wisten zij, 
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dat kinderen in Amerika niet en in Nederland wel koffie mogen drinken, 
maar als verschil was het nooit in hun bewustzijn geaccentueerd. Je maakt 
er tenslotte ook geen ophef van, dat je in Nederland Nederlands en in 
Amerika Engels spreekt. Je aanvaardt de gewoonten van het andere 
land, aanvankelijk tegenstribbelend, maar tenslotte onbewust, zonder je 
af te vragen, waarom, en zonder het oude en het nieuwe te confronteren. 
Het is duidelijk, dat dit soort lieden volmaakt ongeschikt is, om voor 
ontdekkingsreiziger van het type Duhamel te spelen, maar als gidsen 
door het werkelijk leven in den vreemde zijn ze niet te overtreffen — de 
goede gids vertelt niet, maar hij leidt je. 
Er is een nieuw type van ontdekkingsreiziger in opkomst. Wat Amerika 
aangaat, zijn dit de Amerikanen, die Amerika ontdekken. Ik bedoeld niet 
zoiets als de stereotiepe Nederlandse literatuur over het Nederlandse 
volkskarakter, gebaseerd op buitenlandse reisbeschrijvingen van Neder-
land van een halve eeuw geleden — een folkloristisch getinte zelfbeschrij-
ving op een narcistische grondverf. Ik denk veeleer aan de maatschappe-
lijke zelfkritiek, Europees van oorsprong, en thans en vogue in Amerika. 
Amerikaanse boeken, zoals ik daarstraks noemde, over statusseekers en 
hidden persuaders beginnen onze kijk op Amerika te bepalen, hoewel zij 
een bijzonder averechtse bron van voorlichting zijn. Maatschappij-kritiek 
is een nuttig element binnen een maatschappij. Buiten de maatschappij, 
waarin zij wordt beoefend, is zij als iets dat uit zijn samenhang is gerukt 
— een halve waarheid, en dus een onwaarheid. Wie in die andere maat-
schappij leeft, brengt die kritiek gemakkelijk tot haar juiste proporties 
terug; wie die maatschappij niet kent, vormt zich er een beeld van, dat 
totaal mistekend is. Enige jaren geleden bracht Ford een geheel nieuw 
type auto op de markt, de „Edsel". Nooit is een commerciële onderneming 
zo zorgvuldig voorbereid, technisch, marktanalytisch, organisatorisch en 
psychologisch. De hele wetenschap van „advertizing" en „hidden 
persuaders" kwam erbij te pas. Het resultaat was een volledig fiasco. Er 
werden practisch geen Edsels verkocht. Het eindigde met een verlies van 
vierhonderd miljoen dollar. Wat was in de opzet fout? Naar mij bekend 
is, niets, behalve het idee, dat je aan het publiek alles kunt verkopen, als 
je het maar goed organiseert. Op 't ogenblik is de Saturday Evening 
Post aan het aftakelen. Alle pogingen der advertizing specialisten, om 
het blad te redden, hebben tot nu toe gefaald. Waarom? Heel eenvoudig, 
omdat Life nu eenmaal objectief beter is dan de Saturday Evening Post. 
De New Yorkse ochtendbladen, behalve de New fiork Times, worstelen 
wanhopig om zich drijvende te houden, met alle psychologische trucjes 
van grotere headlines en betere opmaak. Inmiddels groeit de New York 
Times, met haar ouderwetse uiterlijk, als kool. Waarom? Omdat ze nu 
eenmaal het beste informatie-orgaan ter wereld is. De mechanisatie van 
de verkoop, in supermarkets en zelfbedieningszaken, is gebaseerd op de 
onberispelijkheid van de produkten, die daar worden aangeboden. Elke 
klacht van een klant zou dit gemechaniseerde bedrijf ontwrichten. Het is 
een  illusie, om te menen, dat men in zulk een systeem minderwaardige 
Produkten door geschikte reclame wel aan de man zou kunnen brengen. 
Waarom is ondanks alle „advertizing" de kleurentelevisie nog geen com-
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keren van kunstmatige behoeften. Maar wat zijn kunstmatige behoeften? 
Vóér de auto er was, was het rijtuig een natuurlijke behoefte. De „do it 
yourself"-industrie kwam op met de vrije zaterdag. Beantwoorden de 
zogenaamde pockets aan een kunstmatige behoefte, of is het veeleer na-
tuurlijk dat boeken duur zijn? Met een luttel aantal feiten uit Amerika 
kan men de sensationele onthullingen over Amerikaanse propaganda-
techniek en „hidden persuaders" tot bescheidener proporties terugbren- 
gen. 
Het is niet mijn bedoeling, uitwassen goed te praten. Maatschappij-
kritiek is uitermate nuttig, maar als informatiebron ook uitermate onvol-
ledig. Hoe moet men het dan aanleggen, om Amerika te ontdekken? Ik-
zelf voel me bepaald niet als zo'n ontdekker. Je kunt in Amerika, als je 
iets van het land wilt zien, je vleugels gemakkelijk verder uitslaan dan 
in Europa, en dat heb ik ook gedaan. Je ziet dan veel en je ontmoet veel 
mensen, van een slag dat je niet kent, maar dit zijn en blijven toch vluch-
tige ontmoetingen. Feitelijk draai je in een vreemd land in hetzelfde 
kringetje rond als in je eigen land, en deze kringetjes zullen onderling 
niet zo veel verschillen. Ik wil al deze bronnen van informatie niet laag-
schatten, maar als ik eerlijk wil zijn, moet ik bekennen, dat ik het leeu-
wendeel van mijn kennis omtrent Amerika uit de kranten heb opgedaan. 
Gelukkig zijn de Amerikaanse kranten algemeen begrijpelijk, ook voor 
een nieuweling. De Europese pers zou er heel wat van kunnen leren. Ik 
heb me zojuist enkele weken lang geërgerd over onze dagbladen, die 
gedurig een kolom vullen met geschrijf over de afspraken van Oud-
Wassenaar, met „matigingsformules-  en „opstapjes-, zonder de lezer 
ook maar één keer voor te lichten omtrent de, blijkbaar, geheime afspra-
ken of te vertellen, wat matiging en opstapjes zijn, want dat is iets voor 
..deskundigen". Toen ik in Europa terug kwam, heb ik een maand nodig 
gehad, om iets van de krant te begrijpen. In Amerika kun je er elk ogen-
blik invallen, omdat de Amerikaanse krant bij elke gebeurtenis de voor-
geschiedenis releveert. Natuurlijk zij er vele details, die je pas in het land 
zelf kunt waarderen. Wie nooit in Amerika is geweest, zal met een Ame-
rikaanse krant niet veel kunnen beginnen. Voor wie enige ervaring in 
Amerika heeft opgedaan, zijn Amerikaanse kranten een onschatbare in-
formatiebron, betrouwbaarder dan de reisberichten der ontdekkers. Zelfs 
uit de gekortwiekte Europese edities van de Amerikaanse kranten kan 
men veel relevante informatie halen. Vergelijkt men bij deze gelegenheid 
de Europese berichtgeving over Amerika met de Amerikaanse over Europa, 
dan voelt men zich beschaamd. Voor de helft bestaat de informatie in 
Europese kranten over Amerika uit „gemengd nieuws", dat ergens op 
een redactiebureau in Londen wordt verzonnen. Uit de geweldig boeiende 
Amerikaanse binnenlandse politiek wordt in vele Europese bladen een 
selectie gemaakt, die bepaald niet representatief en uitermate ondeskun-
dig is. Zelfs blijken de Europese bladen niet in staat te zijn, nieuws over 
wetenschappelijke ontdekkingen uit de Amerikaanse pers over te nemen. 
Een der grote ontdekkingen der laatste tijd, de ontcijfering van de code, 
waarmee de erfelijke opbouw der proteïnen is neergelegd in de ribonu-
cleïnezuren, heeft na twee maanden* nog steeds niet de Nederlandse pers 

*) In april 1962 geschreven. 
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bereikt, een enkele publikatie daargelaten, waar men alleen uit kon op-
maken, dat de schrijver niet had begrepen, waar het om ging. 
Ik heb me niet als ontdekkingsreiziger willen aandienen, maar ondertus-
sen heb ik u toch iets over Amerika willen vertellen. U moet er niet te 
veel waarde aan hechten. Als een ander u het tegendeel vertelt, heeft 
hij ook gelijk. Als ik mijn Amerikaanse jaar niet vlak bij New York (op 
100 km afstand) had doorgebracht, maar bijvoorbeeld in Chicago of in 
California, had ik vermoedelijk halsreikend uitgezien naar de eerste 
Europese krant. Als ik in New York zelf had gewoond, had ik Amerika 
vermoedelijk leren zien als een verlengstuk van Broadway en Fifth 
Avenue. Ik heb echter een jaar lang gezeten in een dorp met 300.000 
inwoners en ben tot de conclusie gekomen, dat alle Amerikanen platte-
landers zijn. Het is misschien ook niet helemaal juist, maar dat ze alle-
maal New Yorkers zouden zijn, is in elk geval apert onjuist. Ik heb op 
mijn autotocht door Amerika het Middenwesten doorkruist en ik vond 
het een charmante streek, op Zuid-Limburg lijkend; maar als iemand, die 
vijftig mijl meer ten noorden of ten zuiden door dezelfde staten is gere-
den, u vertelt, dat het een stomvervelende streek is, heeft hij misschien 
ook gelijk. Ik vond Texas niet om te harden, maar de burgers van deze 
staat, die hun land als het mooiste ter wereld beschouwen, zullen wel 
weten waarom, en ze zullen gelijk hebben ook. 
Mensen die de Amerikanen beter kennen dan ik, schilderen ze af als 
oppervlakkig en conformistisch. Ik heb geen ervaringen opgedaan, om 
het tegen te kunnen spreken, maar ik vraag me af, of zij die het beter 
weten, wel de nodige ervaringen hebben opgedaan. Het lijkt me namelijk 
bijzonder moeilijk om daaromtrent iets te weten te komen. Ik heb de 
Amerikaan leren kennen als iemand, die wel graag praat, maar dan ook 
angstvallig elk woord vermijdt, dat meningsverschillen zou kunnen uit-
lokken. Ik weet niet, hoe men van iemand, die niet uit, wat hij denkt en 
voelt, kan vaststellen, dat hij niets denkt of voelt. Ik weet niet, hoe men 
van iemand, wiens mening men niet kent, kan constateren, dat hij confor-
mist is. De Amerikaanse geschiedenis is er een van godsdienstige en 
politieke secten en van het nonconformisme en het zich afzonderen van 
groepen, die ergens verderop nieuwe nederzettingen van gelijkgezinden 
vormen. Zou deze geest ineens geheel gesmoord zijn? Wij trachten onze 
geschakeerde maatschappij leefbaar te maken door het „gesprek' tussen 
verschillende groeperingen, maar in een land, waar plaats genoeg is voor 
ieder, om binnen zijn eigen groep te leven, is er weinig behoefte aan 
"gesprek" — politiek, godsdienstig of hoe dan ook. Er is groepsconfor-
misme, conformisme tussen mensen, die het a priori met elkaar eens zijn, 
en er is een conformisme, dat allen verbindt, een eerbied voor de wet, 
zoals men in Europa nergens kent. Dit wil niet zeggen, dat de Amerikaan 
niet tegen de wetten van zijn staat zondigt, maar „law abiding citizen" 
is in Amerika een eretitel, waarvoor in Europa geen equivalent bestaat 
(tenzij met een schertsende boventoon). 
Iedere maatschappij heeft zijn eigen normen. Het zou moeilijk zijn, om in 
een Frans gezelschap een gesprek over god en onsterfelijkheid te begin-
nen, terwijl je in Nederland godsdienstige problemen best bij je kapper 
kunt aansnijden. Bij Amerikaanen zou je het in elk geval niet met het 
negerprobleem moeten proberen. Ik heb een keer die faux pas begaan, 
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voor ik in Amerika kwam. Ik deed het per ongeluk tegen iemand, die uit 
een der ergste zuidelijke staten kwam, maar ik was toen nog volmaakt on-
kundig t.a.v. Amerikaanse aardrijkskunde. Uit zijn reactie begreep ik, wat 
het oude gezegde betekent, dat men in 't huis van een gehangene niet van 
de strop moet spreken. Hij distantieerde zich abrupt en op pijnlijk pathe-
tische wijze van elke vorm van discriminatie, en ik begreep, dat ik, door 
in zijn tegenwoordigheid van negers te spreken, hem tegen wil en dank 
had verdacht, vooroordelen tegen negers te koesteren. Dat wil zeggen, 
ik begreep dit pas veel later, in Amerika zelf. 
Wie met Amerikanen in contact is geweest, weet dat vriendelijke ge-
sprekken abrupt kunnen worden afgebroken. Het is voor een Europeaan 
dan wel moeilijk, om te weten te komen, wat de oorzaak was. Hij heeft 
een of ander controversieel punt geraakt en dat is net zo onfatsoenlijk als 
wanneer men in Europa iemand op de man af zou vragen „gelooft u in 
God" of „wat denkt u omtrent buitenechtelijke sexuele relaties". Ik weet 
niet, waarom de Amerikaan oppervlakkiger zou zijn dan enig ander mens. 
De controversiële problemen zijn vermoedelijk voor hem in veel hogere 
mate dan voor ons gewetensvragen, en zulk een punt aanraken is een 
gewetensvraag stellen, die men terecht en verontwaardigd ontwijkt. 
Ik zei eerder dat de Amerikanen plattelanders zijn. Overal en ten allen 
tijde hebben stedelingen gespreksmethoden ontwikkeld, om meningsver-
schillen te objectiveren, om afstand te nemen en te abstraheren, en om 
het persoonlijke engagement te elimineren. We kunnen het ons permitte-
ren, om naast elkaar te zitten in een gesprekscirkel van humanisten, ka-
tholieken en protestanten van verschillende richtingen, omdat wij gedisci-
plineerd zijn, in abstracte termen kunnen spreken en zeker zijn, dat het 
niet met slaande ruzie zal eindigen. We behoeven ook geen verrassingen 
meer te vrezen. Wie een keer met de terminologie der verschillende stro-
mingen vertrouwd is, kan zonder moeite een gesprek verzinnen tussen 
vertegenwoordigers van die stromingen over welk onderwerp ook en op 
schrift stellen. We zijn niet vrijmoediger dan de Amerikanen, maar we 
zijn zo ver gevorderd, dat we ook van gewetensvragen een steekspel 
kunnen maken. 
Ik weet niet, of er in de Verenigde Staten zo iets bestaat als een parle-
mentair debat. In elk geval mag het geen naam hebben, want zelfs de 
New York Times geeft er geen verslag van. Wat telt, zijn de besluiten 
van het parlement (en de machinaties die ervan voorafgaan, en die spoe-
dig uit de doeken worden gedaan). Het ceremonieel van het openbaar 
debat, dat aan de stemming dient vooraf te gaan, zegt de Amerikaan 
blijkbaar niets. Des te gewichtiger zijn voor hem de parlementaire com-
missies van onderzoek, die zich gedragen als rechtbanken en zich de 
privilegiën van rechtbanken aanmatigen. 
Ik heb hier breder, dan mijzelf lief is, verschillen tussen Europese en 
Amerikaanse mentaliteit uitgemeten, die misschien alleen in mijn ver-
beelding bestaan. Ik heb niet achter hetgeen men afwijkende omgangs-
vormen zou kunnen noemen, wezenlijke verschillen willen zoeken, maar 
veeleer hetgeen men licht als wezenlijke verschillen ziet, als een verschil 
in omgangsvormen geïnterpreteerd. In elk geval ben ik onder die ver-
schillen niet gebukt gegaan. Aan de andere kant voel ik na enkele maan-
den Europa ook niet meer het gemis van hetgeen daar voor mijn gevoel 
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in positieve zin verschilt van Europese gewoonten. Over het geheel geno-
men kan ik niet zeggen, dat mijn dagelijkse leven in Amerika belangrijk 
verschilde van dat thuis. Maar ik ben er ook niet als ontdekkingsreiziger 
naar toe gegaan. Ik wilde daar werken en terloops nog wat ervaringen 
opdoen. Voor een ontdekkingsreiziger is het goed, zich te gorden met 
Europees superioriteitsbesef. Het is voor zijn lezers geruststellend te we-
ten: zoals het klokje thuis tikt tikt het nergens. Voor menig goed woord 
over Amerika, dat in mijn reisnotities stond, heb ik een boze brief ont-
vangen, en zelfs een lofzang op de Indian Summer van New Egland 
werd mij euvel geduid, als zijnde een kritiek op het Nederlandse weer. 
Ik heb in Amerika de winter met de meeste sneeuw sinds mensenheugenis 
meegemaakt, en als ik een jaar had gewacht, had ik er nog die met de 
strengste vorst bijgekregen. Ik kan u verzekeren, dat ik van de Neder-
landse kwakkelwinter van 1961/62 evenzeer heb genoten, en dat de 
vraag, of de elfstedentocht zou doorgaan mij evenzeer heeft geboeid als 
die of ik na een sneeuwstorm in Amerika mijn auto weer op gang zou 
kunnen krijgen. 
Een Nederlander, die al jaren in Amerika zit, vertelde mij, dat hij nu 
zelfs pumpkin pie lekker vindt, het zoetelijke weeë merg van een soort 
pompoen, dat iedere Europeaan afschuw inboezemt. Hij heeft eenvoudig 
doorgezet, en de volharding is tenslotte beloond. Zover ging mijn idealis-
me, om vooroordelen van je af te schudden, dan toch niet. Maar als les 
in de betrekkelijkheid van onze neigingen en gewoonten kan een verblijf 
in den vreemde heilzaam zijn, vooral als men er niet tegen opziet om 
lessen te leren. 

125 

in positieve zin verschilt van Europese gewoonten. Over het geheel geno-
men kan ik niet zeggen, dat mijn dagelijkse leven in Amerika belangrijk 
verschilde van dat thuis. Maar ik ben er ook niet als ontdekkingsreiziger 
naar toe gegaan. Ik wilde daar werken en terloops nog wat ervaringen 
opdoen. Voor een ontdekkingsreiziger is het goed, zich te gorden met 
Europees superioriteitsbesef. Het is voor zijn lezers geruststellend te we-
ten: zoals het klokje thuis tikt tikt het nergens. Voor menig goed woord 
over Amerika, dat in mijn reisnotities stond, heb ik een boze brief ont-
vangen, en zelfs een lofzang op de Indian Summer van New Egland 
werd mij euvel geduid, als zijnde een kritiek op het Nederlandse weer. 
Ik heb in Amerika de winter met de meeste sneeuw sinds mensenheugenis 
meegemaakt, en als ik een jaar had gewacht, had ik er nog die met de 
strengste vorst bijgekregen. Ik kan u verzekeren, dat ik van de Neder-
landse kwakkelwinter van 1961/62 evenzeer heb genoten, en dat de 
vraag, of de elfstedentocht zou doorgaan mij evenzeer heeft geboeid als 
die of ik na een sneeuwstorm in Amerika mijn auto weer op gang zou 
kunnen krijgen. 
Een Nederlander, die al jaren in Amerika zit, vertelde mij, dat hij nu 
zelfs pumpkin pie lekker vindt, het zoetelijke weeë merg van een soort 
pompoen, dat iedere Europeaan afschuw inboezemt. Hij heeft eenvoudig 
doorgezet, en de volharding is tenslotte beloond. Zover ging mijn idealis-
me, om vooroordelen van je af te schudden, dan toch niet. Maar als les 
in de betrekkelijkheid van onze neigingen en gewoonten kan een verblijf 
in den vreemde heilzaam zijn, vooral als men er niet tegen opziet om 
lessen te leren. 

125 



H. BONGER 

AFSCHEID VAN NUTTELOOS DEBAT 

In het juninummer van Rekenschap — pag. 86-89 — doet Libbe van 
der Wal een forse aanval op veel van hetgeen ik gezegd heb op de 
conferentie van T haumasia te Nijmegen. De hoofdaanval gaat over de 
wijze waarop humanisten en gelovigen met elkaar in contact treden of 
moeten treden. Zijn aanval is direct en is niet mis te verstaan en vraagt 
een duidelijk verweer, dat ik hierbij wil trachten te geven. 
Misschien is het dienstig, want men kan niet duidelijk genoeg zijn in 
een woordenstrijd, — zeker als die met argusogen wordt gevolgd —, 
vooraf te zeggen dat Van der Wal en ik waarschijnlijk niet van mening 
verschillen over de opvatting wat onder het begrip waarheid dient ver-
staan te worden. Waar of onwaar heeft betrekking op een object, is 
altijd een oordeel over een object. Een waar oordeel geeft een overeen-
stemming tussen de zaak waarover geoordeeld wordt en het oordelende 
subject. V. d. W. zegt, dat hij niet het minste bezwaar heeft tegen de 
formulering van Thomas Aquinas, die spreekt van een adaequatio rei et 
intellectus. Er is geen sprake van, zegt v. d. W. dat de gelovige deze 
waarheidsconceptie niet als juist erkent. Dat lijkt mij niet voor tegen-
spraak vatbaar, maar het verschil tussen de gelovige en de humanist 
treedt naar voren waar het gaat om de ervaringsbronnen, over de wijze 
waarop het oordeel wordt geveld. Daar waar het oordeel gegeven wordt 
over een aardse zaak, die een wetenschappelijke benadering eist zal er 
geen verschil in inzicht zijn tussen gelovige en humanist, maar als het 
object op het gebied ligt van de metafysische vragen, zal het verschil 
in opvatting aan de dag treden. Daar komt ten tonele de existentialisti-
sche waarheidsconceptie. Waarheid heeft dan betrekking op de grond 
van waaruit men leeft, op de werkelijkheid, die als een zijnssituatie moet 
worden beschouwd. Wat wordt bedoeld met het woord van Jezus: „Ik 
ben de weg, de waarheid en het leven"? Toch wel dit, dat Jezus — ik 
laat het probleem van de historiciteit van deze woorden buiten beschou-
wing — zichzelf beschouwde als degeen, die de oplossing der godsdien-
stige vraagstukken wist en zich beschouwde als de belichaamde waar-
heid in dezen. Ik meen nu, dat de diepste vragen van levensovertuiging, 
van geloof en ongeloof, existentiële vragen zijn en dat deze werkelijk-
heidsvragen zich onttrekken aan logische en experimentele toetsing, zo-
als humanisten die wensen. De gelovige ervaart het geloof in God, in 
Christus. Dat is werkelijkheid voor hem. De humanist ervaart dit geloof 
niet en een debat hierover is tot mislukking gedoemd omdat het accoord 
over de methode niet aanwezig is. 
Als v. d. W. schrijft: „Als deze afkeer van de argumentatie werkelijk 
moet worden toegeschreven aan de denkrichting van het existentialis-
me, dan kan ik het existentialisme daarvoor niet dankbaar zijn" wil dat 
waarschijnlijk zeggen, dat hij deze school verwerpt, omdat hij meent dat 
de voortgezette argumentatie wel tot overeenstemming zal kunnen lei-
den, indien men mede de grondslagen van die argumentatie daarin be-
trekt. Dan rijst echter ogenblikkelijk de vraag of daarbij de humanistische 
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dan wel de gelovige grondslagen uitgangspunt moeten zijn en hoe die 
keuze geargumenteerd moet worden. Hoe weinig vertrouwen ik heb in 
vele existentialistische hypothesen, ik deel v. d. W.'s „optimisme" in 
deze niet en ik meen dat in deze soort problemen de existentiefilosofie 
dieper graaft dan de idealistisch-rationalistische. Ik meen, dat dit als 
verweer mag gelden van de aanval en dat ik het hierbij zou kunnen 
laten, maar er zijn nog een aantal stoten in de schermwedstrijd, die ge-
pareerd moeten worden. 
Ik heb gezegd, dat voor een humanist waar is „datgene wat de toets der 
rede kan doorstaan en zo bijdraagt tot de meest adekwate voorstelling 
van de werkelijkheid'. De woorden „de toets der rede kan doorstaan en 
zo" zijn volgens v. d. W. misplaatst en wekken verwarring. Hij schrijft: 
,,Gesteld dat ik „de toets der rede" aanleg en b.v. mijzelf de vraag stel, 
of datgene, wat ik meende te weten, inderdaad voldoet aan die voor-
waarden, waaraan het moet voldoen om weten te zijn en ik kom tot de 
ontdekking, dat ik deze vraag ontkennend moet beantwoorden. Is daar-
mee dan komen vast te staan, dat de inhoud van mijn vermeende weten 
niet waar is? Natuurlijk niet: weten kan ik uitsluitend wat waar is, 
maar 1) wat ik niet weet, maar alleen maar vermoed of hoop of geloof 
of gedroomd heb, kan daarom nog wel waar zijn. En het is dus in prin-
cipe niet uitgesloten, dat een oordeel, dat aan openbaring wordt toege-
schreven waar is ...". Deze aanval gaat m.i. om een woordenkwestie. 
V. d. W. goochelt hier met het woord weten, dat dubbelzinnig is. Het 
betekent stellige overtuiging hebben omtrent iets, het betekent ook juist 
oordelen, een juist inzicht hebben. Om tegen deze dubbelzinnigheid te 
strijden, wilde ik het w.w. weten, in een wijsgerig betoog, reserveren 
voor het juiste oordeel, voor dat besef van de werkelijkheid, dat eerst 
kan plaats vinden na de redelijke toetsing van het vermoeden, het ge-
loof, de droom. Natuurlijk kan dan het vermoeden juist blijken te zijn, 
maar voordien is het woord weten, in wijsgerig-kritische zin, niet op zijn 
plaats, Ik had dus het volste recht om de toets der rede in te voeren in 
mijn humanistische waarheidsdefinitie. Dat hiermee de problemen van het 
woord niet alle zijn opgelost, is mij bekend. Hoe moet ik interpreteren het 
bekende geloofswoord: „Ik weet dat mijn Verlosser leeft"? Dat is een 
existentieel weten, dat niet redelijk getoetst kan worden. 
Voor de humanist zijn bijzondere openbaringswaarheden of geopen-
baarde waarheden geen speciale waarheden en het godsdienstige be-
grip openbaring wordt door een humanist opgevat als een menselijke 
zaak, die precies zo getoetst zou moeten kunnen worden als welke zaak 
ook. Als ik door mijn formulering de indruk heb gewekt, dat ik de open-
baring als een kenbron beschouw, alleen minder geschikt om tot waar-
heid te komen, dan heb ik mij inderdaad verkeerd uitgedrukt. Dit geef 
ik mijn opponent gaarne toe. Wel moet er nog iets aan toegevoegd wor-
den. Indien de objecten niet redelijk getoetst kunnen worden — b.v. het 
bestaan van God, het voortbestaan van de ziel — zal ook de mogelijk-
heid ontbreken om te oordelen omtrent de houdbaarheid van een derge-
lijk object. Ten aanzien van voornoemde objecten ben ik principieel 

1) Er staat in de tekst waar. Ik neem aan, dat dit een drukfout is en dat maar bedoeld 
wordt. 
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agnostisch. Ik kan alleen zeggen dat voor mij deze zaken niet een gees-
telijke werkelijkheid zijn. Een oordeel over het bestaan, in absolute zin, 
kan ik niet geven. Zo kom ik, via deze omweg, weer in de existentiële 
straat. Ik weet (een getoetste ervaring) dat talloze mensen het bestaan 
van God als persoon menen te ervaren. Die ervaring is mij vreemd en 
beide existentiële ervaringen — positief en negatief — kunnen niet ge-
toetst worden op waarheidsgehalte. 
Het woord bijdraagt tot, is misschien niet zo gelukkig gekozen. Ik be-
doelde ermee te zeggen, dat menselijke oordelen altijd een zekere mate 
van waarschijnlijkheid hebben, nooit absoluut zeker zijn. 
V. d. W. meent, dat men eerst door te blijven argumenteren — hoewel 
hij toegeeft, dat er weinig kans op overeenstemming is, zij het niet prin- 
cipieel maar feitelijk — de tegenstander als volwaardig mens respecteert. 
Hier ben ik het grondig oneens met hem. Getuigt het van minder respect 
als ik een principieel of feitelijk tot mislukking gedoemd debat niet wil 
houden? Getuigt het van meer eerbied als ik mijn tegenstander tot mijn 
waarheidsbegrip wil brengen en op hem de bewijslast leg zijn openba-
ringsopvatting mij aannemelijk te maken? Getuigt het van een gebrek 
aan respect als ik mijn tegenstander niet hinder met een debat over de 
grondslagen van onze levensovertuiging? V. d. W. meent waarschijnlijk, 
dat het motief om niet te argumenteren zoiets is als het weglopen van 
een der partners in een debat onder de verzuchting: met zulke domme 
lieden kan ik niet praten. Ik zou zeggen, dat juist het respect voor mijn 
medemens meebrengt, dat ik niet tracht hem schaakmat te zetten met 
middelen waarvan hij de deugdelijkheid ontkent. Het gesprek, waarbij 
op een respectvolle wijze de verschillende grondslagen geconfronteerd 
worden kan bijzonder nuttig zijn, omdat men, zonder elkaar in het har-
nas te jagen, open kan onderzoeken waar en in hoeverre samen verant-
woordelijkheid kan gedragen worden. Wat de invloed zal zijn is niet 
bekend, die zal pas op de lange duur merkbaar zijn. Neen, ik ben er vast 
van overtuigd, dat de verfoeilijke onverdraagzaamheid in de wereld 
meer voedsel heeft ontvangen door strikt rationalistische denkbeelden 
dan door existentieel gekleurde, als ik tracht te schetsen. Juist in de ra-
tionalisatie van niet redelijk te toetsen grondslagen ligt een der grote 
wortels van de intolerantie. De R.K. inquisitie, Calvijn's intolerantie en 
die van Robespierre, om enkele sprekende voorbeelden te geven, respec-
teren de mens niet in zijn anders-zijn. En tegen dat woord anders-zijn 
heeft v. d. W. ook ernstige bezwaren. Dit woord is opgekomen na de 
Tweede Wereldoorlog en wel uit de sfeer van het gesprek over de ver-
draagzaamheid. Existentialistisch van signatuur of niet, dat kan mij 
bitter weinig schelen, acht ik het juist een goed woord, aanzienlijk beter 
dan het ongelukkige woord andersdenkend. Niemand denkt anders dan 
welk medemens ook. Men dient de mens te respecteren in zijn anders-
zijn. 
De term suggereert, volgens v. d. W. „dat de een nu eenmaal zus en 
de ander zo getimmerd is", en hij vervolgt: „Als dat zo was, ja, dan zou 
er niets anders overblijven dan berustend te constateren: wij denken er 
zo over, maar tengevolge van een verschil in wezen moeten de anderen 
er met precies evenveel of even weinig recht heel anders over denken. 
Men kan deze opvattingen alleen naast elkaar plaatsen, voor een debat 
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is principieel geen plaats ...-. Ik zal geen tegenspraak ontmoeten als 
ik stel, dat geen twee mensen fysiek gelijk zijn. Omdat de mens een 
fysiek-psychische eenheid is, met wederzijdse beïnvloeding zijn ook geen 
twee mensen ter wereld psychisch gelijk. 
Het humanistische „dogma-  van de eenheid van het mensengeslacht 
slaat op de structuur van de fysieke en psychische gesteldheid, niet op 
de altijd aanwezige verschillen in die structuur. Als v. d .W. dit met mij 
eens is, zal hij ook willen toegeven dat de levensovertuiging, voortko-
mend uit de persoon, bij geen twee mensen gelijk zal zijn. V. d. W. zegt 
nu, dat de verschillen niet berusten op een in wezen anders zijn, maar 
op een anders geconditioneerd zijn. Ja, wat de mens in wezen is weet ik 
niet maar ik heb als mens met medemensen te maken die allen anders 
zijn dan ik. Voor mij zijn zij anders. Of die verschillen tot zijn wezen 
behoren of tot zijn wezen zijn gaan behoren, door aanleg en milieu is 
een wetenschappelijk en in dit verband voor mij academische vraag, die 
ik niet kan en ook niet behoef op te lossen. Als v. d. W.'s psyche en 
de mijne door opvoeding en erfelijkheid een fractie anders zouden zijn, 
zouden wij Christengelovigen, Boeddhisten of Mohammedanen zijn. Is 
dit een pleidooi voor een relatief waarheidsbegrip? Ik meen van niet. 
Iemand met een bepaalde geestelijke structuur, met bepaalde intellec-
tuele gaven, met een harmonie tussen affecten en intellect, levend in een 
bepaalde, in evenwicht zijnde maatschappelijke structuur en met x aan-
tal eigenschappen of combinaties van eigenschappen meer is beter geschikt 
om tot ware oordelen over de werkelijkheid te komen, zal de waarheid 
dichter benaderen dan andere mensen. En voorzover zijn oordelen veri-
fieerbaar zijn zal dit ook ingezien en erkend worden. Wat echter de 
oordelen op godsdienstig, metafysisch terrein betreft, daar zal ook de 
een de waarheid dichter benaderen dan de ander, maar wie maakt uit 
wie het meest juiste oordeel heeft en hoe toont hij dit aan. Respect voor 
het anders-zijn sluit uit dat men diens waarheid gelijkwaardig acht aan 
de eigen waarheid maar de middelen ontbreken om daarover te debatteren. 
Dat ééns de mensheid een min of meer gelijke levensovertuiging zal 
hebben — een voorspelling die door wishful thinking van gelovige- en 
niet-gelovige zijde vaak wordt gelanceerd — is voor mij een volstrekt 
open vraag. Mijn vermoeden is om ontkennend te antwoorden omdat 
— ondanks vele, grote evereenkomsten onder mensen (en dat is niet in 
tegenspraak met het door mij beweerde) de verschillen in levensover-
tuiging diepe wortels hebben. Ieder meent dat zijn waarheid algemeen 
geldend is — dat geldt zelfs voor de grootste scepticus of realist — en 
ik acht, met mijn tegenstander amicus veritas een groot vriend (soms is 
hij ook een ondragelijke figuur. Nietzsche zag hem als een oud wijf dat 
hij kwijt wilde) maar ik acht de manier waarop men zijn waarheid of 
waarheden wil verbreiden en ingang wil doen vinden het wezenlijke 
vraagstuk van onze samenleving. 
Het respect voor de ander in zijn anders-zijn begint in de godsdiensten, 
zwak nog, te groeien, in de politiek is die ver te zoeken vooralsnog, laat 
het rationalistische humanisme de Rechthaberei laten varen, in naam, niet 
van de rede, maar van de redelijkheid. 
Ik ben ervan overtuigd, dat de humanistische benadering van de vragen 
van leven en wereld een juister oordeel over de werkelijkheid mogelijk 
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maakt dan het geloof. Als ik dat niet meende, zou ik mij geen humanist 
mogen noemen, maar de gronden waarop ik dat meen, zijn voor mijn 
gelovige medemensen niet overtuigend en omdat ik geen middel bezit 
om hen van de juistheid van mijn standpunt te overtuigen mag ik met 
recht zeggen, dat wij anders zijn. Niet meer en niet minder heb ik met 
dat woord bedoeld. 
Tenslotte een verweer tegen de laatste aanval. Ik heb gezegd in de 
voordracht: „... de gelovige heeft het recht en de plicht om de moraal 
religieus te funderen, maar dit mag niet impliceren, dat humanisten po-
tentiële dieven of hedonisten zijn." Het woord plicht is er, volgens 
v. d. W. „gruwelijk naast". Deze aanval begrijp ik niet. Uit de geloofs-
overtuiging vloeit, onontkoombaar voor hem, voort dat hij de moraal 
religieus fundeert en dat is dan zijn plicht, hem opgelegd door zijn over-
tuiging. Wat in deze er „gruwelijk naast" is, vermag ik niet te besef-
fen. Dat een mens niet consekwent behoeft te zijn en dus, als gelovige, 
de moraal ook humanistisch mag funderen, vind ik eigenlijk een op-
merking, die aan de waarde en de ernst van v. d. W.'s artikel afbreuk 
doet. V. d. W. en ik zijn beiden lid van het hoofdbestuur van het H.V. 
Dat lidmaatschap geeft ons het recht de vergaderingen van het college 
bij te wonen en legt ons de plicht op om, zoveel als in ons vermogen is, 
die vergaderingen dan ook bij te wonen. In een andere betekenis is het 
woord plicht door mij niet bedoeld. 
Ik zou, ondanks de aanval van v. d. Wal, als ik een soortgelijke voor-
dracht voor een soortgelijk publiek zou moeten houden zeker de passage 
over de openbaringskenbron veranderen maar overigens zou ik het-
zelfde willen zeggen als ik gedaan heb. Moest de mij bevriende humanist 
v. d. Wal een dergelijke voordracht houden, hij zou het zeker anders 
doen, want wij zijn niet gelijk. 
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D. G. JONGMANS 

EEN NIEUWE HEMEL EN EEN NIEUWE AARDE 

In het jaar 1890 waren alle Indianen in de U.S.A. op reservaten gekazer- 
neerd, ook de prairiestammen. Hun jachtgebied was hun ontnomen en 
de bison — basis van hun bestaan — was door de blanken uitgeroeid. 
Het Indianenprobleem scheen opgelost. Hevig verontrust door de berich-
ten van de bevelhebbers over het reservaat waar de Teton. Dakota waren 
gehuisvest beval het Amerikaanse leger tot mobilisatie, omdat onder de 
Indianen een messianistische beweging was uitgebroken. 
Haar ontstaan was te danken aan een Indiaan, Wovoka geheten die in 
een visioen God in de hemel aantrof omringd door de voorouders. Zij 
hielden zich bezig met de jacht en in die hemel was het zoals op de 
prairie voor de komst van de blanken. Wovoka gewerd ook een bood-
schap: de voorouders zouden op aarde terugkeren, en het oude leven 
hersteld. Door te dansen zou die terugkeer van de voorouders bespoedigd 
kunnen worden. De Ghost Dance was geboren en al spoedig werd er op 
de reservaten gedanst, want als een lopend vuurtje verspreidde de dans 
zich over de prairie, in een korte spanne tijds overspringend van reser-
vaat op reservaat. Bij de Teton Dakota nam die Ghost Dance een bij-
zondere vorm aan. Weliswaar had Wovoka de Indianen aangeraden 
vreedzaam te leven met de blanken, zich aan te passen, de landbouw uit 
te oefenen en de kinderen naar school te sturen. 
De Teton Dakota echter, geleid door de fameuze Sitting Bull gaven aan 
de Ghost Dance, in oorsprong een leer van berusting in het onvermijde-
lijke, een geheel andere inhoud. Volgens hen was Wovoka — die zich 
zelf voor Jezus hield — een man met goddelijke vermogens die door de 
blanken was gedood, maar uit de dood was opgestaan om de blanken te 
straffen. De Indianen zouden van de blanken verlost worden door een 
natuurramp en terugkeren tot het leven van weleer, want op de groene 
prairie zou de bison in grote getale weerkeren. De Teton Dakota namen 
een vijandige houding aan. Pogingen werden in het werk gesteld om 
Sitting Bull te arresteren, gevechten braken uit en in de slag bij Wounded 
Knee lieten honderden Indianen het leven. De Ghost Dance was een 
duidelijke afwijzing van de Amerikaanse cultuur met name bij de Teton 
Dakota. Typerend is dat, toen de dans eenmaal om zich heen greep, de 
Indianen de voor hun vreemde landbouw lieten voor wat zij was; ook 
keerden zij terug tot de oude kledij, hoe moeilijk die ook te krijgen was, 
terwijl in het ritueel voor geen enkel amerikaans cultuurelement plaats 
was. 
Zulke bewegingen waarbij profeten opstaan die een paradijs op aarde 
beloven komen in Melanesië veelvuldig voor, tot vandaag de dag toe! 
Steeds weer wordt daar geprofeteerd dat binnen korte tijd een schip zal 
komen aanvaren, bemand door voorouders dan wel de mythische cultuur-
held, dat beladen is met al die goederen van de blanken — vandaar de 
term cargo — waarnaar de inheemse bevolking met verlangen uitziet. 
Wordt er naar zo'n profeet geluisterd, dan komt het soms tot wonder- 
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lijke taferelen. Bij de Vailala-razernij van 1919 vernietigden de bezetenen 
hun eigen heilige voorwerpen; het was alsof een geheimzinnige besmette-
lijke ziekte de mensen had aangeraakt, want met rollende ogen, wonder-
lijke danspassen makend, het hoofd heen en weer zwaaiend en klanken 
uitstotend liepen zij door de dorpen. Het gewone leven kwam tot stil-
stand, de mensen maakten zich op voor de nieuwe tijd. In de dorpen 
werden grote tafels geïnstalleerd, waaraan de Papoea's zich zetten, zoals 
de blanken dit gewoon waren te doen. Er werden hoge palen opgericht 
om berichten mee op te vangen, huizen gebouwd die leken op kantoren 
en naast de epidemieën van collectieve waanzin waren er ook plechtsta-
tige gebeurtenissen waarbij de Papoea's blanken imiteerden en boeken 
lazen, zelfs wanneer ze geen letter konden ontcijferen. Het wachten was 
slechts op de grote dag, dan zouden de blanken verdwijnen, de Papoea's 
zich zelf regeren en zwelgen in de europese goederen waarnaar zij zozeer 
verlangden. 

Uitzonderlijk zijn zulke bewegingen bij niet-westerse volken in genen 
dele. In Melanesië en Noordamerika hebben zij welig getierd, vandaag 
de dag worden zij nog op Nieuw Guinea gesignaleerd. In haar boek over 
de profetische bewegingen in Afrika noemt Schlosser 69 van die bewe-
gingen met name. Het voormalige Belgische Congo kende het Kimbang-
isme gericht tegen de blanke overheersing. Ook in Polynesië zijn profeten 
opgestaan, in Zuidamerika waren zij niet onbekend, terwijl ook Java niet 
verstek laat gaan. 
Typerend voor die bewegingen is dat de profeten getuigen van een pa-
radijs op aard dat op komende wegen is, een paradijs dat of een terug-
keer betekent tot de mythische oertijd, tot de goede oude tijd, dan wel 
van nieuwe gedaante is, die als zodanig een breuk met het heden en ver-
leden vormt. 
In „een nieuwe hemel en een nieuwe aarde" heeft de godsdienst-histori-
cus Sierksma niet alleen een aantal van die heilsbewegingen op uitermate 
boeiende wijze beschreven, hij heeft ook gepoogd die bewegingen te ver-
klaren, onder één gemeenschappelijke noemer te brengen. Ook hij wijst 
evenals de volkenkundigen die van de messianistische bewegingen studie 
hebben gemaakt — de laatste jaren vraagt dit onderwerp sterk de aan-
dacht — op het element van verstoring van de cultuur van de niet- wes-
terse volken, wanneer zij in de koloniale situatie nauw in contact komen 
met de westerse beschaving. Want diep hebben wij, Europeanen, inge-
grepen in de culturele en maatschappelijke verhoudingen van de niet-
westerse wereld, in het koloniale tijdperk. Zelfs wanneer bewust werd 
gepoogd die andere cultuur te beschermen, voor afbraak veilig te stellen, 
moest een Lyautey erkennen dat zijn pogingen in Marokko gefaald had-
den en dat de confrontatie van het protectoraat Marokko met Frankrijk 
onder zijn handen door tot diepgaande wijzigingen had geleid. Sommige 
ven die beschavingen zijn ten onder gegaan, anderen is de economische 
bestaansbasis ontnomen. Maar ook waar het zo'n vaart niet liep daar 
diende de beschaving van de autochtone bevolking zich aan te passen 
aan de geboden en de verboden die de koloniale overheid uitvaardigde. 
Nieuwe elementen drongen binnen wanneer de betrokkenen zich westerse 
cultuurelementen gingen verwerven. Sierksma's bijdrage tot die proble- 
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matiek is dat hij probeert duidelijk te maken wat die aanpassing aan het 
westen betekent: het verlies van innerlijke zekerheid wanneer de eisen 
van de nieuwe tijd, het verlangen naar de verwerving van westerse cul-
tuurelementen, botsen met de traditionele waarden. Dit leidt tot conflic-
ten en spanningen, tot bewuste gevoelens van angst en dit te meer naar-
mate minder perifere maar meer centraal gestelde waarden in het geding 
komen: het acculturatieproces brengt gespletenheid teweeg in de enke-
ling, het oefent een neurotiserende werking uit. Het leidt ook in het 
groepsleven tot gespletenheid, tot een splitsing in groepen van conserva-
tieven en progressieven. Ook worden spanningen opgeroepen wanneer 
de verlangens naar westerse cultuurelementen niet, dan wel onvoldoende 
bevredigd kunnen worden, en aan de behoefte tot identificatie met de 
blanke niet voldaan kan worden. 
Die spanningen zoeken zich somtijds een uitweg in een messianistische 
beweging, die Sierksma dan ook beschouwt als „een poging om de con- 
flicten, angst, begeerte, agressie en identificatie langs symbolische weg 
op te lossen". Tot nu toe, aldus Sierksma, is bij de verklaring van mes-
sianistische bewegingen te weinig aandacht op dit psychisch aspect ge- 
richt. Veel van de wonderlijke verschijnselen, op zijn sterkst in de collec-
tieve waanzin van een Vailala madness, worden duidelijk wanneer de 
neurose als verklaring wordt gehanteerd. 

Het is een boeiend werk, niet alleen door de problematiek van de reactie 
van de gekoloniseerde bevolking op het westen, maar ook door de wijze 
van behandeling. Sierksma verstaat de kunst van schrijven, hij schotelt 
zijn lezers smakelijke kost voor door van gezegden en uitspraken ruim-
schoots gebruik te maken. Hij blijft niet steken in abstracties. Hij betoogt 
indringend, schrijft op de man af en gaat zonder veel omhaal op zijn doel 
af. Eigenlijk schrijft hij niet, hij getuigt, hij schrijft de problematiek die 
hem innerlijk beroeren moet van zich af. 
Het is een race door de materie, hindernissen nemend met gemak, zijn 
medesprinters vergastend op citaten, oorspronkelijke opmerkingen en 
grapjes (heel knap). Ik houd van zulke schrijvers als ze iets te vertellen 
hebben en dat heeft Sierksma. Zij hebben visie en dat is in de weten-
schap heel belangrijk. 
En ook al komt men tot de ontdekking dat de meningen botsen, het zijn 
deze mensen die dwingen tot bezinning, tot onderzoek, tot discussie. Dat 
is hun sterkste kant. Zij leveren voor nader onderzoek voor het andere 
genre, de peuteraars. Maar onvermijdelijk komt de vraag „is dat nu wel 
zo?" en dan dient, om Sierksma op zijn wetenschappelijke merites te 
toetsen, het kille ontleedmes gebruikt. 
Een bezwaar is dat alles zo mooi klopt en ineen past, en juist dat doet 
de volkenkundige op zijn hoede zijn. Nergens blijkt dat Sierksma, en dat 
is voor volkenkundigen heel gewoon, met de bronnen heeft geworsteld. 
De verklaring voor zijn sluitend bouwwerk is — en daarin doet S. zich 
kennen als systeembouwer, misschien ondanks zich zelf als theoloog —
dat Sierksma de neiging heeft diè meningen naar voren te halen die plei- 
ten voor zijn standpunt met weglating van wat hem niet zint, en zich 
bovendien te bedienen van menig gratuite bewering als bouwelement in 
zijn betoog, dan wel als cement. 
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Sierksma schrijft alsof het niets is, over cultuurpatronen en goed geïnte-
greerde culturen, suggererend alsof die bestaan en of er objectieve maten 
zijn waaraan die integratie af te meten is. Nu moet men dat S. niet euvel 
duiden. Het was een tijd lang mode, een mode die nu gelukkig weer op 
zijn retour is, want de werkelijkheid — aldus leert veldwerk en ook cri-
tisch lezen — verdraagt zulk een versimpeling niet. Ook in de primitieve 
beschavingen schuilen inconsequenties, is er spanning tussen ideaal en 
werkelijkheid, wordt er „gesold-  om allerlei zaken maar in overeenstem-
ming te brengen met de normen enz. De werkelijkheid is niet in overeen-
stemming met S.'s zwart-wit schilderingen. Dit voor zover het bezwaren 
betreft uit de volkenkundige gezichtshoek. 

In de epiloog past Sierksma zijn verworven inzichten toe op het Christe-
lijk geloof, aldus het wonderlijke en „irrationele-  herleidend tot voor ons 
bekende verschijnselen — een methode die in de volkenkunde niet onbe-
kend is — maar waartegen gelovigen, juist wat déze vergelijking betreft 
— wel eens diep gewortelde, emotionele bezwaren zouden kunnen koes-
teren. Want zulk een vergelijking, zulk een naar voren halen van over-
eenstemmende elementen tussen het Christelijke geloof en primitieve of 
heidense messianistische bewegingen werkt nu eenmaal ontluisterend, 
hoewel over de waarheid of onwaarheid van het christelijk geloof als 
zodanig zulk een vergelijking in feite niets toe- of afdoet. Zinvol kan zulk 
een vergelijking zijn omdat zij het eigen geloof, voor zover het zijn maat-
schappelijke aspecten betreft, perspectief verleent. In het niets, buiten 
een maatschappelijke omgeving om, heeft ook het Christendom, evenmin 
als andere godsdiensten, wortel geschoten. Is zulk een vergelijking persé 
onjuist? Per slot van rekening kan niet ontkend worden dat het Christen-
dom oorspronkelijk een messianistische beweging was, waar komt het 
woord Messias anders vandaan? 
Vurig werd het einde van de wereld verwacht en de komst van Het Rijk 
Gods verbeid. Sierksma wijst dan wat het ontstaan betreft op de accultu-
ratieve koloniale situatie (Pilatus) omstreeks het begin van de jaartelling 
o.a. op het verschijnsel van de splitsing in progressieven en conservatie-
ven en de door Christus gepredikte moraal. De moeilijkheid is echter dat 
voor een doeltreffende analyse wij slechts de beschikking hebben over 
weinig, heel weinig feitenmateriaal. 
Sierksma betoogt dat ook de door Christus gepredikte moraal typisch 
messianistisch was, — de moraal van liefde en geweldloosheid — bedoeld 
voor het Rijk Gods. Toen echter dit Rijk Gods op aarde uit bleef was er 
dringend behoefte aan een meer wereldse moraal, passend op aardse ver-
houdingen. En aan die dubbele moraal, aldus Sierksma, heeft het Chris-
tendom en ook de westerse beschaving zijn gespletenheid te danken. 
Waar en hoe we ook hebben mogen ingrijpen, het christelijk geweten 
komt vroeger of later bij deze of gene om de hoek kijken. Gewelddadig 
en wreed optreden zijn zeker niet typerend voor het Westen alleen, wel 
typerend voor het Westen is dat het geweten spreekt. En deze gespleten-
heid nu brengen wij over op andere volken; wij blanken zijn in dubbele 
zin de grote onruststokers op aarde. Enerzijds door de onderwerping van 
de rest van de wereld in het koloniale tijdvak, anderzijds door de onder-
worpenen op te schepen met onze dubbele moraal. Wij hebben de gesple- 
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tenheid en de onzekerheid bevorderd en daarom aldus Sierksma is het 
westen naar zijn aard bijzonder geschikt om messianistische bewegingen 
in het leven te roepen, meer dan enige andere beschaving..  
Het is een feit dat verreweg het merendeel van de messianistische bewe-
gingen, voor zover wij die kennen, ontstaan zijn na het contact met het 
Westen. De verklaring ligt voor de hand: het is het westen dat zich ko-
loniën heeft verworven. Sierksma zou gelijk hebben wanneer elders op 
aarde nimmer zulke bewegingen zouden zijn ontstaan. Op zijn minst is 
het interessant te wijzen op de mahdistische bewegingen in de Soedan en 
de bewegingen op Noem foor (Nieuw Guinea) omstreeks het jaar 1855 
gericht tegen de sultan van Tidore. Gewezen kan ook worden op het 
ontstaan van het Christendom. 

Sierksma's boek vraagt om een principieel antwoord, wie het boek afdoet 
met detailcritiek doet de schrijver onrecht. Het is met behulp van feiten, 
niet met constructies, dat Sierksma's bouwwerk ondermijnd kan worden. 
Wanneer hij van mening is dat een messianistische beweging het gevolg 
is van sociale desintegratie en individuele neurotisering die in alle geval-
len voortkomen uit het conflict tussen twee culturen, dan behoeft men 
er slechts op te wijzen dat Cora Dubois bij haar onderzoek van de Ghost 
Dance van 1870 gebleken is, dat haar informanten die Ghost Dance niet 
een nieuw verschijnsel achtten, want in iedere generatie stond wel een 
sjamaan op die de spoedige terugkeer van de doden predikte. 
Dat betekent dat zulke ideeën werden verkondigd lang voor het tijdperk 
van de wanhoopssituatie en stellig ook al voordat de Santa Fé trail in 
gebruik werd genomen en de Indianen op de prairie pas goed met blan-
ken in aanraking kwamen. Voldoet dit voorbeeld niet, dan kan gewezen 
worden op het verslag van Berndt handelend over een cargo cult bij de 
Usurufa. Zij zochten al hun heil in een messianistische beweging nadat 
één vliegtuig was komen overvliegen en zij één blanke hadden gezien. 
Waar is hier de druk en de gespletenheid, de acculturatieve koloniale 
situatie? 
Sierksma hangt zijn constructies op aan enkele gratuite beweringen. Zo 
moeten wij voor lief nemen dat een toekomstmythe een symptoom is van 
een maatschappij die uit het evenwicht is geraakt, en dat de normale his-
torische mythe, die van de oertijd, — de dekking in de rug — een teken 
van evenwicht is. — Ook al onderbouwt S. deze these met enkele psy-
chologen, hoe weet hij dat die stelling universeel toepasbaar is, als ze al 
voor het westen opgaat? Trouwens, ik zou gaarne willen zien dat hij 
maten verschaft waaraan de evenwichtstoestand van een maatschappij 
kan worden afgemeten. Aan zulke maten ontbreekt het de volkenkunde 
vooralsnog. Te gemakkelijk hanteert Sierksma dergelijke begrippen en 
past ze toe. 
Wanneer ik Sierksma goed heb begrepen dan kunnen onze westerse 
utopieën ook herleid worden tot een maatschappij die uit zijn evenwicht 
is geraakt en die zekerheid zoekt in een toekomstideaal, al dan niet in 
gesaeculariseerde vorm. Zelf legt hij, ofschoon met enig voorbehoud het 
verband tussen het ideaal van een Godsrijk op aarde en ons verbeten 
streven naar verandering en verbetering. 
Biedt gespletenheid en neurose teweeg gebracht door het Christendom 
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daarvoor dan ook de verklaring? Maar zo ja, waarom neemt die gesple-
tenheid dan zo laat vormen aan? 

Wij leven in een tijd van dekolonialisatie. Zo men wil kan men het werk 
van Sierksma ook zien als een rekenschap en verantwoording van het 
koloniale beleid. Men kan er ook een veroordeling in zien, omdat de 
messianistische bewegingen bewijzen hoezeer wij die samenlevingen on-
der druk hebben gezet, terwijl wij meenden die volken een grote dienst 
te bewijzen, door ons ingrijpen en de pogingen om hen te verheffen. 
De messianistische bewegingen ziet de schrijver dan ook als een waar-
schuwing voor grotere conflicten in de toekomst, als een voorbode voor 
een politieke strijd om de macht. Dat is ook het geval bij énkele van die 
bewegingen, lang niet bij alle. Naar mijn mening doet men echter én aan 
de messianistische bewegingen én aan het westen onrecht door de zaken 
zo scherp en eenzijdig voor te stellen. Er blijken nl. ook andere wortels 
te zijn voor messianisme waar het westen als zodanig buiten staat. 
Nogmaals, een pittig geschreven boek, vol van problematiek en visie. Een 
boek dat nog veel pennen in beweging kan, en naar ik hoop, ook zal 
brengen. Het lokt tegenspraak uit, o.a. door Sierksma's apodictisch stel-
len, het zet aan het denken. Dat alleen al is geen geringe verdienste. Ik 
althans heb er van genoten. 
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BOEKBESPREKING 

Klaus Mehnert. De Russen; hoe men 
leeft en denkt in een rode wereld; 
verslag van dertien reizen door de 
Sowjet-Unie 1929-1959. (Ned. vert. 
van dr. G. Kuypers). Franeker, T. 
Wever, z.j. 350 pag. Prijs f 14,90. 

Een van de beste boeken, die over 
het naoorlogse Rusland zijn geschre-
ven! Tot deze conclusie zullen onge-
twijfeld reeds vele lezers zijn geko-
men, die of de Duitse uitgave („Der 
Sowjetmensch"), of één van de ver-
talingen ter hand namen. De auteur 
is een bekend Ruslandspecialist, als 
Duitser geboren in Rusland en thans 
directeur van het in Stuttgart geves-
tigde „Deutsche Gesellschaft ffir 
Osteuropakunde" en redacteur van 
het voortreffelijke tijdschrift „Ost-
europa". Naast talrijke artikelen ver-
schenen van zijn hand de boeken 
„Jugend in Sowjetrussland" (voor de 
oorlog geschreven) en het belang-
rijke werk „Asien, Moskau und wir". 
Mehnert heeft een bijdrage willen 
leveren tot een beter begrip van de 
Sowjetwerkelijkheid. Hij is geen na-
ieve Intoeristreiziger, die zich langs 
Potemkindorpen en modelkolchozen 
laat voeren. Zijn kennis van de Rus-
sische taal en zijn veelvuldige be-
zoeken aan de Sowjet-Unie maakten 
het hem mogelijk achter de scher-
men te kijken en door contacten met 
allerlei mensen zich een beeld te 
vormen van de hedendaagse Sowjet-
mens en zijn problemen. Dit beeld 
verkreeg hij niet alleen uit gesprek-
ken, maar ook uit officiële berich-
ten, uit literatuur en toneelstukken, 
bij dit alles gesteund door zijn kri-
tisch waarnemingsvermogen. „Okjek-
tiet maar niet neutraal" is deze 
waarnemer, die begrip wil wekken 
voor de Russische mens maar tege-
lijk een overtuigd aanhanger is van 
de Westerse democratische beginse-
len. „De hedendaagse Sowjet-burger 
blijkt mens te zijn. Dat is wel de 
voornaamste boodschap van dit 
boek" zegt de vertaler in zijn inlei-
ding. De Rus is geen robot geworden 
en evenmin beantwoordt hij aan het 
ideaal van de oude marxisten. Inte-
gendeel! De problemen van de Sow- 

jetburgers zijn vaak ook onze pro-
blemen. Ook de Sowjetwereld is een 
wereld in beweging. De snelle indus- 
trialisatie met de daarmede gepaard 
gaande veranderingen in de sociale 
structuur, roepen allerlei vraagstuk- 
ken op, waarmede ook wij in West-
Europa worstelen: de macht van de 
managers en de technocratie, de 
vrouwenarbeid, de huisvestingspro-
blemen, de jeugdproblemen, de 
loondifferentiatie, de afkeer van 
handenarbeid, de politieke vermoeid-
heid en het streven naar een per-
soonlijk geluk, geconcretiseerd in 
een goede baan met sociale zeker-
heid. Over al deze facetten handelen 
de verschillende hoofdstukken, die 
onder deze titels zijn gegroepeerd: 
de privé-sfeer, de goederen dezer 
wereld, niet bij brood alleen, mens 
en staat. 
Mehnert wijst op het conformisme 
van de Russen, dat zij na veertig 
jaar bolsjewisme „als een bescher-
mend pantser" (pag. 31) dragen. 
Niet alleen het communisme, maar 
meer nog het industrialisatieproces 
heeft de Rus in vergelijking met zijn 
voorvaderen gematigder en gedisci-
plineerder gemaakt. De Russen wer-
den minder door de partijfunctiona-
ris opgevoed dan door de machine, de 
tractor, het melkapparaat, de lopende 
band en de automatisering. Evenals 
in het Westen is de positie van de 
vrouw aanzienlijk veranderd. De 
vrouw heeft ook in het economisch 
leven een taak op zich genomen, haar 
aanzien in het gezin is gegroeid en 
de vader heeft zijn monopolie als 
machtsbekleder en kostwinner verlo-
ren. 
Uitvoerig schetst Mehnert de ontwik-
keling van het gezin na de revolutie. 
Aanvankelijk werd de basis van het 
gezin ernstig bedreigd door allerlei 
revolutionaire theorieen, die het ge-
zin als een ,bourgeoisinstelling be-
schouwden. Maar gaandeweg werden 
deze theorieën losgelaten en streefde 
men sedert de dertiger jaren onder 
de druk der omstandigheden weer 
naar een versteviging der gezinsban-
den. Mehnert concludeert: „Het gezin 
is dus nog springlevend in de Sowjet- 
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twijfeld reeds vele lezers zijn geko-
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talingen ter hand namen. De auteur 
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Duitser geboren in Rusland en thans 
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„Jugend in Sowjetrussland" (voor de 
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vormen van de hedendaagse Sowjet-
mens en zijn problemen. Dit beeld 
verkreeg hij niet alleen uit gesprek-
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tisch waarnemingsvermogen. „Okjek-
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van de Russen, dat zij na veertig 
jaar bolsjewisme „als een bescher-
mend pantser" (pag. 31) dragen. 
Niet alleen het communisme, maar 
meer nog het industrialisatieproces 
heeft de Rus in vergelijking met zijn 
voorvaderen gematigder en gedisci-
plineerder gemaakt. De Russen wer-
den minder door de partijfunctiona-
ris opgevoed dan door de machine, de 
tractor, het melkapparaat, de lopende 
band en de automatisering. Evenals 
in het Westen is de positie van de 
vrouw aanzienlijk veranderd. De 
vrouw heeft ook in het economisch 
leven een taak op zich genomen, haar 
aanzien in het gezin is gegroeid en 
de vader heeft zijn monopolie als 
machtsbekleder en kostwinner verlo-
ren. 
Uitvoerig schetst Mehnert de ontwik-
keling van het gezin na de revolutie. 
Aanvankelijk werd de basis van het 
gezin ernstig bedreigd door allerlei 
revolutionaire theorieën, die het ge-
zin als een 'bourgeoisinstelling be-
schouwden. Maar gaandeweg werden 
deze theorieën losgelaten en streefde 
men sedert de dertiger jaren onder 
de druk der omstandigheden weer 
naar een versteviging der gezinsban-
den. Mehnert concludeert: „Het gezin 
is dus nog springlevend in de Sowjet- 
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Unie. Het is de laatste tientallen ja-
ren wel veranderd; het is kleiner ge- 
worden, minder patriarchaal (demo- 
kratisch, zou men kunnen zeggen), 
minder religieus; ook heeft het een 
groot deel van zijn vroegere taken 
moeten afstaan aan school, beroep en 
organisatie van allerlei aard, waar- 
door het minder besloten is gewor- 
den. Tenslotte is er onmiskenbaar een 
ontwikkeling in de richting van een 
„standaardgezin"; de grote verschil- 
len, die eens bestonden tussen een 
groot-russisch boerengezin en een 
Kazachse nomadenfamilie, tussen een 
gezin van de landadel, van de stede-
lijke burgerij of van het platteland, 
verdwijnen zienderogen. Maar der-
gelijke veranderingen kan men vast-
stellen bij alle volken, die zich mo-
derniseren, industrialiseren en ver-
stedelijken en in vergelijking met 
menig Westers land maakt het Sow-
jet-gezin zelfs een stabiele indruk" 
(pag. 72). 
In „De goederen dezer wereld" ana-
lyseert Mehnert het economische en 
sociale beleid, dat er op gericht was 
door een sterke loondifferentiatie na 
1931 (geheel verschillend van de 
oorspronkelijke communistische op-
vattingen na de revolutie!) de pro-
duktie op te jagen. Van het aanvan-
kelijke streven de lonen voor de ver-
schillende beroepen zoveel mogelijk 
gelijk te schakelen is men geheel te-
ruggekomen. Door loonpremies en 
andere stimulantia heeft men de so-
ciale verschillen eerder vergroot dan 
verkleind. Mehnert merkt op: „Deze 
staat, die zich socialistisch noemt en 
beweert aan te sturen op het com-
munisme, prikkelt het egoïsme van 
zijn burgers en schept een klimaat, 
waarin het gewetenloze succestype 
eigenlijk het beste gedijt. Daarmede 
verwijdert hij zich steeds verder van 
zijn idealen. De bolsjewistische lei-
ders weten dat, ze proberen het ego-
isme van de Sowjet-burger tegen te 
gaan, maar toch mag het niet ver-
dwijnen, want het is een pilaar 
waarop zij steunen" (pag. 90). „Het 
zal in de Sowjet-Unie scherpe pro- 
testen uitlokken, maar ik zou willen 
stellen, dat de bezoeker, die op grond 
van eigen waarnemingen over een 
periode van tientallen jaren verge-
lijkingen kan maken, tot de overtui- 
ging moet komen, dat het Russische 
volk zijn burgerlijke tijdperk is bin-
nengegaan ..." (pag. 91). Had de 
ontwikkeling een ander verloop kun- 
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nen hebben? De schrijver gelooft van 
niet. Revolutionaire ideeën kunnen 
voor korte tijd tot een enorme in-
spanning leiden, maar „in normale 
tijden, in tijden, waarin het niet om 
„de laatste honderd meter" gaat, 
maar om gestage, solide dagelijkse 
arbeid, zijn de stoffelijke stimulansen 
onmisbaar" (pag. 98). 
Mehnert verheelt niet, dat één van 
de zwakheden in het Russische volks-
karakter, de vrees voor persoonlijke 
verantwoordelijkheid is. De Stalin-
terreur en de vèr doorgevoerde Plan-
economie met zijn uitgebreide bu-
reaucratie hebben deze vrees nog 
versterkt, hetgeen economisch tot 
zeer ongewenste gevolgen leidt. Zelfs 
geleerden houden zich liever bezig 
met ongevaarlijke, politiek neutrale 
onderwerpen, die niet het risico met 
zich meebrengen in conflict met de 
partij te komen. 
Mehnert signaleert een groeiende 
kloof tussen de verschillende maat-
schappelijke klassen. De afstand 
daartussen is groter dan in Amerika. 
Kunstenaars, toneelschrijvers en ro-
manciers oefenen op deze ontwikke-
ling evenwel scherpe kritiek, vaak 
tot ongenoegen van de nieuwe „heer-
sende klasse", die blijkens Djilas' 
felle aanklacht, ook in Joegoslavië 
een hechte positie heeft verworven. 
Mehnert wijst in dit verband terecht 
op de roman van Wjera Panowa „De 
jaargetijden", welke na Stalins dood 
verscheen en een pleidooi inhoudt 
voor de „vernederden en gekrenk-
ten". 
In het hoofdstuk „Niet bij brood al-
leen" behandelt de auteur de ver-
schillende aspecten van het culturele 
leven, waarbij o.m. de houding van 
de partij tegenover godsdienst en 
kunst ter sprake komen. In tegen-
stelling tot Gorky, die beweerde „de 
Russische Godzoeker" nooit gevon-
den te hebben, is Mehnert van me-
ning, dat bij de oudere generatie nog 
een sterke religiositeit is te vinden. 
De jongeren zijn opgegroeid in een 
sterk anti-religieuze sfeer, maar bij 
hen ontwaakt meer en meer het be-
sef dat het marxisme, het dialectisch 
materialisme, geen antwoord kán ge- 
ven op de diepste levensvragen. Een 
kenmerkend citaat: „Hoe ouder en 
ontwikkelder wij werden, hoe meer 
wij lazen, des te leger scheen ons het 
materialisme, dat zich tenslotte al-
leen maar manifesteert in econo-
mische opbouw" (pag. 230). 
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stedelijken en in vergelijking met 
menig Westers land maakt het Sow-
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(pag. 72). 
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lyseert Mehnert het economische en 
sociale beleid, dat er op gericht was 
door een sterke loondifferentiatie na 
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oorspronkelijke communistische op-
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duktie op te jagen. Van het aanvan-
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schillende beroepen zoveel mogelijk 
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dwijnen, want het is een pilaar 
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stellen, dat de bezoeker, die op grond 
van eigen waarnemingen over een 
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nen hebben? De schrijver gelooft van 
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voor korte tijd tot een enorme in-
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tijden, in tijden, waarin het niet om 
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maar om gestage, solide dagelijkse 
arbeid, zijn de stoffelijke stimulansen 
onmisbaar" (pag. 98). 
Mehnert verheelt niet, dat één van 
de zwakheden in het Russische volks-
karakter, de vrees voor persoonlijke 
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geleerden houden zich liever bezig 
met ongevaarlijke, politiek neutrale 
onderwerpen, die niet het risico met 
zich meebrengen in conflict met de 
partij te komen. 
Mehnert signaleert een groeiende 
kloof tussen de verschillende maat-
schappelijke klassen. De afstand 
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ling evenwel scherpe kritiek, vaak 
tot ongenoegen van de nieuwe „heer-
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op de roman van Wjera Panowa „De 
jaargetijden", welke na Stalins dood 
verscheen en een pleidooi inhoudt 
voor de „vernederden en gekrenk-
ten". 
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leen" behandelt de auteur de ver-
schillende aspecten van het culturele 
leven, waarbij o.m. de houding van 
de partij tegenover godsdienst en 
kunst ter sprake komen. In tegen-
stelling tot Gorky, die beweerde „de 
Russische Godzoeker" nooit gevon-
den te hebben, is Mehnert van me-
ning, dat bij de oudere generatie nog 
een sterke religiositeit is te vinden. 
De jongeren zijn opgegroeid in een 
sterk anti-religieuze sfeer, maar bij 
hen ontwaakt meer en meer het be-
sef dat het marxisme, het dialectisch 
materialisme, geen antwoord kán ge- 
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leen maar manifesteert in econo-
mische opbouw" (pag. 230). 



Een goede psychologische karakteris-
tiek van de Rus geeft Mehnert in zijn 
beschouwingen onder de titel „Mens 
en Staat". Ik geef hier deze uitspraak 
weer: „De Rus heeft niet alleen be- 
hoefte om smart te delen met zijn 
groep, maar ook om vreugde te de-
len met zijn groep, met of zonder 
alkohol. Deze hang naar de groep 
kan niet los gezien worden van de 
eeuwenoude gewoonten van de 
dorpsgemeenschap, de „mir" (pag. 
236). 
Is het collectivisme een natuurlijk en 
daardoor blijvend kenmerk van de 
Russische samenleving? Mehnert 
merkt op, dat de Sowjetbevolking 
sedert 1930 minder collectivistisch 
gestemd is en dat het individualisme 
is toegenomen. En hij staaft zijn be-
wering met enkele citaten uit de mo-
derne literatuur. Maar desondanks 
moet hij toch ook tot de conclusie 
komen: „Russen aanvaarden gerede-
lijk hetgeen van hogerhand over hen 
beschikt wordt. Het is een grondtrek 
van hun volkskarakter" (pag. 245). 
Hierbij rijst dan evenwel de vraag, 
wat men onder „volkskarakter" dient 
te verstaan. In ieder geval zou men 
uit de beschouwingen van Mehnert 
zelf moeten concluderen, dat dit 
„volkskarakter" geen onveranderlij-
ke grootheid is. Vaak blijkt, dat het-
geen men met het vage begrip 
„volkskarakter" aanduidt een be-
paald cultuur- en gedragspatroon 
is, dat herleid moet worden tot histo-
rische factoren. Trouwens ook Meh-
nert zegt: „In Rusland werkt nog 
steeds de van Byzantium overgeno-
men theokratische traditie na, waar-
bij staat en kerk zich verenigden on-
der de koepel ener monarchie, waar-
door de staat een religieuze wijding 
ontving. Het is deze traditie, welke 
de psychologische grondslag vormde 
voor de pretentie van de huidige 
staatsleiding, dat zij de waarheid ver-
tegenwoordigt" (pag. 248). Herhaal-
delijk wijst hij er evenwel toch ook 
op, dat men de rol, die de ideologie 
bij de Sowjetburgers speelt, niet 
moet overschatten. Zelfs stelt hij 
vast: „De neiging tot een onpolitieke 
houding en de duidelijke onverschil-
ligheid ten aanzien van politieke leu-
zen schijnen mij een bijzonder op-
vallende eigenschap van de Sowjet-
mens te zijn geworden. Men is poli-
tiek en propaganda meer dan zat. En 
dat 
vorm 

gel
dedjeugd" t voora(pag. 273). 

l de akademisch ge- 

Belangwekkend zijn ook Mehnerts 
beschouwingen over het strafrecht, 
waaruit blijkt, dat er een streven is 
naar meer rechtsbescherming voor de 
individuele burger tegenover de 
staat. Natuurlijk is er veel kritiek te 
horen in Rusland op allerlei uitwassen 
van het staatsbestel. Maar men ver-
gisse zich niet. Van een revolutio-
naire geesteshouding is geen sprake, 
veeleer van een toenemende verbur-
gerlijking. Men heeft kritiek maar 
anderzijds heeft men geen verlangen 
naar een verandering van het maat-
schappelijk bestel, die zou kunnen 
leiden tot de invoering van een vrije 
economie met zelfstandige onderne-
mers en boeren. Men heeft immers 
geen begrip van de verhoudingen on-
der een dergelijk Westers bestel. 
Hierover bestaan nog overwegend 
caricaturale voorstellingen. „De Sow-
jetburgers wensen slechts een „goede 
staat". Hoe zij de staat kunnen dwin-
gen goed te zijn, wat voor instellin- 
gen men zou moeten hebben om de 
staat te verhinderen „slecht" te wor-
den, dat weten zij niet precies. Maar 
het verlangen is er en dat zegt al 
iets" (pag. 314). 

Er zou over Mehnerts boek nog veel 
te zeggen zijn. De auteur is een ob-
jectief waarnemer, die zijn betoog 
uitvoerig met feiten en documenten 
staaft. Zijn beschouwingen geven 
hoop op een gunstiger ontwikkeling 
in de verhouding tussen Oost en West 
dan de afgelopen jaren te zien ga-
ven. Het meest hoopvol is evenwel 
Mehnerts conclusie, dat ook de Sow-
jetmens een mens is en geen robot, 
die uitsluitend handelt zoals de ideo-
logie hem voorschrijft: „Als men mij 
vraagt, wat de Sowjetmens het meest 
is: Sowjet of mens, dan antwoord ik 
zonder aarzelen: mens. Wat hem ty-
peert, is zijn groeiende verlangen 
naar welstand en persoonlijke veilig-
heid, naar een privé-sfeer die niet 
bloot staat aan inmengingen van de 
zijde van de staat — waarbij in de 
eerste plaats gedacht wordt aan het 
gezinsleven —, naar zelfstandige 
geestelijke werkzaamheid en ont-
plooiing. Dit zijn duurzame kenmer-
ken gebleken, die een waarborg vor-
men, dat hij óók geen bolsjewiek zal 
worden in de tien of vijftien jaar die 
komen". 

P. Krug. 
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Een goede psychologische karakteris-
tiek van de Rus geeft Mehnert in zijn 
beschouwingen onder de titel „Mens 
en Staat". Ik geef hier deze uitspraak 
weer: „De Rus heeft niet alleen be- 
hoefte om smart te delen met zijn 
groep, maar ook om vreugde te de-
len met zijn groep, met of zonder 
alkohol. Deze hang naar de groep 
kan niet los gezien worden van de 
eeuwenoude gewoonten van de 
dorpsgemeenschap, de „mir" (pag. 
236). 
Is het collectivisme een natuurlijk en 
daardoor blijvend kenmerk van de 
Russische samenleving? Mehnert 
merkt op, dat de Sowjetbevolking 
sedert 1930 minder collectivistisch 
gestemd is en dat het individualisme 
is toegenomen. En hij staaft zijn be-
wering met enkele citaten uit de mo-
derne literatuur. Maar desondanks 
moet hij toch ook tot de conclusie 
komen: „Russen aanvaarden gerede-
lijk hetgeen van hogerhand over hen 
beschikt wordt. Het is een grondtrek 
van hun volkskarakter" (pag. 245). 
Hierbij rijst dan evenwel de vraag, 
wat men onder „volkskarakter" dient 
te verstaan. In ieder geval zou men 
uit de beschouwingen van Mehnert 
zelf moeten concluderen, dat dit 
„volkskarakter" geen onveranderlij-
ke grootheid is. Vaak blijkt, dat het-
geen men met het vage begrip 
„volkskarakter" aanduidt een be-
paald cultuur- en gedragspatroon 
is, dat herleid moet worden tot histo-
rische factoren. Trouwens ook Meh-
nert zegt: „In Rusland werkt nog 
steeds de van Byzantium overgeno-
men theokratische traditie na, waar-
bij staat en kerk zich verenigden on-
der de koepel ener monarchie, waar-
door de staat een religieuze wijding 
ontving. Het is deze traditie, welke 
de psychologische grondslag vormde 
voor de pretentie van de huidige 
staatsleiding, dat zij de waarheid ver-
tegenwoordigt" (pag. 248). Herhaal-
delijk wijst hij er evenwel toch ook 
op, dat men de rol, die de ideologie 
bij de Sowjetburgers speelt, niet 
moet overschatten. Zelfs stelt hij 
vast: „De neiging tot een onpolitieke 
houding en de duidelijke onverschil-
ligheid ten aanzien van politieke leu-
zen schijnen mij een bijzonder op-
vallende eigenschap van de Sowjet-
mens te zijn geworden. Men is poli-
tiek en propaganda meer dan zat. En 
dat geldt vooral de akademisch ge-
vormde jeugd" (pag. 273). 
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waaruit blijkt, dat er een streven is 
naar meer rechtsbescherming voor de 
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The humanist frame. Ed. by Julian 
Huley. London, Allen. en Unwin, 1961. 
431 pag. 37 s 6 d. 

Dit is in vele opzichten een merk-
waardig boek. Sir Julian Huxley 
heeft er met de keuze van zijn mede-
werkers wel een zeer persoonlijk 
stempel op gedrukt. In de eerste 
plaats werkt de hele Huxley-familie 
mee: daar is het opstel van Sir Julian 
zelf „The humanist frame", dat het 
leitmotiv aangeeft en waaraan ook 
de titel voor het gehele werk is ont-
leend. Maar er is ook een bijdrage 
van de hand van zoon Francis „Mar-
ginal lands of the mind" en van broer 
Aldous „Htunan potentialities", waar-
mee het werk besloten wordt. In een 
voorwoord wijst Sir Julian op de 
verschillende phases in het denken 
over de evolutie: de overgang van 
het anorganische naar het biolo-
gische, van het biologische naar het 
psychosociale. Thans staan we op de 
drempel van een nieuwe overgangs-
periode van de psychosociale naar de 
doelbewuste phase van de evolutie. 
Dit op de voorgrond stellen van de 
evolutie mag ons van de 75-jarige 
Sir Julian niet verbazen; was zijn va-
der op het einde van de vorige eeuw 
niet de beroemde Prof. T. Huxley, 
tijdgenoot van Darwin, door deze in 
zijn „Descent of man" reeds in de 
aanvang geciteerd, als degeen die „in 
the opinion of most competent judges, 
has conclusively shewn that in every 
visible character man differs less 
from the higher apes, than these do 
from the lower members of the same 
order of Primates". 
Degenen door Sir Julian uitgenodigd 
het staketsel van het Humanisme 
voor ons op te trekken zijn op één na 
Britten of Amerikanen. Hun bijdra-
gen zijn niet alle even belangrijk en 
het komt toch als een gemis voor dat 
een naam als van Bertrand Russell 
hier ontbreekt. Ongetwijfeld wordt 
in dit boek het Humanisme door een 
Angelsaksische bril bekeken, maar de 
opticienszaak waaruit de bril afkom-
stig is wordt toch wel degelijk door 
de Huxley-familie gedreven. 
Het boek nu maar verder terzijde te 
leggen, zou van een grove misvatting 
getuigen. Er zijn uitmuntende bijdra-
gen onder. 
De oude optimist, Julian, acht, zoals 
we reeds zagen het stadium bereikt 
waarin we met het verworvene nu 
naar bepaalde doeleinden moeten 
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streven. De tijd van het negativisme 
is nu voorbij. Op de voorgrond stelt 
hij een opnieuw formuleren van het 
religieuze denken, waarin weten-
schap en kunst een nieuwe plaats 
zullen innemen en alle krachten 
moeten samenwerken het menselijk 
geluk te bevorderen. Hij is van oor-
deel dat het denken zover is voort-
geschreden en de wetenschap over 
zoveel middelen beschikt dat de 
mensheid bij het aanvaarden van een 
nieuw religieus besef, dat alle dog-
mata overboord heeft geworpen, in 
staat zal zijn alle moeilijkheden te 
overwinnen. De moeilijkheden: kern-
wapenen, ziekte, armoede, overbevol-
king, zijn vele. Voor hen, die doel-
bewust de evolutie van de mensheid 
willen bevorderen, zijn het evenzo-
vele obstakels om uit de weg te rui-
men. 
Sir Russell Brain werpt in zijn bij-
drage over „Body, brain, mind and 
soul" enig licht op de relatie tussen 
deze organen en meent dat vooral 
wat tot dusver als „occult" werd aan-
geduid een beter onderzoek verdient 
en wijst in dit verband op de bete-
kenis van het werk van Jung. 
C. H. Waddington, trekt in „The hu-
man animal" verbindingslijnen tussen 
de evolutie van de mens en zijn 
ethische natuur en gelooft dat wij tot 
een „super-ethisch criterium" kun-
nen geraken, waarvan de verschil-
lende ethische houdingen der volke-
ren getoetst kunnen worden. 
Bij J. Bronowski's „Science is hu-
man", Francis Williams „The demo-
cratie challenge" en Morris Ginsberg 
„A humanist view of progress" vin-
den wij veel van het voorgaande na-
der uitgewerkt, niet altijd op bevre-
digende wijze. Wij zullen de auteurs 
niet allen op de voet volgen. Een in-
teressante bijdrage is die van E. H. 
Erikson „The roots of virtue", waarin 
hij zulke deugden als hoop, wil, doel-
stelling, vaardigheid, liefde, zorg (in 
de zin van „charitas") en wijsheid 
in de menselijke natuur aan een 
analyse onderwerpt en ze in een 
schema plaatst met als basis de leef-
tijden met aan de opstaande zijden 
links de veranderende sociale hou-
dingen en rechts de toenemende in-
terpersoonlijke wederkerigheid. Hier-
aan knoopt hij een beschouwing over 
de humanistische opvoeding van de 
toekomst vast. Ook Francis Huxley 
houdt zich bezig met het occulte in 
„Marginal lands of the mind", het- 
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geen hij terug wil brengen door de 
onderliggende oorzaken, ziekte en 
onzekerheid te bestrijden. Wat Mor- 
ton M. Hunt te zeggen heeft over 
„Love in a humanist frame" kan men 
wel overslaan. Sir William Holford 
vertelt in „The shells of society" dat 
architectuur beschouwd kan worden 
als een commentaar op het sociale 
systeem, waarin zij ontstond en dat 
wisten wij ook al. Voor de toekomst 
hebben wij een beter begrip van de 
psychologische en sociale behoeften 
nodig. In Michael Tippett's bijdrage 
„Towards the condition of music" — 
op zichzelf niet oninteressant —
wordt het Humanisme op het einde 
er met de haren bijgesleept Meer 
waardering, in verband met het 
grondthema van dit boek, kan men 
opbrengen voor Stephen Spender's 
„Social purpose and the integrity of 
the artist". 
Het is misschien niet te vergeven, 
maar toch niet geheel onbegrijpelijk 
dat de beoordelaar van een dergelijk 
heterogeen samengesteld werk, zo z'n 
eigen voorkeur heeft. Zo heeft mij in 
het bijzonder een artikel van J. J. 
Reiser „The integration of know-
ledge" aangetrokken om het daarin 
behandelde onderwerp. De inhoud 
was echter wel een weinig teleur-
stellend. Het is in dit korte bestek 
niet wel mogelijk een voorstelling te 
geven van wat de schrijver allemaal 
bij elkaar haalt, resulterend in de 
formule: 
(The facts of all sciences) + (The 
complementary values for all man-
kind) = A general ideology. 
Na een „naturalistic" Humanisme 
komt er zelfs een „planetary" Hu-
manisme te voorschijn. En daarbij 
komt dan nog een „ethica" voor dit 
nieuwe Humanisme, die het volle ge-
wicht legt op intelligentie, tegenover 
een onintelligente moraal die blinde 
gehoorzaamheid vraagt voor absolute 
bevelen „van boven". 's Mensen be-
stemming houdt ook de verplichting 
in om zo intelligent en goed onder-
richt te zijn als zijn biologische er-
felijkheid en sociale omgeving toe-
laat. Tenslotte nog de verplichtingen, 
die een „planetaire democratie" zal 
opleggen. Voor het dilemma „vrij-
heid versus orde" is één oplossing: 
het midden van de weg kiezen. „Och, 
dat gij warm waart of koud, maar nu 
gij lauw zijt ..." denkt de beoorde-
laar met iemand, die eens „van bo-
ven af" sprak. 

P. Meredith „Frame of humanist 
communication" staat meer met bei-
de benen op de grond. De taak van 
pers, radio en televisie is bijzonder 
belangrijk en deze communicatiemid- 
delen in dienst van het Humanisti- 
sche toekomstconcept te stellen valt 
te prijzen. Ook Lionel Elvin over- 
drijft niet in zijn opstel „An educa- 
tion for humanity". Vooral op het 
gebied van opvoeding en onderwijs 
kan ontzaglijk veel bereikt worden 
door de pedagoog, die de juiste aan-
voeling heeft van de nieuwe tijd en 
de mogelijkheden die een Humanis-
tische visie voor de toekomst van de 
mensheid biedt. Ook Michael Young's 
bijdrage over „Sociology and public 
policy" staat op een hoog standpunt. 
De beoefening van de sociologie in 
Humanistische zin staat eigenlijk nog 
maar in de kinderschoenen en men 
kan van harte instemmen met de 
slotzinnen van zijn betoog — na een 
schrandere analyse van de huidige 
situatie — „Eventually man should 
be able to choose not just the house 
and the hospital but the society 
which will make possible human 
fulfilment on a higher level than 
ever before. He should be able to 
choose his social destiny, instead of 
accepting it". 
Robin Maris heeft de moeilijke op-
gave geaccepteerd iets over „Huma-
nist economics" te schrijven. Zijn 
standpunt staat dicht bij dat door de 
P.v.d.A. hier te lande ingenomen. Een 
zeker dirigisme en een radicale ver-
andering van de wettelijke en sociale 
basis van de naamloze vennootschap-
pen lijkt hem noodzakelijk toe. 
Sudhir Sen — de enige niet Angel-
sakser, die echter als Indiër in 1906 
geboren toch een Britse opvoeding 
genoten heeft en thans werkzaam is 
bij de Ver. Naties schrijft over „New 
Horizons for underdeveloped peo-
ples". Het artikel van Harry Kalven 
en Hans Leisel over „Law, science 
and humanism" is om meer dan één 
reden zeker de moeite van het lezen 
waard. Het zou ons te ver voeren 
hierop dieper in te gaan. Voor Bar-
bara Wootton's bijdrage „Humanism 
and social pathology" geldt dit even-
eens. „The new medicine and its 
responsibilities" van Sir Robert Platt 
heeft ook zijn waarde, al was het ar-
tikel in een tijdschrift beter tot zijn 
recht gekomen dan in dit boek. 
Genoemd moeten nog worden van E. 
M. Nicholson „The place of conser- 
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vation", een bijzonder interessante 
bijdrage over de verhouding mens-
natuur en H. J. Muller's „The human 
feature", wellicht een van de beste 
opstellen uit deze heterogene bundel, 
geheel in de geest van de samenstel-
ler. 
Aldous Huxley tenslotte meent in 
„Human potentialities" met het na-
tionalisme te moeten afrekenen,  

waarbij hij zich wel op een zeer hoog 
ethisch standpunt stelt. Dit houdt 
dan ook het gevaar in dat men, zelfs 
met de schrijver van harte instem-
mend, zich toch afvraagt of zijn wen-
sen meer zullen zijn dan „vrome 
wensen", d.w.z. voorlopig onbereik-
baar. 

W. 

UIT DE TIJDSCHRIFTEN 

Op de schrijftafel van Uw kroniek-
schrijver zijn enkele artikelen blijven 
liggen die dateren uit 1960. II hebt 
terecht reden hem te verwijten dat 
wat in de herfst van 1960 is uitge-
sproken, anderhalf jaar later in het 
voorjaar van 1962 iets van zijn oor-
spronkelijkheid, zijn frisheid verlo-
ren heeft. En toch ... men zou er een 
filosofie over tijd en actualiteit aan 
kunnen verbinden, die tenminste 
weer een halve pagina in beslag zou 
nemen, om U te overtuigen — of te 
pogen U te overtuigen — dat, wat in 
1960 gebeurde even belangrijk voor 
ons is als wat wij door middel van 
ons allerlaatste avondblad, ons aller-
laatste radiocommentaar of onze al-
lerlaatste televisie-uitzending te zien 
of te horen krijgen. Maar, eerlijk ge-
zegd, brave lezer en lieve lezeres, U 
zou zich toch niet op een kwartaal-
blad abonneren als IJ dat niet al lang 
geweten had ... 
Waartoe wij nu al die tijd geen ge-
legenheid zagen om in deze kolom-
men op te nemen — zeggen wij nu 
maar, veroorzaakt door gebrek aan 
ruimte, is iets, dat ons althans gedu-
rende die anderhalf jaar niet met 
rust gelaten heeft — een paar arti-
kelen in het Algemeen Handelsblad 
(20-10-'60 en 12-11-'60) onder de ti-
tel „Het gesprek in Kopenhagen". 
Het gaat over het congres van de 
„Fondation de la Culture", dat in dat 
jaar in Kopenhagen gehouden is en 
waarin onze Prins Bernhard een niet 
onbelangrijke rol gespeeld heeft. 
Nu we hier in dit verband Prins 
Bernhard op de voorgrond moeten 
stellen, is het wel goed dat wij ons 
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er van bewust zijn dat — in verband 
met cultuur en humanisme — Europa 
slecht vier prinsen bezit, die hun 
naam en hun positie aan deze zaken 
hebben verbonden. Dat zijn Prins 
Philip, hertog van Edinburgh, de 
graaf van Parijs en pretendent voor 
de Franse kroon, „Dr." Otto Habs-
burg en Prins Bernhard der Neder-
landen. Van de hertog van Edinburgh 
kan men eigenlijk slechts dit consta-
teren dat hij alles doet om de popu-
lariteit van de Britse Kroon te ver-
sterken en dan ook tracht daarvoor 
aanhang te winnen onder die krin-
gen van de Britse bevolking, die zich 
bewust zijn een culturele erfenis van 
Europees weten en kunnen te moeten 
conserveren en over te dragen aan 
een jonger geslacht. De graaf van 
Parijs — evenals Otto van Habsburg 
goed katholiek — is in dit opzicht een 
veel geheimzinniger figuur. De in-
vloed van „Monseigneur" op het 
Franse culturele leven in bepaalde 
kringen schijnt echter nog minder te 
mogen worden onderschat dan zijn 
betekenis voor de Franse politiek. 
Veel van wat voor de Gaulle als „de 
glorie van Frankrijk" (en daar speelt 
de Franse cultuur geen geringe rol 
in) wordt bezongen en naar wij cy-
nisch geneigd zijn „opgehemeld" te 
noemen schijnt te worden ingefluis-
terd door deze man op de achter-
grond, die, ongekroond, meer koning 
is in Frankrijk dan de buitenwereld 
blijkt te vermoeden. Voor de lezers 
van „Rekenschap" is Otto van Habs-
burg, de zoon van de laatste keizer 
en koning van de Oostenrijks-Hon-
gaarse monarchie wellicht de minst 
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W. 

UIT DE TIJDSCHRIFTEN 
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sympathieke, verstard in zijn dromen 
van een middel-europees Katholiek 
imperium. Toch speelt in zijn ideeën-
wereld de sociale rechtvaardigheid 
en de federatieve samenhang der vol-
ken in Midden-Europa een centrale 
rol en weet hij heel goed dat het feo-
dalisme in de revolutie van 1918 
voorgoed verslagen is. 
Hoe geheel anders is de positie die 
Prins Bernhard inneemt. Hij is er 
zich van bewust niet méér te zijn dan 
de prins-gemaal in een betrekkelijk 
klein koninkrijk. Ziet méér ook dan 
iemand, die als prins gemakkelijk 
toegang heeft tot verschillende krin-
gen, die voor anderen gesloten blij-
ven, die hem in zijn uitzonderlijke 
positie echter gaarne zullen aanho-
ren, ook al omdat hij niet dom is en 
de kunst verstaat personen uit ver-
schillende, elkaar soms bestrijdende 
milieus, te activeren voor die ene 
zaak: de culturele en economische 
eenheid van Europa. In dit licht moet 
men deze Kopenhaagse conferentie 
van 1960 zien: de foto van Prins 
Bernhard in gesprek met de oude 
Niels Bohr en andere geleerden. Zo 
moet men zijn gehele culturele acti- 
viteit beschouwen, bij het uitreiken 
van de Karel de Grote-Prijs van de 
stad Aken, bij zijn onderscheiding 
van Romano Guarnieri, welke men 
dezer dagen in de couranten heeft 
kunnen volgen. 

Het personalistische tijdschrift „Bran-
ding" is ter ziele. Men kan dat rond-
uit als een gemis beschouwen. Bla-
dert men nog in zo'n nummer van 
het laatste jaar over „welvaart" of 
over „de jeugd" dan begrijpt men 
nog eens hoe noodzakelijk het is in 
dit door „zuilen" gespleten land, dat 
ergens een forum bestaat, waar de 
katholiek, de protestant en de huma-
nist elkaar ontmoeten kunnen, dood-
gewoon als mensen om in een per-
soonlijke beleving tezamen tot de 
ontdekking te komen dat het „elkaar 
Verstaan" een goed van de eerste 
orde is. Dit elkander trachten te be-
grijpen, in een sfeer van oprechte 
menselijkheid is het „fort" van dit 
tijdschrift geweest. „Personalisme" is 
door velen niet altijd goed begrepen 
geweest. Men zocht er iets katholieks 
in. De katholieke opvatting van per-
sonalisme, door zich aan anderen te 
geven te streven naar zelfvolmaking 
is slechts één facet van deze stroming. 
De protestant of de humanist heeft  

er zijn eigen interpretatie voor. Het 
zich open stellen voor de medemens 
blijft de hoofdzaak. 

In de „Deutsche Rundschau" van ok- 
tober 1961 schrijft Joachim H. Knoll 
onder de titel „Konservatives Krisen- 
bewusstsein am Ende der Weimarer 
Republik" over Edgar Julius Jung, 
een van de profeten van de rechter- 
zijde van het Duitse geestesleven. 
Een thans volkomen vergeten figuur, 
maar waard om naar voren gebracht 
te worden als één van die persoon- 
lijkheden, die hoezeer zij zelf vijan-
dig tegenover het nationaal-socialis- 
me stonden, er toe hebben bijgedra-
gen het klimaat te scheppen waarin 
dit kon gedijen. 
„Man sollte es ohne Sentimentalitt 
aussprechen, dass mit Edgar Julius 
Jung und seinem Weggefëhrten der 
Konservatismus als Ideologie endet" 
schrijft de auteur van het artikel 
toch niet geheel zonder weemoed. 
Jung was eens een adviseur van von 
Papen en heeft in de jaren '30 zeer 
actief tegen de Nazi's geageerd. Van 
1932 dateert zijn schriftuur „Die 
Herrschaft der Minderwertigen", 
waarmee hij zijn conservatief protest 
en conservatieve postulaten in het 
debat wierp, aldus Knoll, die eraan 
toevoegt dat hij zich daarbij meer 
een heldere analyst dan een realis-
tische hervormer betoonde. 
Jung droomt wel degelijk van een 
Derde Rijk. De invloed van Oswald 
Spengler, Ortega y Gasset en Wal-
ther Rathenau op hem en zijn geest-
verwanten was aanzienlijk. Men had 
de hierarchische waarden uit de Kei-
zertijd moeten opgeven en kon dit 
eigenlijk niet. Tegenover de massa zich 
als geestelijke elite te weer te stellen 
was wel het minste waartoe men zich 
verplicht gevoelde. Vandaar ook bij 
iemand als Jung bestrijding van de 
massale beweging, van de „horden" of 
die nu van links of van rechts kwa-
men. Zij kwamen in ieder geval uit 
de onderwereld. Jung gaat te keer 
tegen het „ideaal van het lange en 
luie leven" dat iedere strijd uit de 
weg gaat. Hij was oud-konservatief 
en leefde in de moderne tijd vanuit 
een romantische en mystieke ideeën-
wereld. Liberalisme en socialisme be-
hoorden voor hem eveneens tot het 
minderwaardige. De standenstaat, 
dat was wel iets en in zijn rassen-
vooroordeel nadert hij de nazi's ge-
vaarlijk dicht ofschoon hij de Joden, 
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voor zover zij Duits voelden als deel 
van het Duitse ras beschouwde. Het 
zoeken naar God — in het Oosten —
de mystiek van de Russen had zijn 
grote belangstelling en stelde hij te-
genover het Westerse rationalisme 
dat het individualisme met zijn pri-
vé-moraal en verwereldlijking had 
veroorzaakt. Hoge ethische idealen en 
een diep geloofsleven zullen de po-
litieke (duitse) mens van de toe-
komst moeten bezielen. 
Dit alles doet ons als volkomen „pas-
sé" aan. Maar in de twintiger en der-
tiger jaren, behoorde de geesteswe-
reld van Jung, tot de bolwerken te-
gen de massificerende technocrati-
sche partijstromingen, waarbij de 
meest radicale en demagogische ele-
menten het Duitse volk hadden mee-
gesleept. Anderzijds is het begrijpe-
lijk hoe gemakkelijk het de demago-
gen vallen moest hun slachtoffers te 
vinden in de kringen van deze „eli-
tes", waar men mystiek met politiek 
en een zekere afgeslotenheid van het 
gewone volk als krachten aanvaard-
de, die het Duitse rijk naar een be-
tere toekomst zouden leiden. 
Men verdenkt Knoll ervan dat hij 
een zekere sympathie voor Jung 
heeft, waarbij te bedenken valt wat 
deze laatste ook in de Deutsche 
Rundschau geschreven heeft, dat hij 
von Papen's Marburger „Oppositions-
rede" (1934) zoal niet zelf geschre-
ven heeft, dan wel sterk beïnvloed 
en hij tenslotte als een van de eerste 
slachtoffers van het nazi-regime ge-
vallen is. Knoll ziet ook zelf wel in  

Jung niet meer dan een randfiguur, 
hij pleit echter voor hem „weil hier 
eine geistige Kraft und vor allem 
eine moralische Potenz der Ungunst 
der historischen Stunde zum Opfer 
fiel, weil die Realpolitik, die Ideeen-
politik unbarmherzig beiseite schob 
und beherrschend war — ein Unter-
legener niet nur aus eigenem Ver-
schulden". 
Als gevolg van de uitkomst van de 
2e wereldoorlog en de liquidatie van 
het nazi-regime, zijn wij eraan ge-
wend geraakt, de tijd die aan dit re-
gime voorafging minder critisch te 
bekijken: Spengler, Moeller van den 
Broeck, Othmar Spann, het zijn voor 
ons namen geworden van duivelbe-
zweerders of nog liever van tove-
naarsleerlingen, die niet wisten wat 
zij ontketenden. In dit opzicht heeft 
Jung zijn bescheiden steentje bijge-
dragen. 

Uit hetzelfde nummer willen wij nog 
vermelden een artikel van Helmut 
Lindemann „Bildungspolitik als Vor-
aussetzung politischer Bildung" 
waarin de schrijver de partijen in 
Bonn voorhoudt dat zij zich niet kun-
nen en mogen onttrekken aan de 
vraagstukken van een politieke op-
voeding van de jeugd. Men kan in 
deze bewerking van een rede bij het 
aanvaarden van een leeropdracht 
wederom het kenmerkende verschil 
tussen het Nederlandse en het Duitse 
geestesleven bespeuren. De „Deutsche 
Rundschau" is een leerzaam tijd-
schrift. 

W. 
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