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J. P. MAZURE 

DE REDE IN DE HUMANISTISCHE 
LEVENSBESCHOUWING 

Plaats en betekenis 

De termen „rede-  en „redelijk.' treft men in humanistische beschouwin-
gen over mens en leven veelvuldig aan. Ook de beginselverklaring van 
het Humanistisch Verbond stelt als één van de eisen, waaraan een huma-
nist behoort te voldoen zijn „bereidheid zich redelijk te verantwoorden". 
In de beginselverklaring, die van 1946 tot 1954 heeft gegolden werd —
iets meer absoluut en iets meer ambitieus — gesproken van de „toets der 
rede", waaraan de humanistische opvattingen dienen te voldoen. 
Men kan zeggen, dat de humanistische beginselverklaring twee mense-
lijke eigenschappen naar voren schuift: de rede en het waardebesef, die 
zich wel enigszins dekken met wat men in een wat verouderd aandoende 
terminologie zou noemen de eigenschappen van hoofd en hart. Daarbij 
treft het, dat bij discussies met andersdenkenden de humanist ten aan-
zien van deze twee eigenschappen een verschillende strategische positie 
inneemt. Bij het waardebesef is hij in het defensief en tracht hij aan te 
tonen dat de voorsprong, die godsdienstige mensen menen te ontlenen 
aan goddelijke voorschriften en heilige richtlijnen slechts schijn is, om-
dat deze toch door het menselijke waardebesef worden gekeurd en aan-
vaard. Maar bij de rede is het humanisme in het offensief; zonder aan 
andere levensbeschouwingen redelijkheid te ontzeggen, hebben vele hu-
manisten stilzwijgend of uitgesproken de opvatting, dat zij in hun bereid-
heid tot redelijke verantwoording, in hun streven om te voldoen aan de 
toets der rede verder gaan — of tenminste verder kunnen en moeten 
gaan — dan aanhangers van een levensovertuiging, waarin een bijzondere 
openbaring wordt aanvaard. 
Het zal derhalve nauwelijks op tegenspraak stuiten als men stelt, dat de 
aan de term „rede-  verbonden begrippen een belangrijke plaats innemen 
in de humanistische levensovertuiging. Dit schept voor de humanisten een 
zekere verantwoordelijkheid voor een goed en zuiver gebruik van de 
woorden „rede-  of „redelijk" en voor een zo scherp mogelijk preciseren 
van wat men ermee wil uitdrukken. 

Vaagheid van de term en noodzaak van precisering 

Deze taak is niet eenvoudig, want een woord als „rede-  draagt als het 
ware van nature een belangrijke mate van vaagheid met zich mee. Trou-
wens alle woorden hebben iets van een dergelijke vaagheid. Het minst 
lijden daaraan de kunsttermen, die in de verschillende wetenschappen 
slechts in één, strikt omschreven betekenis worden gebruikt. Ook voor 
termen die iets zicht- en tastbaars uitdrukken is deze vaagheid beperkt; 
wat een stoel is, wordt ons door het spraakgebruik in onze omgeving 
goed duidelijk gemaakt, al komt het ook dan nog voor, dat een bepaald 

meubelstuk door de één als stoel, door de ander als kruk wordt aangeduid. 

Maar  bij een woord als rede — en hetzelfde geldt voor andere abstracte 



termen als: geloof, liefde, recht, vrijheid, persoonlijkheid — is het aan-
voelen van wat wel en niet onder deze term wordt gerekend heel wat 
moeilijker. Als verschillende personen — en zelfs één ersoon op ver-
schillende tijden — een dergelijke term uitspreken, zullenp 

 hun gedachte-inhouden, de betekenis die zij aan de term verbinden, verschillend zijn. 
Een definitie, die alles zou omvatten, waarop het woord kan slaan, en 
alles zou uitsluiten, waarvoor dit niet geldt, is onmogelijk. Een woord is 
nu eenmaal niet gelijk te stellen aan een etiket, dat wordt gehangen aan 
een pakje met bekende inhoud, zodat men na kennismakin
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toestand juist weergegeven. Maar dan blijft toch gelden, dat de tegen-
strijdigheden, die tussen vier vooraanstaande humanisten inzake het be-
grip rede blijken te bestaan, een vermoeden in het nadeel van de huma-
nistische levensovertuiging scheppen, een vermoeden, dat het humanisme 
niet weet, waar het over gaat, als het in zijn beginselverklaring de term 
redelijk gebruikt. 
In elk geval blijft voor de Nederlandse humanisten de uitdaging gelden 
om te preciseren wat zij met rede en redelijk bedoelen, om aan te tonen, 
dat zij het in alles waar het op aankomt eens zijn als zij de eis van „rede-
lijke verantwoording" stellen. 
Dit artikel beoogt, daartoe een bijdrage te leveren. 

Rede en verstand 

Gaat men na, welke overeenkomsten en verschillen bestaan tussen de 
begripsomschrijvingen van in het bijzonder ten Have, Daan en van der 
Wal, dan raken deze nauw aan de verhouding van rede en verstand. 
Daan acht deze begrippen identiek, hij spreekt uitdrukkelijk uit, dat „voor 
de splitsing van de begrippen „verstand" en „rede" ... geen genoegzame 
grond (is) gevonden". Voor ten Have en v. d. Wal is daarentegen het 
begrip „rede" uitgebreider dan het verstand. 
Op dit verschil wordt straks ingegaan; thans is het zaak, vast te stellen, 
dat geen van de genoemde schrijvers — stellig ook Blackham niet — het 
verstand buiten het begrip „rede" wil laten. Bij anderen dan humanisten 
komt dit wel eens voor. Zo construeert Hegel zelfs een tegenstelling tus-
sen rede en verstand, welke tegenstelling voor een niet-Hegelaar moeilijk 
te vatten is, doch die erop lijkt neer te komen, dat iemand, die tot dezelf-
de conclusies komt als Hegel zelf, daarmee blijkt geeft, zich te laten 
leiden door de rede — wat lofwaardig is —, terwijl ieder, die tot andere 
resultaten komt, slechts zijn verstand heeft gebruikt — en daarmee aan-
toont, dat hij onder de maat blijft (wie zich dit laatste aantrekt, kan zich 
er wellicht mee troosten, dat Bergson verstand en rede gezamenlijk als 
he lagere beschouwt, waartegenover de intuïtie het hogere voorstelt). 
Binnen humanistische kring echter kan men er van uitgaan dat het ver-
stand op zijn minst een belangrijk en integrerend deel vormt van wat wij 
als „rede" aanduiden. Als wij „verstand" voorlopig omschreven als het 
menselijk vermogen om op grond van gegevens algemeen geldige gevolg-
trekkingen te maken, (die dus geldigheid bezitten onafhankelijk van de 
persoon, die ze trekt), moet de „redelijke verantwoording", die de begin-
selverklaring stelt, zeker het gebruik van het verstand insluiten. 
Gezien deze belangrijke plaats van het begrip „verstand" in de begrips-
omschrijving van rede is het goed — alvorens in te gaan op de vraag, of 
rede nog iets meer dan verstand betekent — enkele aspecten van het ver-
stand en vooral van het gebruik van het verstand wat nader te beschou-
wen. 

Verstand en causaliteit 

De geldige gevolgtrekkingen, die de mens met zijn verstand op grond 
van beschikbare gegevens maakt, kunnen strikt formeel zijn, doch meestal 
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zal het gaan om conclusies uit en inzake feitelijke gebeurtenissen. Derge-
lijke conclusies zijn slechts mogelijk omdat de wereld waarin wij leven 
een zekere regelmaat vertoont. Deze wordt aangeduid als causaliteit. 
Meermalen wordt als synoniem van causaliteit gebruikt „de wet van oor-
zaak en gevolg", welke wet wordt beschouwd in te houden, dat alles wat 
geschiedt een oorzaak heeft. Het nagaan en opsporen van deze oorzaken 
wordt dan gezien als een taak van het verstand en vooral van het ge-
systematiseerde gebruik van het verstand, dat men als wetenschaps-
beoefening aanduidt. 
Het is eigenaardig, dat de wetenschap de wet van oorzaak en gevolg in 
déze vorm niet kent. Aan het wetenschappelijk vorsen ligt niet de over-
tuiging ten grondslag, dat elk verschijnsel een bepaalde oorzaak heeft, 
maar een meer verfijnde vorm van causaliteit. Deze houdt in, dat een zo 
volledig mogelijke kennis van de toestand van de wereld op één bepaald 
ogenblik ons in beginsel in staat stelt om de toestanden op latere tijden 
met een redelijke nauwkeurigheid te voorspellen. De oorzaak van een 
gebeurtenis is dus het gehele verleden. (de complicatie van deze uitspraak, 
die de relativiteitstheorie meebrengt en de beperking ervan, die de 
quantum-mechanica nodig maakt, kunnen voor het gestelde doel buiten 
beschouwing blijven). 
Dat desondanks ook thans nog de „wet van oorzaak en gevolg.' als een 
benadering van het begrip causaliteit kan dienst doen, hangt samen met 
de omstandigheid, dat de wereld waarin wij leven zodanig van structuur 
is, dat men daarin kan opmerken „causale lijnen". Hieronder worden ver-
staan reeksen gebeurtenissen, die in eerste instantie kunnen worden be-
grepen en uit elkaar worden ofgeleid zonder rekening te houden met de 
rest van het wereldgebeuren. 
Een voorbeeld hiervan op het gebied van de mechanica is, dat men de 
beweging van de aarde om de zon bijna volledig kan beschrijven door 
alleen te letten op deze beide hemellichamen. De overige planeten ver-
oorzaken slechts geringe afwijkingen en de rest van het heelal kan men 
normaal volledig verwaarlozen. Dit is te danken aan het feit, dat hemel-
lichamen elkaar aantrekken met een kracht, die omgekeerd evenredig is 
met het kwadraat van de afstand. Het is logisch niet onmogelijk en dus in 
beginsel denkbaar, dat de gravitatie aan andere wetten zou gehoorzamen, 
b.v. dat de aantrekking tussen twee lichamen onafhankelijk van hun 
afstand zou zijn. De causaliteit zou daarbij blijven gelden, maar „causale 
lijnen" zouden op het terrein der mechanica niet bestaan, omdat elke 
beweging onder duidelijke invloed zou staan van alle lichamen in het heel-
al. Het is ook duidelijk, dat in dat geval het ontdekken van de gravitatie-
wet heel veel moeilijker zou zijn geweest. 
Dat onze wereld deze causale lijnen vertoont is voor de ontwikkeling van 
het doelgericht handelen van levende wezens en voor de ontplooiing van 
het menselijk verstand van niet te onderschatten betekenis geweest. Zon-
der deze eigenschap zou de causale samenhang zo ingewikkeld en onover-
zichtelijk zijn geweest, dat het de vraag lijkt of een op een — zij het pri-
mitief — inzicht in deze causaliteit berustende geest in de strijd om het 
bestaan voldoende voordeel zou hebben opgeleverd om tot verdere ont-
wikkeling ervan te leiden. Als Bertrand Russell in zijn „Human know-
ledge" de mogelijkheden en grenzen van het menselijk kenvermogen na-
gaat, is één van zijn conclusies, dat de aanwezigheid van causale lijnen 
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binnen het algemene causale netwerk een noodzakelijke voorwaarde is 
voor het verwerven van werkelijke kennis. 
Zolang men zich bezighoudt met één causale lijn, met één reeks uit elkaar 
verklaarbare gebeurtenissen, is de „wet van oorzaak en gevolg" de voor 
de hand liggende vorm, waarin de causaliteit zich aan het menselijk — en 
ook reeds aan het dierlijk — verstand openbaart. In de evolutie van het 
leven op aarde heeft het verstand zich ontwikkeld als het vermogen om 
deze causale lijnen te onderscheiden, de regelmaat erin op te merken en 
er voor eigen doelstellingen rekening mee te houden. 
Reeds in het pre-wetenschappelijke stadium is de mens zich bewust, dat 
de causale lijnen niet elk op zichzelf staan, dat de gebruikelijke regelmaat 
wordt verstoord wanneer verschillende causale lijnen elkaar snijden of 
zich vervlechten. Men spreekt dan van „een samenloop van omstandig-
heden" of van de „toevalligheid", die de verwachting verstoorde. Deze 
vervlechtingen komen te weinig veelvuldig voor dan dat de evolutie een 
premie kan stellen op het rekening houden ermee. Maar als de menselijke 
geest is gevormd en zich los van de biologische evolutie gaat ontwikkelen, 
groeit het vermogen om verder te kijken dan de causale lijn, die onze 
directe aandacht trekt, om steeds meer mogelijke vervlechtingen in de be-
schouwingen te betrekken. 

Theoretisch en practisch gebruik van het verstand 

Bij de vraag hoe de aanwezigheid èn de beperkte geldigheid van causale 
lijnen het gebruik van het verstand beïnvloeden, is het goed, onderscheid 
te maken tussen het theoretisch en het practisch gebruik van het ver-
stand. 
Tot het theoretisch gebruik zal men rekenen alle gebruik dat op het ver-
leden is gericht; daarnaast het op de toekomst gerichte gebruik (b.v. 
voorspellen), waarbij geen sprake is van een beïnvloeden van de gang van 
zaken, en voorts elk studie van algemeen of abstract karakter. Weten-
schapsbeoefening is een karakteristiek voorbeeld hiervan, doch elk be-
langeloos nagaan van samenhangen, van hoe oppervlakkige aard ook, valt 
eronder. 
Het practisch gebruik is het gebruik van het verstand zoals dit zich in de 
evolutie van het leven heeft gevormd: als directe voorbereiding van het 
handelen, als het overwegen en kiezen van de middelen om de momentele 
doelstellingen  van de mens te bereiken. Voor het dier is dit het enige ge-
bruik; en voor de mens blijft dit practische gebruik een dagelijkse nood-
zaak, of het er om gaat, op de vlotste wijze in het piekuur door het stads-
verkeer te geraken dan wel om zijn inzichten in een overleg door te 
zetten. 

Bij het theoretisch gebruik van het verstand zal men er dikwijls naar 
streven, een zuivere causale lijn te kunnen volgen. Het wetenschappelijk 
experiment is er veelal op uit, storende factoren — d.w.z. vervlechting 
met andere causale lijnen — buiten te sluiten. Het bestuderen van ver-
schijnselen, die zich minder lenen voor proefondervindelijke benadering 
leidt dikwijls tot het verzamelen van een groot aantal waarnemingen van 
een zelfde hoofdverschijnsel, teneinde door middelen de storende ver-
schijnselen te elimineren en een a.h.w. kunstmatige causale lijn over te 
houden. 
Dikwijls echter kan men hierbij niet blijven. Bij het wetenschappelijk 
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voorspellen van verschijnselen — b.v. het weer — streeft men er naar, 
geleidelijk meer bepalende factoren in de voorspelling te betrekken, zodat   

niet alleen rekening houdt met de meest naar voren tredende causale 
men
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van „rede", die door de drie humanisten Daan, ten Have, en v. d. Wal 
worden gegeven, vooral hierop neerkomt, dat de vraag, of het begrip rede 
méér omvat dan het verstand door de eerste ontkennend, door de twee 
anderen bevestigend wordt beantwoord. 
Daan vestigt zijn antwoord op een uitvoerige beschouwing van wat zich in 
de menselijke geest kan afspelen, van de verschillende processen, die men 
daarbij kan onderscheiden en van de namen, die men eraan geeft. Een 
zodanige uitbreiding van het begrip „rede", dat dit ongeveer samenvalt 
met het begrip „geest" wijst hij met klem af. Rede moet een aspect van 
de geest aangeven, dat in een zekere tegenstelling staat tot de irrationele 
processen in de geest. Ook gaat Daan na, wat men eventueel aan „ver-
stand-  zou moeten toevoegen om tot het begrip „rede" te komen. Als 
zodanig worden genoemd: fantasie, intuïtie, gevoel. Daan betoogt, dat 
het verstand zonder toevoeging van een zekere mate van fantasie, van 
intuïtie en van gevoel in het geheel niet zou kunnen functioneren. Een 
bruikbaar begrip „verstand" moet deze ingrediënten insluiten en wordt 
dan gelijkwaardig aan „rede". 
Ten Have en v. d. Wal daarentegen achten de rede omvattender dan 
het verstand. Van der Wal omschrijft de rede als „ons oordeels- en keur-
vermogen". Oordeelsvermogen is een goede omschrijving van het ver-
stand, en bij keurvermogen spreekt v. d. Wal in hoofdzaak over het zede-
lijk keuren. Ten Have gaat nog iets verder en rekent tot de rede, naast 
het onderscheiden van waar en onwaar (de taak van het verstand) ook 
het onderscheiden van goed en kwaad en het scheppen van ideële waar-
den als gerechtigheid en schoonheid. Op de eventuele ondergeschikte ver-
schillen tussen ten Have en v. d. Wal zal slechts terloops worden inge-
gaan; alle aandacht zal worden gegeven aan het onderscheid tussen hun 
gezamenlijk inzicht en dat van Daan, met de bedoeling om hierbij tot een 
synthese te komen. 
De vraag rijst, aan welke criteria een dergelijk verschil kan worden ge-
toetst. Niemand immers kan aan een filosoof het recht ontzeggen de 
term „rede-  te gebruiken zoals hij verkiest; de enige eis, die aan hem 
wordt gesteld is dat hij in zijn gebruik konsekwent is. Wijkt zijn beteke-
nis sterk af van het spraakgebruik, dan zal hij moeilijk te volgen zijn, 
maar hoe groot hij dit bezwaar schat, moet hij zelf weten. 
Maar voor een groep als het Humanistisch Verbond ligt dit anders. Het 
wil tot een brede massa spreken en dus moet zijn taal aansluiten bij het 
normale spraakgebruik. De vaagheid van dit spraakgebruik — in dit geval 
ten aanzien van de term „rede" — maakt precisering noodzakelijk, maar 
men is in deze precisering niet vrij. 
Men kan zeggen, dat in alle gevallen waarin een term (als b.v. „rede-) 
terecht wordt gebruikt, de begrippen, die men ermee wil uitdrukken wel-
iswaar kunnen verschillen, maar dat zij toch iets gemeenschappelijks zul-
len hebben. Er is een kern, die door vrijwel iedere gebruiker van de term 
wordt beschouwd als behorende tot hetgeen hij met de term wil uitdruk-
ken. Doch iedere gebruiker zal met de term méér willen uitdrukken dan 
alleen het kernbegrip en deze uitbreidingen gaan in verschillende richtin-
gen, zodat het totale gebied, ingenomen door de begrippen die weleens 
door enige gebruiker van de term mede worden bedoeld, zeer omvang-
rijk is. 
Bij het preciseren van een term voor een doel als b.v. de beginselverkla- 
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ring van het Humanistisch Verbond komt het er op aan, dat deze preci-
sering in elk geval insluit wat hiervoor als kern is aangeduid en niet komt 
buiten het bovenbedoelde totale gebied. Binnen deze grenzen bestaat een 
zekere vrijheid, waarbij het geen betoog behoeft, dat de voorkeur zal uit-
gaan naar een precisering, die het zinrijke van de humanistische beginsel-
verklaring duidelijk laat uitkomen. 
Hiervan uitgaande, bedoelt het volgende gronden aan te voeren voor de 
onderstaande drie stellingen. 

A. De begripsomschrijving van Daan is te nauw en komt daardoor in 
strijd met het algemeen aanvaarde gebruik van het woord „redelijk". 

B. De begripsomschrijving van v. d. Wal en ten Have is te ruim; botst 
daardoor ook met het spraakgebruik, maar heeft bovendien het be-
zwaar dat de termen, „rede" en „redelijk" minder bruikbaar worden 
ter kenschetsing van de humanistische levensovertuiging. 

C. Het is mogelijk, een begripsomschrijving voor „rede" te geven, die 
niet botst tegen het algemene spraakgebruik en er zelfs goed bij 
aansluit; waarmee de zin van de humanistische beginselverklaring goed 
naar voren komt en die beantwoordt aan wat zowel Daan als ten 
Have en v. d. Wal in hun begripsomschrijving willen neerleggen. 

ad A. Rede is meer dan verstand 

Het zelfstandig naamwoord „rede" komt vrijwel uitsluitend voor in theo-
retische betogen, doch wordt in de dagelijkse omgangstaal zelden ge-
bruikt. Dit ligt anders voor het bijvoeglijk naamwoord „redelijk". Men 
verwijt elkaar „Doe niet zo onredelijk" en zegt van iemand „Hij is een 
echt redelijk mens". Ieder, die de Nederlandse taal beheerst, weet dat 
deze uitspraken duidelijk iets anders uitdrukken dan wanneer wordt ge-
zegd „Doe niet zo onverstandig" of „Hij is een echt verstandig mens". 
Redelijk en verstandig zijn zonder twijfel twee verschillende eigenschap-
pen, en dat valt moeilijk te rijmen indien rede en verstand dezelfde be-
gripsinhoud hebben — zoals Daan stelt. 
Wanneer men zich afvraagt, waar het verschil tussen redelijk en ver-
standig in de bovengenoemde voorbeelden op neerkomt, blijkt, dat „ver-
standig" volledig in overeenstemming met de hiervoor gegeven begrips-
omschrijving van „verstand" wordt gebruikt; de „verstandige mens" heeft 
het vermogen om de zich voordoende situaties juist te beoordelen en 
daaruit op betrouwbare wijze de gunstigste gedragslijn af te leiden, ter-
wijl men „onverstandig" handelen verwijt aan iemand, die daarin te kort 
schiet. Deze kwalificaties kunnen worden gebruikt ook als de beoordeelde 
handelingen geen enkel ander mens raken; op grond van de wijze, waar-
op iemand een ongewone en ingewikkelde moeilijkheid aanpakt kan men 
de conclusie trekken dat hij verstandig of onverstandig handelt. In een 
dergelijk geval zal niemand de kwalificatie „redelijk-  of „onredelijk" toe-
passen. 
"Redelijk" en „onredelijk" in de hiervoor geciteerde uitspraken hebben 
duidelijk te maken met de verhouding tussen de beoordeelde persoon en 
zijn medemensen. Iemand wordt „onredelijk" handelen verweten als hij 
bij het nastreven van een doel door het stellen van hoge en niet noodza-
kelijke eisen zijn omgeving nodeloze last veroorzaakt, en „een redelijk 
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mens" zegt men van iemand, die weliswaar op verstandige wijze tracht 
zijn doelstellingen te bereiken, doch die daarbij ook begrip toont voor en 
rekening houdt met de belangen van anderen. 
De woorden „verstandig" en „redelijk" zijn dus geen synoniemen. Om de 
kwalificatie „redelijk" te verdienen, is de kwalificatie „verstandig" welis-
waar een noodzakelijke voorwaarde (wie dom handelt, verbeurt daarmee 
de beoordeling „redelijk"), maar niet een voldoende voorwaarde. Er moet 
iets bijkomen en dat „iets-  heeft te maken met een juiste, van goede wil 
getuigende houding jegens medemensen. Een opvatting, volgens welke 
de woorden „verstand" en „rede-  wel synoniem zouden zijn, is daarom 
gewild en ongewenst. Aansluiting bij het levende spraakgebruik wordt 
slechts verkregen, indien de begripsomschrijving van „rede" meer omvat 
dan die van „verstand" en indien dit meerdere samenhangt met de hou-
ding jegens de medemensen. 

ad B. Rede omvat niet het zedelijk keurvermogen 

Daar de houding jegens de medemensen het belangrijkste of enige object 
is van de ethiek of zedeleer, lijkt de onder A bereikte conclusie een beves-
tiging van wat v. d. Wal aangeeft als hij met het verstand ook het zede-
lijk keurvermogen onder het begrip „rede-  wil brengen. Maar ook tegen 
deze opvatting zijn ernstige bezwaren aan te voeren. 
In de eerste plaats kan men zich afvragen waarom v. d. Wal — als hij 
aangeeft naast het oordeelsvermogen ook het keurvermogen tot de rede 
te rekenen — in zijn uitwerking ervan alleen spreekt over het zedelijk 
keurvermogen, zonder motieven voor deze beperking aan te geven. Ten 
Have spreekt zich hierover duidelijk uit en brengt ook het aesthetisch 
keurvermogen onder de rede. Maar door deze uitbreiding komen de be-
zwaren ook duidelijker naar voren. Het doet nu willekeurig aan, wan-
neer het keuren op andere (lager-bij-de grondse) eigenschappen, dat tot 
uiting komt als men iets „lekker" of prettig" vindt, niet eveneens tot de 
rede wordt gerekend. Maar zwaarder weegt, dat de strijdigheid met het 
algemene spraakgebruik opvallend wordt. 
Iemand, die in aesthetisch keurvermogen duidelijk tekort schiet, voor wie 
het onderscheid tussen mooi en lelijk nauwelijks bestaat en die noch voor 
natuurschoon, noch voor kunst waardering heeft, zo iemand noemen we 
ongevoelig, prozaïsch; wellicht ook lomp, bekrompen of boers, maar we 
zullen hem om deze reden niet „onredelijk" noemen. De kwalificatie 
„redelijk-  duidt dus niet op het bezit van een aesthetisch keurvermogen en 
dan is het beter, dit keurvermogen ook niet een onderdeel van het begrip 
„rede" te doen zijn. 
Doch hetzelfde geldt bij nader inzien ook voor het zedelijk keurvermogen. 
Hij, bij wie dit vermogen schromelijk te kort schiet, hij, die noch bij zich-
zelf, noch bij zijn medemensen andere drijfveren aanvaardt dan het direc-
te eigenbelang; hij, wiens instelling jegens zijn medemensen onverschillig 
of zelfs vijandig is, hem noemen we slecht, hard, wreed, wellicht geweten-
loos of sadistisch, maar we noemen hem niet „onredelijk". 
Het gebruik van het andere, van „rede-  afgeleide bijvoegelijk naam-
woord „redeloos" (een overtreffende trap van onredelijk) bevestigt dit. 
Van een mens, die verstandelijk defect is (idioot of imbeciel) kan men 
zeggen, dat hij zich als een redeloos wezen gedraagt. Maar dat zeggen 
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we niet van iemand, die sterk zedelijk defect is; hem duiden we aan als 
onmenselijk of monsterachtig, maar niet als redeloos. 
De conclusie moet luiden, dat blijkens het levende spraakgebruik er geen 
sprake van is, dat het begrip rede in enigszins gelijke verhouding zou zijn 
opgebouwd uit verstand en zedelijkheid. Het gebruik van de woorden 
redelijk, onredelijk en redeloos wijst uit dat het begrip „rede" veel dichter 
staat bij het begrip „verstand" dan bij het begrip „zedelijkheid". Hoe 
deze conclusie te rijmen valt met wat onder A is gevonden: daarop wordt 
hieronder teruggekomen. Voorlopig volgt uit A en B gezamenlijk, dat wel-
iswaar verstand en rede niet identiek zijn en dat het verschil wijst in de 
richting van de ethiek, maar dat de in die richting afgelegde afstand 
slechts beperkt is. 

Naast deze argumenten ontleend aan het algemene spraakgebruik  nog 
dit. Het is voor ons als humanisten ook niet gewenst om de begripsom-
schrijving van rede in de richting van de zedelijkheid uit te rekken, ten-
minste niet als we het — met onze beginselverklaring — op prijs stellen 
om de termen „redelijk-  en „rede" als typische — zij het allerminst exclu-
sieve — humanistische termen te gebruiken. Als wij bij de vergelijking 
van de humanistische levensovertuiging met de traditionele godsdiensten 
willen verdedigen, dat in het humanisme de „bereidheid zich redelijk te 
verantwoorden" beter tot zijn recht kan komen, staat de zedelijkheid  hier 
volledig buiten. Het Humanistisch Verbond denkt er niet aan, de gods-
dienst te verwijten dat zij te kort schiet in het ernstig nemen van de ethi-
sche eisen of te stellen dat humanisten een zedelijke voorsprong zouden 
hebben of behoren te hebben. 
Wat de aangehaalde zinsnede uit de beginselverklaring wil uitdrukken is 
dat het humanisme, evenals andere levensbeschouwingen zonder openba-
ring, dogma's of andere uitspraken die absolute geldigheid bezitten, de 
„redelijke verantwoording" volledig tot zijn recht kan doen komen, omdat 
het geen levensbeschouwelijke grenzen stelt aan het vragende en onder-
zoekende verstand. 

ad C. Onredelijk als strijdig met de algemene levenshouding 

Bij de poging om de schijnbare tegenspraak tussen de onder A en B be-
reikte conclusies op te heffen, om begrijpelijk te maken dat de kwalifica-
ties „redelijk" en „onredelijk" iets te maken hebben met de houding 
jegens de medemensen, zonder dat de zedelijkheid onder de rede valt, is 
het goed te denken aan wat hiervoor is gezegd over causale lijnen en 
over het practisch gebruik van het verstand. Het verstand heeft zich pri-
mair ontwikkeld als het vermogen om causale lijnen te volgen en eerst 
het menselijk brein heeft geleerd om in toenemende mate rekening te 
houden met de vervlechtingen tussen verschillende causale lijnen, die in 
het gebeuren in wereld en maatschappij optreden. Bij het practisch ge-
bruik van het verstand is van bijzonder belang de vervlechting, die  kan 
optreden als een daad die het verstand ons aanwijst als doeltreffend 
middel om een door onze wil gesteld doel te bereiken, bovendien andere 
gevolgen heeft, die nadelig zijn voor medemensen. 
Het verwijt „onredelijk" slaat klaarblijkelijk vaak op gevallen, waarin de 
betrokkene zich door dit nadeel voor anderen niet van het kiezen van het 
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voor zijn  doel doeltreffende middel laat afbrengen. De man, die het hui-
selijk geluk van de zijnen offert aan zijn streven naar een eervolle car-
rière; de bedrijfsleider, die terwille van de efficiëntie van het bedrijf met 
geen enkele persoonlijke omstandigheid van zijn ondergeschikten reke-
ning wil houden; de tiener, die door zeuren en mopperen zijn zin weet 
door te zetten; — dit zijn drie voorbeelden waarbij de kwalificatie „on-
redelijk" dikwijls wordt gebruikt. 
De drie genoemde voorbeelden kunnen worden gebruikt ter argumenta-
tie, dat „onredelijk" een zedelijke beoordeling insluit. Want in al deze 
voorbeelden overtreedt de betrokkene een grondregel van de ethiek. Los 
van de vraag of we deze grondregel aanduiden als objectiviteits-beginsel,  
dan wel als „bemin Uw naaste als Uzelf" of als „wat gij niet wilt dat U 
geschiedt, doe dat ook aan een ander niet", indien bij het kwalificeren als 
„onredelijk" het onvoldoende rekening houden met anderen in het ge-
ding wordt gebracht, lijkt de ethiek maatgevend te zijn. 
Maar deze indruk wordt gelogenstraft als gevallen worden beschouwd,  
waarbij in sterker mate onethisch wordt gehandeld. Naast de drie ge-
geven voorbeelden worden hier drie contra-voorbeelden gegeven: de man, 
die moedwillig zijn vrouw het leven zuur maakt; de baas, die geniet van 
zijn vermogen om ondergeschikten zijn macht te laten voelen en de vol-
ledig van het ouderlijk huis en gezag losgeslagen jongen. Niemand zal 
dan meer zeggen, dat de betrokkenen onredelijk zijn of dat zij onredelijk 
handelen. 
Men kan een ogenblik denken, dat „onredelijk" alleen wordt gezegd bij 
kleine overtredingen van de zedewet. Maar enerzijds zou dat wel erg 

moeilijk maken om aan te geven, wat „rede" precies aan ethiek inhoudt,  

en anderzijds zou dit toch ook in strijd komen met het spraakgebruik. 

Want indien iemand de drie contra-voorbeelden wil vergoelijken en ze 
als kleine overtredingen van de zedewet voorstellen, dan zal hij eufemis-
tisch spreken van onaardig, onvriendelijk, onafhankelijk, maar de term 
onredelijk zal hij ook dan niet toepassen (tenzij bewust in afwijking van 
de betekenis). 
Een steekhoudend verschil tussen de voorbeelden en de contravoorbeel-

den is, dat het nadeel voor de omgeving bij de eerstgenoemde is een on-
gewild gevolg van het middel, dat op grond van een andere causale lijn 
was gekozen. In het algemeen stellen de personen uit de voorbeelden een 
goede verhouding tot hun medemensen op prijs, in tegenstelling tot de 
personen uit de contravoorbeelden, voor wie dit niet geldt. Met een 
terminologie, die v. d. Wal gebruikt in zijn „Problemen van de zedelijke 
waardering" kan men stellen, dat een competent beoordelaar de zedelijke 
gezindheid van de personen uit de contravoorbeelden ongunstig zal be-
oordelen, terwijl hij van de personen in de voorbeelden zal zeggen, dat 
hun beschreven handelwijze beneden het peil van hun zedelijke gezind-
heid blijft. Met een „behaviouristische" terminologie kan men het als 
volgt uitdrukken: de handelingen in de contravoorbeelden passen bij het 
algemene gedragspatroon, de algemene levenshouding van de betrokkene; 
in de eerstgenoemde voorbeelden is er een tegenstelling tussen het alge-
meen gedragspatroon  en het beschreven effect. 
Als voorlopige  conclusie — die bij een uitvoeriger nagaan van het spraak-
gebruik wordt bevestigd — kan worden gesteld, dat .,onredelijk", toege-
past op menselijk handelen, uitdrukt dat de handeling wordt afgekeurd, 
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maar bovendien dat de handeling niet past in de algemene levenshouding 
van hem, tot wie het verwijt wordt gericht. In de kwalificatie „onredelijk" 
ligt een rationeel beroep op de betrokkene, dat niet ligt opgesloten in een 
strikt zedelijke beoordeling (zoals slecht, gemeen, egoïstisch). Men zegt 
als het ware tegen hem: „gebruik je verstand volledi 

g, den niet aeen aan wat in de door jou gewilde causale lijn ligt, maar denk na overll ali e 
gevolgen van de handelingen, dan zal je zelf tot de conclusie komen, dat 
je die gevolgen niet wilt en dus de daad nalaten". 

Rede als in het levenspatroon geïntegreerd verstand 

De samenhang, die is gevonden tussen de kwalificatie 
„onredelijk' en het niet rekening houden met de vervlechting an causale lijnen, moet de 

gedachte opkomen, of het verschil tussen redeven verstand wellicht aldus 
kan worden aangegeven, dat verstand is het vermogen om een causale lijn 
te volgen en rede het vermogen om acht te slaan op de optredend
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bewust te worden en de momentele doelstellingen in verhouding tot het 
totaal van wensen en verlangens te relativeren. Hier komt toch een ander 
geestelijk vermogen dan het verstand aan te pas en daarom is er aanlei-
ding om de combinatie, die in zo'n geval het optimale middel doet vinden, 
met een bijzondere term aan te duiden: rede. 
Men komt langs deze weg tot een aanduiding van het begrip rede, die 
ongeveer als volgt zou luiden: rede is verstand, maar ten aanzien van het 
practisch gebruik slechts voorzover het verstand is geïntegreerd in het 
totale levenspatroon van de betrokkene; Anders uitgedrukt: slechts voor 
zover de door het verstand aangegeven middelen zijn getoetst aan de 
levensovertuiging of passen bij de levenshouding van de betrokken per-
soon. 

Toetsing van het verkregen resultaat 

De gegeven begripsaanduiding sluit goed aan bij het levende spraakge-
bruik, zoals dit vooral tot uiting komt in het gebruik van de woorden 
-redelijk" en „onredelijk-. Omdat de levenshouding van verreweg de 
meeste mensen zodanig is, dat goede verhoudingen met medemensen op 
prijs worden gesteld, is het begrijpelijk dat „redelijk-  en „onredelijk" 
vooral worden gebruikt om aan te geven of bij het practisch gebruik van 
het verstand, dus bij het doelbewust handelen al of niet in voldoende 
mate rekening is gehouden met de medemens. Op grond van deze om-
schrijving is ook begrijpelijk, dat waar de levenshouding geen of te wei- 
nig medemenselijkheid insluit, waar het levenspatroon egoïstisch is, men 
de kwalificatie „onredelijk-  niet gebruikt. Hoe zeer men de zelfzuchtige 
handelingen mag afkeuren, voor een verwijt, dat zij niet in het levenspa- 
troon passen is dan geen aanleiding. Zij maakt ook begrijpelijk dat men 
bij het theoretisch gebruik van het verstand de kwalificaties „redelijk-  en 
„onredelijk-  normaal niet toepast. 
De gegeven omschrijving komt tegemoet aan wat Daan (waarschijnlijk) 
wilde bereiken toen hij „verstand-  en „rede-  gelijkstelde. Was dit niet 
een reactie tegen de helaas te vaak aan de dag tredende neiging om het 
verstand en zijn belangrijke taak in dit leven te kleineren? Indien verschil 
tussen rede en verstand wordt gemaakt, betekent dit vrijwel steeds het 
aanwijzen van het verstand als een „lagere-  vorm van oordeelsvermogen 
en deze neiging wijst Daan op (naar dezerzijds oordeel) overtuigende 
wijze af op grond van zijn analyse van wat het gebruik van het verstand 
moet inhouden. Maar het thans ingevoerde verschil tussen „verstand-  en 

„rede-  staat buiten de wijze van functionneren van het verstand. Het is 
gebaseerd op het feit, dat bij het practisch gebruik van het verstand dit 
altijd en onvermijdelijk in dienst staat van een doelstelling, waarvoor het 
de middelen moet aangeven en zoekt het verschil er in, dat bij redelijk 
gebruik van het verstand deze doelstelling wijder is dan bij een gebruik, 

dat niet als „rede" kan worden aangeduid. 
Ook het inzicht van v. d. Wal dat de rede een zedelijk aspect heeft, komt 
in de voorgestelde begripsaanduiding tot gelding; weliswaar niet als lo-
gisch uitvloeisel van deze aanduiding, maar op grond van het feitelijk ge-
geven, dat de levensovertuiging en het levenspatroon van de overgrote 
meerderheid der mensen belangrijke zedelijke aspecten vertoont. Deze 
middellijke introductie van het ethische element in de rede sluit ook beter 
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aan op de humanistische beginselverklaring, waar het zedelijk keurver-
mogen reeds het volle pond krijgt in de uitspraak dat „een waardebesef,  

dat onafhankelijk is van persoonlijke willekeur, wezenlijk is voor de mens". 
Het zou niet pleiten voor de systematiek van de beginselverklaring als dit 
zedelijk keurvermogen, na in het eerste punt als 

„waardebesef" te zijn omschreven, in het tweede punt opnieuw direct, zij het in symbiose met 
het verstand, in de eis van „redelijke verantwoording" was neergelegd. 
Slechts de door ten Have weergegeven opvatting, dat „rede" ook het aesthetisch keurvermogen 

 zou omvatten, komt in de ontwikkelde begrips-
bepaling niet tot uiting, en wel omdat, zoals hiervoor is gebleken, het ge-
bruik van de woorden redelijk en onredelijk met de genoemde opvatting 
duidelijk in strijd is. Hierbij verdient het aantekening, dat het ontbreken 
van elke verwijzing naar de betekenis, die het aesthetisch aspect voor de mens heeft, wel als een tekortkomi 

	
van de humanistische beginselver- klaring valt te beschouwen. In dato 

 pzicht gaf de oorspronkelf ke be in-selverklaring meer doordat zij het humanisme onder meer baiseerdegdop 
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LIBBE VAN DER WAL 

SI CONDEN BI MALCANDER NIET COHEN 

In deze tweede 1 ) bespreking van de reeks lezingen ,•Modern niet-gods-
dienstig humanisme'', uitgegeven op initiatief van de Nijmeegse facul- 
teitsvereniging Thaumasia, kan ik kort zijn over de bijdragen, die gele-
verd zijn van protestantse zijde. Prof. van Stempvoort vleit zich weliswaar 
in de laatste zin van zijn essay „Het humanistisch aspect der Christologie 
„met de hoop, dat dit vruchtbare discussiestof is voor Reformatie, Rome 
en modern humanisme" — dit moet althans wat het moderne humanisme 
betreft een illusie blijven. Wanneer wij lezen „er bestaat onzes inziens 
geen antithese tussen het „nieuwe-  humanistische accent dat de moderne 
christologie gaat plaatsen, en de oude bekende accenten: die van het 
messiaanse, koninklijke, priesterlijke, profetische en goddelijke", dan is 
het duidelijk, dat dit humanistisch accent met het niet-godsdienstige hu-
manisme niets te maken heeft. Misschien is aan Van Stempvoort niet 
voldoende duidelijk gemaakt, wat er eigenlijk van hem verwacht werd, in 
elk geval is dit theologische artikel, over de waarde waarvan ik niet kan 
oordelen, in deze bundel volkomen misplaatst. 
Prof. Banning geeft een helder en boeiend overzicht van de historische 
„Achtergronden van het Nederlands Humanisme-, maar komt eigenlijk 
niet toe aan een poging de waarde ervan te bepalen. Na het gekarakte-
riseerd te hebben als „vooral een poging om positief te antwoorden op 
nihilisme en barbarisme" stelt Banning zich ten slotte de vraag, of hij 
veel vertrouwen heeft in deze poging, in de positief gestelde uitgangs-
punten. „Op grond van mijn eigen levensbeschouwing is mijn vertrou-
wen in de rede sterk getemperd, is mijn mensbeeld bepaald minder opti-
mistisch, en kom ik met de levensproblemen niet klaar zonder de evange-
lische liefde in al haar dimensies". Ik zou nog wel graag van Banning 
willen horen, waardoor dan de slechts zwak vertrouwde rede vervangen 
zou kunnen worden, en of en hoe hij mèt „de evangelische liefde in al 
haar dimensies" — ik vrees dat de draagwijdte van deze term mij ont-
gaat — wèl klaar komt met de levensproblemen. Maar helaas Banning 
houdt op, juist als het spannend begint te worden. 
Verreweg het belangwekkendst is de uitvoerige bijdrage van Prof. Schil-
lebeeckx „De betekenis van het niet-godsdienstige humanisme voor het 
hedendaagse katholicisme-. Wie van deze „confrontatie van het gelovig-
zijn met het niet-godsdienstige humanisme" kennis neemt, blijft wellicht 
zitten — zo is het mij althans vergaan — met het wat triestige gevoel dat 
mij de titel van dit opstel deed kiezen: ach nee, alle goede bedoelingen 
van weerskanten ten spijt, „het water is veel te diep". Hier heeft een 
zonder twijfel zeer intelligente katholiek met grote belangstelling, zij het 
„bezorgde belangstelling", voor het humanisme, zich in dat humanisme 
ernstig verdiept om het desondanks op een essentieel punt — niet te be-
grijpen. En omgekeerd, wanneer een humanist, wiens belangstelling vol-
doende geprikkeld is, een eerlijke poging doet het betoog van Schille- 

1) De eerste, die uitgroeide tot een discussie met Dr. Bonger verscheen in de negende 
jaargang van Rekenschap, pag. 86. 
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beeckx te volgen en na te denken, dan moet hij op zijn beurt bekennen 
tegenover deze gedachtengang te staan misschien met onverstand, in elk 
geval met onbegrip. 
Het programma van de volgende uiteenzetting is hiermee gegeven: ik zal 
eerst aantonen, in hoeverre de katholiek het humanisme niet begrepen 
heeft, daarna wat de humanist in de katholiek onbegrijpelijk vindt. 
„Aan de basis van het humanisme van het Verbond ligt" volgens Schille-
beeckx „het naar katholieke zienswijze valse dilemma „God OF mens-,2  ) 
en elders 3) legt hij bloot „het eigenlijke motief van het niet-theïstische 
humanisme: nl. er valt te kiezen tussen God of de mens. Kiest men voor 
God, dan wordt de menselijkheid aangetast; kiest men voor de mens, 
dan wordt de godswerkelijkheid aangetast". En naar aanleiding van een 
uitspraak van Van Praag, die in de persoonlijke verantwoordelijkheid 
juist het grote verschil ziet met christenen en katholieken, en dan op-
merkt dat naar zijn gevoel de persoonlijke verantwoordelijkheid en der-
halve het specifiek-menselijke „gerelativeerd-  wordt door het openba-
ringsgeloof geeft Schillebeeckx dit commentaar: „Ik meen dat wij hier 
staan voor het wellicht gesluierde maar allesbeheersende motief van het 
niet-theïstische humanisme zoals wij dit nu in verschillende landen zien 
ontstaan: nl. de eigenlijke reden waarom men hetzij God loochent hetzij 
zich onwetend verklaart omtrent het bestaan van een persoonlijke God, 
ligt in het feit dat men het bestaan van God als een concurrentie ziet 
voor ons mens zijn." 4). 
Aan deze herhaalde beweringen over het dilemma God of mens als het 
eigenlijke motief van het humanisme liggen twee fouten ten grondslag: 
in de eerste plaats vertoont zich hier weer het al eerder door mij gesig-
naleerde en bestreden voluntarisme, 5 ) dat ook voelbaar was in uitlatin-
gen van Bonger en van Praag, de opvatting dus, dat de mens kan kiezen, 
anders gezegd dat het van zijn wil afhangt, wat hij gelooft of waarvan 
hij overtuigd is. Dit voluntarisme komt ook even om de hoek kijken, als 
Schillebeeckx het humanisme een dappere levensovertuiging noemt. Het 
compliment dat vrees ik ook door sommige humanisten zal worden aan-
vaard, lijkt mij misplaatst. Het kan onder bepaalde omstandigheden dap-
per zijn van zijn levensovertuiging openlijk blijk te geven, het kan ook 
dapper zijn zich ondanks een uiterst sombere, geen enkel uitzicht bieden-
de levensovertuiging in het leven staande te houden, maar het hebben van 
welke levensovertuiging dan ook is iets waaraan je „niets kunt doen", en 
kan dan ook niet beschouwd worden als een symptoom van dapperheid. 
Men zal hier allicht de tegenwerping maken, dat iemand zich toch heel 
wel kan afschermen voor argumenten die de eigen overtuiging zouden 
kunnen aantasten of weerleggen, en deze mogelijkheid moet worden toe-
gegeven, maar wat dan van de wil afhankelijk is, dat is niet de echte 
overtuiging zelf, maar datgene, waaromtrent men zichzelf en anderen 
tracht wijs te maken, dat men er van overtuigd is. 
De voorstelling als zou de humanist gestaan hebben voor zo iets als dit 
dilemma: ik kan aan Gods bestaan geloven en ik kan ook Gods bestaan 

2) pag.  79.  
3) pag. 78. 
4) pag.  77.  
5) Rek. 9, pag. 88/89 en 172. 
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loochenen of mij daaromtrent onwetend verklaren — wat zal ik nu kie-
zen?, moet mèt het hele voluntarisme worden afgewezen. Natuurlijk kan 
het voorkomen, dat een humanist zegt, dat de godsdienst de gelovigen er 
soms toe brengt de mens te verwaarlozen. Maar hij doet dat dan niet om 
aan te geven, waarom hij tegen de godsdienst gekozen heeft, maar om 
duidelijk te maken, waarom hij zijn eigen, niet gekozen overtuiging van 
niet minder of van meer waarde acht dan de godsdienstige. 
Er moet echter bij de weerlegging van Schillebeeckx' opvatting van het 
humanisme nog op iets anders worden gewezen. Gesteld dat wij eens wel 
hadden kunnen kiezen tussen Gods bestaan en niet godsdienstig huma-
nisme, wat zou de keuze van het laatste dan eigenlijk inhouden? Mij 
dunkt: precies voor zover het werkelijk een keuze is — en dus niet alleen 
maar een nemen van het enige dat er is — impliceert die keuze, dat de 
kiezer . . . overtuigd is van Gods bestaan! Ik neem aan dat Schillebeeckx 
het niet zo bedoeld heeft, maar zijn bloot leggen van het „alles beheer-
sende motief van het niet-theïstische humanisme" heeft eigenlijk deze be-
tekenis, dat hij de humanist onoprechtheid verwijt: hij loochent datgene, 
waarvan hij wel degelijk weet dat het niet te loochenen is. In werkelijk-
heid is de zaak veel eenvoudiger, maar zoals zo vaak blijkt ook hier het 
eenvoudigste het moeilijkst te aanvaarden: de humanist behoeft niet te 
kiezen en hij kan niet kiezen, hij kan heel gewoon niet aan het bestaan 
van God geloven, omdat hij geen enkele voldoende grond ziet om er wel 
aan te geloven. En juist deze simpele waarheid moet Schillebeeckx niet 
hebben begrepen. 
Schillebeeckx koestert geenszins de gedachte met zijn betoog de huma-
nist te hebben overtuigd. „Ik wou", zegt hij, 6 ) „slechts begrijpelijk ma-
ken, hoe wij, katholieken, het theïstische moment in onze menselijke erva-
ring zien". Wat mij betreft is hij niet geslaagd: ik begrijp het niet. 
Om dit te adstrueren zal ik niet uitvoerig ingaan op alle plaatsen in 
Schillebeeckx' betoog, die aan mij een vraagteken hebben ontlokt. Ik moet 
bekennen, dat b.v. „de Katholieke stelling betreffende de zonde. waar-
voor de gelovige op geen enkele wijze God verantwoordelijk kan stellen" 
mij volkomen duister blijft. 'Wanneer ik lees 7 ) „Ook dus als de mens, 
als schepsel van God, heel zijn vrijheid put aan(?) de absolute vrijheid 
van God, is hij alleen, met uitsluiting ook van God, zelf subject van zijn 
vrije daden", dan verwonder ik mij erover, dat de schepper blijkbaar geen 
enkele verantwoordelijkheid draagt voor de kwaliteit van zijn schepsel. 
Maar bij deze verwondering blijft het niet. Ik neem kennis van de vol-
gende uitspraak: „Zonder deze fundamentele erkenning van de persoon-
lijke en ultieme verantwoordelijkheid voor eigen leven en levenslot zou de 
godsdienst in zijn kern worden aangetast, omdat bij definitie de open-
baring een goddelijk aanbod is, gericht tot de vrije mens, die uitgenodigd 
wordt om vrij in te treden in de levensgemeenschap met God-. Ik vraag 
mij af, of iemand zelf werkelijk ook verantwoordelijk is voor zijn levens-
lot (wat zou dat hier dan wel kunnen betekenen?), en vooral, hoe het 
mogelijk is, dat het wezen van een reale — ik neem aan dat de open-
baring voor de katholiek een reale is — direct kan worden afgeleid uit 
de definitie daarvan. Maar bij de laatste, hier door mij gecursiveerde 

6) pag. 105. 
7) pag. 89. 
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zin, maakt mijn verwondering plaats voor wat ik alleen maar regelrechte 
verbijstering kan noemen. Ik ben mij er van bewust, dat men mij kan ver-
wijten mij schuldig te maken aan een misplaatst grapje, maar ik waag het 
er op en las hier een anecdote in: Oscar Wilde leidde eens de hem toe-
gewezen tafeldame naar de eetzaal. De tactvolle gastvrouw had hem er-
op gewezen, dat de bewuste dame hield van diepzinnige gesprekken, en 
zij rekende op Wilde's briljante conversatie. Terwijl zij gearmd de trap 
afdaalden en door de hoge ramen uitzagen op het besneeuwde park en 
de sterrenhemel, gaf Wilde een staaltje van zijn kunnen: „Ach mevrouw, 
als wij de sneeuw en de sterren niet hadden, wat zouden wij dan weten 
over de onsterfelijkheid van onze ziel!" Het was een schot in de roos, de 
dame was verrukt: „Wat prachtig, meneer Wilde, wat een diepe ge-
dachte! Maar — wat bedoelt u eigenlijk precies?" Waarop Wilde ant-
woordde: „Madam, I have not the slightest idea!" 
Men begrijpe mij goed: ik wil niet suggereren, dat ook Schillebeeckx 
geen flauw idee heeft van wat hij bedoelt, ik neem aan dat deze taal voor 
hem en velen zijner geloofsgenoten volkomen begrijpelijk is. Maar wat 
mijzelf betreft, ik kan mij bij deze woorden eenvoudig niets denken. Ik 
zou met de beste wil ter wereld niet weten, wat iemand zou moeten doen 
of laten om dit „goddelijk aanbod" aan te nemen en „vrij in te treden 
in de levensgemeenschap met God". Met „die Botschaft hSr ich wohl, 
allein mir fehlt der Glaube" zou ik niet meer zeggen dan wat ook ieder-
een verwacht. Maar dat is hier lang niet genoeg: ook de inhoud van deze 
boodschap ontgaat mij volkomen. 
Terwijl ik in dit gedeelte van zijn betoog dus niet de mogelijkheid kan 
vinden voor een echte confrontatie — ik kan hier niet meer doen dan wat 
vraagtekens uitstrooien en dubbel blank aanzetten —, wordt het anders 
en gunstiger, wanneer Schillebeeckx uiteenzet, dat het niet juist is te 
menen, dat „voor de katholiek het openbaringsgeloof uitgangspunt is. 
Dit laatste moet ik ontkennen. Ook ons uitgangspunt is de menselijke 
ervaring en niet het openbaringsgeloof, om de eenvoudige reden dat ik 
als mens niet kan geloven in een Openbaring als niet vooraf vanuit mijn 
menselijke ervaring komt vast te staan dat er een persoonlijk God be-
staat." 8 ) Dit is een althans voor mij heel verrassend geluid. Maar zal men 
vragen, als katholiek en humanist dan van precies hetzelfde uitgaan, hoe 
komt het dan toch, dat zij zo ver uit elkaar worden gedreven? Als ik 
Schillebeeckx goed begrepen heb, dan ligt dat aan het feit, dat de huma-
nist zich niet met voldoende klem afvraagt: wat zit er juist in de men-
selijke ervaring? „Indien God bestaat kunnen wij dit enkel weten door 
de bemiddeling van onze menselijke ervaringswereld, die ook voor ons 
het „primum quoand nos", d.i. de enige toegangspoort tot de werkelijk-
heid is. Dit humanistische grondbeginsel lijkt mij niet verkeerd, wel in-
tegendeel: het wordt door alle christelijke wijsgeren 9 ) op dit ogenblik 
als de grondwaarheid van alle filosoferen geponeerd. Vraag is echter 
wat deze menselijke ervaring aan expliciete en impliciete ervarings-
momenten inhoudt.-  10 ) 
„Ik krijg de indruk", lees ik vlak daarvoor, „dat het Humanisme de er- 

8) pag. 93. 
9) Ook door de calvinisten? 
10) pag. 92. 
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waring inperkt tot een momentele beleving en dat ook voor de Humanist 
de waarheid alleen ligt in de pre-reflexieve ervaring, zodat al wat explici-
tering van deze ervaring heet naar het rijk van de subjectieve projectie 
wordt verwezen." 
Ik weet niet, hoe Schillebeeckx aan deze indruk gekomen is, maar in elk 
geval lijkt hij mij verkeerd. Strikt genomen is inderdaad de ervaring in 
engere zin natuurlijk niet meer dan het op een bepaald moment door mij 
beleefde: maar ik ken geen enkel humanist die zo rigoreus positivist of 
solipsist is, dat hij, sprekend over ervaring, zich tot deze armoede-van-
het-ogenblik beperkt, elke causale verklaring uitbant en radicaal afziet 
van verleden en toekomst. En wat de waarheid betreft, die ligt voor de 
humanist zo weinig „alleen in de pre-reflexieve ervaring", dat er zonder 
reflexie zelfs van waarheid niet gesproken kan worden. De humanist 
gaat ook helemaal niet „de werkelijkheidsvraag uit de weg", hij is er zich 
alleen van bewust, dat hij bij de pogingen deze vraag te beantwoorden, 
dat wil dus zeggen, als hij het terrein van de metafysica betreedt, voor 
vele vragen komt te staan die hem voor grote, misschien onoverkomelijke 
moeilijkheden plaatsen, en dat deze moeilijkheden niet worden opgelost 
door het het aanvaarden van het bestaan van een persoonlijk God. Dat 
bestaan is voor de humanist niet meer dan een metafysische hypothese. 
Hij wil de hypothese niet a priori uitsluiten, juist daarom heeft hij het 
amendement verworpen waarbij men de woorden „zonder uit te gaan 
van" wilde vervangen door „onder verwerping van" — hij zou dan in 
een omgekeerd dogmatisme vervallen —, maar de argumenten die voor 
deze hypothese tot dusver zijn aangevoerd, hebben voor hem geen over-
tuigingskracht. 
Van wat Schillebeeckx in dezen te bieden heeft kan men niet zeggen, 
dat het meer overtuigend is. Het is trouwens ook niet nieuw, het is eigen-
lijk niet meer dan het oude „kosmologische bewijs", waarvan o.a. door 
Kant is aangetoond dat het geen bewijs mag heten. ,,.•.hoe de explicite-
ring van onze ervaringsinhoud tot de uitdrukkelijke erkenning van het 
Gods-bestaan concreet ook verloopt, de kern van deze geestesbeweging 
ligt in elk geval in de ervaring van de contingentie van alle dingen, vooral 
van onze contingentie. Van de ene kant zijn wij ons ervan bewust dat 
wij door onze vrije beslissingen ons leven in handen kunnen nemen, en 
de gang van ons leven persoonlijk kunnen verantwoorden: zo komen wij 
tot een verantwoord zelfbezit. Het feit zelf van ons bestaan als vrije 
wezens kunnen wij daarentegen zelf niet verantwoorden, d.i. uit mijzelf 
hebben ik en mijn wereld niets om feitelijk te bestaan. Dit is volgens de 
Humanist juist het grote wonder, het mysterie van mijn bestaan en van 
de wereld, een bestaan dat ik slechts in deemoed en schroom kan bena-
deren. Ik vrees dat hier te vroeg van „mysterie" wordt gesproken. Ik 
vrees nl. dat dit geen mysterie is, maar een innerlijke contradictie, ...ten-
zij God bestaat. Want wat is eigenlijk de inhoud van onze ervaring? Met 
de Humanist zeggen wij: de contingentie, het feit dat ik besta en uit mijzelf 
niets heb om dit bestaan te verantwoorden. - - Want als wij uit onszelf 
niet kunnen bestaan en feitelijk toch bestaan is dit ervaringsgegeven, in-
dien God niet bestaat, niet een mysterie maar een innerlijke tegenstrij-
digheid. — Want als de dingen bestaan en uit zichzelf niets hebben om te 
bestaan, wat de Humanisten toegeven, dan zou het normaler zijn dat zij 
niet bestaan. Wij hebben niet het recht om de levensvraag „to be or not 
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to be", die ons vanuit de werkelijkheid zelf wordt toegeroepen, te smoren 
met het idee „mysterie", want dan schiet juist hierin de Humanist tekort 
aan zijn eigen grondbeginsel van „rekenschap geven" en „persoonlijke 
levensverantwoording",11) 
Ik heb gemeend dit lange citaat te moeten geven om te laten zien, hoe 
Schillebeeckx schrijft als hij op dreef komt, en hoe de humanist hier met 
zijn eigen wapens bestreden wordt. 
Laat ik mijn antwoord hierop beginnen met de op zichzelf niet belangrijke 
opmerking, dat ik persoonlijk het woord „mysterie" niet gebruik, omdat 
het ook voor mij een te personalistische kleur heeft. Schillebeeckx spreekt 
even later van een „echt mysterie, dat wij in deemoed en bewondering 
kunnen tegemoet treden", en in een noot van „een mysterie dat appelleert 
aan onze overgave". De humanist, klaagt hij, heeft het idee „mysterie" 
gedepersonaliseerd. Men kan natuurlijk met even veel recht vragen, of de 
christenen het niet eerst gepersonaliseerd hebben, maar op zichzelf is dit 
juist: de humanist die het woord gebruikt en b.v. spreekt over het 
mysterie van ons bestaan, bedoelt daarmee niets anders dan dat men hem 
omtrent dit bestaan alle mogelijke vragen kan stellen waarop hij geen 
antwoord kan geven, en dat hij aan wie vraagt, waarom alles zo is, 
zoals het is, alleen maar kan zeggen: ik weet het niet; en als hij spreekt 
van een in deemoed en schroom benaderen van dit mysterie, dan wil 
hij daarmee niet zeggen, dat dit mysterie „appelleert aan onze overgave", 
maar dan geeft hij uitdrukking aan zijn afkeer van die lieden, die menen 
aan het principieel onbekende de onbekendheid te kunnen ontnemen door 
het eenvoudig tot een persoonlijke god te maken. 
Na deze terminologische kanttekening kom ik tot de kern van Schille-
beeckx „explicitering". „Want als de dingen bestaan en uit zichzelf niets 
hebben om te bestaan, wat de Humanisten toegeven..." Ik vermoed dat 
de humanisten nooit meer hebben toegegeven dan dat zij niet weten, 
waarom of waardoor „de dingen" bestaan, maar bepaald niet, dat ook 
naar hun mening de dingen iets nodig hebben om te bestaan. Men moet 
hier voorzichtig zijn met de term „dingen". Natuurlijk, de pen waarmee ik 
schrijf, het papier en het boek en de lamp, dat zijn dingen, die een maker 
veronderstellen en in die zin iets nodig hebben om te bestaan. Maar 
wanneer wij een causale verklaring gaan eisen niet voor een verandering, 
maar voor het zijn zelf, en niet rusten voordat wij van deze wereld in tijd 
en ruimte, verschijningsvorm van een transcendente, en als zodanig on-
bekende werkelijkheid, de verklaring hebben gegeven: en dit is nu een 
schepping van God, dan is ten eerste niet in te zien, wat men met deze 
verschuiving van het probleem gewonnen heeft, m.a.w. waarom men dan 
niet verder mag of moet vragen naar de schepper van God en naar de 
schepper van die schepper enzovoort; en in de tweede plaats blijft het 
onduidelijk waarom men aan de „eerste oorzaak'', die men dan heeft ge-
postuleerd, nu ook maar vlotweg de eigenschappen mag toekennen, die 
men pleegt toe te schrijven aan de persoonlijke God. Het is van oudsher 
onder de filosofen gebruik geweest om die „laatste werkelijkheid", waar-
van men aanneemt, dat ze alle andere werkelijkheid omvat of voort-
brengt, „God" te noemen, en tegen dit taalgebruik kan men wel gegronde 
bezwaren inbrengen, maar men kan er tenslotte wel in berusten. Maar 

11) pag. 96/97. 
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het is een hele sprong om van deze onpersoonlijke „dieu des philosophes" 
te komen bij de persoonlijke God, de „God van Abraham, van Isaac en 
Jacob, de Vader van onze Heer, Jesus Christus, de levende God die in 
de Zoon mens werd met ons allen". Waaraan ontleent men het recht 
deze God de plaats te laten innemen van die andere? 
En met de contradictie, die men blijkbaar pas te boven komt, als men 
aanneemt, dat God bestaat, is het niet anders gesteld. Waarin schuilt die 
contradictie eigenlijk? Als ik het goed begrepen heb in het niet uit zichzelf 
kunnen bestaan en feitelijk toch bestaan. Maar kan men dan weer vra-
gen: waarom geldt dit dan niet van God? En als dit niet van God geldt, 
waarom moet het dan van de wereld wel gelden? 
Van Praag citeert de man uit het volk, die wou weten „maar als God de 
wereld niet heeft geschapen, wie heeft het dan wel gedaan?" Schille-
beeckx ziet in die vraag geen geintje — ik ook niet: het geintje is niet 
van de vrager, maar van Van Praag — maar „de diepste vraag van de 
werkelijkheid zelf". Ik geloof niet in vragen van de werkelijkheid zelf, 
maar als wij bereid zijn de werkelijkheids-personificatie die ons door deze 
beeldspraak wordt gesuggereerd, voor een ogenblik te aanvaarden, dan 
moet het mij van het hart dat het mij bijna een belediging van de wer-
kelijkheid lijkt, te veronderstellen dat zij komt aandragen met een zo 
naieve vraag. 
Ik vrees echter, dat er voor Schillebeeckx geen sprake is van gevaarlijke 
beeldspraak, maar dat hij deze persoonlijke werkelijkheid als onontkoom-
baar beschouwt. Tot tweemaal toe spreekt hij over de werkelijkheid die 
aan de humanist dezelfde vraag stelt als aan de theïst: de kwestie van 
het „to be or not to be" van de werkelijkheid. Ik heb nog nooit een 
humanist ontmoet die aan de werkelijkheid het „to be" zou willen ont- 
houden. 
In wat ik nu van Schillebeeckx' opstel besproken heb, pretendeer ik niet 
recht gedaan te hebben aan zijn hele betoog. Ik wil hier graag nadrukke-
lijk verklaren dat ik het geheel geboeid heb gelezen en er over wat het 
katholicisme is en vooral niet is, veel uit heb geleerd. 
Maar het water blijft te diep. Overzie ik nog eenmaal Schillebeeckx' 
explicitering van de ervaring, die dus zou moeten zijn een ook door de 
humanist te controleren er uit halen vat er van meet af inzit, dan con-
stateert de humanist, dat hij heel iets anders heeft zien doen. Zoals de 
goochelaar  doet met zijn hoge hoed, zo heeft Schillebeeckx uit de erva-
ring alleen datgene gehaald wat hij er eerst zelf had ingestopt. 
Schillebeeckx heeft dit verwijt voorzien. Men zal hem tegenwerpen: „dat 
u de werkelijkheid juist in dat theïstische perspectief interpreteerde, ter-
wijl de theïst het in een ander perspectief doet, is toe te schrijven aan het 
feit, dat u van meet af aan geloof had, terwijl de atheïst van meet af 
aan dit (minstens uitdrukkelijk) niet had!" 
Hij geeft dit toe, maar smeedt het tegelijkertijd om tot een aanvalswapen: 
„mijn gelovig  zijn brengt mij in de beste sfeer om open en ontvankelijk 
te staan voor die aspecten van de werkelijkheid welke mij anders wel-
licht waren ontgaan". En verder op: „...zijn wij ervan overtuigd, dat ons 
feitelijk geloven ons scherper attent maakt juist op die aspecten welke in 
de werkelijkheid zelf (die wij ervaren) ons reëel van God spreken, terwijl 
wij van mening zijn dat het feitelijk ongeloof van de Humanist zijn blik 
op deze objectieve aspecten van de inhoud der bestaanservaring zo be- 
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lemmert dat hij ze niet meer ziet, en dit is dan vaak werkelijk „niet een 
kwestie van niet willen, maar van existentiëel niet kunnen". Ik moet be-
kennen dat ik nooit het vooroordeel op meer welsprekende wijze heb zien 
verdedigen. Ik begrijp nu ook beter, waarom het zo goed is dat aan kleine 
kinderen het geloof al wordt bijgebracht: het verscherpt hun blik. Dat ik 
intussen dit pleidooi niet kan onderschrijven zal liggen aan de niet-schul-
dige „ignorantia invincibilis", waarmee Schillebeeckx de mensen troost 
die begaan zijn met het eeuwige zieleheil van de atheïst. De Groninger 
schipper, die moest uitleggen, waarom zijn vrouw niet bang geweest was 
tijdens de storm, zei het wat anders, maar hij bedoelde hetzelfde. Hij zei 
alleen maar: „te dom veur!" 
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B. W. SCHAPER 

PROBLEMEN DER DEMOCRATIE 

KANTTEKENINGEN BIJ DR. P. THOENES: DE ELITE IN DE 
VERZORGINGSSTAAT 

Het proefschrift van dr. P. Thoenes *) heeft al veel te lang hier op een 
bespreking moeten wachten. Niet zozeer, omdat het een werkstuk van 
een van onze eigen redactieleden is: wat dat aangaat kent hij de situatie 
voldoende om een excuus overbodig te maken. Maar bovenal omdat het 
de aandacht verdient, ook in de kring van onze lezers, aan wie wij im-
mers plegen te vragen zich van de problemen van hun tijd rekenschap te 
geven. Wat hier aan de orde wordt gesteld, is een van de urgentste pro-
blemen van deze tijd: hoe houden wij de democratie in leven in een sa-
menleving, die althans binnen eigen sfeer, de sociale kwestie naar haar 
brandendste aspecten heeft opgelost. Of misschien liever: hoe geven wij 
aan die democratie een nieuwe impuls in de sfeer van de „Verzorgings--
of „Welvaartsstaat-. 
Thoenes' werk, dat niet alleen in rijkdom aan ideeën, maar ook in origi-
naliteit aan opzet en stijl ver boven het peil van de gemiddelde dissertatie 
en trouwens van de meeste wetenschappelijke publicaties hier te lande 
uitsteekt, heeft niet alleen een wetenschappelijke pretentie. Het heeft, 
afgezien van de litteraire kwaliteiten, ook bepaaldelijk een boodschap. 
Die overigens organisch met de studie verweven is en zich nergens op-
dringt, ja, eigenlijk pas in de laatste alinea's van de samenvatting expli-
ciet geformuleerd wordt. Zij wordt trouwens in de ondertitel, variatie op 
een bekend beeld uit onze literatuurgeschiedenis, reeds gesuggereerd. 
Als ik Thoenes goed begrepen heb, pleit deze „sociologische proeve van 
een terugkeer naar Domineesland" voor de prijsgave van een kramp-
achtige houding van objectiviteit door de sociale wetenschappen, ten 
gunste van een openlijk beleden, zij het wetenschappelijk verantwoorde 
stellingname in dienst van een, op persoonlijke voorkeur gebaseerd, maat-
schappelijk toekomstbeeld. Kortom: engagement boven vrijblijvendheid; 
liever kleurrijke subjectiviteit dan een bloedarmoedige, schijnbare objecti-
viteit. 
Natuurlijk doet een dergelijke lapidaire tegenstelling het uiterst genuan-
ceerde en van allerlei reserves voorziene betoog onrecht. Elke bespreking 
zal trouwens een boek als dat van Thoenes onrecht doen. Ook na een. 
door een geruime tussenpoos onderbroken, herhaalde lezing bleef het 
werk op mij zijn prikkelende werking uitoefenen. Prikkeling tot beden-
king en tegenspraak, van begin tot eind. Maar meer nog: aansporing tot 
overdenking en bezinning op eigen oordeel en voor-oordeel. Dit boek is 
in zijn speelse, sprankelende stijl, waarbij men hier en daar over de 
aforismen struikelt, meer dan enig ander in staat, de discussie over vra-
gen van staat en maatschappij op gang te brengen en aan te wakkeren. 

*) Dr. P. Thoenes, De Elite in de Verzorgingsstaat. Sociologische proeven van een 
terugkeer naar Domineesland. Leiden, 1962. 
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Het is wellicht een symptoom voor de slaperigheid in onze sociaal-poli-
tieke vaderlandse sfeer, dat het boek niet meer weerklank, ja zelfs op-
schudding gewekt heeft. Maar het heeft gelukkig in de anderhalf jaar 
sedert zijn verschijnen aan actualiteit nog niets verloren. 
In het eerste deel, de theoretische „kanttekeningen", zoals Thoenes deze 
gedegen inleiding bescheidenlijk noemt, vinden wij een fundamentele uit-
eenzetting van begrip en functie van de categorie „elite" in de sociologie. 
Noodzakelijk, omdat de bestudering van dit begrip in onze Nederlandse 
samenleving ondanks enkele aanloopjes, vooral op litterair terrein, geremd 
is gebleven door een egalitair-democratische traditie. Vermoedelijk zal 
ook menig humanist ten onzent enige gêne gevoelen, met zoveel nadruk 
over een elite te horen spreken, als een normale sociale figuur. Stel LI 
gerust: Thoenes belijdt herhaaldelijk zijn goed-democratische zin. In we-
zen is het hem juist om de democratie te doen. 
Als niet-vakman, hoogstens amateur in de sociologie, waag ik mij niet 
aan een kritische waardering. Hoogstens als historicus, vanuit een an-
dere aanpak, zou ik mij de opmerking willen veroorloven, of het elite-
begrip, dat Thoenes hanteert, niet een zekere eenzijdigheid vertoont. Zijn 
definitie van elite als „een deelgroep, die de rol opeist (elders „heeft" ) 
de geboden — die de structuur, functies of ontwikkeling van de grotere 
samenleving ... bepalen, — te kennen, te verwezenlijken of te handha-
ven", lijkt mij een typisch functionele conceptie, waartegenover een eer-
der gestelde, voorlopige, een meer relationeel karakter draagt. „Elite, zo 
luidt het daar, is de relatief kleine, eventueel georganiseerde maatschap-
pelijke groep, die, legitiem of niet, zeggenschap uitoefent, meent uit te 
oefenen, of meent te mogen uitoefenen over andere groepen, waarmee zij 
een veelal politieke of culturele relatie onderhoudt". Het verschil ( en 
Thoenes voorkeur mede?) houdt wellicht verband met het feit, dat in het 
verdere betoog het machtsaspect van de elite-factor wordt achtergesteld 
bij of in een synthese opgeheven met het geestelijk aspect, de superiori- 
teitsaanspraak, op geestelijke inspiratie gebaseerd. De historicus zal hier-
bij onwillekeurig denken aan een pretentie, oorspronkelijk op macht ge- 
baseerd (b.v. de feodale heersende standen), die na het wegvallen van 
die basis hetzij blijft voortbestaan, hetzij door andere opstijgende sociale 
groepen wordt overgenomen. Maar dit blijve een historische kantteke-
ning, zonder sociologische pretentie. 

Het historische speelt overigens in Thoenes' beschouwingen een funda-
mentele rol. Immers, in de geschiedenis der samenleving, althans zoals 
het Europese denken die opvat, is de spanning tussen zijn en behoren, 
tussen het onvolmaakte bestaande en de streefpool van het ideaal, de 
motor, die het proces in beweging houdt. Het is diezelfde spanning, die 
ten grondslag ligt aan een proces van vervreemding, wanneer een be-
paalde groep in een bepaalde samenleving pretendeert de normen of het 
streefideaal dier samenleving bij uitsluiting te  representeren en zich tot 
elite opwerkt. De geschiedenis is dan ook een kerkhof van elites. 
Boeiend is de opeenvolging der verschillende elites, al naar hun inspira-
tiebron onderscheiden, van een op goddelijke openbaring georiënteerde, 
via een op de rede, vervolgens op de wetenschappelijke wet, of het weten-
een op de rede, vervolgens op de wetenschappelijke wet, of het weten- 
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schappelijk inzicht, tenslotte naar een op gespecialiseerde technische be-
kwaamheid gebaseerde elite-pretentie, waaraan dan nog rasbesef of ar-
tistiek inzicht als mogelijke grondslagen toe te voegen zijn. Behalve be-
paalde motieven, die zij representeren, vertonen de elites ook verschil-
lende stadia, nl. die van de boodschap, die zij uitdragen, de volvoering 
van een plan of de handhaving van een bepaalde, bereikte orde. Aan al 
die verschillende motiveringen en stadia zijn weer bepaalde ideologieën 
en theorieën verbonden. Waarbij met name de elite-theorieën van Mosca, 
Pareto, Mannheim en Theod. Geiger, als voor bepaalde stadia karakteris-
tiek, kritisch besproken worden. Thoenes schijnt een synthese van de 
beide laatste opvattingen, waarin hij Mannheim's postulaat van een cre-
atieve elite met die van een heterogeniteit in opvatting à la Geiger zou 
willen combineren. 
Tenslotte besluit Thoenes zijn theoretisch gedeelte met een beschrijving 
van de uitstraling der elites, waarbij vooral de door hem in het Neder-
lands zo gedoopte „theemutsgroep", een groep van ingewijde bewonde-
raars rondom de elite in engere zin, ook tot de verbeelding spreekt van 
de niet-socioloog, 
Niet geheel duidelijk is, of Thoenes zijn elite met de democratie i ber-
haupt verenigbaar acht, dan wel alleen de egalitaire democratie à la 
Rousseau voor vol aanziet. Hij wekt de indruk, enkel een bepaald soort 
elite, nl. de zgn. historische, die voorbijgaand is, eigenlijk een soort avant 
garde, vruchtbaar te achten, tegenover een „natuurlijke" elite, die haar 
superioriteit op een onveranderlijk gegeven baseert en enkel de geves-
tigde orde behoedt. Er zit echter iets willekeurigs in, wanneer Thoenes 
in zijn conceptie elk idee van delegatie, vertegenwoordiging of verant-
woordelijkheid met het elitebegrip onverenigbaar acht. Aan de democratie 
zelf is toch het selectieprincipe inherent, zozeer zelfs, dat Bonger inder-
tijd kon schrijven: de democratie zal selectionistisch zijn of zij zal niet 
zijn? (Problemen der Demokratje, Groningen 1934, p. 100). Zodat men 
veeleer een onderscheid kan maken tussen een on-democratische elite, 
die zich zelf opwerpt en continueert, tegenover een democratische, uit de 
gemeenschap voortgekomen en aan haar verantwoordelijk? Het zijn vra-
gen, m.i. ook van belang met betrekking tot het praktische deel van 
Thoenes' werk: de elite in de Verzorgingsstaat. 

›F 

Over die Verzorgingsstaat is al heel wat te doen geweest, vooral als wij 
hem op één lijn stellen met de 'Welvaartsstaat, een terminologische 
kwestie, die hier beter daargelaten wordt. Thoenes definieert zijn Ver-
zorgingsstaat als _een maatschappijvorm, die gekenmerkt wordt door een 
op democratische leest geschoeid systeem van overheidszorg, dat zich — 
bij handhaving van een' kapitalistisch produktiesysteem — garant stelt 
voor het collectieve sociale welzijn van haar onderdanen". Hij vult die 
definitie naderhand aan met een omschrijving van die overheidszorg: 
„Een staat acht het collectieve sociale welzijn van zijn onderdanen gega-
randeerd, indien de werkgelegenheid, de arbeidsbeloning, de koopkracht. 
het consumptievermogen, de sociale zekerheid, het culturele leven en de 
burgerzin een zodanig niveau hebben, dat de lichamelijke en de geeste-
lijke volksgezondheid kunnen voldoen aan de eisen, die de medische en 
sociale wetenschap op dat gebied menen te moeten stellen". Persoonlijk 
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zou ik een korte definitie prefereren van de Welvaartsstaat als staat. die 
zich om het sociale welzijn van zijn leden bekommert. Maar Thoenes' 
uitgewerkte omschrijving heeft uiteraard meer om het lijf. 
Het zwakke punt in het complex acht hij vooral die burgerzin. De Ver-
zorgingsstaat prikkelt die niet of onvoldoende. Niemand loopt trouwens 
warm voor die staat, voor iedereen een half way house, voor socialisten 
evenzeer als voor liberalen, zij het in tegengestelde zin; voor niemand 
een ideaal. Kon hij in de schaarsteperiode na de tweede wereldoorlog 
wellicht nog inspireren, in de welvarende situatie van de Affluent Society 
is het doel goeddeels bereikt en daarmee hebben spanningsloosheid en 
politieke apathie haar intrede gedaan. Nu in het algemeen, althans in de 
wereld van het "Westen, in de Verzorgingsstaat de strijd om de politieke 
gelijkgerechtigheid en rechtvaardige sociale zorg grotendeels historie is 
geworden, is de inzet voor de politieke strijd in belangrijke mate opgehe-
ven, is hij b.v. vooral op internationaal-politiek terrein komen te liggen. 
Bedenkelijker nog: in die Verzorgingsstaat zijn de kwesties waarom het 
gaat, kwesties van economische en sociale deskundigheid geworden; de 
welzijnszorg baseert zich op een schijnbaar a-politiek wetenschappelijk 
advies. Daardoor geraakt hij verbonden aan een soort semi-politieke 
elite, welker faits et gestes zich aan de democratische controle door een, 
ondeskundig, kiezersvolk onttrekken. Die elite is de functionarissen-elite, 
d.z. al die wetenschappelijk getrainde staffunctionarissen, die in over-
heidsfuncties, semi-overheidsfuncties, grote bedrijven, vakbeweging en 
beroepsverenigingen op grond van hun deskundigheid de dienst uitma-
ken. Ook en in 't bijzonder in het politieke bedrijf. 
Want al zijn er nauwelijks politieke keuzen meer te doen, is de Verzor-
gingsstaat in grote lijnen aanvaard en gaat het verder niet zozeer om be-
leidsvragen, als om technische uitwerking en bewaking (als er ooit een 
„nachtwakersstaat" was, is de Verzorgingsstaat dat, meent Thoenes ). 
de politici worden om hun beleidsvoering gekozen. Daardoor geraken zij 
in een scheve positie tegenover hun kiezers, die de gegevens en het kri-
tisch vermogen missen om dit op deskundigenadvies berustende „beleid" 
te beoordelen. Dat houdt grote gevaren in voor de democratie. 
Maar ook die functionarissen-elite rijdt een scheve schaats. Zij is, gezien 
de gevestigdheid van de Verzorgingsstaat, reeds tot een „natuurlijke'' ,  
orde-handhavende elite geworden, die haar gezag ontleent aan weten-
schappelijke deskundigheid. Een deskundigheid, die echter een weten-
schappelijke objectiviteit in haar vaandel voert, welke zij in feite niet waar 
kan maken. Want in het eenvoudigste sociologische en economische ad-
vies of zelfs onderzoek zit een waarderings- en beleidselement, dat in 
strijd geraakt met het postulaat van waardevrije wetenschappelijkheid. 
Deze scheve, onoprechte situatie leidt tot allerlei vervreemding, met name 
ook van de intellectuelen ten aanzien van de democratie, met alle geva-
ren vandien. Zij is uitvloeisel van een onzuivere relatie tussen politiek 
en wetenschap. Zo ontwikkelt zich een „illegale elite, die (met de beste 
bedoelingen ongetwijfeld) de democratie halstert en de wetenschap blind-
doekt". En dat is voor beide funest. 
Thoenes ziet nu uitkomst uit dit „politieke slop" door het optreden van 
een nieuwe elite, die uit de beoefenaars van een openlijk „politieke, te-
vens „open" sociologie bestaat, bereid tot grondslagenkritiek (op samen-
leving en wetenschap en de onderlinge verhouding daarvan) en over- 
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en militaire objecten van de openbare inkomsten 

kwesties zullen leiden, die het aan levendigheid in het politieke bedrijf 
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Maar dat neemt niet weg, dat het element van deskundigheid in de han-
tering der sociale en politieke problematiek hoe langer hoe groter rol 
speelt en een benadering  en zinvolle beoordeling door de doorsnee-burger 
hoe langer hoe moeilijker  maakt. Ook zal men er mee rekening moeten 
houden, dat de mate van geïnteresseerdheid voor politieke en aanver-
wante, boven-persoonlijke  kwesties bij die doorsnee-burger aan grenzen 
onderworpen is, welker  elasticiteit wellicht geringer is dan men denkt. 
Men mag, mede tengevolge van toenemende aandacht bij het onderwijs 
voor de opvoeding tot een democratisch burgerschap en op grond van 
het feit, dat het, aan onze industriële samenleving inherente, proces van 
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Fundamentaldemokratisierung nog allerminst voltooid is en met name 
in de sfeer van de beroepsarbeid op allerlei niveaus nog nauwelijks is 
doorgedrongen, nog wel enige ruimte voor een verdere ontwikkeling en 
revitalisering der democratie aanwezig achten. De ervaring, mede in ho-
ger ontwikkelde vormen van de massasamenleving, leert, dat een groot 
deel van de leden dier samenleving het „wel gelooft". Het spreekt echter 
vanzelf, dat degene, voor wie de democratie de staatsvorm is, waarin de 
waarden van de menselijke vrijheid en solidariteit het best tot hun recht 
komen, zich bij een uithollings- of degeneratietendentie in die massade-
mocratie niet eenvoudig kan neerleggen. Voortdurende waakzaamheid. 
bezinning op de grondslagen, kristallisering van de problemen tot con-
crete, duidelijke alternatieven, die een politieke keuze dwingend en zin-
vol maken, het zijn de misschien niet door nieuwheid verrassende, maar 
toch wel onvermijdelijke remedies, waarop de bewuste, actieve demo-
craat allereerst is aangewezen. 
Daarbij kan een sociologie, die primair openstaat voor de vragen der con-
crete actualiteit onschatbare diensten bewijzen. Maar of deze maatschap-
pijwetenschap, die bij alle politieke of wereldbeschouwelijke geënga-
geerdheid toch tevens aan een eigen wetenschapsethos gebonden is, zich 
nu moet opmaken, in de gedaante van een „open-, „politieke-  sociologie 
als avant garde, als „historische elite" te fungeren en de democratie uit 
het slop te halen, valt te betwijfelen. Er zou trouwens over die „open-
heid-  ook nog wat te zeggen zijn, wanneer de indruk juist is, dat Thoe-
nes daarbij toch aan zo iets denkt als de wereldbeschouwelijk gebonden 
wetenschapsbeoefening, ten onzent in het kader van de „verzuiling-  be-
kend en als zodanig nu wel, zoals Thoenes aanduidt, onvruchtbaar ge-
worden, maar toch blijkbaar niet principieel afgewezen. Nog bedenke-
lijker is Thoenes' suggestie in de richting van Rousseau, Saint-Simon, 
Karl Marx, wier baanbrekende arbeid zowel op het terrein van weten-
schap als samenleving niemand kan ontkennen, maar die toch ook de ge-
varen van een openlijk beleiden, ideologisch gebonden beoefening der 
sociale wetenschappen duidelijk demonstreren. Zonder hier het probleem 
van de waardevrijheid dier wetenschappen ook maar aan de orde te wil-
len stellen, zou het bij een behandeling daarvan toch wel wenselijk zijn, 
onderscheid te maken tussen de eigen normen en wetmatigheden der 
wetenschapsbeoefening als zodanig en de sociale en politieke geënga- 
geerdheid van haar beoefenaars. Waarbij natuurlijk de afbakening van 
de bevoegdheden en pretenties dier laatsten naar hun diverse kwaliteiten: 
van deskundigen, in wat voor functie dan ook, en van eenvoudig, demo-
cratisch gelijkgerechtigde medeburgers nog wel enig hoofdbreken en 
eventueel hartzeer zal meebrengen. 
Wanneer Thoenes echter als een der taken voor zijn sociologische voor-
hoede aanwijst, het doordringen tot en analyseren van de sociale en 
culturele waarden, die aan het produktiesysteem (en toch wel de hele 
samenleving in al haar aspecten!) ten grondslag liggen, wordt de functie 
en competentie dier sociologie m.i. bepaald overschat. Hierbij zal men 
zeker de gelijkwaardige medewerking van andere sociale wetenschap- 
pen, maar ook van heel andere wetenschapstakken,  zoals de individuele 
psychologie, de anthropologie, de rechtswetenschap, de filosofie en mis- 
schien ook nog wel de geschiedenis behoeven. Ik zou Thoenes niet graag 
willen verdenken van een streven naar een soort primaat van de socio- 
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logie. Misschien vertoont hij wel een wat al te eenzijdige waardering 
voor de wetenschap als zodanig, ondanks al zijn kritiek op de huidige 
beoefening en rol daarvan in de samenleving. Maar is het niet wat een-
zijdig om in een zo, naar alle levensgebieden verdeelde pluralistische sa-
menleving als de onze van één bepaalde en dan speciaal wetenschappe-
lijke elite te willen spreken, of die nu opkomend of neergaand, of die nu 
historisch of natuurlijk is? Hebben wij niet veeleer met een veelheid van 
elites op die verschillende levensterreinen te maken, die alle hun functie 
hebben in het, bij alle gedifferentieerdheid, toch onvermijdelijk interde-
pendente geheel van onze samenleving? En zou Thoenes niet menen, dat 
naast zijn sociologische elite ook de levensovertuigingen of liever de 
dragers daarvan bij het onderzoek naar, maar ook bij de bewustwording 
van de fundamenten der samenleving, alsmede bij een zinvoller en vitaler 
beleving daarvan, een rol te spelen hebben? Terwijl tenslotte de politiek 
zelf, alle wetenschappelijke analyse, doorlichting en instructie ten spijt, 
in laatste instantie toch wel altijd in de allereerste plaats een kunst blijft, 
namelijk om met mensen om te gaan en die te beïnvloeden; een kunst, 
waaraan de wetenschap materiaal en instrumenten kan bieden, maar die 
alleen in de confrontatie met het leven zelf geleerd kan worden. 
Maar al ben ik dus bepaald niet geneigd, onder de „theemuts-  van Thoe-
nes' sociologische elite te kruipen, ik zal naar wat hij en zijn mede-socio-
logen te zeggen hebben, wel altijd luisteren en dat met des te meer in-
teresse en plezier, naarmate zij evenzeer als Thoenes de kunst verstaan, 
hun wetenschappelijke overpeinzingen en de resultaten van hun onder-
zoekingen in zulk een leesbare vorm te gieten, als waarvan Thoenes de 
kunst bij uitstek verstaat. Maar om dat te beoordelen, moet U het boek 
zelf lezen. Daartoe op te wekken acht althans deze recensent, bij alle 
kritiek, zijn allervoornaamste taak. 
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P. KRUG 

AVONTUUR OP KRETA 

„Midden in wijnmoerkleurige zee er een land ligt, Kreta, schoon, vrucht-
baar, door de zee omspoeld..." zong Homerus. Maar beter nog dan de 
blinde bard kende Nikos Kazantzakis het eiland met de ruwe kusten en 
de witte bergen. Hij was er immers geboren en had het van kust tot kust 
verkend, hij wist van het harde bestaan van de Kretenzers en van hun 
vrijheidsverlangen. En over de grimmige schoonheid van dit eiland met 
zijn oude cultuur schreef hij: „Dit landschap was als goed proza: helder 
doordacht, nuchter, vrij van overladenheid, krachtig en beheerst. Het 
speelde niet. Wat het te zeggen had, zei het met een zekere mannelijke 
strengheid. Doch tussen de ruige lijnen ervan ontdekte men een gevoe-
ligheid en tederheid, die men niet zou hebben vermoed — in de tegen de 
wind beschutte dalen en ravijnen geurden de sinaasappel- en citroen-
bomen en in de verte stroomde uit de avondlijke zee een grenzeloze 
poëzie." 
Hier op Kreta werden de grondslagen gelegd van de Europese Cultuur. 
Hier werd de mythe geboren van de Minotaurus, de Stier in het Laby-
rint, die door de Atheense held Theseus zou zijn gedood. 1 ) Deze Stier-
mythe gaat terug op zeer oude religieuze opvattingen. De Stier is de man-
nelijke godheid, die naast Rhea, de Moedergodin is geplaatst. De vrou-
welijke godin Rhea is dezelfde als de Egyptische Isis, de Babylonische 
Isjtar, de Phrygische Kybele en de Griekse Gaia of Demeter. In de lan-
den bij het oostelijk deel van de Middellandse Zee werd deze vrucht-
baarheidsgodin, de Grote Moeder, de Magna Mater, bovenal vereerd. 
Overal op Kreta zijn beeldjes van deze godin en haar partner de Stier ge-
vonden. 
Bekend is ook de mythe van de Fenicische prinses Europa, die door een 
stier naar Kreta werd ontvoerd. Deze Stiergod was het centrum van een 
grote plechtigheid, waarbij — zoals op vazen is afgebeeld — mannen over 
de stier springen en het dier tenslotte doden. Want deze stier moet wor-
den gedood om door zijn dood het aanzijn te geven aan nieuw leven. En 
ongetwijfeld vinden de hedendaagse stierengevechten in Spanje hun oor-
sprong in deze „tauromachie" op Kreta. Ook in de Mithrasdienst, die 
zich vanuit Perzië over het gehele Romeinse rijk verbreidde, speelde de 
stier een centrale rol. 
De levensvreugde is een belangrijk element in de oude Minoïsche kunst '2  ) 
zoals blijkt uit de sierlijke vazen met de speelse figuren, opgaand in hun 
dans. 

1) Vgl. dr. J. A. Schroëder, Epidauros en Kreta; de slang en de stier. Amsterdam, 
1961 en W. B. Kristensen „De heilige horens in de oud-Kretenzische godsdienst"  in 
,,Symbool en werkelijkheid", Arnhem, 1954. 
Q) Een bijzonder fraai plaatwerk met tekst op dit gebied is: 0. Reverdin en R. Hoeg-
ler, „La Crète, berceau de la civilisation européenne." Ed. La Bibliothèque des Arts, 
Lucerne (Suisse), 1960. Een uitgebreid werk over het archeologisch onderzoek en de 
oude kunst is: H. Pars, ,,G5ttlich aber war Kreta", Walter-Verlag, Olten und Freiburg 
im Breisgau, 1957. 384 pag. Zeer recent is J. Bowman, Crete. London, 1963. 
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A. den Doolaard, die Kazantzakis persoonlijk heeft gekend en zo boeiend 
zijn indrukken van Kreta en Griekenland beschreef in „Grieken zijn geen 
goden", herkende in de hedendaagse Kretenzers dezelfde fiere en onaf-
hankelijke bergbewoners, die zijn afgebeeld op de fresco's in het paleis 
van Minos. „En toch bleef het raadsel bestaan van een fierheid in hou-
ding en waakzaamheid van wakkere blik, die de bergboer tot de late 
broeder maakte van de trotse hoveling op het paleisfresco. In hen brandde 
een eendere vlam; de vlam der onvoorwaardelijke levensaanvaarding". 
De Kretenzische kunst doet modern aan. Zij is levendig, dynamisch, 
expressionistisch. „Ze barstte van levensvreugde" zegt Den Doolaard 
en wie zou met dit oordeel niet instemmen? Het is de kunst van „een 
volk, dat de dingen dezer aarde en hun schoonheid innig liefhad en ook 
in zijn kunst nimmer trachtte uit te reiken boven de menselijke maat. 
In de bloedige geschiedenis der mensheid, die maar al te vaak de religie 
heeft misbruikt als drijfveer tot wreedheid in oorlog en onverdraagzaam-
heid in vrede, is de cultuur der oude Kretenzers, die nimmer monumenten 
bouwden om de veroveringen van hun heersers te vieren, een bijkans 
paradijselijke verademing... Deze Kretenzer kunst was niet geboren uit 
ontzag en vrees, maar uit de rijkdom der weinigen en de levensvreugde 
van velen. Het was de eerste kunst op aarde, die lachte..." 
En toch is het leven op Kreta harder en onmeedogender dan de kunst 
zou doen vermoeden. Pandelis Prevelakis toont ons in zijn „De zon van 
de dood" 3) dit leven in zijn felheid en hardheid. In de strijd tussen 
mens en natuur, tussen mens en mens is de dood de laatste overwinnaar. 
De dertienjarige jongen, Jorgakis, die wees geworden, het stadsleven 
moet verwisselen voor het primitieve dorpsbestaan, rijpt tot volwassenheid 
in een tijd, dat het leed van oorlog en hongersnood geen gezin onberoerd 
laat. En toch houdt de levenswijze tante, aan wier zorgen hij is toever-
trouwd, hem voor: „Het leven is zoet". Zij verafschuwt de oorlog, die 
haar zoon naar het front riep. In haar dromen twist zij met Venizelos 4 ): 
„Och, mijn jongen, in de droom komt Venizelos bij me om me te kwel-
len". „Kunt u eten en slapen", zegt hij, „terwijl u weet dat uw volk 
onderdrukt wordt..." „Ik ben een moeder, u een politicus: we zullen het 
nooit eens worden..." Ondanks de armoede en de honger („De armoe 
houdt ons op de been") wil zij toch nog iets van haar karig rantsoen 
delen met de Bulgaarse krijgsgevangenen, die dwangarbeid moeten ver-
richten: „Het leven was voor haar onverwoestbaar en sterker dan de 
dood!" Over het toch ondanks alles betrekkelijk gelukkig bestaan van 
deze merkwaardige vrouw en de opgroeiende jongen valt de schaduw 
van de bloedwraak. Haar zoon heeft iemand uit het dorp gedood en zij 
weet dat de familie zich vroeg of laat zal wreken, zoals zij vreest, op 
haar neefje, die nadat haar zoon aan het front is gesneuveld, voor haar 
het enige is, dat haar leven nog zin geeft. Zij houdt hem voor niet te 
vrezen en spreekt daarbij deze merkwaardige woorden: „Jij moet ook 
geen vrees voor de dood voelen. Zolang we de dood boven ons weten, 
zien we wat in het leven betekenis heeft en wat zonder waarde is. De 

3) Ned. vert. Uitg. De Fontein, Utrecht, 1962. 
4) Deze Griekse staatsman, die tijdens de eerste wereldoorlog een krachtige politiek 
voerde ten bate van zijn land, was ook van Kreta afkomstig. 
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dood licht ons voor." Ook in de Bulgaarse „vijanden-  ziet zij mede-
mensen. Een Bulgaarse krijgsgevangene zegt tot haar: „Als ooit de 
balans naar de kant van de beesten zou doorslaan, ging de wereld ten 
onder, onherroepelijk. Maar wees niet bang! De aarde — zo zeggen we 
bij ons — is een boom. Heel het jaar door spant de duivel zich in om 
hem te vellen. Maar als hij bijna klaar is met zijn werk en niet meer dan 
nog één bijlslag nodig heeft, wordt de boze moe en zet zich neer om te 
rusten. Direct geneest de boom van zijn wonden en in volle kracht richt 
hij zich dan weer omhoog." 
Het geheimzinnige meisje Alice, dat de jongen Jorgakis heeft liefgekregen 
— in een visioen hoort hij haar zeggen dat zij een Ariadne, Helena, 
Dido, Cleopatra was — komt bij een ongeluk, waarbij hij ternauwernood 
aan de dood ontsnapt, om. Door deze nieuwe slag is hij geestelijk vol-
komen ontredderd. De „vrijmetselaar-  Damolinos, de man die zijn geloof 
had verloren, zegt dan tot hem: „Je lot omringt je met onsterfelijke figu-
ren. Allen, die je bemind hebt, blijven eeuwig jong en bloeiend in je 
herinnering... Zelfs het grootste ongeluk toont een glimlach als je het in 
de ogen kijkt en het grootste geluk grenst aan tranen..." Damolinos houdt 
van poëzie, hij verwondert zich over de macht van het woord: „De taal 
is de meest verheven godin. Ze is als een heilige opstanding. Zonder de 
taal zou de schepping stom zijn gebleven." En terwijl de oorlog voort-
woedt zegt deze „vrijmetselaar-, die zich zelf een „banneling-  noemt, 
verdreven uit de wereld van het eenvoudige, dogmatische geloof: „Als 
het roofdier kon spreken, zou het zeggen: „Mijn honger, dat is het recht!" 
De geschiedenis van de mensheid begint daar waar de sterke vraagt: 
,.Wat is recht? Wat is fatsoen?" en waar hij deze beide boven zijn hon-
ger stelt. Maar wij zijn de geschiedenis van de mensheid vergeten... 
Recht, schoonheid, waarheidsliefde, zij bestaan niet voor het dier. Voor 
het dier zijn het schimmen, maar voor de mens zijn deze schimmen tekens 
van zijn menselijkheid. In tijden van vrede schrikt niemand van deze 
woorden. In tijden van oorlog noemt men ze verraad...- 
Het leed van de oorlog, de angst voor de bloedwraak schijnt op den 
duur ook de sterke vrouw, die Jorgakis' tante steeds is geweest, te doen 
wankelen. Maar tenslotte zegt zij: „Een mens is als een kurk. Hij kan 
niet in de diepte blijven waarin de wanhoop hem drukt." 
De lente is gekomen. Met haar neef wandelt zij door de korenvelden met 
de rode klaprozen. „De wereld is mooi! Mijn God, wat is de wereld 
mooi!" zegt zij tot hem. Maar op deze lentedag, waarop zij nog eenmaal 
als een jong meisje danst („Ik ken mijn lot", scheen ze te zeggen, „maar 
het drukt me niet") treffen haar de kogels, die de bloedwraak voor haar 
neef bestemd had. Haar laatste woorden tot hem zijn: „Nu mag je leven. 
Je bent het hoofd van de familie!... ...Het is beter, dat ik ten onrechte 
gedood werd dan te recht. Mijn dood zal een licht zijn op je levensweg, 
hij zal je eeuwige zon zijn." 
Het is een aangrijpend relaas, dit verhaal over de geestelijke groei van 
een eenvoudige Kretenzische jongen. Poëtisch en rauw tegelijk is deze 
schildering van eilandbewoners in wier leven mythe en realiteit, droom 
en alledaagse werkelijkheid op mysterieuze wijze verweven zijn. Spreu-
ken, voortekenen, oeroude sprookjes, schijnen door alle eeuwen heen hun 
invloed en mythische kracht behouden te hebben. 
Prevelakis gaf in deze schets niet alleen een beeld van het Kretenzische 
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leven, hij gaf bovenal een ontroerend getuigenis van levensaanvaarding. 
Toch is hier zeker geen sprake van een gemakkelijk, al te gemakkelijk 
traditioneel, optimistisch levensgeloof, dat de slagen, die het leven toe-
brengt niet wil zien. In een gesprek, dat Enzinck op Kreta 5 ) voerde met 
een oud moedertje, zegt zij tot hem: „Begrijpt gij iets van het leven?" 
„Vaak niet zo heel veel, gaf ik ten antwoord". „Wees dan blij, zei ze, ik 
ben tweeëntachtig en ik begrijp er nog minder van". Met deze opmerking 
wilde zij tot uitdrukking brengen hoe sterk zij de kwetsbaarheid, de wis-
selvalligheid en onzekerheid van de menselijke existentie in haar leven 
had ervaren. Dit bleek ook, zoals Enzinck dan verhaalt, uit een opmer-
king tegen haar jonge neef, die had gezegd: „Wat bekommer jij je nog 
om je tuin, voor jou wordt het tijd om te sterven." Zij antwoordde: „Ke-
reltje, weet je, die pereboom, die daar staat, had eens één rijpe peer, 
helemaal in het topje hing hij. Ik nam een steen om hem er af te gooien. 
Maar wat dacht je, het was niet die rijpe peer die naar beneden kwam, 
het regende onrijpe vruchten!" 
Kreta oefent op velen een sterke aantrekkingskracht uit, enerzijds om zijn 
oude cultuurerfenis, anderzijds om zijn ongerepte primitiviteit. Het is dan 
ook geen toeval, dat Hella Haasse de figuren uit haar roman „De inge-
wijden" naar het eiland van El Greco voert, waar zij tot dieper inzicht 
komen in hun eigen levensproblematiek. 
Griekenland en dus ook iets van Kreta vindt men weerspiegeld in het 
volgende gedicht van de Griekse dichter Seféris (vertaling M. Blijstra-
Van der Meulen): 

Ons land is een gesloten land, alles bergen 
Die als dak de lage hemel hebben, dag en nacht. 
Wij hebben geen rivieren, geen putten, en geen bronnen, 
Slechts enkele cisternen, leeg ook zij, die resoneren 
En die wij aanbidden. 
Een hol verstard geluid, gelijk aan onze eenzaamheid, 
Gelijk aan onze liefde, gelijk aan onze lijven. 
Het schijnt ons vreemd dat wij eens 
Huizen konden bouwen, hutten en onze stallen. 
En onze huwelijksfeesten, de frisse kransen en de versvoeten 
Worden onverklaarde raadsels voor onze ziel. 
Hoe werden onze kinderen geboren, hoe werden zij sterk? 

Ons land is een gesloten land. Het wordt omringd 
Door de twee zwarte Symplegaden. 's Zondags 
Als wij naar de havens gaan om lucht te scheppen 
Zien wij bij het dalen van de zon gebroken hout glinsteren 
Van reizen die geen einde vonden, 
Lichamen die niet meer weten hoe te minnen. 

De Kretenzer Kazantzakis was een merkwaardig en veelzijdig auteur. 
In de dertiger jaren en later, toen zijn naam ook buiten Griekenland 
grote faam verwierf, bleef Kazantzakis toch allereerst een Kretenzer, die 

6 ) Vgl. W. Enzinck, Kreta, eiland van oorsprong. Den Haag, 1958. 
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de benaming Grieks schrijver van de hand wees. In zijn „Kapitein Micha-
ils" richtte hij een monument op voor de vrijheidsstrijders, die in een 
heroïsche strijd in de jaren 1886—'87 en 1896—'97 — een strijd, die hij 
als kind had meebeleefd — gepoogd hadden zich van het Turkse juk te 
bevrijden. Het is een hard verhaal, vervuld van bitterheid en leed, als 
„De Brug over de Drina" van Ivo Andrid. Anders, dieper ook, is zijn 
„Alexis Sorbas; avontuur op Kreta", 6 ) dat Willem Enzinck met reden 
Kazantzakis' belangrijkste werk noemt. 
De ik-figuur van het verhaal is een filosoof en schrijver, een man met 
een introverte natuur, die meer neigt tot bespiegeling dan tot handelen. 
Het conflict „tussen droom en daad" (om met Henriëtte Roland Holst 
te spreken) openbaart zich in alle duidelijkheid, wanneer een vriend van 
de schrijver afscheid van hem neemt om de stamverwante Grieken in de 
Kaukasus te gaan helpen die door de Koerden en de bolsjewiki in ernstig 
gevaar zijn gebracht. De vriend gaat naar de Kaukasus om datgene te 
verwerkelijken wat door de schrijver zelf altijd is gepredikt. Bij het af-
scheid laat de vriend dan ook niet na hem een „papierverslindende muis" 
te noemen. 
Om de eigen problematiek te ontvluchten en nieuwe perspectieven te vin-
den trekt Nikos, de ik-figuur, met een ruwe klant. Alexis Sorbas geheten, 
naar Kreta, waar hij met hulp van Alexis een bruinkoolmijn wil gaan 
exploiteren. Hij verlangt naar hard werken en naar een „nuchter, harte-
lijk contact met de mensen". Hij is zelf oorspronkelijk van Kreta afkom-
stig en het ongebonden, primitieve, leven daar trekt hem. Nikos Kazantza-
kis, zelf een geboren Kretenzer, heeft dit eiland in zijn boek in al de pri-
mitiviteit en grootsheid voor ons doen leven. Deze veelzijdige, erudiete 
auteur had in Parijs bij Bergson gestudeerd en de plaatsen bezocht, 
waar de door hem zo bewonderde Nietzsche 7 ) eens woonde, maar ook 
nam hij in 1919 deel aan de Griekse hulpactie voor de Grieken in de 
Kaukasus (zijn ik-figuur uit de roman bleef in het veilige vaderland, een 
bewijs, dat Kazantzakis niet met de ik-figuur uit zijn roman vereenzel-
vigd moet worden). Hier, in de Kaukasus, had hij een zekere Jorjis Sor-
bas ontmoet, die model stond voor Alexis Sorbas. Kazantzakis' zwervers-
drang èn kunstenaarsschap spreekt ook uit zijn machtige hoofdwerk (in 
het Engels vertaald) „Odyssia", waarin hij Odysseus' lotgevallen ver-
haalt ná diens terugkeer op Ithaca. In deze voortzetting van Homerus' 
epos, trekt de held Odysseus, een ware desperado, naar Kreta en dan 
door Afrika naar de Zuidpool. In deze „Uebermensch" speurt men ook 
iets van Nietzsche's invloed. 
Zal de ik-figuur uit „Avontuur op Kreta", een zwerver naar de geest, op 
Kreta de weg vinden die hij zocht? 
In zijn jeugd had hij vele idealen gekend maar nu, na talloze teleurstel-
lingen, neigde hij meer en meer tot het boeddhisme, dat verkondigt dat 
alle bestaan lijden is en dat de enige weg die de mens kan volgen is be-
vrijding van dit bestaan. Zijn metgezel is een harde realist, een echte 
natuurmens, met een afkeer van ,,geestelijke" zaken, die weet, dat het 

6) Ned. vert. van Hans Edinga. Uitg. Gaade, Den Haag, 1958. 
7) Karl Kerényi heeft aan een essay over Kazantzakis in zijn boek „Streifzuge eines 
Hellenisten" (Zürich, 1960) de veelzeggende titel gegeven: „Niko Kazantzakis — oder 
Nietzsches Fortsetzung in Griechenland". 

34 



vlees beter is dan de benen en zijn mening niet onder stoelen of banken 
steekt. Scherper tegenstelling is er niet denkbaar: De tot het boeddhisme 
neigende intellectueel en het primitieve land van Kreta waar de even 
primitieve en schijnbaar weinig gecompliceerde Alexis Sorbas, zich uit-
stekend thuisvoelt. Geloof in de mens heeft hij niet en het Godsprobleem 
verontrust hem evenmin. Hij is een waarlijk Dionysische figuur, opgaand 
in de elementaire dingen van het leven: eten, drinken, vrouwen, dans. 
Sorbas, deze Griekse Sancho Pansa, is een mens zonder bindingen, soms 
met een kinderlijke verbazing tegenover het leven staand, maar toch met 
een gevoelig hart. Het „Onbehagen in der Kultur" is niet (zoals bij de 
ik-figuur) bij Sorbas tot een probleem geworden. Hij heeft een afkeer 
van alle „Kultur-  of het nu boekenwijsheid, ethiek of religie is. Over deze 
picareske figuur zegt de hoofdpersoon: „Deze man, dacht ik, heeft vrij-
wel nooit school gegaan en zijn gezond verstand is niet bedorven. Hij 
heeft veel beleefd en doorleden; zijn geestelijke horizon heeft zich ver-
breed, zonder dat hij zijn primitieve levensmoed verloor. Aan alle voor 
óns zo gecompliceerde, onopgeloste problemen maakt hij, evenals zijn 
landgenoot Alexander de Grote, een einde met één houw van het 
zwaard... De slang kent de aarde met zijn buik, met zijn staart, met zijn 
geslachtsorganen en met zijn kop. Hij verbindt zich met Moeder Aarde 
en wordt één met haar. Zo is Sorbas ook.-  Het bestaan krijgt voor de 
ik-figuur een nieuwe glans: „De vreugden van dit leven hier, zijn groot; 
want ze zijn zeer eenvoudig. Ze bestaan uit de eeuwige elementen: fris-
se lucht, zee, tarwebrood, en 's avonds hurkt een bijzonder exemplaar van 
het soort „Sindbad de zeeman" naast me, doet zijn mond open en praat 
over zulke fantastische dingen, dat men zich in de zevende hemel 
waant... Confucius zegt: „Velen zoeken een bovenmenselijke mate van 
geluk — anderen zoeken een geluk, dat ónder de menselijke maat blijft. 
Maar het geluk is afhankelijk van onze aard." Dat is een waar woord. 
Er zijn dus even zovele soorten van geluk als er mensen zijn." Maar het 
geluk laat zich niet veroveren, het leven niet beheersen. De natuur gaat 
haar eigen weg en de mens ziet vaak te laat zijn dwaasheid in. „Ik her-
innerde me een morgen, waarop ik de pop van een vlinder op een boom 
ontdekt had. De vlinder had juist zijn kluisters doorbroken en trachtte 
nu uit zijn omhulsel te kruipen. Ik wachtte ongeduldig, want ik had haast. 
Ik beademde de vlinder, en toen begon zich het wonder, sneller dan na-
tuurlijk was, voor mijn ogen te ontvouwen. Het omhulsel ging helemaal 
open en de vlinder kwam er uit. Maar nooit zal ik vergeten hoe ontzet 
ik toen was: zijn vleugels zaten nog helemaal in elkaar gefrommeld. Het 
kleine lijfje beefde, en trachtte de vleugeltjes te ontplooien, maar het lukte 
niet, het was onmogelijk. Ik probeerde tevergeefs het diertje met mijn 
adem te helpen. Maar dit was een proces, dat langzaam in zijn werk 
moest gaan. De vleugels hadden zich geleidelijk in de zon moeten ont-
vouwen, maar nu was het te laat. Mijn adem had de vlinder gedwongen 
om te vroeg naar buiten te kruipen, als een zevenmaands kindje. Het 
diertje spartelde wanhopig en stierf na een paar seconden op mijn vlakke 
handpalm. Dit kleine lijkje is, naar ik geloof, de zwaarste schuld, die mijn 
geweten belast.  Pas vandaag begrijp ik, dat het een doodzonde is, om 
de eeuwige wetten geweld aan te doen. We hebben de plicht om ons niet 
te haasten, om niet ongeduldig te worden en om ons aan het eeuwige 
ritme van de natuur met vertrouwen over te geven." 
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Twee mensen poogden, ieder op zijn wijze, op het pittoreske Kreta een 
nieuwe levenszin, een nieuw perspectief te vinden: „Les extrémes se 
touchent" gold ook hier. De schrijver, de introverte denker, overpeinst 
hier zijn eigen verhouding tot de werkelijkheid en de levenskijk van zijn 
vriend Sorbas, de eenvoudige, onproblematische levensgenieter. „Ik keek 
naar Sorbas' door de maan helder beschenen gezicht en was blij, omdat 
hij zo moedig en eenvoudig zijn standpunt tegenover de wereld bepaalde 
en omdat lichaam en ziel bij hem tot een eenheid geworden waren en alle 
dingen — vrouwen, brood, water, toespijs en slaap — zich harmonisch 
en gelukkig met zijn vlees verenigden en tot Sorbas werden. Nooit te 
voren had ik een dergelijke vriendschappelijke verhouding tussen de 
mens en de wereld bij iemand opgemerkt...- 
Langzamerhand voltrekt zich een verandering in de ik-figuur. Zijn ver-
houding tot de werkelijkheid, tot de mensen, de natuur, de dingen wordt 
een andere en onvermijdelijk volgt hieruit de definitieve breuk met het 
boeddhisme, de breuk met de uitsluitend geestelijke mens. 
Men kan ten aanzien van de centrale levensvragen van mening verschil-
len met de inzichten van de hoofdfiguur die in Kreta tot een zelfonder-
zoek poogt te komen. Maar zoveel is zeker, dat op de weg, die hij gaat, 
een keuze onvermijdelijk lijkt. In het licht van Boeddha's leer, die ver-
kondigt, dat alle bestaan lijden is, verbleekt de aardse schoonheid. Dit 
wil niet zeggen dat het boeddhisme, zoals het oude Calvinisme, de levens-
vreugde en de schoonheid uitbant, maar zij is niet essentieel voor de 
mens, die verlossing zoekt, en zij kan zelfs een hindernis worden. 
In zijn boek „Das Rad des Lebens" heeft de Europese boeddhist John 
Blofeld dit probleem ook aan de orde gesteld. Aan een boeddhist vroeg 
hij of de afwending van al het aardse ook de vreugde om de schoonheid 
verbiedt. Hij kreeg hierop dit antwoord: „Schoonheid is slechts dan een 
hindernis, wanneer wij ons daaraan vastklampen. Doch de aanschouwing 
van de liefelijkheid der natuur — bergen, wouden, watervallen — en de 
juiste beschouwing van kunstwerken verwekt geen verlangen naar zin-
nelust; eerder spiegelt zij de rustige volkomenheid van het nirvana." 
Wat ons treft in deze woorden is de gedachte, dat de gerichtheid op het 
nirvana centraal blijft. Deze weg kan de zoeker op Kreta niet gaan: 
„In de laatste mens, die zich van alle geloof en alle illusies bevrijd heeft 
— die niets meer verwacht en niets meer vreest, is de klei, waarvan hij 
gemaakt is, tot geest geworden — en dan weet de geest niet meer, waar 
hij wortel schieten moet en hoe hij zich moet voeden... De laatste mens 
is ontmaskerd: hij heeft geen zaad, geen bloed en uitwerpselen meer. 
Alle dingen zijn tot woorden geworden, alle woorden tot muzikaal ge-
goochel, en nu zit hij in de verste hoek van zijn eenzaamheid en ontleedt 
de muziek in mathematische vergelijkingen die stom blijven... Ik ging 
nog verder. Boeddha is de laatste mens! dacht ik geschrokken. Dát is de 
geheime en verschrikkelijke zin van zijn bestaan. Boeddha is tot louter ziel 
geworden, want zijn ziel is leeg. In hem is het Niets, hij is het Niets. 
Laten het lichaam, het verstand en het hart zich leegmaken, zegt hij. 
Waar hij zijn voet ook neerzet, ontwelt geen bron, groeit geen gras en 
wordt geen kind meer geboren...- 
Maar is er een andere weg dan de Boeddha aangeeft? Is deze andere 
weg niet het absolute nihilisme, zoals dit door Sorbas wordt verkondigd 
èn geleefd: „Het is me om het even of ik een vrouw heb of niet, of ik 
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eerlijk of oneerlijk ben, of ik een pasja of een sjouwer ben. Het is alleen 
maar belangrijk, of ik leef of dood ben. Of de duivel of God me te pak-
ken krijgt (je mag daarvan denken wat je wilt, maar ik geloof dat het op 
hetzelfde neerkomt), in elk geval zal ik tenslotte doodgaan..." Twee 
wegen ziet de ik-figuur voor zich en hij moet kiezen zoals Herakles op 
de tweesprong. Het is de beslissende keuze tussen Apollo en Dionysos. 
Het Dionysische is vlees geworden in Sorbas, die zingt en danst: „De 
dunne laag vernis, die wij beschaving noemen, brak open en het onster- 
felijke roofdier, de behaarde God, de schrikwekkende gorilla, kwam te 
voorschijn..." „De mens is een wild dier", zei Sorbas opeens, vanuit de 
volheid van zijn zingend gemoed, „gooi die duffe boeken toch weg, 
schaam je je niet? De mens is een roofdier, en roofdieren lezen niet." 
Vele malen heeft het woord van Sorbas in dit verhaal in de geschiedenis 
geklonken. „Homo homini lupus", zei reeds de Romeinse schrijver Plau-
tus en de nationaal-socialisten maakten dit woord tot de grondslag van 
hun systeem. 
Is dit het einde van alle cultuur en kan men dit een gelukkig einde noe-
men, omdat cultuur de natuur verdringt en perverteert? Ik zou hierop 
willen antwoorden, dat ook cultuur tot de menselijke natuur behoort. 
Trouwens, dat Sorbas hier niet zijn laatste, hèt laatste woord heeft ge-
zegd blijkt verder uit het werk van Kazantzakis. Uiteraard wordt hier 
gesproken vanuit de wanhoop, vanuit een bestaan, dat geen perspectief 
meer kent. Het leven op Kreta is hard. Zelfs een man, die „geslaagd" 
lijkt, zegt: „Het leven is hard, verdomd hard, zelfs een gelukkig leven. 
Vervloekt zij het leven". Maar het moet geleefd worden. De schrijver 
dwaalt door de ruïnen van het oude Kreta en hij vindt een onvoltooide 
amfora: „Het liep tegen de middag, het licht viel hoog van de hemel en 
bescheen de bouwvallen. In oude, verwoeste steden is dit een gevaarlijk 
uur. De lucht is vervuld van stemmen en geesten. Als er een twijgje 
kraakt, een hagedis ritselt, een wolk overdrijft en zijn schaduw werpt, 
geraakt men licht in paniek. Elk stukje grond, dat men betreedt, is een 
graf, en de doden krijgen stem... De eeuwige, overbodige, dwaze vragen 
naar het „waarom" en „waartoe" meldden zich weer en vergiftigden het 
hart. De aanblik van deze onvoltooide amfora, waaraan de geestdrift van 
de kunstenaar zich had uitgeput, terwijl hij vol vreugde en zekerheid de 
beitel hanteerde, vervulde me met bittere weemoed." Maar dan zegt een 
herdersknaap die de schrijver ontmoet: „De ruïnes zijn dood, maar wij 
leven. Trek verder!" En dan ervaart de schrijver met heel zijn ziel en 
lichaam opnieuw een oude waarheid, wanneer hij langs de blauwe zee 
zwerft en boven zich de kraanvogels hoort, die terugkeren uit warme lan-
den: „De onvermijdelijke kringloop der jaargetijden, het rollende rad van 
de wereld, de vier aangezichten der aarde, die beurtelings door de zon 
beschenen worden, het leven, dat met ons voortvliedt — dat alles over-
weldigde mij opnieuw. Met de roep der kraanvogels klonk in mij de echo 
van de treurige waarheid, dat wij mensen slechts eenmaal leven en dit 
leven nooit kunnen herhalen — en dat men alles, wat men genieten kan, 
slechts op aarde geniet. In alle eeuwigheid krijgen wij geen andere kans. 
Een geest, die deze onbarmhartige — en toch zo barmhartige — waar- 
schuwing verneemt, zal geneigd zijn het besluit te nemen om zijn ellende 
en zwakheid, zijn traagheid en ijdele hoop te overwinnen; hij zal zich 
vastklampen aan elke seconde, die voor altijd voorbijgaat..." 
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De breuk met het boeddhisme was definitief. Onder de indruk van de 
levensvolheid van het bizarre leven op Kreta voltrok zich in de ik-figuur 
van de roman een beslissende verandering. Zou het christendom hier nog 
een rol kunnen spelen? Deze vraag ligt voor de hand, daar Kreta immers 
tot de wereld van de Grieks-Orthodoxe kerk behoort. Maar het christen-
dom is een zaak van het verleden evenals de oude kloosters op Kreta 
met hun wereldvreemde monniken, die slechts herinneren aan voorbije 
tijden. De ik-figuur van de roman moet men — wij zeiden het reeds — 
niet vereenzelvigen met de schrijver Kazantzakis. Wel heeft de auteur 
ongetwijfeld bepaalde facetten van zijn wezen in de ik-figuur geprojec-
teerd. Zoals de ik-figuur worstelde met het boeddhisme, zo heeft Kazant-
zakis met het christendom geworsteld, dat immers even absolute eisen 
stelt. Maar deze strijd vindt men niet in de roman „Alexis Sorbas" weer-
spiegeld maar in het geruchtmakende boek „Christus wordt weer ge-
kruisigd". Hoofdfiguur is hier de jonge Manolios, die het christendom op 
consequente, absolute wijze leeft en beleeft. Wanneer er een groep vluch-
telingen in het dorp van Manolios hulp vraagt, worden zij door de dor-
pelingen verjaagd. De dorpsgeestelijke Grigoris, bepaald geen christen in 
de ware zin des woords, maakt het de vluchtelingen zo moeilijk mogelijk. 
Manolios trekt echter hun partij tegen de dorpsopinie in. Pope Grigoris 
weet de Turkse aga ervan te overtuigen, dat Manolios en de vluchte-
lingen communisten zijn en deze Turk komt ten slotte (evenals Pilatus) 
tot de overtuiging, dat het ter wille van de rust en de „openbare orde" 
maar beter is de lastige Manolios ter dood te brengen: „Christus wordt 
weer gekruisigd". De dorpspriester tracht zich moreel te redden met de 
bewering, dat er een hemelse èn een aardse gerechtigheid is. „De ene is 
de gerechtigheid Gods, de andere de gerechtigheid der mensen". Maar 
Manolios (d.w.z. Kazantzakis) verwerpt een dergelijke dogmatische uit-
vlucht. Hij kent geen scheiding, want volgens hem is het Evangelie niet 
uitsluitend op het hiernamaals gericht. De gerechtigheid moet hier op 
aarde verwezenlijkt worden. Evenals Tolstoj ziet Kazantzakis zijn ideaal 
in de Bergrede en in de gelijkenissen van Jezus. 
Natuurlijk ondervond dit boek kritiek, niet alleen van de zijde van de 
orthodoxe dogmatici, maar ook van de communisten, die het te „mystiek" 
vonden, omdat het niet paste in hun dogmatiek van de klassenstrijd en 
het zegevierende proletariaat. 
Het is niet verwonderlijk, dat Kazantzakis voorts een toneelstuk wijdde 
aan de merkwaardige keizer Julianus de Afvallige, evenzeer als de Griek-
se schrijver een gecompliceerde figuur, een zoeker, die een uitzichtloze 
strijd streed. 8) 
Kazantzakis, een leerling van Jezus èn Boeddha, gevormd in de geest 
van Bergson en een bewonderaar van Nietzsche, wilde een christen van 
de daad zijn en het is veelzeggend, dat hij zijn boek „Het stenen hoofd-
kussen", gewijd aan Franciscus van Assisi, opdroeg aan Albert Schweit-
zer „de Franciscus van de tegenwoordige tijd." Zijn boek „De laatste 
verzoeking" was voor de Grieks-Orthodoxe kerk  aanleiding hem te ex-
communiceren. Kazantzakis meende, dat het mysterie van het lijden van 
Christus geen zaak van een bepaald geloof is. Het lijden  is algemeen 

8) Vgl. P. Krug, „Keizer Julianus", Mens en Kosmos, jan. en maart 1962. 
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menselijk en ieder mens lijdt mee met Christus. Ons gehele leven is strijd 
en overwinning, maar ook twijfel en verzoeking. „Om de mensheid te 
leren dat men het lijden niet moet vrezen, noch de verzoeking noch de 
dood, omdat dit alles kan overwonnen worden, heb ik dit boek geschre-
ven", aldus Kazantzakis over „De laatste verzoeking". Naar aanleiding 
van dit boek gaf de Grieks-Orthodoxe kerk deze verklaring uit: „Door 
de menselijke gestalte die Kazantzakis aan Christus geeft, verdraait hij 
de waarheid van het evangelie en haalt door zijn fantasie Gods verheven-
heid naar beneden. In dit boek staan vulgariteiten die het prestige van de 
kerk schaden. Deze werken zijn gebaseerd op de theorieën van Freud 
en het historisch materialisme." Merkwaardig hierbij is, dat deze excom-
municatie eigenlijk uitging van de paus, die het boek op de index liet 
plaatsen. Hoewel de verhouding tussen de Roomse en de Griekse kerk 
niet altijd even rooskleurig is, meende de Griekse kerk blijkbaar toch 
niet bij Rome te kunnen achterblijven. 
Onbegrijpelijk is het standpunt der kerken niet. Christus is in „De laat-
ste verzoeking" 9 ) een bijna „Menschlich — Allzumenschliche" figuur, 
die meer gemeen heeft met de getormenteerde hedendaagse mens dan met 
de Godszoon uit de Bijbel. Hij is een van demonen bezetene, lichamelijk 
en geestelijk ziek. Een poging hem uit te huwelijken aan Magdalena mis-
lukt, die daarna postituée wordt. Kazantzakis laat Jezus dan in een kloos-
ter van de Essenen 10 ) zijn toevlucht zoeken in een poging „het vlees te 
doden en het tot geest te laten worden" (hetzelfde thema wordt in 
„Alexis Sorbas-  aan de orde gesteld met betrekking tot het boeddhisme). 
Twijfel en angst omgeven hem. De discipelen zijn zwakke, egoïstische en 
bange figuren. De armen en onderdrukten zien in Jezus' boodschap een 
sociaal-revolutionaire leer. Bij Jezus vormt zich tenslotte de overtuiging, 
dat hij met zijn leer van de liefde, het Rijk Gods en de komende wereld, 
de mensen slechts redden kan wanneer hij deze leer met zijn dood be-
zegelt. En hij zelf bestemt Judas als de leerling die hem aan de hogepries-
ter moet uitleveren. De laatste verzoeking is die waarin de natuurlijke 
menselijke verlangens naar een vrouw en kinderen zich doen gelden en 
die ook bij de mens Jezus niet ontbreken. 
Overigens wekt ook het reeds eerder verschenen boek „Alexis Sorbas-
twijfel aan de rechtgelovigheid van de schrijver. De verdorvenheid en 
immoraliteit, die het door hem geschetste kloosterleven op Kreta ken-
merkt is bepaald onthutsend. 11) Maar bovendien merkt de ik-figuur in 
deze roman op, dat voor hem de godsdienst zijn betekenis had verloren 

9) Bij Strengholt versrheen een Nederlandse vertaling. 
10) Zoals bekend waren de Essenen een Joodse, asketische secte, waarvan enkele 
jaren geleden de Dode-Zeerollen werden gevonden. In 1953 werden de ruïnes van één 
hunner. kloosters ontdekt. 
11) Afgezien van deze visie van Kazantzakis, is er ook in Griekenland de laatste jaren 
meer kritiek  gekomen op de kloosters. Blijkens een artikel in het „Alg. Handelsblad'.  
(4 oktober '62) was onlangs in een Griekse krant te lezen: „De kloosters zijn zo 
langzamerhand een gesel geworden in Griekenland... Wij hebben het al duizend keren 
gezegd: het is genoeg .Het moet uit zijn. Deze hele lamlendige geschiedenis van kloos-
ters — behalve die van de Heilige Berg — moet een einde nemen in Griekenland... Er 
gaat geen week voorbij zonder dat er iets aan de hand is met een klooster... De Kerk 
is niet bij machte enige discipline op te leggen aan de ongebonden kloosterlingen." 
De correspondent van het Handelsblad tekent bij dit citaat nog aan dat het niet afkom-
stig is uit een links of antikerkelijk blad. 
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en een genieting der zinnen was geworden. Merkwaardig zijn de regels. 
waarin de schrijver zegt hoe hij getroffen werd door een ikoon van de 
heilige Bacchus 12 ) in de kloosterkerk: „Alles, wat mij diep bewoog, de 
verbondenheid van het oude Griekenland met het nieuwe Griekenland en 
zijn wezenlijke eenheid, openbaarde zich opnieuw aan mij. Gezegend zij 
deze sierlijke ikoon van de christelijke jongeling met de weelderige haren, 
die als zwarte druiven over zijn voorhoofd hangen! De Griekse God en 
de christelijke heilige verenigden zich in mij en hadden hetzelfde ge-
zicht..." (Wie denkt hierbij niet aan de woorden van Marsman, die 
sprak over „de roekeloze droom, waarin het kruishout als een wijnstok 
rankt"?) 
Er gebeuren gruwelijke dingen in het klooster, dat een gemeenschap van 
psychopathen lijkt. Een jonge monnik wordt vermoord. Sorbas brengt 
een andere monnik die waanzinnig is geworden, er toe het klooster in 
brand te steken. 
In een gesprek met zijn vriend bekent Sorbas hoe het begrip „vaderland" 
voor hem alle zin heeft verloren. Als Stirner in zijn „Der Einzige und sein 
Eigentum" verkondigt hij, dat eerst hij, die zich van al zulke begrippen 
bevrijdt, mens wordt. Hij had Bulgaren en Turken vermoord maar nu 
moest hij erkennen: „Zolang er nog „vaderlanden" zijn zullen de mensen 
dieren blijven, wilde dieren." En de man, die een nihilist in extremis 
scheen, zegt: „Of de mensen nu goed of slecht zijn, ik beklaag ze alle-
maal. Het kan me door merg en been gaan, als ik iemand aankijk, ook al 
doe ik, alsof het me niets schelen kan. Dan zeg ik bij me zelf: ook dit 
arme loeder eet, drinkt, heeft lief en voelt angst... We zijn allen broe-
ders, en aas voor de wormen!" 
De kritiek, die Sorbas, een creatie van Kazantzakis, hier uitspreekt, zal, 
zoals zoveel in het werk van deze Griekse Nietzsche, bij vele Grieken wel 
kwaad bloed gezet hebben. Vaderland en christendom zijn twee zeer 
nauw verbonden begrippen, voor de Griek van hoge waarde en boven 
kritiek verheven, omdat zij de eeuwen door golden als de grondslag en 
het symbool van de vrijheid en het nationaal bestaan in de lange strijd 
tegen de Turken. Velen hebben Kazantzakis dan ook uitgekreten voor 
communist. Op Kreta echter wordt zijn naam genoemd met eerbied en 
dankbaarheid. 

Met Pasen werd er gedanst: Oude dansen van eeuwen her. Het lijkt een 
feest van blijheid. De schrijver zegt: „De dood sterft elk ogenblik. Hij 
wordt, evenals het leven, elk ogenblik wedergeboren. Sinds duizenden 
jaren dansen de jongens en meisjes onder het loofdak van populieren, 
eiken, platanen, onder dennen en ranke palmen. En zo zullen zij na dui-
zenden jaren nog dansen, meegesleept door een onstilbaar verlangen. De 
gezichten wisselen — zij verwelken en keren tot de aarde terug. Andere 
gezichten komen uit hen voort en nemen hun plaats in. Achter die tal-
loze maskers verbergt zich de ene danser, en hij is altijd twintig. Hij is 
onsterfelijk..." Maar het feest eindigt gruwelijk. Een jonge weduwe,  die 
één van de jonge mannen indertijd tot zelfmoord had gebracht, wordt 

12) Bacchus (of Dionysos) was zoals bekend de Griekse god van de wijn. Er is 
evenwel ook een heilige van die naam in de oud-christelijke kerk. 
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door zijn familie als een dier afgeslacht. Zij was ook de geliefde van de 
ik-figuur: „Zo is het leven, dacht ik — bont, onsamenhangend, onver-
schillig, onbarmhartig en ontaard." De verloofde van Alexis Sorbas, een 
levenslustige Franeaise sterft ook: „Een klompje aarde, dat honger ge-
leden heeft, gelachen en gekust. Een brokje klei, dat geweend heeft. En 
wat is het nu? Een duivel stoot ons het leven in en een duivel schopt ons 
er weer uit!" zegt Sorbas. Na al deze ervaringen moet de ik-figuur er- 
kennen: „Wat ik het diepst voelde, was dit: het hoogste, dat wij men-
sen bereiken, bestaat niet uit kennis, niet uit deugd, niet uit goedheid en 
zelfs niet uit overwinning, maar er is iets veel verheveners en heldhaftigers 
en wanhopigers: te huiveren van eerbied... We zijn maar kleine worm- 
pjes op het kleine blad van een reuzenboom... Wij hangen boven de 
afgrond met lichaam en ziel en huiveren van schrik... En de rebellen dan? 
De trotse ridders van de droevige figuur, die de onwrikbare werkelijkheid 
te lijf gaan en het liefst alle wetten aan de innerlijke wet van hun ziel 
zouden willen onderwerpen? Verloochenen zij de werkelijkheid niet en 
willen zij, de wetten van het eigen hart gehoorzamend en in opstand 
komend tegen de menselijke wetten der natuur, niet een nieuwe wereld 
scheppen — een reine, zedelijk betere wereld?" Een belangrijke vraag is 
het die Kazantzakis hier stelt. Ook Camus heeft deze vraag gesteld en 
ons in zijn „De mens in opstand" de mens getoond als een eeuwig op- 
standige. 
Maar ook Camus kon de laatste vragen niet beantwoorden. Het zou 
overigens een illusie zijn te menen dat deze antwoorden ergens te vinden 
zouden zijn zoals het antwoord op een wiskundig probleem. De zwervers 
langs Kreta's kusten hebben hèt antwoord evenmin gevonden: „Niemand 
weet het. Maar wij hebben, zo schijnt het, de plicht om steeds weer 
nieuwe vragen te stellen en met inspanning van alle krachten steeds weer 
nieuwe antwoorden te bedenken. Elk antwoord betekent in elk tijdperk de 
uiterste grens, die wij kunnen bereiken, en een dam, die ons voor de val 
in de afgrond bewaart-. Een echt humanistisch antwoord! Want Ka-
zantzakis drukt hiermede uit, dat elke tijd zijn antwoord geeft. Maar 
ook erkent hij hiermede, dat géén waarheid eeuwig is, geldig en bindend 
voor Mie mensen en .álle tijden. 
Rampspoed vervolgt de beide merkwaardige vrienden. De uitvoering van 
een project voor een bruinkoolmijn mislukt. Maar de ik-figuur houdt 
geestelijk stand. Hij aanvaardt het leven als een uitdaging: „Als alles mis 
gaat, is het een dubbele vreugde om zich zelf te bewijzen, dat men sterk 
kan zijn... Telkens, als wij een innerlijke overwinning behalen — en 
juist, wanneer wij uiterlijk volkomen verslagen worden — voelt de echte 
man een zekere trots en vreugde, die niet in woorden zijn weer te geven. 
Het uiterlijke ongeluk verandert in een verheven en streng geluk." Een 
echt-Griekse gedachte, reeds vele eeuwen eerder uitgesproken door de 
Stoïcijnen! 
Een oude vriend schrijft hem, dat hij in de Kaukasus in de hulpactie 
voor de daar wonende Grieken, zijn geluk heeft gevonden: „Geluk is: zijn 
plicht doen, en hoe zwaarder de plicht, des te groter is het geluk." 
De ik-figuur neemt na het mislukken van de onderneming afscheid van 
Sorbas. Het was een moeilijk afscheid. „Wat heeft het leven toch met 
ons voor, vroeg ik me af. Wat is dit toch een gruwelijk geheim! Mensen 
vinden elkaar en moeten weer scheiden — als bladeren, die door de wind 

41 



worden voortgejaagd..." Twee mannen gaan elk hun weg, maar beiden 
verrijkt door de ervaringen van een kortstondig verblijf in een oord, waar 
de tijd heeft stilgestaan, maar het leven feller wordt geleefd dan in de 
gestroomlijnde metropolen van onze tijd. 
Kazantzakis zelf heeft in de proloog van de Griekse uitgave van zijn 
boek de volgende opmerking geplaatst: „Er zijn slechts drie of vier per-
sonen, die diepe indruk op mijn ziel hebben gemaakt, dat zijn Homerus, 
Bergson, Nietzsche en Sorbas." Hij zegt méér: „Sorbas leerde mij het 
leven lief te hebben en de dood niet te vrezen." 
Is er voor de mens iets te leren, dat dieper waarde heeft? Nu heeft zelfs 
het leed zijn allesbeheersende macht verloren. Het wordt tot één van de 
vele facetten van het leven. Bij het afscheid zei Sorbas: „We hebben 
geen troost nodig." Voor velen wellicht een onbegrijpelijke uitspraak. 
Maar voor Sorbas en 66k voor Kazantzakis de laatste consequentie van 
het besef, dat het leven waard is geleefd te worden. 
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UIT DE TIJDSCHRIFTEN 

„Wijsgerig Perspectief op Maatschap-
pij en Wetenschap" houdt zich in het 
julinummer van 1963 bezig met het 
vraagstuk van de arbeid en de vrije 
tijd. Prof. Dr. R. C. Kwant, o.e.s.a. 
tracht in het eerste artikel „Filosofie 
van de arbeid" tot een terreinver-
kenning te komen speciaal over de 
vraag wat men nu eigenlijk onder 
arbeid te verstaan heeft. „Het is ons 
gebleken", concludeert hij, „dat het 
niet mogelijk is, de arbeid materieel 
te omschrijven; zo goed als alle men-
selijke bezigheden dragen zij soms 
een arbeidskarakter en soms niet. 
Een bezigheid wordt tot arbeid van-
wege de situatie waarin zij verricht 
wordt. Wij hebben ook gezien dat er 
vele wijzen van arbeidsverband be-
staan. Wij moeten niet slechts letten 
op het grote arbeidsbestel, maar ook 
op de vele andere dienstverbanden 
die zich hebben ontwikkelt en zich 
nog steeds ontwikkelen, en die bezig-
heden tot arbeid maken. Het begrip 
„arbeid" is dus uitermate veelzinnig. 
Het is ons tenslotte ook gebleken, 
dat wij, mensen, de dienstverbanden 
die bezigheden tot arbeid maken, 
zelf ontwerpen. Wij zijn dus zelf ver-
antwoordelijk voor de aard van de 
menselijke arbeid". 
Het volgende artikel van Prof. Dr. 
E. V. W. Vercruysse draagt de titel 
„Vrije tijd: een onzekere en beperkte 
vrijheid". De auteur vindt het, uit-
gaande van de welvaartstaat waarin 
wij leven en die momenteel geen 
werkloosheid van betekenis kent, 
moeilijk een prognose te stellen in 
welke richting het arbeidsprobleem 
zich gaat verplaatsen: steeds minder 
arbeid met behoud van dezelfde be-
loning en daarvoor een grotere moge-
lijkheid voor creatieve vrije tijdsbe-
steding? Hij weet dat nog zo net niet. 
Wat wordt de zin van de arbeid? 
Ook de ,,vrije tijds" mens zal toch 
iets met zijn tijd moeten aanvangen. 
Geraakt hij toch van de ene onvrij-
heid in de andere? Ook de tegen-
stelling van de situatie op het wes-
telijke Europese continent met die in 
Engeland en Amerika en eerst recht 
met die in de Aziatische en Afrikaan-
se ontwikkelingslanden maken iedere 
prognose vrijwel onmogelijk. 
Prof. Dr. G. J. de Vries van huis uit 
classicus neemt het probleem iets 
luchtiger op. In zijn artikel „Filosofie  

— arbeid of vrije tijd?" wil hij ons 
eigenlijk weer de filosofie laten be-
oefenen — als vrije tijdsbesteding op 
de wijze van de oude Grieken. 
Tenslotte schrijft Dr. R. Bakker over 
„Heidegger en de techniek". „Wie 
geen vreemde is in het Jeruzalem 
van Heideggers denken, begrijpt dat 
hij in zijn vraag naar de techniek het 
Zijn op het spoor poogt te komen: 
poogt de voor de mens afgesloten weg 
naar het Zijn opnieuw te openen. In 
een duistere taal wil hij ons de klop 
van het Zijn in de ruimte van het 
technisch handelen doen verstaan, 
wil hij ons in de diepte voeren van 
het wezen der techniek, dat zelf ver-
borgen, de mens op de weg brengt 
van de onverborgenheid, de waar-
heid. Dit in te zien, betekent naar 
zijn mening onze redding. Zolang we 
de techniek uitsluitend beschouwen 
als „instrumenten", gaan we aan haar 
wezen voorbij, verstaan we haar we-
zen niet als iets, dat ons brengt op 
de weg van het ontsluiten en uitvin-
den, verkeren we bijgevolg in het 
gevaar, dat het ontsluiten opgaat 
in het technisch handelen. Hei-
degger is onder de indruk van de 
enorme macht van de techniek. On-
der techniek verstaat hij de moderne 
techniek. Hij wijst op de gevaren die 
aan de overheersing der techniek in-
herent zijn. We kennen deze gevaren, 
maar we zijn er niet op bedacht. Zijn 
oproep tot bezinning op het wezen 
der techniek is van vitaal belang voor 
deskundigen en leken. Hij is een der 
weinigen, die het probleem der tech-
niek expliciet tot thema van wijsge-
rige bezinning heeft gemaakt. 

In de „Schweizer Monatshefte" (jrg. 
43, no. 9) van december 1963 vinden 
wij een beschouwing gewijd aan de 
voorwaarden, die voor het bestaan 
van de vrede gesteld moeten worden, 
zulks naar aanleiding van het verle-
nen van de Vredesprijs van de duitse 
boekhandel aan de filosoof en fysicus 
Prof. Dr. Carl von Weizscker. De 
huldigingsrede werd daarbij uitge-
sproken door Georg Picht, die o.a. 
stelde dat het nodig is een concrete 
analyse van die factoren te maken, 
die in de afzienbare toekomst de 
gang van de politiek, de ontwikke-
ling van de economie en de dyna-
miek van het maatschappelijk leven 
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zullen bepalen. In de gehele wereld 
zijn er maar weinigen, misschien een 
paar honderd mensen die een derge-
lijke analyse door hun kennis en 
ruimte van blik zouden kunnen ver-
richten. Toch hangt van zulk een in-
ternationaal gesprek onze gehele 
toekomst af. In zo'n gesprek zou 
Weizsëcker een belangrijke rol kun-
nen spelen. Door het zuivere denken 
van de atoomfysici is een verande-
ring in de politieke verhoudingen 
ontstaan, die dieper grijpt dan alle 
revoluties en sociale omwentelingen 
welke tot nu toe in onze geschiedenis 
hebben plaats gevonden. Hieruit 
volgt het inzicht dat het bekende on-
derscheid tussen theorie en praktijk 
niet meer overeenkomt met de hui-
dige werkelijkheid: „In een door de 
wetenschap beheerste wereld is de 
theorie zelf en wel direkt de radi-
kaalste vorm van de praktijk". In de 
toekomst zal men slechts dan alleen 
politiek kunnen bedrijven, als men 
de structuur, de denkwijze en de 
stand der wetenschappen kent, die 
aan de politieke wereld haar gestalte 
geven. Picht herinnert eraan dat 
Weizsëcker met het Geittinger Mani-
fest van de 18 duitse atoomgeleerden 
in 1957, waartoe W. het initiatief had 
genomen vanuit zijn wetenschappe-
lijke verantwoordelijkheid kritiek op 
een valse politiek had uitgeoefend. 
Een jaar later heeft W. in zijn ge-
schrift „Mit der Bombe leben" de 
ideologische verontrusting der oppo-
sitie geanalyseerd. Momenteel zijn de 
gedachten van Weizsëcker door rege-
ring èn oppositie gezamenlijk over-
genomen. Zij hebben in het „Kern-
stopverdrag" hun wereldpolitieke 
bevestiging gevonden. 
In zijn dankrede onderwierp Weizs-
ëcker de voorwaarden voor een wer-
kelijke vrede aan een nader onder-
zoek. Hij ging er van uit dat politie-
ke reacties momenteel te veel door 
lethargie en emoties beheerst wor-
den en te weinig doordacht zijn. Een 
„strategie van het verzekeren van 
de vrede" moet zich met alle moge-
lijke details bemoeien. Weizsëcker's 
eerste stelling luidde: De wereldvre-
de is noodzakelijk, een levensnood-
zakelijkheid van de eeuw der tech-
niek. De techniek moet ons voeden. 
Maar de wetten voor het juiste func-
tioneren van die voedselproductie 
zijn niet minder hard als die van het 
leven in de natuur. Waarom is er 
honger in de wereld? Naast het pro- 
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bleem van de juiste goederenverde-
ling staat het probleem van de steeds 
grotere grotere bevolkingstoename 
dat slechts door vergroting der le-
vensmiddelenproductie en geboorte-
beperking kan worden opgelost. Hoe 
later het aantal geboorte's tot staan 
gebracht wordt, des te kwetsbaarder 
wordt het apparaat, waaraan de spij-
ziging der mensheid vastzit. Echter 
noodzakelijk voor een ongestoord 
functioneren van de wereldeconomie 
is de wereldvrede. De noodzaak van 
de vrede komt nog duidelijker naar 
voren door de ontwikkeling van de 
wapentechniek. Men moest met „de 
bom" gaan leven. Men heeft nu een 
strategie voor het zekerstellen van 
van de wereldvrede nodig. 
Hierop kwam Weizsëcker aan zijn 
tweede stelling: De wereldvrede be-
tekent niet de Gouden Eeuw. Hier-
mede sloot W. zich duidelijk af van 
alle op de een of andere ideologie 
berustende vredesutopieën.. Zijn vre-
desroep is een zuiver wetenschappe-
lijke gedachte. Deze vrede kan 
slechts verzekerd worden door het 
laten ontstaan van supra-nationale 
instellingen. Ofschoon ontwapening 
een noodzakelijk doel is, wordt daar-
mee geen konflikt uit de weg ge-
ruimd. „ ... ik geloof dat (het schep-
pen van politieke middelen om kon-
flikten op te lossen) op een goede 
dag uit zal lopen op overdracht van 
het politie-monopolie aan een inter-
nationale instantie." De vrijheid is 
ook in de tegenwoordige maatschap-
pij de eigenlijke progressieve ge-
dachte. 
In zijn derde stelling stelde Weizs-
ëcker vast dat de wereldvrede  van 
ons een buitengewone morele inspan-
ning vraagt, omdat wij een ethiek 
van het leven binnen de wereld van 
de techniek moeten ontwikkelen, 
Haar uitgangspunt zou de oude 
ethiek van de naastenliefde kunnen 
zijn. Techniek moet middel blijven, 
geen doel in zich zelf worden. Ge-
leerden, militairen en politici zal de 
noodzaak van de vrede moeten wor-
den bijgebracht, zo ver zij daar soms 
nog van afstaan. 
De auteur van het artikel in de 
Schweizer Monatshefte, Heinz-Win- 
fried Sabais kan het niet met alle 
beweringen van Weiszëcker eens zijn, 
bijvoorbeeld waar de laatste meent 
dat „planning" zonder vrijheid niet 
kan bestaan: „dat is tegen de mense-
lijke natuur die deze techniek en haar 



voortschrijden dragen moet". Wat 
te denken vraagt Sabais van de tech-
nische intelligentia die zich in de 
Hitlertijd verlaagde tot gelovige be-
velenslikkers. Ook de technische in-
telligentia van de communistische 
staten heeft er nauwelijks blijk van 
gegeven, dat een plan zonder vrij-
heid tegen haar natuur ingaat. „Het 
zou ook voor de filosoof, die zich op 
het standpunt van de wetenschappe-
lijke vrede gesteld heeft en daarmee 
ver boven de realiteit uitgaat, niet 
ongeschikt zijn geweest hier vast te 
stellen dat de meest betrouwbare 
„planning" van de vrijheid bestaat in 
de wetskracht van de mensenrechten 
en haar politieke praktijk, zoals deze 
in democratische landen gebruikelijk 
en mogelijk is." 

In het zelfde tijdschrift vinden wij 
een boekbespreking van Otto Palmer 
over J. Hemleben: Rudolf Steiner. 
Hamburg, Rowohlt, 1963, die tot een 
klein essay is uitgegroeid „Over het 
levenswerk van Rudolf Steiner". De 
auteur sluit zich bij de lovende be-
oordelingen van „die Zeit" (Ham-
burg) en de „Tagesanzeiger" (Zrich) 
gaarne aan waar men konstateert dat 
het hier gaat om het portret van een 
persoonlijkheid dat absoluut objec-
tief is en ontworpen met de meest 
preciese kennis van zaken. 
Palmer wil zich na lezing van het 
bovengenoemde boek nu bezighouden 
met de vraag: wat betekent het le-
venswerk van Steiner voor de geeste-
lijke situatie in het huidige tijdperk. 
Hij meent dat deze situatie zeer 
juist beschreven is door de Ameri-
kaanse journalist Hussel W. Daven-
port wanneer deze stelt „Ook de den-
kers van de vrije wereld hebben zich 
in de vorige eeuw aan meta-weten-
schappelijke speculaties overgege-
ven, waarin zij de meest verscheiden 
„wetenschappelijke" beschouwingen 
over de mens en de natuur ten beste 
geven. Als wij ons afvragen welke 
beschouwing daarbij de meeste er-
kenning gevonden heeft, dan ko-
men we tot iets wat het materialis-
me van Engels zeer nabij staat. Na-
tuurlijk vermijden de meeste den-
kers de uitdrukking „materialisme" 
als zodanig. Zij geven de voorkeur 
aan het woord „naturalisme"; zij 
spreken niet van materiële maar van 
natuurlijke oorzaken. Maar in de 
grond genomen is hun stelling de-
zelfde als die van Engels: het Uni- 

versum is uit materie geschapen, 
door de werking van materiële wet-
ten en deze wetten leiden dan op 
hun beurt tot de schepping van het 
leven, van de dieren en van de mens. 
De gedachte dat de een of andere 
bovennatuurlijke kracht of intelli-
gentie in het lange scheppingsproces 
aan het werk geweest is, wordt als 
primitief, onwetenschappelijk en 
naïef terzijde geschoven. Alles kan en 
moet in materieel-natuurlijke be-
grippen worden verklaard. Dit be-
ginsel is samen met zijn uitvoerige 
specificaties inderdaad een soort dog-
ma geworden, men kan er niet ern-
stig aan twijfelen zonder tot de on-
verstandigen, de onbeschaafden ge-
rekend te worden of op de een of an-
dere wijze blind vooringenomen door 
kerkelijke leerstellingen. Met andere 
woorden deze meta-wetenschappelij-
ke beschouwingswijze van Marx en 
Engels is in uitgebreide mate dezelf-
de als die van de Westerse wereld." 
Dat betekent niet anders — gaat Pal-
mer dan verder — dan dat het we-
tenschappelijke materialisme en het 
dialektische materialisme wezensver-
want zijn. Of zij op de zelfde stam 
groeien, dan wel of de oosterse van 
de westerse afstamt is voor de ver-
dere beschouwing van geen belang. 
Als men het zo vastgestelde materia-
lisme op de juiste wijze naar waarde 
wil schatten, dan zal men eerstens 
moeten erkennen dat het als metho-
de om datgene in de wereld te on-
derzoeken wat dood en levenloos is, 
de enige juiste is. Zodra het zijn ka-
rakter van methode opgeeft en er 
aanspraak op maakt een wereldbe-
schouwing te vestigen begint de 
problematiek. Het moet om konse-
quent te zijn, de gebieden waar het 
toegang heeft, de materie, het dode 
als primair beschouwen, waaruit zo-
wel leven als geest te voorschijn ko-
men. Noemt men dit beslissende mo-
ment „het primaat der materie" dan 
kan men zeggen dat oost en west het 
met elkaar eens zijn over de erken-
ning van dit primaat. Engels en Lenin 
trekken de konsequenties: „De mate-
riële, door de zintuigen waarneem-
bare wereld waartoe wij behoren is 
de enige realiteit ... ons bewustzijn 
en ons denken, zo bovenzinnelijk ze 
ons mogen voorkomen zijn het pro-
dukt van een materieel, lijfelijk or-
gaan, van de hersens. De materie is 
niet het produkt van de geest, veel-
eer is de geest zelf slechts het hoog- 
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ste produkt van de materie." (En-
gels). En Lenin uit zich in dezelfde 
zin. Meer algemeen formuleren zij 
wat Cabanis konkreter zegt: De her-
senen scheiden de gedachten af, zoals 
de lever de gal en de speekselklieren 
het speeksel. 
Als door de bliksem — aldus Pal-
mer — wordt het gehele vragencom-
plex nog eens verlicht door een 
woord van W. Heitler: „Iedere po-
ging, de huidige wetenschap tot we-
reldbeschouwing te maken moet naar 
een onderdrukking van de mens voe-
ren — of naar een soort schizofrenie 
(in de populaire zin van het woord): 
onze wereldbeschouwing is weten-
schappelijk, d.w.z. mechanistisch-ma-
terialistisch — ons leven is echter 
precies het tegendeel daarvan. Wij 
kunnen niet een mechanistische we-
reldbeschouwing voorstaan en tege-
lijkertijd van vrijheid spreken." 
Na ook nog C. G. Jung geciteerd te 
hebben, die op andere wijze Heitler 
bijvalt in zijn „Erinnerungen, Trgume, 
Gedanken" (pag. 99), komt Palmer 
dan bij Rudolf Steiner terecht die 
begonnen is als Goethe-onderzoeker. 
Met volle erkenning van datgene wat 
de moderne wetenschap als methode 
ontwikkelt en wat zij als feiten-
materiaal samenbrengt ziet hij in 
Goethe „de Kopernicus en de Galilei 
van het organische". D.w.z. hij ziet 
bij Goethe een methode ontwikkeld, 
die in staat is het levende weten-
schappelijk zo exakt te herkennen als 
het materialisme dat met het dode 
weet te doen. Daar blijft hij echter 
niet bij stilstaan. Parallel met zijn 
Goethestudies gaan zijn pogingen 
een weg naar de geest te openen, die 
elke zoekende mens kan betreden. 
Deze pogingen vinden hun neerslag 
in zijn „Philosophie der Freiheit". 
„Wij willen niet meer geloven, wij 
willen weten" schrijft hij in zijn 
voorwoord tot de tweede druk van 
dit werk. D.w.z. hij streeft naar er-
varing, niet naar de theorie of de on-
bewezen bewering. In tegenstelling 
tot Fichte zegt hij verder „In deze 
tijd moet niemand tot begrijpen ge-
dwongen worden... (dit geschrift) 
zal niet tot de enig mogelijke weg 
naar de waarheid leiden, maar het  

zal van diegene vertellen, die zo'n 
weg heeft ingeslagen en wien het om 
waarheid te doen is". 
Men heeft in de Philosophie der 
Freiheit met een methodisch werk 
te doen. Het is zo gehouden dat het 
de vrijheid van de lezer op zodanige 
wijze respecteert, als de tegenwoor-
dige mens zich nauwelijks kan voor-
stellen, omdat hij niet instaat is de te-
rughoudendheid die daarvoor nodig 
is actief en niet passief op te bren-
gen. Waarheen leidt Steiner's weg? 
Naar de beschouwing dat de mens 
midden in een waarlijke wereld van 
de geest leeft. Het beleven van de 
geest is voor Steiner een ervaring. 
Waar hij het principe van de erva-
ring konsequent vervolgt en alles wat 
naar geloof zweemt weet te vermij-
den, komt hij dicht bij C. G. Jung te 
staan. Wat deze twee van elkaar on-
derscheidt: de Godsbelevenis van 
Jung bereikt de mens in of over de 
aanblik van de schepping. Hij be-
leeft om met Goethe te spreken 
„God-natuur". Naar de geest-bele-
venis van Steiner dringt de mens 
slechts door wanneer hij — op wegen 
als in de Philosophie der Freiheit 
beschreven of anderszins — zover 
weet te komen dat hij zijn eigen 
geest-zijn beleeft. Hij beleeft daarbij 
zijn eigen wezen als onderste trede 
van de geest. Van daaruit opent zich 
de toegang naar de God-mens, de 
Christus, die van de God-natuur uit 
nauwelijks bereikbaar is. 
Palmer waarschuwt er voor dat, waar 
een zekere geestelijke luiheid er toe 
geleid heeft dat het als methode 
juiste materialisme tot een wereld-
beschouwing is verheven, dit zelfde 
gevaar ook de anthroposofie be-
dreigt. De vraag naar het primaat 
van de materie of dat van de geest 
wordt echter een wilsvraag. Wil de 
mensheid zich in de toekomst ont-
wikkelen in de richting die door het 
primaat van de materie bestemd 
wordt of in de richting die in de op 
ervaring berustende erkenning van 
de geest gegeven is? Men staat hier 
op een kruispunt. Rudolf Steiner's 
levenswerk is op dit kruispunt een 
merkteken. 

W. 
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UIT ANDERE HOEK 

OVER HUMANISME • 

In november 1960 organiseerde de 
Nijmeegse studentenvereniging Thau-
masia een aantal lezingen over het 
moderne humanisme. In die reeks 
traden als sprekers op: prof. Banning, 
dr. H. Bonger, dr. J. v. Praag, prof. 
dr. Van Stempvoort en prof. dr. 
Schillebeeckx. Het vorig jaar werden 
deze inleidingen bij de uitgeverij 
Dekker en Van de Vegt te Nijmegen 
uitgegeven, onder de titel: modern 
niet-godsdienstig humanisme. De uit-
gave werd ingeleid en verzorgd door 
de voorzitter van de studentenver-
eniging W. Engelen, die ook nog een 
slothoofdstuk schreef over „Het ge-
organiseerde humanisme". 

Thaumasia, de naam van de studen-
tenvereniging, betekent: verwonde-
ring. In dit verband een passende 
naam. Want als men dit alles leest, 
dan ontkomt men toch niet aan het 
gevoel van een blijde en gelukkige 
verwondering. De studenten van de 
katholieke universiteit organiseren 
een aantal lezingen over het modern, 
niet-godsdienstig humanisme. Het is 
meer dan zo maar een lezing, het is 
bijna een cursus en een driehonderd 
studenten nemen daaraan deel. De 
inleiders zijn behalve van katholieke, 
ook van protestants-christelijke en 
humanistische huize. De uitgave is 
verzorgd door W. Engelen, die zich 
reeds jarenlang met dit vraagstuk 
heeft beziggehouden en wiens opvat-
tingen terzake — ik mag het wel 
zeggen na de discussie, jaren geleden 
met hem gevoerd — op verheugende 
wijze zijn gerijpt. Dit alles betreft 
dan de opzet en uitvoering. Maar 
ook de kwaliteit van de inleidingen 
was uitstekend. Het geheel is een 
voorbeeld van het groeiende open 
katholicisme, op een wijze, zoals men 
het zich weinige jaren geleden in ons 
land nog nauwelijks had kunnen 
denken. 
Over de wenselijkheid om tussen 
christenen en niet-christenen tot een 
open gesprek te komen, ook over de 

•) Overgenomen uit „De Katholiek 
in de Partij van de Arbeid", 16e jrg., 
nr. 6 - juni 1962. 

laatste levensvragen, daarover be-
staat onder de deskundigen gelukkig 
een toenemende eenstemmigheid. 
Helaas is dat woord „gesprek" wel 
zoveel gebruikt en misbruikt, dat 
men er soms een ietwat weeïge in- 
druk van krijgt. Ik bedoel het echter 
los van oppervlakkige sentimentali- 
teit, die over en weer vriendelijkhe-
den uitwisselt aan de buitenkant en 
aan de kern van de zaak nooit toe-
komt. Het echte en zinvolle gesprek 
heeft geen behoefte aan een verdoe-
zeling van de verschillen. Wel wordt 
het gedragen door een innerlijke be-
hoefte om de ander te begrijpen en 
ook door een stuk gezamenlijke ver-
antwoordelijkheid voor de tijd en de 
wereld, waarin we leven, welke ook 
onze verschillen zijn. Voor dit ge-
sprek is nog vaak al te weinig tijd, 
als gevolg van het jachtende tempo, 
in ons land ook als gevolg van de 
vele isolementen, waarin een groot 
deel van ons volk gewend is te le-
ven. 
Als dit gesprek werkelijk op gang 
komt, dan zal het in ieder land wel 
op eigen wijze gebeuren. Het be-
kende, uitstekende radiodebat in 
Duitsland tussen Szczesny en Frie-
drich Heer zal ten onzent een aantal 
katholieken wel al te openhartig 
hebben aangedaan, misschien nog 
meer het feit, dat in Frankrijk kort 
geleden een geestelijke het woord 
voerde op een vrijmetselaarsbijeen-
komst. De openbare zeden zijn in het 
ene land nu eenmaal wat puriteinser 
dan in het andere. Maar als we het 
gesprek beoordelen op zijn kwaliteit, 
dan behoeft het Nijmeegse experi-
ment heus niet voor buitenlandse 
voorbeelden onder te doen. 

Zonder aan de andere inleiders te-
kort te willen doen, mag hier in het 
bijzonder worden gewezen op de wij-
ze, waarop prof. Schillebeeckx het 
vraagstuk benaderde. Het zal mis-
schien zelfs humanisten verwonde-
ren, als een katholiek theoloog zegt: 
het verschil tussen het niet-gods-
dienstig humanisme en mij is niet de 
beginselverklaring van het Humanis-
tisch Verbond, die aanvaard ik, maar 
dat is niet het enige wat ik aanvaard 
en dat andere, daar gaat het om. Dat 
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andere, dat meerdere, maakt, dat de 
katholiek, die de tekst van de begin-
selverklaring van het Humanistisch 
Verbond op zich zelf kan onder-
schrijven, deze toch niet kan ver-
staan als laatste zingeving van het 
menselijk bestaan. 

Voor een werkelijk gesprek is een 
dergelijke benadering de meest 
vruchtbare. Zoals soms wordt ge-
schreven met grotere stelligheid dan 
met kennis van zaken, zo zijn er ook 
humanisten, die menen, dat het ka-
tholiek denken in de Middeleeuwen 
is stil blijven staan. Een benadering 
als van prof. Schillebeeckx heeft 
daar geen last van. Hij rekent af met 
een hoop ballast der geschiedenis en 
spreekt als gelovige vanuit eenzelfde 
bekommernis om de mens als de hu-
manist. Een uiteenzetting als die van 
prof. Schillebeeckx brengt het ge-
sprek tussen christenen en humanis-
ten inderdaad een stap verder en het 
zou me niet verwonderen, als huma-
nisten daar hetzelfde over denken. 

Men kan over deze dingen alleen op 
deze wijze spreken, als voor de spre-
ker het vraagstuk van de geestelijke 
vrijheid en de verdraagzaamheid al 
geen vraagstuk meer is. Dat is het 
dan ook voor prof. Schillebeeckx in 
beginsel niet meer. Ergens in zijn  

uiteenzetting zegt hij: „Als een gees-
telijke in het Franse parlement zei, 
dat hij vanuit zijn eigen katholieke 
levensovertuiging voor zijn eigen ge-
loofsgenoten opeiste, wat hij op 
grond van diezelfde levensovertui-
ging aan de anderen moest ontzeg-
gen, dan noem ik deze uitspraak niet 
enkel on-humanistisch, maar ook on-
katholiek, bovendien fundamenteel 
farizeïsch". Als iedereen in Neder-
land een dergelijke uitspraak ernstig 
neemt, dan kunnen alle nog bestaan-
de discriminaties van de buiten-ker-
kelijken in ons land in korte tijd 
worden opgelost. 

De Nijmeegse cursus had de bedoe-
ling van een principiële discussie, 
niet een politieke bedoeling. Ik juich 
deze principiële discussie toe. Maar 
ik zou geen politicus zijn, als ik het 
ook niet deed terwille van de poli-
tiek. Als de lucht in ons land is ge-
zuiverd van allerlei vooroordelen en 
ouderwetsigheden, dan worden de 
kansen groter op een vernieuwing 
van ons politiek bestek. Het politieke 
handelen heeft niet plaats in de ijle 
ruimte, maar in het bepaalde klimaat 
van een bepaald land. We hebben in 
ons land mist en regen genoeg om 
blij te zijn, als de zon eens door de 
wolken breekt. 

RUYGERS 
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