
PROF. DR. J. P. VAN PRAAG 

Een Koninklijk Besluit van 22 september 1964 verleende aan de Humanistische 
Stichting Socrates de bevoegdheid tot het vestigen van een bijzondere leerstoel 
bij de Faculteit van Letteren en de Centrale Interfaculteit aan de Rijksuniversi-
teit te Leiden voor het geven van onderwijs in de humanistiek en de wijsgerige 
anthropologie van het humanisme. Daarop heeft na overleg met Curatoren en 
Senaat van de Rijksuniversiteit te Leiden het bestuur van de Humanistische 
Stichting Socrates in zijn vergadering van 13 november 1964 dr. J. P. van Praag 
te Voorburg benoemd tot bijzonder hoogleraar ter bezetting van bovenge-
noemde leerstoel. 
Met deze benoeming doet thans de tweede bijzondere hoogleraar vanwege de 
Humanistische Stichting Socrates zijn intrede in de Nederlandse universitaire 
wereld. Sinds 1952 doceert prof. dr. Libbe van der Wal aan de Technische 
Hogeschool te Delft; prof. dr. J. P. van Praag zal nu hetzelfde gaan doen aan 
de Rijksuniversiteit te Leiden. 
De redactie van Rekenschap biedt dr. Van Praag haar hartelijke gelukwens 
aan met zijn benoeming tot hoogleraar. Zij ziet in deze benoeming een erken-
ning van de grote betekenis die zijn werk voor de wetenschappelijke doorden-
king van het moderne humanisme al sinds vele jaren heeft. Van Praag staat als 
theoreticus van het moderne humanisme in binnen- en buitenland hoog aange-
schreven. De belangrijke nationale en internationale gedachtenwisselingen om-
trent het humanisme hebben in het bijzonder dank zij het aandeel dat hij daarin 
heeft gehad, geleid tot een dieper inzicht in het humanisme als volwaardige 
levens- en wereldbeschouwing. De redactie van Rekenschap voelt daarbij de 
voldoening dat een aantal waardevolle artikelen van de hand van dr. van Praag 
in het door haar geleide tijdschrift zijn verschenen, zoals o.a. Beschouwing en 
Beleving (1954), Problemen der zedelijke waardering (1959), Nihilisme (1960). 
Elders verschenen o.a. Het Humanisme (in Scientia I, 1956), Humanistisch 
Mensbeeld (in Modern niet-godsdienstig Humanisme, 1961). 
In 1947 gaf Van Praag zijn eerste grote publikatie over het humanisme het 
licht, het boek Modern Humanisme, een Renaissance? Dit werk is in de na- 
oorlogse geestelijke atmosfeer in Nederland van verstrekkende betekenis ge-
weest in de kringen waar het jonge Humanistisch Verbond (opgericht 1946) 
de aandacht vroeg en kreeg. In hetzelfde jaar volgde de schrijver van het boek 
prof. mr. H. R. Hoetink op als algemeen voorzitter van deze organisatie. Het 
samengaan van die twee gebeurtenissen in het jaar 1947 is symbolisch voor de 
werkzaamheid van Van Praag sindsdien. Want hij heeft van die tijd af zonder 
onderbreking leiding gegeven aan de geestelijke en organisatorische ontwikke-
ling van het moderne humanisme. 
De gedachte dat het moderne humanisme zijn waarde eerst volledig verkrijgt 
indien woord en daad erin samengaan, heeft Van Praag voor zijn deel op over-
tuigende wijze waar gemaakt. Grote organisatorische vraagstukken, initiatieven 
en beslissingen van nationale zowel als internationale aard hebben evenzeer 
zijn aandacht gekregen als de doordenking en formulering van de humanistiek, 
de theorie van het humanisme. Op beide ongescheiden gebieden leidt hij nu 
reeds vele jaren de ontwikkeling met grote kracht. 
Het zou reeds genoeg zijn geweest wanneer het bovenstaande alleen gold voor 
het geestelijk leven in Nederland. Van Praag heeft daarnaast echter vele inter-
nationale contacten gelegd, die in 1952 leidden tot de oprichting van The Hu- 
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manist and Ethical Union (IHEU) van welke wereldorganisatie hij sindsdien 
president is. Het is niet in de laatste plaats aan zijn leiding van deze internatio-
nale organisatie te danken dat in steeds meer landen het moderne humanisme 
zijn bestaan ook metterdaad bewijst. 
Van Praag is als docent reeds geruime tijd een goede bekende in de Neder-
landse universitaire wereld daar hij verscheidene keren in de programma's van 
het studium generale colleges gaf en ook in ander verband voor studenten 
sprak. Zijn benoeming tot bijzonder hoogleraar te Leiden stelt hem en de stu-
denten thans in de gelegenheid de wetenschappelijke bestudering van het mo-
derne humanisme regelmatig gezamenlijk te beoefenen. De studenten krijgen 
daarbij in prof. VaR Praag een docent, die zijn kennis en inzicht op heldere 
wijze meedeelt en Van Praag weet dat het de studenten niet ontbreekt aan 
belangstelling in het geestelijk leven van onze tijd. Wij wensen prof. Van 
Praag in zijn nieuwe functie vruchtbaar werk toe. 

De Redactie 
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foto Nico Naeff 



REDE 
ter gelegenheid van de installatie van de Commissie „Het mensbeeld in de 
moderne literatuur", door de voorzitter van de beheerscommissie van 
Socrates, Dr. H. J. Roethof. 

Wat verwachten wij van een commissie van Socrates, die zich gaat bezinnen op 
„Het mensbeeld in de moderne literatuur"?, zo zou ik, met de deur in huis vallend, 
willen vragen. Het dunkt me, dat er om te beginnen probemen zullen rijzen als: 
„Is er een dergelijk mensbeeld en hoe zouden we het willen omschrijven?" Dat 
een dergelijk mensbeeld bestaat lijkt mij overigens aan geen twijfel onderhevig. 
Iedere kunstvorm moet geprojecteerd worden tegen de achtergrond van zijn 
tijd. In de middeleeuwen lag de Westerse kunst besloten in de ban van de kerk; 
de Islamietische beeldende kunst heeft zich eeuwenlang toegelegd op de vervol-
making van de vlakversiering omdat het nu eenmaal niet was toegestaan om af-
beeldingen te maken van mens of dier. Wat de letterkunde betreft is er een 
duidelijk verschil tussen bijvoorbeeld onze naturalistische literatuur, met de so-
ciaal-ethnologisch gedetermineerde mens, van de tweede helft van de vorige 
en het humanitaire expressionisme van het begin van deze eeuw. Het lijdt geen 
twijfel, dat ook de kunstenaar, gelijk wij allen trouwens, besloten ligt in — zoals 
Jan Romein het heeft uitgedrukt — de matrijs van zijn tijd. 
En zou er nu een bijzondere aanleiding kunnen zijn tot een bestudering van die 
moderne literatuur, gezien van een humanistische benaderingswijze? Het komt 
mij voor van ja. Wij leven namelijk in een fase van de geschiedenis, die toch wel 
enkele specifieke kenmerken vertoont, afwijkend van vorige tijdperken. Ik wil 
niet volstaan met te zeggen, dat wij leven in een tijdperk van overgang, want een 
dergelijke constatering bevestigt alleen hetgeen inhaerent is aan ons menselijk 
bestaan. Ook van Adam en Eva werd al opgemerkt, dat zij in een periode van 
overgang leefden. Dit vastgesteld zijnde, geloof ik echter toch wel te mogen con-
stateren, dat onze huidige generatie leeft in een periode van sterk versnelde 
overgang. Van de draagkoets naar de uitvinding van het wiel duurde tientallen 
eeuwen, van de locomotief naar het vliegtuig slechts honderd jaar maar van het 
vliegtuig naar de ruimteraket nog geen vijftig en zo is het op elk gebied. Zonder 
overdrijving mag men vaststellen, dat er een absolute kloof, een Jules Verne-
achtige tegenstelling, bestaat tussen onze eigen wereld en die van onze ouders 
en wij weten nu reeds, dat onze kinderen alweer volmaakt andere probleemstellin-
gen tegemoet zullen moeten treden. 
Die revolutie op technisch-wetenschappelijk gebied heeft ons geestelijk leven 
niet onberoerd gelaten, heeft ons zelfs in menig opzicht overrompeld. Dat is de 
laatste tientallen jaren van zoveel kanten betoogd, dat het nauwelijks nog ad-
structie behoeft. Zekerheden en tradities zijn weggeslagen (niet in de laatste 
plaats voor velen de traditie van de godsdienst), op allerlei terreinen van het 
leven is de mens de grond onder de voeten ontzonken. Weliswaar leven wij 
formeel nog steeds in een samenleving, die in grote trekken bepaald heet door 
een christelijk gedragspatroon, maar de werkelijkheid is al een gans andere. 
Zonder dat men intussen kan zeggen, wat dan wel het bepalende patroon zou 
zijn. Anders  uitgedrukt: de moderne wereld is een uitdaging aan de mensheid en 
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is dat daardoor omdat zij vele in hoge mate verontrustende aspecten vertoont. 
De opkomst van het moderne humanisme, juist na de laatste wereldoorlog hangt 
er mee samen. Het mag geen toeval worden genoemd, dat aan de wieg van dit 
moderne humanisme deze uitdaging staat. 

Waarover ontstond ook weer die verontrusting? De voorzitter van het Huma-
nistisch Verbond, dr. J. P. van Praag, stelde de vraag enkele jaren geleden op 
kernachtige wijze aan de orde in het blad „Rekenschap-. * ) Waarover die ver-
ontrusting? En hij antwoordde o.m.: „niet over het teniet gaan van oude tradities 
en ideeën op zichzelf; niet over de dynamiek en het tempo van de moderne tijd; 
niet over mechanisering, rationalisering, automatisering en de daarmee samen-
hangende verstedelijking en onmythologisering van het leven. Maar wel ver-
ontrusting over het feit, dat in de plaats van oude tradities en ideeën slechts 
onzekerheid en verwarring dreigen te ontstaan; dat de dynamiek en het tempo 
van nu in hun kielzog onrust en verlangen naar sensatie meevoeren; dat mecha-
nisering en rationalisering niet alleen behoeftevervulling kunen betekenen, maar 
ook slavernij der behoeften en zelfzucht; dat verstedelijking en onmythologisering 
veelal uitlopen op vervlakking en kleurloosheid". Tot zover dit citaat. Meer en 
meer mensen zijn onder de druk van persoonlijke en maatschappelijke omstan-
digheden de kluts kwijt geraakt, konden geen zin in hun leven meer ontdekken 
en gingen in feite geestelijk of maatschappelijk ten onder. Het zijn de „kleine" 
tragedies van de leegte, de verveling, de walging en de ontreddering, die hier 
naar voren springen. Kleine tragedies, want persoonlijke, die echter heel gauw 
het beeld van de maatschappij kunnen gaan beheersen; dat heeft de periode van 
het nationaal-socialisme ons wel geleerd. Nihilisme pleegt men dit alles wel te 
noemen, waarbij het uiteraard van belang is om goed te weten wat men er onder 
verstaat. De principiële nihilist namelijk onderscheidt zich van het verschijnsel, 
dat ik zojuist omschrijf en hetwelk men „sociaal nihilisme" zou kunnen noemen. 
In dit sociale nihilisme vervult een levenshouding, een overtuiging, geen rol van 
betekenis, anders dan het „Ubi bene ibi patria", wat hier vrij vertaald zou moe-
ten worden onder het motto „het vlees is beter dan de benen". De „echte", de 
principiële nihilist daarentegen geeft blijk van een hoge graad van bewustwording 
en wijst daarom geijkte waarden af. Zijn achtergrond is een verlangen naar per-
soonlijke echtheid en houdbare waarheid. Men denke bijvoorbeeld aan het prin-
cipiële nihilisme van een figuur als Menno ter Braak. 

Zo'n principiële nihilist is een non-conformist. Hij geeft er de voorkeur aan zich 
niet te binden aan anderen, zich niet aan te sluiten, de politicus zonder partij 
te blijven. Ook de moderne Nederlandse literatuur kent zijn non-conformisten, 
die zich bij voorbaat van de samenleving schijnen te willen isoleren onder het 
mom, dat zij haar willen uitdagen, schokken, eens flink de waarheid willen zeg-
gen. Maar bij nadere beschouwing blijkt er met dit soort non-conformisten iets 
merkwaardigs aan de hand te zijn. Zij willen met hun werk de samenleving kwet-
sen, maar zij blijken helemaal niet, als de echte non-conformist, alleen te staan. 
Integendeel, het gaat hen naar de vleze, zij blijken reeds dadelijk een groot pu-
bliek op hun hand te hebben. De samenleving leest hen zelfs zo graag, dat er 

*) Rekenschap, zevende jaargang, nummer 3, september 1960, pag. 125. 
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binnen het jaar van hun werk een aantal van honderdduizend exemplaren is 
verkocht en dat er zelfs filmplannen in uitzicht kunnen worden gesteld. 

Wat is, zo vraag ik me af, eigenlijk hun „waarheid-, die het zo goed doet? Tot 
op zekere hoogte lijken zij een reaktie op die letterkundige stromingen uit de 
periode van de vorige eeuw, die men wel het Victoriaanse tijdvak noemt. Het 
was de tijd dat men allerlei essentiële functies van het menselijk leven zocht te 
verzwijgen en te negeren, met name op fysiologisch gebied en op het terrein van 
de procreatie. Als reactie op deze literaire ontkenning van de realiteit gaan velen 
tegenwoordig heel ver in het „uitproberen" hoe men de samenleving met „schut-
tingtaal-  als het ware kan dwingen tot een nadere beschouwing van de literaire 
schepping. Dat is een stramien, niet eens het uitsluitende stramien, dat op zichzelf 
ons nog onvoldoende zegt over het mensbeeld. Welk mensbeeld vertegenwoor-
digen deze schrijvers dan wel en hoe staan wij daar als humanisten tegenover? 
Is het inderdaad niet precies het uitgangspunt van het sociale nihilisme, dat zij 
verkiezen? Wat wil hun opstandigheid tegen de maatschappij anders zeggen? 
Geen streven in elk geval naar een wijze van leven, waaraan ons menselijk be-
staan zijn zin zou kunnen ontlenen, niets wat er enige richting aan kan geven, geen 
medemenselijkheid, geen verstandhouding. Slechts de drijfveren zo lijkt het wel, 
van de botte walging, de verveling, de leegte en de ontreddering, liggen aan deze 
manier van schrijven ten grondslag. Getuige de oplagecijfers resoneert het niette-
min bij de tallozen, die er blijkbaar veel in terugvinden van hun eigen onzeker-
heid, hun eigen eenzaamheid, van de drassige grond, waarin zij als gevolg van 
de zo versnelde maatschappelijke ontwikkeling gestaag verzinken. 

Is dit alles ernstig? Me dunkt, dat het vraagstuk zeker een nadere overweging 
verdient. Is het immers niet zo, dat hier scheppende kracht is komen te ontbre-
ken, scheppende kracht, die zijn inspiratie zou moeten ontlenen aan innerlijke 
zekerheid en medemenselijkheid? Richtingloos dobbert men voort. Ideeën. die 
als drijfveer zouden moeten fungeren, vielen weg en zijn als het ware vervangen 
door rauwe kreten. Zij die geen raad meer weten met de mens, en dientengevolge 
geen raad met zichzelf, stoten die kreten uit. Maar is het niet onze intentie, dat 
wij als humanisten pretenderen juist nog wel iets met de wereld te willen aan-
vangen, een zekere richting trachten te geven aan ons bestaan en ons daarvoor 
inzetten? Nu kan het er natuurlijk niet om gaan, dat een commissie van de hu-
manistische stichting Socrates over een bepaalde kunstuiting de staf breekt. Het 
ligt niet op onze weg een soort geestelijke censuur te gaan uitoefenen, een huma-
nistische Idil in te stellen. Maar het lijkt de moeite waard om nu eens een aantal 
deskundigen te laten bekijken of de hier gesignaleerde verschijnselen juist be-
schreven zijn en of ze inderdaad een wezenlijke afwijking vertonen van hetgeen 
vroegere tijdperken ons te zien hebben gegeven. En zo ja, hoe het dan komt, 
waarom en waarin de humanistische inspiratie te kortscheet. Zo neen, hoe steekt 
de vork dan wel in de steel? 

In elk geval kan niet het feit van de troosteloze benaderingswijze van het leven 
daarbij doorslaggevend zijn; die zou in een humanistisch geïnspireerde schepping 
stellig evenzeer aan de dag kunnen treden. Maar het komt er op aan de achter-
grond te onderzoeken van waaruit geschreven is; na te gaan of een leven nog enig 
perspectief kan bieden, als het uitsluitend ontspringt uit de hierbedoelde bronnen. 
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De Stichting Socrates stelt zich ten doel op cultureel en wetenschappelijk gebied 
mensen bijeen te brengen, die zich in meerdere of mindere mate humanistisch ge-
inspireerd weten. De bedoeling daarvan is een confrontatie met allerlei belang-
rijke levensvragen ten einde bij te dragen tot het proces van de persoonlijke 
meningsvorming. De Stichting organiseert daartoe landdagen en cursussen, geeft 
het blad „Rekenschap-  uit en roept commissies bijeen. Zo ook in dit geval, nu ik 
aan deze commissie de vraag heb willen voorleggen van „Het mensbeeld in de 
moderne literatuur" en die vraag nog iets nader trachtte te concretiseren. 
Wat valt er op te merken over dat mensbeeld? Vertoont het specifieke trekken? 
Kleven er inderdaad de gevaren aan, die zojuist zijn genoemd? En verder: kan 
het humanisme inspirerend werken, heeft het daartoe, geestelijk gesproken, al 
voldoende vorm? En, mocht het antwoord op die laatste vraag inderdaad geheel 
of ten dele bevestigend luiden, is men dan in organisatorisch opzicht al ver ge-
noeg om bepaalde stappen te nemen? En welke stappen dan? 
We zouden ons kunnen voorstellen, dat er gespreksgroepen met schrijvers wor-
den gevormd; dat er regelmatig besprekingen worden bijeengeroepen waarin 
vraagstukken van moderne kunst worden doorgepraat, dat wat bedoeld is als 
te zijn de culturele sectie van de Stichting Socrates eindelijk werkelijke inhoud 
krijgt. Daarnaast zou men kunnen denken aan het scheppen van publiciteits-
mogelijkheden en het in uitzicht stellen van letterkundige prijzen ter aanmoedi-
ging van hen, die zich door bepaalde ideeën geïnspireerd weten. Zodat, al zou 
ook precies hetzelfde thema worden behandeld als dat van de „Ik, Jan Crerner's-,  
dit althans tegen de achtergrond van dat perspectief zou geschieden. 
Mag ik dan deze overpeinzingen bij het begin, bij haar installatie, aan de com-
missie meegeven? Ik hoop, dat zij dit netelige probleem met overtuiging, vinding-
rijkheid en succes zal weten aan te vatten. 
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GARMT STUIVELING 

HET ZWARTE VAN DE ZWARTE ZEE 

Als ik er al ooit aan had getwijfeld dat de geest blaast waar hij wil, zou 
een paar dagen Roemenië mij hebben genezen. Want wat ik ook mocht 
hebben verwacht toen wij eind september in het vliegtuig stapten, zeker 
niet dat ik het week-end daarna bezig zou zijn met een gedicht in het 
Duits. Het was geen hoffelijkheid jegens de talrijke groep Duits-sprekende 
Roemenen in het vroegere Zevenburgen; want dáár waren we toen nog 
niet geweest. Het kwam eenvoudig doordat wij 's morgens, 's middags en 
's avonds zo goed als het ging Duits praatten met onze vriendelijke 
vrouwelijke gids, die met even grote geestdrift ons de nieuwste woon-
wijken als het opgraven van oudste griekse en romeinse nederzettingen 
liet zien. Maar het kwam vooral door het standbeeld van Ovidius in 
Constanta. We reden er eerst even langs als wel geïnteresseerde toeristen. 
Maar toen ik een half uur later er opeens vlak voor stond, viel de trieste 
ballingschap van deze charmante dichter als een steen op mijn hart. 
Ik kon het raadsel van de reden evenmin oplossen als wie dan ook, ik 
voelde alleen het ontroostbare verdriet van de man die Rome verlaten had 
en het nooit terug zou zien. De Zwarte Zee, grijs eerst, blauw later in een 
onwaarschijnlijk mooie nazomer, was werkelijk zwart voor mij. En lang-
zaam, in de nacht en op een wandeling en tenslotte nog in de auto terug naar 
Boekarest, voelde ik de vijftien regels groeien van het menselijk drama, 
twintig eeuwen terug, dat mij dieper had geraakt dan de moderne vreugde 
in havenstad en badplaats van nu. 
Het is misschien geen wonder dat ik in die stemming toegankelijk was voor 
een tweede beeld: een raadselachtige slang die men een paar jaar geleden 
te Constanta heeft opgegraven toen het oude station werd afgebroken en 
een nieuw blok woningen gebouwd. Van de twee dozijn marmerbeelden 
die men op eenmaal vond, en die blijkbaar in de vierde eeuw gelijktijdig 
zijn begraven om ze tegen vernietiging te behoeden, is deze slang 
van 66 cm hoogte het meest fascinerende. Ik ken geen ander werk dat 
tezelfder tijd zo mooi en zo gruwelijk is, het deed me denken aan Rilkes 
opmerking over dood en schoonheid, maar het was toch anders, ont-
stellender, existentiëler, om het fraai te zeggen. Het ging me door merg 
en been, ik ben er vier keer heen terug gekeerd, ik heb er foto's van 
gekocht, en ik zou er pas van los komen toen ik dagen later, op een heel 
andere plaats en in heel andere omstandigheden, de woorden vond die 
althans voor mijzelf deze fatale slang konden bezweren. Oók in het 
Duits, ondanks onze toen Frans-talige gids. Verzeihung. 
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OVID IN TOMI 	
fiir E. B. 

Aus Rom nach hier verbannt 
sah er das Schwarze Meer. 
Hinter ihm lag das Land. 
Die Welt war ode und leer: 
wer ihm, wem er bekannt? — 

Jetzt bin ich am Schwarzen Meer. 
Aus erstem Schlummer erwacht 
1145re ich, wie einst er, 
die Wellen klagen bei Nacht, 
ewig wohin, woher? 

Mir ist der Schlaf vergangen. 
Er kommt mir seltsam nah. 
Es zittern meine Wangen: 
in mir hat angefangen 
das Weinen der Tristia. 

Mamaia-Constanta 27-29 IX '64 

DIESE SCHLANGE 

Aus dem toten Marmor aufgestiegen 
lebend, halb ein Tier schon, halb noch Stein, 
ffingt der lange Leib an, sich zu biegen 
und so schon wie grauenhaft zu sein. 

Langsam dann, mit Windung ober Windung 
iibersteigt er sich in Gleichgewicht 
— denn schon spiirt er Freiheit ohne Bindung 
bis zuletzt der Kopf sich hebt ins Licht. 

Aber diese Ruh' ist voller Wut: 
hinter Lippen die vor Mordgier beben 
beisst der Zahn sein Gift, die Zunge lechzt, 
und die Augen lauern, Blut nach Blut... 

Nicht der Tod ist grausam, nur das Leben 
das dem Tod zum Tode nicht entwchst. 

Cluj-Bucuresti 3-7 X '64 
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J. C. BRANDT CORSTIUS 

HERMAN GORTER 

NAAR AANLEIDING 
VAN ZIJN HONDERDSTE GEBOORTEDAG 

Toen Herman Gorter zijn eerste ons bekende verzen schreef, zweefde hem 
een poëzie voor de geest naar het voorbeeld van gedichten, die door enkele 
jonge Nederlanders waren gepubliceerd. Verzen van Perk, Kloos en 
Verwey klonken in zijn oren, hun beelden bewogen voor zijn ogen. Door 
die klanken heen hoorde hij de melodieën van Shelley en Keats, in die 
beelden speelde iets van het licht, dat de visioenen van de Engelse 
Prometheus-dichter uitstralen. En hij voelde hoe die poëzie harmonieerde 
met de verzen van Homerus en met de latijnse lyriek. 
De jonge Gorter koos op deze wijze voor de nieuwe Nederlandse poëzie 
van zijn tijd. De nog laat-levende romantische dichttraditie van de wel-
sprekende gedachtenontwikkeling was voor hem geen punt van uitgang. 
Hij bewonderde verzen die taalsymbolen zijn van de ziel van de dichter; 
verzen die door hun ritme, hun klank en hun beelden een werkelijkheid 
suggereren en evoceren, niet omschrijven, verklaren en uiteen zetten. 
Aan welke innerlijke werkelijkheid schonk Gorter in zijn eerste gedichten 
gestalte? De elf sonnetten en het fragment Lucifer geven het antwoord 
op deze vraag. De schrijver van die jeugdpoëzie beleefde de wereld als 
liefde. Nu kan zoiets van een dergelijke poëzie vaker worden gezegd 
zonder daarmee iets bijzonders te beweren. Ook het feit dat aan het slot 
van het Lucifer-fragment de dichter wordt geboren in het ogenblik waarop 
de liefde zich kosmisch manifesteert, zou in het licht van Perks poëzie 
zijn bescheiden betekenis kunnen hebben. Maar gedachtig aan het levens-
werk van Herman Gorter blijkt in deze eerste gedichten een innerlijke 
waarheid vorm te krijgen die hij zijn leven lang zal belijden. 
Gorter beleefde de wereld als liefde. Over de aard en de wijze van deze 
beleving en hun consequenties voor zijn poëzie is daarmee nog niets 
gezegd. Uit al zijn gedichten en geschriften blijkt dat Gorters erotische 
wereldervaring niet van idealistische aard is. De dingen zijn voor hem geen 
symbolen of tekens van liefde. Hun waarde is dat zij liefde zijn en zich als 
zodanig zoeken te ontplooien en te verwerkelijken zolang zij bestaan en 
dus voor de zintuigen en het verstand vatbare vergankelijkheid zijn. Die 
eigen aard verbindt hen, is universeel en maakt het heelal tot een harmonie. 

Ter verbeelding van de alles-zijnde en allesverbindende liefde heeft 
Gorter zijn dichterleven lang de muziek en het licht als symbolen gebruikt; 
het hoorbare en zichtbare in hun edelste vorm, waarmee hij zowel de 
betekenis van de zintuigelijkheid voor zijn wereldervaring accentueerde 
als de diepte van die ervaring. Het primair erotische karakter van zijn 
wereldbeleving brengt hem ertoe haar poëtisch vorm te geven in een 
verhaal van een liefde: Lucifer  en het vissersmeisje, Mei en de dichter, 
Mei en Balder, de dichter en de maagd die lichtlucht is, Willem en Maria, 
Pan en het gouden meisje, de dichter en zijn Vrouwe. Zijn lyriek is in 
hoofdzaak erotische poëzie, waarin de persoonlijke erotiek en, om zo te 
zeggen die van de wereld samenvallen. 
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Mei 

Op deze wijze innerlijk toegerust is Gorter meer dan veertig jaren de 
dichter geweest van een wereldbeeld, dat wordt gekenmerkt door har- 
monie en eenheid. Hij begon met zich op overtuigende wijze als zodanig 
te tonen in het gedicht Mei. Over dit werk is veel en diepzinnig ge- 
schreven en de liefhebbers en kenners van poëzie zullen dat wel blijven 
doen. Daarom bestaat er een fascinerende tegenspraak tussen het streven 
de zin van het gedicht te doorgronden en de uitlating van de dichter dat 
hij alleen maar iets moois had willen maken. Wat dit laatste betreft heeft 
het zich gehandhaafd, ook in een tijd als de onze, die zoveel minder dan 
Gorter het was, overtuigd is van het bestaan van een kosmische eenheid 
en harmonie. Mei heeft in de loop van drie-kwart eeuw de weg afgelegd 
van stevig gebonden uitgave via ingenaaide schooledities naar pocket-
boek, van verguisd werk tot klassiek werk, van duister gedicht naar bron 
van citaten voor allerlei doeleinden. Gorter meende het, toen hij schreef, 
dat het hem er slechts om begonnen was iets moois te maken. Dat lag 
geheel in de lijn van de tijd, waarvoor gold „kunst is het maken van mooie 
dingen.-  Maar Mei is, als veel grote poëzie, een hoge vorm van spel met 
woordklanken, woordmelodieën en woordbeelden, omdat het als zonder 
moeite en met bewonderenswaardige eenvoud het volledige leven ver-
beeldt in al zijn tegenstrijdige verlangens en mogelijkheden. Daarmee is 
omtrent de zin van het gedicht in algemene zin genoeg gezegd. Maar 
Gorters beleving van die volledigheid is natuurlijk gebonden aan denk- en 
voorstellingsvormen van zijn tijd als hij in Mei een eigen mythe schept. 
Het samengaan van die gebondenheid en die vrijheid verleent de inter-
pretatie van het gedicht veel speelruimte. 
Voor wie Gorter de dichter is van de liefde als de tot eenheid en harmonie 
leidende aard van het vergankelijke, zijn interpretatie van Mei zal die 
aspecten in het bijzonder belichten. Zij zijn gepersonifieerd in het meisje 
Mei. Dat heeft daarom geen eigen gestalte, die wij ons voor de geest 
kunnen halen. Door haar geeft de dichter aan de wereld het aanschijn van 
liefde. Waar zij gaat zijn er liefde, liefdesverlangen, een innige verbonden-
heid van alle dingen in haar ziel die leeft door de rijkdom aan indrukken 
van de wereld. Zij is als het licht dat door de dingen heen gaat, zowel 
hun afzonderlijkheid schept als hun gemeenschap is. In haar is de 
essentiële verbondenheid van al het op zich zelf bestaande verdicht tot 
beeld. Daarom is zij in de dichterlijke voorstelling soms verwant aan de 
fee uit het sprookje, die spreekt met de zuidenwind, de beek en het maan-
licht en die de bloemkelken als klokjes doet klepelen. Mei heeft vele 
diepreikende uitlopers in de oeroude volksliteratuur met haar beelden van 
onbewuste gemeenschap van alle levende wezens. 
Het is de dichter niet genoeg zijn zielservaring in Mei haar muzikale en 
lichtschijnende vorm te geven. Zijn lyrische voorstellingen wisselen in 
de eerste zang af met lyrische beschouwingen. Voorstellingen en be-
schouwingen glijden met een verbluffend gemak in elkaar over. Dit is 
mogelijk doordat beide zijn opgenomen in dezelfde stroom van indrukken 
en fantasieën. Maar meer nog wordt deze eenheid van het gedicht ge-
waarborgd door het samengaan van spreektoon en versmelodie, van 
versritme en spreekritme. Met de rijmende verzen van vijf jamben in het 
bewustzijn is het aanvankelijk niet steeds gemakkelijk de verzen van Mei 
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hardop te lezen. Zodra men het kan, krijgen zij hun onuitwisbare bijzon-
dere bekoring. 
De lyrische beschouwingen gaan over de belangrijkste trekken van zijn 
wereldbeleving: de liefde ( „Weet iemand wat op aard' het schoonste 
is..."), de eenheid ( „Er ligt in elk ding schuilend fijne essence/Van 
and're dingen..."), de vergankelijkheid (Een ding is droevig en maakt 
zacht geklaag / Altijd om d'aarde heen..."). Zij hebben als strofen van 
dezelfde lengte (26 vss.) iets van afzonderlijke gedichten, waarvan men 
zich zou kunnen voorstellen dat zij als zodanig zijn ontstaan. In deze ge-
deelten wordt het gehele gedicht als het ware enkele ogenblikken ge-
condenseerd. Het is of de dichter de behoefte gevoelde aan de stroom van 
indrukken waarin hij werd meegesleept een moment te ontsnappen en zich 
te bezinnen. Een bezinning overigens die de lyrische beweging niet ver-
traagt, de beeldenreeksen strakker aaneenrijgt. 

Balder 

De interpretaties van het gedicht hebben in het bijzonder betrekking op dc 
tweede zang. Wat verbeeldde de dichter met het verhaal van de liefde 
van Mei voor Balder en de afwijzing van het meisje door de god van 
licht en muziek? Het valt moeilijk vol te houden dat voor Gorter deze 
verbeelding geen bepaalde betekenis zou hebben gehad. Daarvoor is het 
verhaal te omvangrijk en te centraal in het gedicht geplaatst. Het moet 
vreemd en min of meer mislukt toeschijnen aan wie het niet betrekt op de 
inhoud van Gorters wereldervaring, nl. liefde, eenheid en harmonie, 
die de ziel ervaart wanneer zij tot leven gewekt wordt door de zin-
tuigelijke indruk van de vergankelijke dingen, zodat de dichter ze kan 
verbeelden. 
Waarom schiep Gorter met Balder een beeld van de ontkenning der 
poëzie? Waarom laat hij Mei — zijn ziel — naar die god verlangen? Gor-
ter werd onweerstaanbaar getrokken naar de beleving van de natuurlijke 
werkelijkheid als eenheid. Dat maakt hem gevoelig voor zekere filoso-
fieën van zijn tijd over de verhouding van het ik tot de wereld onder het 
aspect van eenheid; en bovenal voor filosofieën, die daarbij aandacht 
schenken aan de kunst in het algemeen en de poëzie in het bijzonder. In 
Nietzsches denken over de lyrische dichter, waarvan Gorter in zijn stu-
dententijd kennis nam, gaat aan het spreken in beelden door deze dichter 
de muzikale stemming vooraf, een innerlijke muziek die de beleving is 
van de verbondenheid van de dichter met het hart van de wereld, zoals 
Nietzsche het uitdrukt. Als Mei voor het eerst Balder hoort, bezingt hij 
die aan het dichten voorafgaande toestand en dat trekt haar machtig aan, 
doet haar besluiten de god te gaan zoeken. Gorter voegt echter aan dat 
beeld van Balder een trek toe. De god komt tot de ervaring van de inner-
lijke muziek nadat hij blind is geworden, de belangrijkste verbinding tussen 
zijn persoon en de natuurlijke wereld doorgesneden is. Uit Balders afwij-
zende woorden, die hij tot Mei spreekt, nadat zij hem heeft gevonden, 
blijkt dat hij de wereld als schijn opgeeft. De wijze waarop hij het leven 
beschouwt, is gekleurd door de filosofie van Schopenhauer. De ware zelf-
verwerkelijking is de doorbreking van de grenzen der individualiteit om 
op te gaan in het ongedeelde. 
De weg van Balder voert van de dichter af, eerst naar het prelyrische sta-
dium, tenslotte in het volledige zwijgen. Gorter zet zich als dichter daar- 
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tegen af. In de aardse vergankelijkheid liefde en eenheid te verlangen, te 
beleven is zijn leven en de bron van zijn dichterschap. 

De sensitieve verzen 

Met Mei had Gorter getoond een dichter te zijn wiens verbeelding werd be-
heerst door zijn primaire erotische wereldbeleving. Die beleving bepaalde 
zijn verhouding tot de wereld en wel zo, dat hij verlangde het onderscheid 
tussen zich zelf en het andere op te heffen in een eenheid, waarin beide 
volledig aanwezig waren. Hij kon dus niet, zoals Balder, zijn ziel tot waar-
achtiger leven voelen komen naarmate de vergankelijke wereld uit haar 
wegvloeide. Haar leven bestond voor hem juist uit de bewegingen door de 
buitenwereld gewekt in haar, die willig tot resoneren was gestemd; tril-
lingen, die de dichter vervolgens tot taalbeelden verdichtte. Deze impres-
sionistische poëzie moest een dergelijke herkomst duidelijk tonen, in het bij-
zonder deed zij dit door de verbeelde sensaties van het licht, dat alle dingen 
in zich opnam en versmolt. In verschillende gedichten van de bundel Verzen 
(1890) is het licht voorwerp van Gorters dichterlijke aanbidding. Daar 
schept zijn fantasie het beeld van de sensatie van licht als liefde, een poë-
tisch proces dat destijds vooral door Van Deyssel duidelijk is gezien. De 
adequate vorm van deze beleving is het vrije vers, waarin zin en woord aan 
de oplossende werking van de alle dingen in het licht oplossende verbeel-
ding zijn onderworpen; een taal die Kloos er toe gebracht heeft over 
de oertaal te filosoferen. Was Balder blind en stom geworden, in sommige 
verzen van 1890 is de dichter verblind door het licht en stottert hij. Ging 
Balder de grenzen van poëzie en muziek over en de stilte in, Gorter over-
schreed in Verzen de grenzen van de poëtische taal van zijn tijd, in de 
welbewust ondernomen poging om, zoals hij later schreef, een poëzie te 
maken die geen enkele herinnering meer bewaarde aan die van de Grieken, 
de Romeinen en de renaissance-dichters. 
Toen Albert Verwey in 1913 de poëzie van de tachtigers een kunst van zin 
en zenuw noemde, moet hij in het bijzonder gedacht hebben aan de sensi-
tieve gedichten, die Gorter omstreeks 1890 had geschreven. De typering 
is treffend voor een individualistische kunst die als zodanig berust op de 
intensiteit van de zintuigelijke ervaring. Ook Gorter vergde het uiterste 
van zijn zenuwen om tot de begeerde eenheidssensatie van het licht te ge-
raken. Zij betekende voor hem de versmelting van ik en wereld. Maar juist 
dit doel hief zijn poëzie uit boven het niveau van een impressionisme dat de 
verbeelding nastreefde van de zintuigelijke reactie op de buitenwereld. 
Gorter als sensitivistisch dichter verbeeldde het verlangen naar en de sen-
satie van éénwording door om zo te zeggen binnen- en buitenwereld tot 
eenzelfde trillingsgetal te herleiden. In zijn sensitivisme heeft Gorter ge-
poogd de wereld als liefde en eenheid langs natuurlijke zintuigelijke weg te 
beleven en die zowel innerlijke als lichamelijke ervaring in poëzie om te zet-
ten. Wij zijn gewend de gedachte van een versmelting van ik en wereld te 
verbinden aan de universele traditie van contemplatief verzinken in of 
convulsief aangegrepen worden door de innerlijke aanschouwing van het-
geen gewoonlijk met de term wereldgrond wordt aangeduid. Bij de ver-
beelding van die ervaring is het licht in de meeste gevallen onmisbaar ge-
bleken. De voorstelling krijgt veelal een religieuze kleur. De wijze waarop 
Gorter als dichter van de sensitieve verzen van 1890 te werk gaat is in 
enkele opzichten daaraan wel verwant. Sommige beelden komen uit de 
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godsdienstige traditie en het schokkende, overspannen karakter van de 
ervaring ontbreekt niet. Maar dergelijke overeenkomstige trekken kunnen 
de naturalistische aard van Gorters sensitivisme niet verduisteren. 
Het belang dat toen voor Gorter was gelegen in het ogenblik waarop de 
zielsspanning tot haar grootste hoogte was opgevoerd en de eenheidssensa-
tie werkelijkheid werd, brengt hem dichter bij een vorm van estheticisme 
van de negentiende eeuw, die tegenover de benauwenis van het dagelijkse 
leven als verstarring en vulgarisatie de verlossing stelde door het moment 
zintuigelijk zo verfijnd en zo genuanceerd mogelijk te beleven. Gorter 
streefde in zijn sensitivistische periode eveneens naar de bevrijding uit het 
dode, verstarde, stilstaande leven. Voor hem gold in dit opzicht echter niet 
de tegenstelling tussen een verafschuwd maatschappelijk bestaan en het 
begeerde heul van een individueel verbizonderd subtiel genieten van 
schoonheid. Hij, die eenheid zocht te beleven, voelde het afzonderlijke, het 
verenkelde aan als het vreemde, angstaanjagende. Het moest worden opge-
heven in het moment waarop leven beweging werd, opging in het stromen-
de, vlottende, vliedende licht, het allesomhelzende licht. Om dat te bereiken 
moest hij de dingen aanzien met ogen „als levend water" en moest hij horen 
met oren waarin de stilte „suiskokend gesoem" werd. Wat hij zo bij ogen-
blikken zag en vernam heeft Gorter op weergaloze wijze poëtisch gestalte 
gegeven, dat wil zeggen in gedichten die hun gelijken niet hebben in de 
westerse literatuur. 

Op weg naar Spinoza 

Gorters sensitivistische periode is kort van duur geweest. Er ontwaakt al 
spoedig in hem een verlangen de wereld beter te verstaan dan uit- 
sluitend via de zintuigelijke aandoeningen mogelijk is. Zo zien wij bij de 
dichter een verschuiving optreden in de waardering van de ogenbliksbele- 
vingen. Het geluk van de bevrijding uit het liefdeloze, verenkelde bestaan 
vindt hij ook, en steeds meer op de momenten dat hij passief leeft. In de 
stilte en de rust wordt hij een hem omhullend harmonieus ineenvloeien van 
de dingen tot eenheid gewaar. Wat hij gezocht had in de sensitieve extase, 
in de werkelijkheid als alles oplossende trillende beweging, komt hem nu 
tegemoet uit de vaste en kalme wereld. Het wordt steeds minder nodig de 
veelheid en afzonderlijkheid van de verschijningen met al de kracht van zijn 
zinnen en zenuwen tot eenheid te dwingen. Het is hem of hij door af te 
wachten, door een meegaande oplettendheid de wereld zal gaan verstaan 
in hetgeen zij sinds het ontwaken van zijn bewustzijn voor hem was ge-
weest. Er ontstaat dan in Gorter een bijzondere spanning tussen het af-
wachtend luisteren naar wat hem uit de wereld als haar waarheid geopen-
baard zal worden en de begeerte naar zelfverlies in de psychische eenheids-
beleving door middel van de tot sensatie verhevigde impressie. In een reeks 
van meer dan dertig sonnetten heeft de dichter in 1891 die spanning ver-
beeld. Deze gedichten vormen elk afzonderlijk en alle tezamen een unieke 
prestatie, een nieuw hoogtepunt zowel in Gorters poëzie als in de Neder-
landse lyriek. Hun taal, hun beelden, de wijze waarop zij (soms nauwelijks) 
sonnet zijn, hebben na zovele jaren weinig of niets van hun fascinerende 
werking verloren. Veel later heeft Henriëtte Roland Holst ze de sindsdien 
gangbare naam kenteringssonnetten gegeven. 
Op deze wijze neemt Gorter deel aan de algemene beweging in de westerse 
literatuur van het impressionime en naturalisme af — en daarmee van het 
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l'art pour l'art — naar een letterkunde die de verbeelding wilde zijn van 
ideeën en levensopvattingen door kunstenaars die hun inspiratie zochten 
bij Plato, de vroegchristelijke dichters, de middeleeuwse mystici of bij 
Dante. Gorter verdiept zich in het streng beredeneerde religieuze monisme 
van Spinoza. 
Bij tijden is het hem of door deze filosoof heen de wereld antwoord geeft 
op zijn vraag naar de werkelijkheid van haar aard als liefde en eenheid. 
Maar het contact met Spinoza komt niet tot stand op de manier die voor 
Gorter de enig ware was. Uit de mond van een ernstig man of van zulk een 
metafysisch wezen als een engel verneemt de dichter wijsheid omtrent het 
heelal als goddelijke harmonie; een wijsheid die hij bijna slaafs in verzen 
naspreekt. Want er ontstaat, ondanks zijn inspanning daartoe, geen liefde 
die hem in het diepst van zijn wezen aangrijpt, die hem zich zelf doet verlie-
zen, waaraan hij zich hartstochtelijk kan geven. Hij mist in Spinoza's wijs-
begeerte de levensvoorwaarde voor zijn poëzie. Deze filosofie maakt voor 
hem de wereld niet opnieuw tot geliefde, zoals zij het was geweest toen zijn 
ziel door de aandoeningen van de natuur volledig leefde. De stem van 
Spinoza klonk te bovenwerelds, te abstract in zijn oren. Na de afwijzing 
van de idealistische wereldeenheid, in Balder belichaamd, toont het mis-
verstand tussen de dichter van Mei en Verzen en de auteur van de Ethica 
ten tweede male op overtuigende wijze aan dat Gorters poëzie de verbeel- 
ding was van een werkelijkheidsbeleving die haar voedingsbodem moest 
hebben in de natuurlijke wereld. Waar die grond ontbrak, ging zijn liefde 
verloren. 

Het socialisme 

Het historisch materialisme heeft Gorter voor dat verlies behoed. Het leer-
de dat de menselijke samenleving naar haar aard op eenheid was aangelegd 
en dat men die aanleg in de ontwikkeling van het productieproces als het 
ware tastbaar kon waarnemen. Het leerde verder dat met het ontstaan van 
de socialistische arbeidersbeweging de bewuste verwerkelijking van de 
eenheid der mensheid was begonnen. In deze gedachten lag het grote be-
lang van het historisch materialisme voor de dichter Gorter. Had hij eer-
tijds individueel en slechts ten opzichte van de buitenmenselijke natuur 
emotioneel-extatisch bij ogenblikken de wereld als liefde en eenheid er-
varen, nu gold diezelfde ervaring voor de mensheid, de hoogste vorm van 
de natuur, het bewuste zijn, en viel zij elk uur zichtbaar en meetbaar, zowel 
emotioneel als intellectueel te beleven. Toen hij socialist werd ging het dus 
voor hem om veel meer dan het lidmaatschap van een sociaaldemocratische 
arbeiderspartij en de bereidwilligheid voor die partij te schrijven en te spre-
ken. Het marxisme verleende zijn oorspronkelijke wereldbeleving een reali-
teit in een levensfase van de dichter, dat hij daaraan meer behoefte had dan 
voorheen het geval was geweest. 
Welke gevolgen heeft het marxisme voor Gorters poëzie gehad? Er treedt 
in de dichter een relatie op tussen zijn dichtkunst, zijn literaire kritiek en 
zijn verbreiding van de marxistische theorie. Voordat hij socialist werd, had 
Gorter, op zijn dissertatie en zijn Ethicavertaling na, uitsluitend gedichten 
het licht doen zien. Nadien vermindert het overwicht van de poëzie in zijn 
publikaties. In De Nieuwe Tijd verschijnen van zijn hand marxistische 
literaire opstellen, zowel over de Nederlandse literatuur als over een aantal 
grote figuren van de westerse letterkunde. Zij zijn ten dele eigen plaats- 
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bepaling: zijn verhouding tot de beweging van tachtig, zijn marxistisch dich-
terschap gezien in de traditie van dichters, die in het verleden door hun po-
ëzie gestalte hadden gegeven aan de krachten, welke de nieuwe maatschap-
pelijke klasse in hun tijd bezielden. Die voorgangers, zo zag Gorter het,  
hadden dat onbewust gedaan. Maar, aldus Gorter, in het marxisme werd 
de mensheid zich bewust van haar maatschappelijk-zijn en dientengevolge 
kon zij haar toekomst geheel in eigen handen nemen. Het werd de taak van 
iedere dichter aan dat bewustzijn poëtisch vorm te geven. Zijn werk was 
zodoende meer dan een dichterlijke weerspiegeling van dat bewustzijns-
ontwaken. Door zijn heldere beelden, zijn visioenen van de toekomst schonk 
het tevens dieper inzicht. Op deze wijze zou de poëzie de vorming en groei 
van het maatschappelijke bewustzijn begeleiden. 
Maar hoe moest de dichter daarbij te werk gaan? Voor zijn deel heeft 
Gorter die vraag beantwoord door de grote dichters uit de geschiedenis 
van de westerse poëzie, die voor hem de onbewuste beeldmakers van hun 
klasse-idealen waren, tot voorbeeld te nemen, in het bijzonder Petrarca en 
Homerus. De Italiaanse dichter uit het „bloesemtij der letteren" had in 
zijn liefdeslyriek zijn geliefde tot het symbool van de hoogste schoonheid 
gemaakt. Herman Gorter had in zijn lyrische verzen steeds zijn diepste 
wereldgevoel en zijn liefde voor een vrouw tot één verbeelding samenge-
bracht. Als socialistisch dichter doet hij hetzelfde, maar zijn beleving van 
de werkelijkheid als eenheid en liefde krijgt nu door de marxistische ver-
klaring haar rationele complement. De sonnettenreeks die hij kort voor zijn 
dood schreef is het meest van al zijn gedichten petrarkistisch van karakter. 
De erotische poëzie, bijeengebracht in de twee bundels Verzen en de drie 
delen Liedjes is soms niet meer en niet minder dan wat gewoonlijk onder 
deze term wordt verstaan. Wat het eerste deel van Verzen betreft moet de 
lezer of hoorder zich menigmaal de mogelijkheid van een wijder strekking 
dan de traditionele met nadruk te binnen brengen. Bij het lezen of horen van 
de Liedjes behoeft dit minder het geval te zijn, want zij hebben nog iets van 
hun oorspronkelijk verband met Pan behouden. 

Poëzie en propaganda 

In Pan zijn het liedjes gezongen door de god van die naam onder eigen 
fluitbegeleiding. Gorter plaatste die lyrische stukken in een werk dat, 
episch van opzet, de opkomst, groei en overwinning van de socialistische 
arbeidersbeweging verhaalde. Zowel in Pan als in het voorafgaande Een 
Klein Heldendicht is duidelijk merkbaar dat Gorters grote vertrouwdheid 
met de Homerische epen van invloed is geweest. Opmerkelijk is dat ver-
scheidene en belangrijke gedeelten van beide werken in direct verband 
staan met Gorters propagandistische brochures. Bij het vernemen van de 
woorden „propagandistische brochures" denken wij thans aan publikaties 
van een soort als destijds door Gorter en andere verbreiders van het mar-
xisme niet werd geschreven. De socialistische brochures van die tijd popu-
lariseerden Marx' belangrijkste werk Das Kapital en die zware kost werd er 
wel lichter van maar niet smakelijker. Het zijn werkjes voor arbeiders die 
hun schaarse vrije uren aan de bestudering van dergelijke boekjes besteed-
den en die zich zelf daarin als zodanig zagen voorgesteld. Maar met welk 
een kracht van taal hamerde Gorter in korte, gedrongen alinea's de theo-
rieën van meerwaarde en kapitaalsophoping, van massavorming, klasse-
strijd en volksleger in de hoofden van deze lezers. In Gorters politieke 
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brochures bezit Nederland een aantal door taal en beeldspraak unieke ge-
schriften van dit soort. 
Deze taal en deze beelden gebruikt hij ook in Een Klein Heldendicht en 
Pan, uiteraard in gebonden vorm. Als de dichter van Mei en Verzen 
(1890), van de kenteringssonnetten en de Balderfragmenten (1893) had 
Gorter de Nederlandse taal op individualistische wijze in uitzonderlijke 
vormen gegoten. Niemand was in dit opzicht verder gegaan dan hij, nie-
mand had, om zo te zeggen, de woorden zo direct op hun leven betrapt. 
Maar Gorter had dit gedaan in een tijd, dat de verbreking van traditionele 
woord- en zinsvormen en 't maken van nieuwe het moderne in de dichtkunst 
was. Hij had op zijn manier aan de esthetische voorkeuren en gevoelens 
van de nieuweren voldaan. Maar na 1897 verbreekt hij die gemeenschap 
van schoonheidsidealen. Even radicaal als toen hij eertijds de Nederlandse 
poëzie nieuw maakte, probeert hij dan wat hij noemde socialistische gedich-
ten te schrijven. Zijn vroegere werk ziet hij als een eindpunt, niet alleen een 
persoonlijk, ook een algemeen einde, de slotfase van wat voor hem de bur-
gerlijke poëzie was. De socialistische poëzie zal nu de nieuwe zijn. Zij zal de 
waarheid van het heden verbeelden en de visioenen van de toekomst. Hoe 
zij dat zal doen weet Gorter niet. Als maker van Een Klein Heldendicht en 
Pan voelt hij zich een beginneling, een stamelaar, een ABC-kind. Links en 
onwennig gaat hij dan de hem vertrouwde literaire vormen combineren met 
zijn persoonlijke socialistische rhetoriek. Het resultaat is, ondanks poëzie, 
bij vlagen onbevredigend. 

Gorters kosmische erotiek 

Zouden we van Gorter, de socialist, slechts Een Klein Heldendicht en Pan 
bezitten, zijn werk zou geëindigd zijn met twee curiosa van de literatuur-
geschiedenis. Maar uit dezelfde jaren stammen de honderden liedjes en 
verzen voor de geliefde, vrouw èn wereld, het grote thema van zijn leven, 
zijn verlangen. Het zijn voor het merendeel korte gedichten, eenvoudig van 
woord en volzin. De fijnste aanvoeling van de dingen, eertijds tot in het 
merg van het ogenblik, is er tot de stilte en de heldere rust gebracht, die hij 
sinds de kenteringssonnetten steeds heeft gezocht. Zij geven de verbeelding 
van een kosmische beleving die, aards en zinnelijk, het heelal vol maakt van 
een warme gloed; een gloed van liefde, oeroude menselijke beleving van de 
kosmos, door geen ervaring van het tegendeel uit te doven. 
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H. H. J. DE LEELIWE 

TER ERE VAN HERMAN HEIJERMANS 

Het is feest, permanent feest ter ere van de letterkundige doden. Zodra een 
kwart eeuw, een halve eeuw, een hele eeuw, ja meerdere eeuwen ons 
scheiden van het jaar van hun geboorte of overlijden, worden ze gevierd. 
Bewonderaars en vrienden haasten zich van receptie naar banket omdat 
Hauptmann, Maeterlinck en Schnitzler, Couperus en d'Annunzio honderd 
jaar oud zouden zijn geworden en omdat — nu dan in 1964 — Shakespeare 
vierhonderd jaar geleden geboren werd, Gorter en Van Deyssel, Frank 
Wedekind en Miguel d'Unamuno hun eerste eeuwfeest vieren. Laten ook 
wij aan. deze gewoonte meedoen en het glas heffen ter herdenking van 
Herman Heijermans, de hekkesluiter, die op 3 december 1864 te Rotterdam 
geboren werd en op 22 november 1924 te Zandvoort stierf. 

Hij leefde in een turbulente tijd: drie oorlogen (de Frans-Duitse van 
1870/71, de Russisch-Japanse van 1905 en de Eerste Wereldoorlog), de 
opkomst en de strijd van de arbeidersklasse met stakingen en revoluties 
(de spoorwegstaking van 1903 in Nederland, de Russische revolutie van 
1917 en de Duitse van 1918), ontdekkingen en omwentelingen op het 
gebied van de wetenschap (de rolintgenstralen, de psycho-analyse, de 
relativiteits-theorie, de luchtvaart) en talloze, elkaar in snel tempo op-
volgende stijlwisselingen op het gebied van de kunst (realisme, naturalisme, 
impressionisme, symbolisme en Jugendstil, neoromantiek, neoclassicisme, 
expressionisme, cubisme, dadaisme, constructivisme ...) — dit alles heeft 
hij meegemaakt, ondergaan en voor een groot deel verwerkt. 

Drie muzen hebben kennelijk aan zijn wieg gestaan: Thalia (voor de 
komedie), Melpomene (voor de tragedie) en Kalliope (voor de verhalen); 
Hermes, de god der kooplieden, heeft helaas verstek laten gaan. Wel moet 
er een goede fee een bijzonder belangrijk geschenk hebben aangeboden: 
de werklust. Heijermans heeft de literatuur overigens pas laat als beroep 
gekozen. Eerst was hij enkele jaren zonder succes in de handel werkzaam. 
Hij doorliep een burgerlijk-nette faze met de daarbij passende verloving, 
voordat hij een nieuw terrein veroverde: de letteren. Toch was dit geen 
vlucht naar losbandighid en bohème. Voor Heijermans was de literatuur 
als beroep slechts verantwoord als zij in directe betrekking stond tot de 
realiteit. Dat was voor hem de conditio sine qua non die hij ook in de historie 
bevestigd zag. Het toneel, zei hij in 1899, was alleen wáár geweest wanneer 
het werkelijkheid was geweest. Voor hem gold dus niet de leus „l'art pour 
Fait'', voor hem was de kunst geen ivoren toren, maar een middel tot com-
municatie. Dit verbindt hem met Piscator, Brecht en Sartre, met Van 
Dalsum en Defresne, met de mannen van het Bauhaus en met allen die aan 
de kunst een functie wilden geven in de samenleving en die haar afwezen 
als zij alleen maar luxe of vermaak was. 
De band tussen kunst en realiteit was voor Heijermans echter niet alleen 
— zoals men meestal aanneemt — de uitbeelding van de sociale strijd, maar 
ook die van de kracht van de enkeling en van het gezin. Geen armoe en 

161 



ellende (het zijn zijn eigen woorden) kan de „opgaande zon" verduisteren 
die wij ontwaren in de mens die geleerd heeft „over de dingen heen te 
lachen". Het goede gezin, gebaseerd op een goed huwelijk, is in staat alle 
rampen die het treffen, te weerstaan en zelf de aanstichtster van het kwaad, 
Eva Bonheur, die ongewild het goede heeft bewerkstelligd, liefderijk in 
zijn schoot op te nemen. Maar Heijermans heeft ook — vooral in zijn 
vroege werk — getoond dat sociaal-economische en politieke machten, als 
ze overheersend zijn, de natuurlijke banden tussen de mensen op wrede 
wijze kunnen verscheuren. Kniertje stuurt in Op hoop van zegen haar 
jongste en laatste zoon met eigen handen als een lam naar de slachtbank, 
de jood Karalyk (in Ahasverus), weggevoerd door de kozakken, vervloekt 
zijn zoon omdat deze zich uit angst heeft laten dopen, en moeder Maaike 
(in Ora et labora) verwijt haar zoon Eelke die zich — om het gezin uit de 
nood te helpen — aangemeld heeft voor de „Oost", dat hij zich niet heeft 
opgegeven voor de „West" waarbij hij in plaats van tweehonderd, drie-
honderd gulden handgeld zou hebben gekregen. De mens, verlaagd tot 
koopwaar — het is een motief dat ook door Brecht herhaaldelijk is uit-
gewerkt. Hebzucht is het die de kinderen van Pancras Duif van zijn laatste 
hoop geluk doet beroven (Schakels) en angst om het verlies van een erfenis 
bepaalt de onmenselijke handelwijze der erfgenamen in Beschuit met 
muisjes. De vrucht van de liefde, het kind, heeft altijd Heijermans' diepe 
belangstelling gehad. De vader laat het ongewild verbranden wanneer 
hij in financiële nood zijn boeltje in brand steekt (In de jonge Jan) of 
hij worstelt met het besluit het te doden omdat het blindgeboren is (Het 
kind). De dood is voor het kind uit een proletarisch gezin de enige uitkomst 
— een sprookjesachtige droom heeft hem die niet kunnen verschaffen. 
Toch blijft het kind altijd de drager van de toekomstverwachting zoals het 
ongeboren kind van Geert en Jo in Op hoop van zegen of manke Koert 
in Droomkoninkje. 
Aan de kinderen maar ook aan de lichamelijk gebrekkigen heeft de schrijver 
vaak een belangrijke plaats in zijn werk toegekend. Misschien meende hij 
dat zij die buiten de maatschappelijke strijd stonden, zuiverder over de 
mensen vermochten te oordelen en het ideale beeld van de mens helderder 
vermochten te zien. Er is een polariteit tussen hun materiële invaliditeit en 
hun geestelijke volwaardigheid; wat negatief lijkt, blijkt positief te kunnen 
zijn (Jasper die een been mist in Eva Bonheur en blinde Marjolein in Dage-
raad). Medelijden met de mensen bestuurde Heijermans' pen, maar ook 
verontwaardiging wanneer hij zag hoe het eerlijke pogen en de goede be-
doeling werden bedorven en verminkt. Hij was geen tekenaar in zwart en 
wit (P. Spigt heeft dit nog onlangs in een opstel in De nieuwe Stem van 
mei 1964 uiteengezet). Pastoor Bronk (in Allerzielen), Reder Bos (in Op 
hoop van zegen) en Eva Bonheur zijn niet zonder meer „slecht": ze kunnen 
niet anders, ook zij zijn gebonden. Maar ook Kniertje is niet „goed" zonder 
meer, Kniertje die met het etenspannetje wegsloft — een beeld van berus-
ting ongetwijfeld, maar van een fatale berusting. Protagonisten en anta-
gonisten zijn aan eigen wetten onderworpen, staan beiden in hun eigen 
recht. Dat Heijermans dit voelbaar heeft gemaakt, maakt hem tot tragisch 
auteur. Alleen is in de plaats van het klassieke noodlot en de Shakespea-
riaanse persoonlijkheid de maatschappelijke bepaaldheid getreden. Met de 
indirecte middelen van de door Ibsen geschoolde dramaturg maakt hij 
duidelijk dat dit „fatum" moet verdwijnen. 
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Maar dan zou b.v. Op hoop van zegen al op het ogenblik verouderd ge-
weest zijn dat de wet het uitzenden van de befaamde „drijvende dood-
kisten" had verboden? Volstrekt niet. Voor deze misvatting wordt Heijer-
mans behoed door zijn kunstenaarschap. Hij geeft geen op zichzelf staande 
interessante of sensationele gevalletjes, maar lotgevallen van mensen die 
representanten zijn, die een perspectief hebben in tijd en ruimte. Ze wijzen 
uit naar iets anders. Hun handelen vormt alleen de voorgrond; hun scha-
duwen tekenen zich af tegen een achtergrond. Ze zijn concreet en tevens 
abstract, ze zijn symbolen. Hoe die achtergrond er uitziet? Zo men wil: 
menselijk leed — onverschillig hoe dit ontstaat, door overmoed (Niobe), 
door fatale berusting (Kniertje) of hebzucht (Mutter Courage). 

Levend in de z.g. welvaartsstaat is men maar al te gauw geneigd naar de 
„voorgrond" te kijken. Maar dan sluit men de ogen niet alleen voor het 
idealistisch humanisme van de auteur, maar ook voor de misstanden van 
eigen tijd. Zou Heijermans als hij nog leefde, niet aangegrepen worden 
door de woningnood en zijn desastreuze gevolgen voor het gezin? Door de 
ellende in de ontwikkelingslanden? Door de rassen-discriminatie? Laten 
we ons toch niet op de borst slaan omdat we het „zo heerlijk ver hebben 
gebracht"! Een herdenking van Heijermans zou aanleiding moeten zijn tot 
bezinning. 

Trouwens, wat betekent „gedateerd"? — een term waarmee men thans 
zelfs al bij nog levende kunstenaars gauw bij de hand is? Dit verwijt — en 
als zodanig is de uitdrukking toch meestal wel bedoeld — gaat alleen op 
waar men een duidelijke discrepantie tussen vorm en inhoud, middel en 
gezindheid, realisatie en probleemstelling constateert, en wel zodanig dat 
één van beiden aan de tijd van ontstaan gebonden is. Maar merkt men op 
dat beide onafscheidbaar één zijn, dan telt de tijdsfactor niet mee. 
Oedipus en Hamlet zijn wel oud, maar niet verouderd of gedateerd. 

Dat Heijermans een feilloos dramatisch instinct bezat, dat hij onze enige 
ware toneelschrijver is tot heden — het is reeds zo vaak gezegd dat het 
hier niet herhaald behoeft te worden. Hij wist dat de taal die hij zijn 
figuren liet spreken, niet literair bepaald moest zijn maar dat zij moest 
voortkomen uit hun gebaar, dat woord en gebaar één dienden te zijn of 
(zoals Brecht het veel later zou formuleren) dat de dramatische taal 
„gestisch" van aard was. Waarop in dit verband nog de aandacht ge-
vestigd kan worden is (en de auteur heeft het de goede verstaander ge-
makkelijk gemaakt) dat zijn dramatische werken niet los van elkaar staan. 
Zij vormen samen een cyclus. Ze willen een beeld geven van de maat-
schappij zoals Heijermans die zag, in al zijn geledingen. Waarom anders 
heet Op hoop van zegen een spel van de zéé, Ora et labora een spel van 
het lánd, Bloeimaand een spel van de stád en Gliickauf! een spel van de 
mijnen? Schakels is een vrolijk spel rond de huiselijke haard en De opgaan-
de zon een spel van de middenstand. Dit is een streven dat kenmerkend is 
voor de mentaliteit der negentiende eeuw (Thomas Mann heeft in een 
onvergelijkelijk essay daarop de aandacht gevestigd): zo deden Tolstoj en 
Richard Wagner, Balzac en Zola. 
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En ook waar er bij Heijermans geen sprake is van een sociografische aan-
duiding, daar is toch ook een poging tot samenbinden aanwezig. Hij schreef 
een „satirieke komedie" (De grote vlucht), een „burgerlijke zedenkomedie" 
(Het zevende gebod) en een „komedie van haat" (De meid). Beschuit met 
muisjes draagt als ondertitel: „een familiegebeurtenis" en Eva Bonheur 
heet een „genoegelijk toneelspel". Dageraad en De schone slaapster zijn 
„verbeeldingsspelen-, Allerzielen is een „zinnebeeldig spel" en Uitkomst 
wordt omschreven als „spel van droom en leven". Al die aanduidingen 
(slechts in het begin van zijn loopbaan heeft hij zich bij de traditionele be-
namingen aangesloten) zijn niet direct theatraal. Ze zijn op een bijzondere 
wijze als toelichtingen bedoeld, bestemd voor toeschouwer en lezer vóór 
en na de voorstelling of de lectuur, ze zijn — om een modern woord te ge-
bruiken — episch. Daarbij komt nu een specifieke trek naar voren: de 
ironie — een ironie die tegelijkertijd melancholiek en strijdvaardig is. De 
titel suggereert iets goeds, iets moois, een wens (Gliickauf!, Op hoop van 
zegen!); blijdschap, verlangen en geluk worden geëvoceerd (Bloeimaand, 
De opgaande zon, Eva Bonheur), ook de ondertitel belooft de toeschouwer 
vaak iets prettigs (een vrolijk spel, een genoegelijk spel). Maar hoe wreed 
wordt niet die idylle verstoord! Heijermans past het vervreemdingseffect 
toe; drukt zijn publiek er met de neus op dat er iets niet in de haak is, dat 
er geen zegen komt voor de vissers, geen aanschouwen van het daglicht 
voor de mijnwerkers, geen opgang voor de kleine middenstander. Rond de 
huiselijke haard gaat het allesbehalve vrolijk toe, de familie Jasper beleeft 
geenszins genoegen aan hun bovenbuurvrouw die Geluk heet. En toch 
blijft er hoop op een betere toekomst als men die betere toekomst maar wil: 
„Onze hoop begint, Rita — we zijn nog jong — zo jong als de knoppen 
aan de bomen — zo jong als 't licht op de zee .. . Eén tegenslag mag niet 
breken, kan niet breken — alle wegen liggen voor ons open. — Jij steunt 
op mij — ik steun op jou — huil niet, huil niet. Bij 't graf van ons kind doen 
we 'n nieuwe blijde gelofte." Zo staat het te lezen in Allerzielen (111 I 2 ). 
Tegen die achtergrond krijgen de beloftevolle titels hun oorspronkelijke zin 
terug. Als men waar wil, is er een dageraad, is er hoop, komt er een bloei-
maand, blijven er schakels. 

Laten wij het glas heffen ter ere van Herman Heijermans, is er in het begin 
wat gekscherend gezegd. De disgenoten worden ongeduldig. Daarom nu 
niets meer over Heijermans als episch auteur, niets meer over zijn verhou-
ding tot Spinoza, tot Multatuli, tot zijn literaire tijdgenoten en tot 
het jodendom. Alleen nog een wens die bij een toast als deze past: moge 
er geen officiële herdenkingsdag meer nodig zijn om de Nederlandse to-
neelspelers en vooral het Nederlandse publiek te doen inzien welk een 
kostbaarheid wij bezitten in het werk van Herman Heijermans! 

Utrecht, november 1964. 
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KWEE SWAN-LIAT 

JULIAN HUXLEY EN HET EVOLUTIONISTISCH 
HUMANISME 

Sir Julian Huxley heeft zijn bundel Essays of a humanist 1 ) voorzien 
van de opdracht For Aldous, Brother and Fellow Humanist. Dit is meer 
dan een gebaar van genegenheid jegens zijn overleden broer. Hoewel 
verder in de tekst slechts eenmaal de naam Aldous Huxley voorkomt (p. 
69) en eenmaal in een noot (p. 144), is het voor ingewijden duidelijk 
hoeveel de bioloog Julian Huxley in de cultuur-filosofische uitwerking 
van wat hij „evolutionistisch humanisme" noemt te danken heeft gehad 
aan de rijke ideeën van de literator Aldous Huxley. Beide broers hebben 
zeker de laatste twee decennia zich diepgaand met het probleem van de 
opvoeding bezig gehouden. Julian Huxley was de eerste directeur van 
de Unesco. Op de 10e Pugwash Conferentie in 1962 heeft hij nog een 
ambitieus project ingediend voor een „opvoeding tot menselijkheid" ter-
wille van de wereldvrede 2 ). Aldous Huxley, die zijn sukses als schrijver 
voor een groot deel te danken heeft gehad aan een sensitief en intelligent 
verbeeldingsvermogen, ontwikkeld als compensatie voor een lichamelijke 
handicap, heeft het probleem van de „vorming" van mensen met „supra-
normale vermogens" herhaalde malen in zijn romans gestalte gegeven. 
In augustus 1963, kort voor zijn dood, had ik gelegenheid om Aldous 
Huxley te ontmoeten en te spreken. Hij ging toen geheel en al op in „de 
studie van symbolen" — een in Amerika aktuele versie van de Engelse 
analytische filosofie, waarin bovendien neokantiaanse stromingen en 
antropologische onderzoekingen verwerkt zijn. Hij probeerde daar zelf 
aan bij te dragen door te wijzen op de betekenis van „nonverbal edu-
cation" en de ontwikkeling van „fundamental awareness". Hij had hier 
verschillende lezingen over gehouden 3 ) en zelfs zijn laatste roman aan 
gewijd 4 ). Kort samengevat komt zijn idee hierop neer, dat de mens on-
volgroeid blijft en veel van het waarachtig menselijke mist zolang hij zijn 
vermogen tot „realiserende perceptie" niet ontwikkeld heeft. De mens 
die geleerd heeft subtiel en sensitief gewaar te worden en waar te nemen 
en het waargenomene en ervarene verbaal, maar vooral nonverbaal, te 
communiceren, krijgt deel aan de onuitputtelijke rijkdommen van een 
multidimensionale menselijke levenswerkelijkheid, waar de meesten, half- 

1) Julian Huxley, Essays of a humanist. Chatto & Windus„ London 1964. 
2) Julian Huxley, E. Ashby, N. Calder, R. Calder, J. Cohen, M. Nicholson, C. F. 
Powell, J. Tanner, F. Williams, C. H. Waddington, „Education for humanity in a 
developing world —, Proceedings of the tenth Pugwash conference on Science and 
World Affairs, London 1962, p. 377-384. Het stuk is van de hand van Julian Huxley. 
De 9 andere geleerden, in alfabetische volgorde genoemd, hebben het ter ondersteuning 
mede ondertekend. 
3) O.a. Aldous Huxley, „Education on the nonverbal level" in Daedalus, Journal of 
the American Academy of Arts and Sciences, 91,2 (Spring 1962), p. 279-293. Vg. het 
hier besproken boek van J. Huxley, p. 69, 144. 
4) Aldous Huxley, Island. A novel. Chatto & Windus, London 1962. 
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blind, half-doof, schemerig-onwetend aan voorbij gaan of in hun geatro-
fieerd menszijn nauwelijks aan toe komen. 
In deze conceptie van een „ontwikkeling van het specifiek menselijke-
- en dan specifiek zowel in biologische als in metabiologische of no-
ologische zin — hebben we tevens een sleutel tot het „evolutionistisch 
humanisme" van Julian Huxley. Een veertiental artikelen en lezingen, in 
de jaren 1959-1962 reeds elders gepubliceerd, zijn gebundeld onder de 
titel Essays of a humanist. Eén van deze artikelen, over „Education and 
Humanism", heeft in extenso vertaald ook in dit tijdschrift gestaan 5 ). 
In het Voorwoord somt hij vier punten op die in verband met het „evolu-
tionistisch humanisme" onze centrale aandacht vereisen: 

1. De biologische evolutie werkte hoofdzakelijk met het kwantitatieve 
mechanisme van de natuurlijke selectie en bereikte daarmee een kwalita-
tieve verbetering van de levende organismen. In de huidige fase van de 
psychologische evolutie echter leidt een kwantitatieve toename van de 
bevolking naar een kwalitatieve verslechtering van verschillende levens-
aspecten. Het is noodzakelijk dat we onze hele levensinstelling van het 
kwantitatief acquisitieve en het technologisch utilitaristische afwenden en 
richten op kwalitatieve levenswaarden. 

2. Toenemende verdieping, verruiming en organisatorische samenhang 
in het weten en waarnemen (knowledge and awareness) vormde de 
basis van reële vooruitgang in de biologische evolutie, in versneld tempo 
in de latere stadia. In de psychologische evolutie wordt deze tendens 
voortgezet, maar inplaats van een open ontvankelijkheid wordt het we-
ten-en-waarnemen ook gericht, en vertekend, door ideeën, geloofsinhou-
den, verlangens, waarderingen. De vertekening wordt des te zwaarder 
naarmate ons systeem van ideeën, geloofsopvattingen, waarden verstart. 
Het is daarom noodzakelijk dit systeem van ideeën en waarden, ons re-
ferentiekader, grondig te reorganiseren in overeenstemming met de ont-
wikkeling van ons weten-en-waarnemen. 

3. Hiervoor is een open en ontvankelijke studie van ontwikkelingslijnen,  
-processen en -mechanismen van het uiterste belang. De idee van een 
simpele unilineaire causatie gaat niet op. De psychosociale evolutie moet 
functioneel en cybernetisch onderzocht worden, waarbij de betekenis van 
waarden en opvattingen teruggekoppeld op materiële en vitale processen 
aan het licht komt. 

4. Onze huidige crisis is vooral een crisis uit gebrek aan convergentie: 
convergentie van volken, naties, culturen; convergentie van uiteenlopende 
takken van wetenschap, kennis en maatschappelijke praxis; convergentie 
van conflicterende waarden en ideeën, die in een integrerend-wijsgerige 
benadering verzoend moeten worden tot een nieuw evolutionistisch-hu-
manistisch systeem. 
Zo'n systeem van ideeën en waarden, een noiSsysteem 6 ) als samenhan-
gend geheel van geloven, denken en handelen ziet Huxley als humanis- 

5) Julian Huxley, „Onderwijs en humanisme". Vertaald door H. A. Huygens-Wijma, 
in Rekenschap 10,2 (juni 1963), p. 78-92. 
6) De termen „no(isfeer", nofflogie-, „noësysteem-  heeft Huxley dankbaar ontleend 
aan Pierre Teilhard de Chardin, aan wie hij hier een artikel gewijd heeft, dat als inlei-
ding heeft gediend op de Engelse vertaling van Le phénomène humain. 
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tisch referentiekader 7 ), waarmee en waarin de denkende en handelende 
mens zijn menselijke situatie in de wereld tegemoet treedt en tevens 
zichzelf en de wereld be-grijpt. Dit no6systeem noemt hij daarom „huma- 
nisme" omdat daarmee en daarin de mens wezenlijk reflecteert op zich-
zelf, niet zomaar als merkwaardig fenomeen, maar betrokken in een al-
omvattend proces van ontwikkeling, waarin de mens van nu in en door 
zijn bewust zelfreflectie een beslissende positie inneemt. 
Hiermee presenteert Huxley niet zomaar een humanisme, één van de 
vele mogelijke stromingen of denkspinsels, binnen de beperkte historische 
horizont van de west-europese mens uitgedacht. Dit humanisme is een 
wezenlijk en zinvol kernmoment in een universeel evolutieproces, dat in 
en door de mens tot lichtend zelfbewustzijn komt. Dit humanisme vormt 
bovendien in de fase van menselijke evolutie een eigen hoofdstuk van 
integrerende zelf-organisatie. In de fase van menselijke evolutie, gezien 
als psychosociale ontwikkeling die zich superponeert op een biologische 
ontwikkeling, convergeren de ontwikkelingslijnen van organisatorisch 
waarnemen, weten en kunnen, aangeduid als kunst, religie, wijsbegeerte, 
wetenschap, techniek, politiek, sociale en individuele levenspraxis, ten-
slotte tot een integraal noiisysteem, dat we „humanisme" noemen. De 
separate en divergerende noeisubsystemen van kunst, religie, wijsbegeerte, 
wetenschap, techniek, politiek en levenspraktijk moeten hierin worden 
geïntegreerd en vooral in overeenstemming met de wezenlijke waarden 
van de menselijke evolutie worden gecorreleerd. 
Zulk een Evolutionistisch Humanisme is noodzakelijkerwijs monistisch 
in plaats van dualistisch, met nadruk op de eenheid van lichaam en geest; 
universeel in plaats van particularistisch, met nadruk op de continuiteit 
tussen de mens en de rest van het leven en tussen het leven en de rest 
van het universum; naturalistisch in plaats van transcendent, met nadruk 
op de natuurlijke eenheid van het geestelijke en het materiële; globaal 
in plaats van provincialistisch, met nadruk op de eenheid van het mens-
dom; dynamisch en open in plaats van statisch en gesloten, met nadruk 
op kwaliteit en verscheidenheid zowel als kwantiteit en eenheid (p. 73). 
Het aantrekkelijke van zo'n presentatie is dat verschillende takken van 
wetenschap: biologie, psychologie, sociologie, culturele antropologie; en 
ook verschillende gebieden van filosofie: cosmologie, epistemologie, 
ethica, cultuurfilosofie; en religie, kunst, opvoeding en onderwijs, socio-
politieke planning; problemen van oorlog en vrede, overbevolking en we-
reldgezondheid, honger en welvaart, materiële produktie en innerlijke 
vervulling, in een integraal kader kunnen worden belicht en begrepen. 
Aantrekkelijk, maar ook riskant. Omdat het nieuwe notisysteem daarmee 
zich een dusdanig overwicht en autoriteit kan aanmatigen, dat het in 
plaats van de bestaande godsdiensten en ideologieën kan optreden als 
een super-religie en -ideologie. Overigens zal men dit risico wel moeten 
aandurven, als men bedenkt hoe bij voorbeeld op het gebied van opvoe-
ding en onderwijs en convergerende politico-sociale planning welhaast 
nog een vacuum te zien is, en onderling tegenstrijdige en verouderde 
principes gehuldigd worden. 

7) Het vierde artikel in deze bundel The humanist frame is tevens het eerste artikel 
van een bundel onder dezelfde titel verschenen bij Allen ö Urwin, London 1961. Het 
slotartikel daarin over Human potentialities was geschreven door Aldous Huxley. 
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Met name onder degenen, die zich op nogal traditionele gronden „hu-
manisten" plegen te noemen, en die zich ten gevolge van de beperkte 
historische ontwikkeling van het west-europese onderwijs overheersend 
in het alfa-kamp van de door Sir Charles P. Snow gesignaleerde „twee 
culturen" bevinden, bestaat er een zeker wantrouwen tegen een huma-
nistisch „systeem" vooral wanneer het door beta-wetenschapsmensen ge-
concipieerd wordt. Sommige van deze alfa-humanisten gaan zelfs zo ver 
dat ze zich keren tegen iedere vorm van religie en tegen iedere ideologie 
in de veronderstelling dat „humanisme" mogelijk is zonder apriori, zon-
der geloof en zonder dogma. 
In dit verband moet het duidelijk zijn, dat Huxley's „evolutionistisch hu-
manisme" als nieuw noij5systeem en als „religie zonder openbaring" 8 ), 
ondanks de mogelijke illusies in die richting van de auteur, beslist niet 
als een door de massa beleden religie of ideologie zou kunnen dienen, 
maar hoogstens als wetenschappelijk-wijsgerig referentiekader van een 
intellectuele en sociale elite. In die invloedrijke groep maakt het notisys-
teem als open referentiekader echter wel degelijk kans, vooral wanneer 
aan de nadere precisering en verdere uitwerking van het „systeem" be-
halve antropo-biologen en medici ook psychologen, sociologen, cultuur-
antropologen, linguisten, literatoren, cultuurhistorici, cultuurfilosofen, 
pedagogen meewerken. 
Voor de bioloog Julian Huxley ligt het uitgangspunt in de conceptie van 
de „evolutie". Al door zijn directe afstamming was hij gepredisponeerd 
voor het darwinisme. Hij speelde een centrale rol bij de 100-jarige her-
denking van het verschijnen van The origin of species door de Universi-
teit van Chicago. In die 100 jaar hebben het begrip „evolutie" en de 
term „darwinisme" echter zelf een evolutie ondergaan. Om dit duidelijk 
te maken kunnen we niet beter doen dan Huxley citeren. 
„Evolutie in de meest algemene zin is een natuurlijk proces van onom-
keerbare verandering, waaruit iets nieuws, variatie, toename in organi-
satie voortkomen; alle werkelijkheid kan in een aspect worden beschouwd 
als evolutie. Biologische evolutie is slechts een sector of fase van dit 
totale proces. Er is ook de anorganische of cosmische sector en de psy-
chosociale of menselijke sector. De fasen volgen op elkaar in de tijd, 
iedere volgende gebaseerd op de vorige en daaruit voortvloeiend. De 
anorganische fase is pre-biologisch, de menselijke fase is post-biologisch. 
Elke sector of fase heeft zijn eigen werkingsaard, voltrekt zich in een 
eigen tempo, heeft zijn eigen mogelijkheden en begrenzingen, en verwekt 
zijn eigen karakteristieke resultaten, hoewel de volgende fasen enkele 
van de wijzen en resultaten van de vorige insluiten. 
De cosmische fase werkt door willekeurige interactie, voornamelijk fy-
sisch maar voor een klein deel ook chemisch. De kwantitatieve schaal is 
ongelooflijk uitgestrekt in ruimte en tijd; in ruimtelijke afmeting meer 
dan een miljard lichtjaren (1022  km), en in tijdsduur tenminste 6 miljard 
jaren. 
De ontwikkeling van steeds complexere chemische verbindingen culmi- 

8) Vg. Julian Huxley, „Evolutionary humanism. The world's next great religion" in 
Proceedings of the first international humanist and ethical congress, Amsterdam 1952, 
en Julian Huxley, Religion without revelation Benn, London 1927, abridged version 
Watts, London 1941. 
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neerde in het ontstaan van stoffen, die de mogelijkheid van zelf-repro-
ductie en zelf-variatie vertoonden en onderworpen waren aan een nieuw 
mechanisch proces: natuurlijke selectie, waarmee de overgang naar de 
tweede of biologische fase werd ingeluid. Deze fase werkt vooral door 
het teleonomisch of ordenend proces van de natuurlijke selectie. 
In deze fase zijn er drie subprocessen aan het werk. Cladogenesis of uit- 
waaierende evolutie leidt tot divergentie en grotere variatie. Anagenesis 
of opwaartse evolutie leidt tot verbetering van alle soorten, grotere aan- 
passing en specialisatie, toenemende algemene organisatie. Stasigenesis 
of stabiliserende evolutie treedt in wanneer de ontwikkeling een bepaald 
maximaal niveau heeft bereikt en gedurende langere tijd op dit niveau 
stagneert. 
De beslissende nieuwigheid van de biologische fase is het geleidelijk zich 
ontwikkelen van psychologische en geestelijke vermogens, in het begin 
zich niet anders manifesterend dan in een vermogen tot gewaarwording. 
De toenemende organisatie van het organisme maakt de groei van ge-
waarwording tot waarneming en actief en intelligent speuren mogelijk. 
"Wanneer het niveau bereikt wordt dat ervaring niet alleen in het individu 
kan worden verzameld en geordend opgeslagen maar ook cumulatief aan 
volgende generaties wordt overgedragen, wordt een tweede kritiek punt 
bereikt, dat de overgang inluidt naar de menselijke of psychologische 
fase van de evolutie. 
Deze fase is ruimtelijk beperkt tot de aarde en misschien tot enkele pla-
neten van enkele sterren. Op onze aarde is deze fase nog maar net be-
gonnen, minder dan een miljoen jaren geleden. Maar het tempo van de 
verandering is veel en veel sneller dan in de vorige fasen. De algemene 
tendens is anti-entropisch, gekarakteriseerd door een scherpe stijging in 
de operatieve betekenis van uitzonderlijke individuen, van werkelijke 
doelmatigheid en bewuste waardering gebaseerd op rede en verbeelding. 
Hoewel fysisch-chemische interactie en natuurlijke selectie hun werking 
in deze fase blijven uitoefenen, worden ze overstemd door een nieuw ver-
anderingsmechanisme gebaseerd op cumulatieve cultuurtraditie en spe-
ciaal op de groei van verbeterde organisatie en beproefde kennis. Vooral 
de groei van psychisch-geestelijk voortgebrachte organisaties krijgt de 
overhand in complexiteit en variatie over de biologische organismen. 
In de psychosociale fase van de evolutie zijn dezelfde drie subprocessen 
van de biologische fase aan het werk: cladogenesis, anagenesis en stasi-
genesis. Maar er is een vierde subproces bijgekomen: convergentie (of 
tenminste anti-divergentie), operend door diffusie — diffusie van ideeën 
en technieken tussen individuen, gemeenschappen, culturen en gebie-
den. 
Zoals in de biologische fase zien we in de menselijke fase een opeen-
volging van algemeen of locaal dominante typen, maar dan niet typen van 
organisme maar van culturele en ideologische organisaties. Zoals de 
biologische fase steunde op zelfreproducerende materie, steunt de men-
selijke fase op zelfreproducerende „geest-.  Gesuperponeerd op het bio-
logische mechanisme van genen en chromosomen werkt een tweede me-
chanisme gebaseerd op conceptueel denken en symbolische communicatie, 
waardoor de evolutie een nieuwe stoot gekregen heeft voorbij de barrière 
van biologische beperktheden naar een maagdelijk gebied van psycho-
sociale existentie. 
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Evolutie in de psychosociale fase is voornamelijk cultureel, overwegend 
gemanifesteerd in culturele veranderingen, niet in menselijke lichamen en 
genen-complexen. Maar, hoewel ze aldus radicaal verschilt van de evo-
lutie in de biologische fase, is ze een natuurlijk verschijnsel, bestudeer-
baar door de wetenschap met dezelfde wetenschappelijke methoden als 
de andere natuurlijke verschijnselen. Ook hier werkt een selectie-mecha-
nisme, dat we kunnen aanduiden als psychosociale selectie. Anders dan 
de natuurlijke selectie die „blind-  werkt in haar ordening, is er bij de 
psychosociale selectie sprake van een werkelijk doel. 
Menselijke bestemming hoeft niet langer een kwestie te zijn van hoop en 
vrees. Ze kan in principe rationeel worden bepaald op de basis van 
wetenschappelijke kennis en rationeel worden nagestreefd met behulp 
van wetenschappelijke methoden. Wanneer eenmaal grotere vervulling 
is erkend als de uiteindelijke en dominante doelstelling van de mens, heb-
ben we nog een wetenschap van menselijke mogelijkheden nodig om de 
lange weg van psychosociale evolutie te helpen geleiden die nog voor ons 
ligt." (p. 29-34). 
De kritieke betekenis van het vermogen tot georganiseerd weten-en-
waarnemen (knowledge and awareness) bij de overgang van de biolo-
gische naar de psychosociale fase wordt nog eens verduidelijkt in een 
hoofdstuk „Hoger en lager". 
„Wanneer men de geweldige verscheidenheid van levende organismen 
overziet, dan merkt men daarin een organisatie, een structureel en func-
tioneel patroon, waarin gedifferentieerde delen worden geïntegreerd tot 
een samenhangend systeem van werking. Hogere organisatie wil dan 
zeggen een efficiënter integratie van een groter aantal meer gedifferen-
tieerde, meer gespecialiseerde delen. 
Het leven als geheel bereikt door differentiatie, uitwaaiering, cladogenesis 
een groter exploitatie-bereik van existentie-mogelijkheden, ecologische 
nissen. De polymorfische differentiatie en verovering van deze nissen 
vereisten de ontwikkeling van geest (mind) — van mentale activiteiten 
van de een of andere aard. Het is nodig dat wij de conceptie van „ge-
waarwording" en „ervaring-  ook uitstrekken over de eenvoudiger vor-
men van leven en over lagere organismen. Wanneer wij de ontwikkeling 
van de mens uit een bevruchte eicel tot de gerijpte, volwassen persoon 
beschouwen, dan moet daarbij een geleidelijke ontplooiing van het ver-
mogen tot weten-en-waarnemen hebben plaats gevonden. Er moet, op 
z'n minst een potentie, iets van geest in de eicel aanwezig zijn: evenzo 
fyletisch teruggaande. in de amoebe. Iets van een op geest lijkende 
eigenschap, een mentoide, enig schemerig begin van subjectiviteit. De 
beslissende betekenis van de ontwikkeling van deze mentoide eigenschap 
in het levende organisme wijst uit dat geest beslist geen nutteloos epifeno-
meen kan zijn. Hij zou zich niet hebben ontwikkeld wanneer er geen 
biologisch voordeel aan verbonden zou zijn geweest. De geest intensi-
verende organisatie van dierlijke hersenen is voor het dier voordelig om 
de simpele reden dat daarmee een vollediger gewaarworden van uiter-
lijke en innerlijke situaties bereikt wordt. Hij maakt beslissing mogelijk 
in een chaos van complexe verschijnselen waarmee het dier geconfron-
teerd wordt. Hij haalt kwaliteit uit kwantiteit, brengt eenheid en inte-
gratie uit verschillende ervaringen, zowel ruimtelijk verspreid over ver-
schillende zintuigen als in de tijd terug gaand. 
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Door een proces van internalisatie wordt het vermogen tot wetend-waar-
nemen en kunnen reageren verankerd in instuctieve patronen. Bepaalde 
signaalpatronen kunnen daarop afgestemde reactie-patronen ontladen. 
De mens heeft over deze ingebouwde signaal-ontladers gesuperponeerd 
nog de mogelijkheid om bewust gecreëerde symbolen als aangeleerde ont- 
laders te laten functioneren. Om deze symbolen intern-organisatorisch 
te kunnen percipiëren is er een hogere organisatie van het vermogen tot 
weten-en-waarnemen nodig en bovendien een traditie die aangeleerde 
kennis op volgende generaties kan overdragen. De „gefossiliseerde-  ge- 
netische informatie in de chromosomen wordt alleen direct van de ouder- 
generatie op het volgende nageslacht overgedragen. Door culturele tra-
ditie is het mogelijk generaties over te slaan en de informatie sneller te 
moduleren en te selecteren. 
Gedurende de biologische evolutie heeft een stijging plaats gevonden 
aan het organisatie-niveau van de gewaarwording. Daarmee gepaard 
ging een voortdurende toename, uitbreiding en verrijking van wat we de 
.voor het dier significante wereld kunnen noemen. Net  zoals er een fysio-
logische stofwisseling binnen het dier plaats vindt, moeten we ook het 
bestaan aannemen van een psychometabolisme, een geestelijke stofwisse-
ling. waarbij indrukken en gewaarwordingen verwerkt worden, vastge-
legd in weten en ervaring, op de wereld terug verwerkt in omzettingen 
van het psychische levensmilieu.-  (p. 35-49). 
Het derde hoofdstuk handelt over dit proces van Psychometabolisme. 
..Bij de mens wordt de organisatie van de gewaarwording (bewustwor-
ding), essentieel voor het evolutie-proces, niet lichamelijk-organisch ge-
incorporeerd. maar in een culturele traditie gemanifesteerd in psycho-
sociale belichamingen zoals kunstwerken, morele codes, wetenschappe-
lijke ideeën, juridische stelsels, godsdiensten, maatschappelijke instellin-
gen. 
Een belangrijke taak van de vakken als biochemie, psychologie, psychia-
trie, sociale antropologie, die zich met het proces van menselijke psycho-
metabolisme moeten bezig houden, is de studie van de mechanismen die 
de organisatie en de werking van de gewaarwording mogelijk maken, om 
zo beter te begrijpen hoe het psychologische proces zinvol geleid en be-
vorderd kan worden. Een studie naar de erfelijke bepaalde somatopsy-
chische disposities in het gewaarwordingsmechanisme, met de mogelijke 
invloed van bepaalde (psycho)farmaca, is nog in een beginstadium. 
Het probleem van de opvoeding behoeft in verband hiermee een gron-
dige revisie. We zijn er heden nog nauwelijks aan toe om het organisme 
als geheel op te voeden — als eenheid van geest-en-lichaam. We beper-
ken ons te veel tot mentale opvoeding langs verbale wegen met los daar-
naast een vrij ruwe fysieke training. Zoals Aldous Huxley heeft beklem-
toond moeten we ook de nonverbale opvoeding ontwikkelen en de op-
voeding van geest-en-lichaam, in plaats van ,.geest-  en „lichaam-  af-
zonderlijk. 
Nieuwe takken van wetenschap zijn nodig om te onderzoeken hoe de 
processen van psychometabolisme gereguleerd  kunnen worden zodat de 
menselijke gewaarwording en ervaring, de emotionele en intellectuele ele-
menten, nu vaak in conflict, geharmoniseerd en geïntegreerd kunnen 
worden in een effectievere en minder verspillende 'organisatie." (p. 63-
70). 
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Het vierde hoofdstuk over „Het humanistische kader" gaat in op de 
vraag wat dit alles voor implicaties heeft in het humanisme. 
,.De mens is op weg in het psychosociale stadium van de evolutie. Een 
belangrijke vooruitgang in dat stadium brengt een radicale verandering 
in de dominerende ideeënsystemen met zich mee. 
Patronen van suksesvolle organisatie zijn stabiel; ze garanderen conti-
nuiteit en hebben de neiging zich over langere perioden te handhaven. 
Maar ze blokkeren daarmee ook nieuwe veranderingen en veroorzaken 
stagnatie en verstarring. Daarom is het zo moeilijk om deze stabiele sys-
temen te doorbreken en tot nieuwe suksesvolle organisaties door te sto-
ten. Maar zulke doorbraken, hoe zeldzaam en moeilijk ook, zijn van be-
slissende betekenis. 
De evolutie van een sensitieve geest is een uiterst zeldzame gebeurtenis 
in de geweldige betekenisloosheid van een insensitief universum, en de 
bijzondere vorm van zingevoeligheid bij de mens is daar nog weer een 
zeldzame ontwikkeling van, welhaast uniek en hooglijk significant. De 
kwantitatieve uitgestrektheid van cosmische materie en energie verdicht 
zich in de menselijke geest tot kwaliteit en rijkdom van existentie. In en 
door die geest is de mens overheerser van deze planeet en verantwoor-
delijk voor zijn toekomstige evolutie geworden; maar alleen door zich op 
de juiste wijze van die verantwoordelijkheid te kwijten. Hij kan maar al 
te makkelijk falen in de taak; hij kan er alleen maar in slagen wanneer 
hij zich die taak volledig bewust maakt en al zijn mentale resources mo-
biliseert: kennis en rede, verbeelding en gevoel, vermogen tot verwonde-
ring en liefde, tot begrip en compassie, tot geestelijke aspiratie en zede-
lijke inspanning. 
Hij moet dit doen zonder hulp van buiten; er is niet langer behoefte noch 
ruimte voor het bovennatuurlijke. De aarde was niet geschapen, ze evo-
lueerde. En zo deden planten en dieren, en mensen, geest en ziel en 
hersenen en lichaam. En ook godsdienst. Godsdiensten zijn organen van 
de psychosociale mens betrokken op menselijke bestemming en mense-
lijke ervaringen van heiligheid en transcendentie. 
We zijn nog maar juist uit de biologische in de psychosociale era van 
de evolutie opgedoken, uit de aardse biosfeer in de vrijheid van de no-
osf eer. 
Een nieuwe organisatie van ons systeem van denken en geloven is nodig 
om onze verkenning en verovering van deze noiisfeer effectiever te ma-
ken. Een nieuw kader van ideeën en waarden — noem het ideologie zo 
ge wilt — moet groeien in het licht van onze nieuwe evolutionaire visie. 
Een humanistische visie op de drie grote activiteiten waarin de mens 
de alledaagse bezigheid van zijn blote bestaan transcendeert in een wer-
kelijk menselijke werkelijkheid: kunst. wetenschap, religie. 
Kunst als de organisatie en realisatie van zinvolle ervaring in geïnte-
greerde vormen die emotioneel significant en esthetisch bevredigend zijn. 
Wetenschap als een proces naar geordende en geïntegreerde ervaring, 
gericht op vollediger en beter georganiseerd inzicht en op samenhangend 
begrip en samenvattende controle. 
Religie als een psychosociaal orgaan waarin menselijke ervaring zinvol 
doorlicht en gericht wordt op een menselijke bestemming." (p. 72-106). 
De betekenis van dit alles voor opvoeding en onderwijs, voor internatio-
nale planning in verband met de bevolkingsexplosie, en voor een eugene- 
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tica in evolutioneel perspectief worden in afzonderlijke hoofdstukken 
behandeld. 
Terwille van de variatie zijn nog opstellen opgenomen over ornithologie, 
de Coto Donana en de natuurlijke rijkdommen van Afrika, die zo te 
lezen totaal niets te maken hebben met het Evolutionistische humanisme, 
en hoofdstukken over Toynbee, Teilhard de Chardin en Dr. Robinson 
(schrijver van Honest to God), die hoogstens Huxley's humanistische 
en religieuze plaatsbepaling raken. 
De enigszins polemische stijl van de latere hoofdstukken weerspiegelen 
de strijd die Huxley heeft moeten voeren om enige weerklank voor zijn 
ideeën te winnen maar ook de ietwat expansieve aard waarmee hij zijn 
biologische wetenschap bedrijft en zijn humanisme belijdt. Aan de ene 
kant staat Huxley's overtuiging dat dit humanisme in de lijn van de 
evolutie een belofte inhoudt van de menselijke toekomst. Aan de andere 
kant de nog grote weerstand die humanisten — ook in andere schake-
ringen dan Huxley — moeten ondervinden in een overwegend anti-
evolutionaire wereld. 
Misschien is Huxley's inzicht wat te optimistisch wanneer hij schrijft: 
„Er is zulk een snelle toename in het begrip voor de wetenschap onder 
het grote publiek en in de mogelijkheid van massacommunicatie en -infor-
matie, en bovenal door de diepgaande onvrede met traditionele ideeën 
en maatschappelijke systemen, die wijst op een komende drastische her-
vorming van ons denken en onze houding die ik de Humanistische Re-
volutie noem." (p. 278). Voor zo'n humanistische revolutie is meer no-
dig dan het inzicht en de welsprekendheid van begaafde intellectuelen. 
Het gaat er om de nog overheersende divergenties en conflicten van 
ideeën en systemen om te buigen in de richting van het door Huxley 
gesignaleerde vierde subproces van convergentie. Dat zal moeilijk gaan 
wanneer het humanisme zich presenteert als een nieuwe religie-ideologie 
naast de vele traditionele religies en ideologieën, waardoor humanisme 
toch maar één van de vele binnen de beperkte horizont van de westerse 
cultuur gevormde recente stromingen blijft. 
Misschien is de innerlijke tweespalt binnen de mens toch radicaler dan 
Huxley vermoedt, zoals o.a. R. Seidenberg heeft geanalyseerd 9 ) en 
zullen we het wezen van onze evolutie nog grondiger moeten onderzoe-
ken en verstaan. Maar dat neemt niet weg dat het humanisme een taak 
en een kans heeft juist als Evolutionistisch Humanisme. 

p) Roderick Seidenberg, Analysis of the Future. University of North Carolina Press, 
Chapel Hill. 1961. Seidenberg becritiseert behalve Julian Huxley ook: Lancelot Law 
Whyte, The next deuelopment in man. Holt, New York 1948, en Lewis Mumford, 
The transformations of man. Harper, New York 1958. 
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IVAN SLIPEK 

DE VLUCHT VAN DE FILOSOFIE IN DE 
DIEPTEN DER TAALWETENSCHAP *) 

Aan het eind van zijn prachtige commentaar op de actuele filosofische 
stromingen in de Engelse filosofie pleitte G. J. Warnock er op bijna 
klagelijke toon voor, dat men de filosofen met rust moest laten en hen niet 
tot religieuze geschillen brengen. De Engelse filosofen hebben veel interes-
santer problemen ontdekt dan de religie, de zedeleer en de politiek; 
daardoor is hun stof even abstract en veraf geworden als b.v. de studie 
van het Sanskrit. Ze hebben zelfs een technische taal opgesteld om zich te 
beschermen tegen de onderzoekende blikken van het publiek. Ryle zegt: 
,De filosofen moesten nu filosofen over filosofen zijn; en in hun colloquia 
was even weinig plaats voor partijpolitiek als in de gerechtshoven." 
Warnock is zich bewust van bezwaren tegen de nieuwe „technische" 
richting, die zich heeft teruggetrokken uit de traditionele arena der 
„Weltanschauung-, maar hij verdedigt zijn filosofisch bouwwerk harts-
tochtelijk. 
„Het is in ieder geval een nogal merkwaardig feit, dat de filosofie in 
het algemeen zo vaak tot doelwit van openlijke klachten of kritiek 
gemaakt moet worden. Er zijn per slot van rekening een heleboel acade-
mische onderwerpen waarvoor, zoals ze tegenwoordig worden behandeld, 
het grote publiek noch enige belangstelling toont noch verwacht kan 
worden die te tonen. Toch voelt niemand zich gedrongen te klagen over 
deze stand van zaken, of de hoogleraren die zich met deze onderwerpen 
bezighouden te dwingen onderwerpen aan te pakken die belangstelling 
bij een groter gehoor zouden wekken. Waarom mogen de filosofen dan 
niet hun eigen weg gaan?" 
We zouden er van harte mee instemmen als ze zich terugtrokken, als het 
niet ging om de brandende vraagstukken die de huidige wereld ons voor-
gezet heeft. De stem van ons geweten zal ons noodlot worden, aangezien 
een gehele politiek in elkaar gestort is na de wereld tot aan de rand van de 
ondergang gebracht te hebben. Warnock gelooft echter niet dat een 
filosoof zich behoort bezig te houden met deze vraagstukken. „Tenslotte," 
zegt hij, „is het wel zeker dat die filosofen die zich uitvoerig hebben 
beziggehouden met Weltanschauung, dit gedaan hebben ter wille van een 
of ander belangrijk doel of groot profijt? En als deze vaker ter sprake 
zou kunnen komen bij de filosofen, zou het resultaat dan bijzonder waarde-
vol zijn?" 
Zijn standpunt is typerend voor onze tijdgenoten die alle hoop verloren 
hebben de loop der gebeurtenissen te kunnen beïnvloeden. Zelfs de letter-
kunde heeft zich teruggetrokken in een donkere hoek, vanwaar ze de 
wereld in het oog houdt, terwijl ze boosaardig en masochistisch het toneel 
overlaat aan politici en film- en televisiesterren. 

*) Artikel uit het Engels vertaald door H. A. Huygens-Wijma. 
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Plato schreef zijn Wetten met de overtuigdheid van een staatsman die 
een nieuwe constitutie verkondigt. Hierop zou Warnock antwoorden: 
-Illusies." Maar indien hij vanaf het eerste begin zijn eigen aandeel in de 
wereldcrisis kleineert, kan er geen beter resultaat verwacht worden. 
Temidden van de pyramiden van macht en raketlanceerterreinen moet 
een schrijver heldhaftige pogingen doen om zich bewust te voelen van het 
historische onderwerp; maar de hedendaagse Engelse filosofen hebben 
zich reeds teruggetrokken in een achterkamertje waar op een dag de 
bommen kunnen losbarsten. 
Warnock's „eigen weg", die hij graag wil beschermen, voert hem tot de 
diepten der taal, diep onder de bovenlaag der werkelijkheid. De taal is 
altijd het struikelblok der filosofen geweest; de toonaangevende stromin-
gen in de Engelse filosofie hebben de taal tot het hoofdonderwerp van hun 
analyses gemaakt. Russell en Ayer zouden zeker weigeren hiertoe ge-
rekend te worden en zouden verklaren dat ze de „zin" verifiëren, maar 
hun laatste analyses zijn steeds meer verwikkeld geraakt in de taal-
wetenschap. 
Sedert Leibnitz hebben de filosofen steeds gedroomd van een taal der 
logica, gekleed in een exactheid gelijk aan die van de wiskunde. De 
filosofen hebben de exacte wetenschappen benijd om nog een ander iets: 
haar vaste positie in de wereldgeschillen. Regeringen zijn veranderd, 
ideologieën vervangen, maar hoogleraren in de mathematica of fysica 
werden niet aangetast. Ryle zegt: „Zou het niet aangenaam zijn als men 
van partijpolitiek overging tot filosofische colloquia?" Alle natuurfilosofen 
leggen dezelfde maatstaf aan wanneer hun hypotheses beoordeeld worden. 
Zo bedacht de Wener Kring (Schlick en Carnap) het principe der verifi-
catie, dat een maatstaf zou bieden volgens welke uitspraken gedetermi-
neerd kunnen worden als zinvol, zinloos, juist of onjuist. Professor Ayer 
verklaart dat elkaar tegenprekende filosofische scholen niet langer te 
verdedigen zijn sedert die maatstaf werd vastgesteld. 
De nieuwe positivistische richting was onverzoenlijk antimetafysisch. Het 
feit dat het rationele idealisme in de moderne Engelse filosofie als ziel-
togend werd beschouwd, is echter niet te wijten aan de positivisten. 
Toen Russell en Moore verschenen, lag de metafysica in doodsstrijd, en 
Bradley's retorica had meer van een requiem voor Hegel dan van een 
herrijzenis. Het was te danken aan de plotselinge opbloei van de natuur-
wetenschap in het begin van de eeuw en aan een gelijktijdig falen van 
filosofische bespiegelingen. Dus vonden sommige filosofen onderdak bij 
de religie, andere kwamen tot de exacte wetenschappen „waar zij het 
wonder van de wetenschappelijke methoden van onderzoek ontdekten." 
In de Germaanse cultuur was deze plotselinge verandering revolutionair, 
op de Britse eilanden was het louter een herstel van de traditonele denk-
wijzen. 
Sinds de tijd van Locke en Hume is de Engelse filosofie een empirische 
filosofie genoemd. Ongelukkigerwijze was het geen empirisme dat 
schouder aan schouder met de natuurwetenschap opgroeide. Zijn naam is 
in vele opzichten misleidend. Hoewel Locke en Hume hun analyses ont-
wikkelden in scherpe tegenstelling tot de rationele metafysica, maakten ze 
nooit gebruik van wetenschappelijke methodes. Hun analyses van het 
waarnemen waren eerder subjectieve introspecties dan de ervaring die 
de fysica van hun tijd in beweging bracht. Daardoor was hun filosofie 
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niet in staat zich verder te ontwikkelen, vervaagde ze geleidelijk bij de 
eeuwwisseling en werd toen vervangen door het Duitse idealisme, vooral 
dat van Hegel, dat, hoewel overheersend in Duitsland, nog erg nieuw was 
op de Britse eilanden. 
Hegel trad de Engelse filosofie binnen door de poort van het absolute 
idealisme; in de discussies van Engelse schrijvers vond men meer kaf van 
grote woorden dan werkelijke graankorrels. De dialectiek werd niet alleen 
belemmerd in haar ontwikkeling, maar gebruikt om het begrijpen omver te 
werpen. De wereld is zonder enige twijfel één geheel, maar het is nood-
zakelijk bijzondere onderdelen van het geheel te onderzoeken, waarbij men 
ervoor moet zorgen dat de realiteit der waarheden niet veronachtzaamd 
wordt. Toch weigerde Bradley dit. Toen hij besefte dat ieder ding waar-
van men aanneemt dat het reëel is, met zichzelf in tegenspraak is, ver-
kondigde hij dat dat louter schijn was. De werkelijkheid kan alleen 
gevonden worden in de Absolute geest, het geheel, waarin iedere tegen-
stelling en loutere samenloop van omstandigheden overwonnen is. Er 
is slechts één werkelijkheid. Een dergelijk monisme, afgescheiden van 
de wetenschappelijke methoden van onderzoek, verbreidde een holle 
retoriek ten tijde van de eeuwwisseling. 
Laten we veronderstellen dat we een plechtige vergadering bijwonen,  
waar waardige sprekers wedijveren in het gebruik van klinkende frasen 
als: „Absoluut-, „het heelal", „geest-, „volmaaktheid-. Ge zoudt u daar 
verward kunnen voelen, en als ge vrijmoedig genoeg waart, zoudt ge 
de spreker onderbreken en uitleg vragen: „Wilt u alstublieft de betekenis 
van deze woorden aan mij uitleggen?" 
G. E. Moore was toevallig getuige van zo'n metafysische festiviteit. 
Volgens zijn eigen woorden werd hij niet werkelijk aangetrokken tot de 
filosofie: „Ik geloof niet dat de wereld der ooit natuurwetenschap mij 
filosofische problemen zou hebben opgeleverd. Wat mij wel voor filoso-
fische problemen geplaatst heeft, dat zijn dingen die andere filosofen 
hebben gezegd over de wereld of de natuurwetenschap.-  In die sfeer van 
hogere retoriek had Moore's belangstelling voor het gezond verstand de 
uitwerking van een koude douche. Hij was vasthoudend genoeg om de 
discussies te onderbreken met sceptische vragen. Aldus bootste hij 
Socrates na, behalve dat hij geen eigen mening over het onderwerp had. 
Dat maakte zijn kritiek des te vernietigender. 
Hij was niet de enige wiens belangstelling was gewekt door de vaagheid 
van de gehouden redevoeringen. Bertrand Russell besloot zich op dit 
probleem te concentreren, nadat hij, in samenwerking met Whitehead,  
een systeem der logica had voltooid in de Principia Mathematica. Evenals 
Moore stond Russell achterdochtig tegenover de metafysische systemen. 
Zijn mening was, dat de filosofie even gestreng en exact behoorde te 
zijn als de mathematica en de fysica. In 1919 zei hij dat het de taak der 
filosofie was „een verslag te geven van de wereld der wetenschap en van 
het gewone leven." 
Om dit doel te bereiken zou de filosofie logisch-perfecte methoden dienen 
te gebruiken. In de geometrie gaan we uit van axioma's, waarvan de 
betekenis onderling verband houdt, en daarna ontdekken we door middel 
van opbouwende conclusies nieuwe eigenschappen van lichamen in de 
ruimte. Russell legt er ook de nadruk op dat het „een eigenschap van de 
filosofie is te beginnen met iets dat zo simpel is dat het niet de moeite 
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waard lijkt beweerd te worden en te eindigen met iets dat zo paradoxaal 
is dat niemand het zal geloven." 
Wat is dat simpele vanwaar we moeten uitgaan? Volgens Russell zijn 
het feiten. „De dingen in de wereld hebben verschillende eigenschappen 
en staan in verschillende verhouding tot elkaar. Dat ze deze eigenschappen 
en verhoudingen bezitten, zijn feiten." B.v.: „de tafel is van hout" is een 
feit. Beide woorden, hoewel grammaticaal verschillend (het eerste een 
zelfstandig naamwoord, het tweede een predicaat), zijn onmiddellijk 
duidelijk en hun verhouding wordt duidelijk aangegeven. Dit soort ver-
klaringen heet dan bij Russell een „atomische" stelling (proposition). 
Atomische stellingen zijn constateringen waarvan deugdelijk nieuwe stel-
lingen kunnen worden afgeleid. De eenvoudigste manier is twee of meer 
atomische stellingen samen te voegen tot één samengestelde stelling, die 
door Russell dan de moleculaire stelling genoemd wordt. We kunnen b.v. 
de stelling: „Peter is in Zagreb" en „Peter is in Beograd" samenvoegen 
tot één stelling: „Peter is in Zagreb of Peter is in Beograd." Het voeg-
woord „of" betekent, dat, als de eerste stelling onjuist is, de tweede juist is. 
De functie van andere woorden die eenvoudige constateringen verbinden 
kan door analogie afgeleid worden. De waarheid van de uiteindelijke 
moleculaire stelling hangt af van de juistheid of onjuistheid der atomische 
stellingen. 
Russell's uitgangspunt is, dat de logische structuur van onze taal volkomen 
gelijk is aan het systeem dat Whitehead en hijzelf hadden geanalyseerd in 
de wiskunde. De werkwijze van een dergelijke logica is vanzelfsprekend 
Eerst worden er „atomen-  gegeven, onverschillig of ze juist of onjuist zijn; 
dan worden ze gebruikt om samengestelde stellingen op te bouwen, die, 
volgens Russell's mening, verrassend gelijk kunnen zijn aan die in de 
fysica. 
Zijn zijn beide veronderstellingen waar gebleken? Er bestaan zeer zeker 
constateringen en verhoudingen die onomstotelijk juist lijken te zijn. 
Iedereen begrijpt de betekenis van: „De roos is rood", hoewel we zouden 
kunnen zeggen dat zulke constateringen alleen een betekenis hebben omdat 
we al eens eerder in een bloementuin zijn geweest en omdat we geleerd 
hebben kleuren te onderscheiden. Maar de meeste stellingen zijn niet van 
deze aard, en hun betekenis is niet vanzelfsprekend, tenzij ze vergeleken 
worden met andere objecten. 
Laten we nog eens het eerste voorbeeld beschouwen. 
„De tafel is van hout.-  „Van hout" betekent alleen iets als we andere 
materialen kennen waaruit een tafel kan zijn vervaardigd, b.v. metalen. 
Ook het woord „tafel" heeft geen betekenis, omdat er tafels zijn van 
verschillend model en voor verschillende doeleinden. Wij menen dat een 
stelling alleen betekenis heeft in de context waarin zij voorkomt. Russell 
zou waarschijnlijk antwoorden: „Hoe kunnen we het geheel begrijpen als 
de componenten vaag zijn?" Dit is het voortdurende probleem, waarmee 
we ook te maken hebben wanneer we een kunstwerk als geheel be-
schouwen (tenzij het een abstract schilderij is), maar we vatten het 
geheel en kunnen dat te allen tijde bewijzen. 
Russell's denkbeelden kwamen te staan naast die van de Wener Kring 
(Schlick, Carnap, Mises en anderen), en evenals Russell de ontwikkeling 
van het logisch positivisme beïnvloedde, werd hijzelf daardoor beïnvloed. 
Hun gemeenschappelijke principe was de filosofie nader te brengen tot de 
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mathematische en fysische wijze van concluderen. Zij geloofden dat de 
ontoereikende definities van onze taal de voornaamste reden zijn van de 
tegenstrijdigheden in de metafysische systemen. Daarom gaf de Wener 
Kring te kennen dat de taal van alledag vervangen moest worden door 
een symbolensysteem, waarbij ieder symbool een concreet woord zou 
vervangen. Hun systeem bestond uit eenvoudige logische regels, door 
middel waarvan zinnen gebouwd kunnen worden en in elkaar veranderd 
kunnen worden. Volgens Carnap hebben alle talen een eenvoudige 
logische structuur en verschillen slechts van elkaar in hun nationale 
woordenschat. En zo is het analyseren van de syntaxis van een taal de 
voornaamste bezigheid van de filosofen geworden. 
Het logisch positivisme zegt dat het principe der bewijsvoering een af-
doende methode is om de waarheid op haar deugdelijkheid te beoordelen. 
Het principe der verificatie legt de nadruk op de empirie (ervaringsleer) 
en beschouwt de metafysica als nonsens. Volgens het principe der be-
wijsvoering heeft een constatering alleen dan betekenis als ze te testen 
is; met andere woorden: een constatering ontleent haar betekenis aan de 
wijze van verificatie. Waarnemingsconstateringen dienen, natuurlijk, als 
uiterste verificatie. Daar metafysische constateringen niet op deze wijze 
geanalyseerd kunnen worden, beschouwen de logisch-positivisten deze als 
zinloos. Alleen constateringen die getest kunnen worden volgens weten-
schappelijke methoden zijn zinvol en kunnen het onderwerp van onze 
analyse worden. 

Behalve empirische stellingen verkondigen we stellingen aan welker 
deugdelijkheid het criterium der ervaring niet aangelegd hoeft te worden. 
Conclusies in de mathematica zijn juiste constateringen, onafhankelijk van 
het principe der bewijsvoering. Wat geven de a-priori-stellingen te 
kennen? Het logisch positivisme blijft verklaren dat a-priori-stellingen 
tautologieën zijn. De geometrie gaat uit van het systeem van axioma's. 
Van zulke grondstellingen worden andere stellingen afgeleid die niets 
essentieel nieuws bevatten in vergelijking met de axioma's die als uit-
gangspunt gebruikt worden. Dit zou behoren te gelden voor iedere logische 
conclusie. Als van een constatering gezegd wordt dat zij a priori juist is, 
betekent dit dat zij een tautologie is, d.w.z. dat ze opnieuw omgevormd 
kan worden in begin-axioma's waarvan ze was afgeleid. Hoewel tautolo-
gieën van nut kunnen zijn bij het procédé van het toelichten van de 
waarheid, verschaffen ze geen nieuwe feiten. 
H. Hahn zegt, dat een wezen welks intellect oneindig machtig zou zijn 
geen logica of mathematica nodig zou hebben. Het zou in staat zijn alles 
te voorvoelen door tussenkomst van de logica. Men zou dus in deze ter-
reinen van onderzoek belangstelling moeten hebben voor de grenzen van 
het menselijk verstand, dat zich verheugt in het ontdekken van wat de 
premisse reeds bevatte. Op het eerste gezicht kan het lijken dat noch het 
principe der verificatie noch de tautologische aard van logica en mathe-
matica weerlegd kunnen worden. Beide methoden brengen echter, als ze 
consequent toegepast worden, moeilijkheden mee en lopen uit op agnosti-
cisme. 
Laten we eerst de meest overtuigende methode beschouwen: mathemati-
sche en logische conclusies, en daarna de andere: het principe der veri-
ficatie. 
Onbetwistbaar sluit iedere mathematische kennis fundamentele axioma's 
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als elementen in zich. Is de zinvolheid van de nieuwe stelling dan uit-
geput? De fundamentele elementen kunnen misschien leiden tot een groot 
aantal constructies. Desalniettemin kozen wij slechts bepaalde wegen: 
die welke leiden tot een belangrijke waarheid. Het principe der tautologie 
rechtvaardigt onze keuze niet. Er moet dus iets bestaan dat tot zulke 
conclusies voert. Een bedoeling of een beeld verbindt onze uitspraken tot 
een geheel. 
Laten we eens letten op de materialen die nodig zijn om een huis te 
bouwen. Er zijn bakstenen en houten balken. Zodra het huis gebouwd is, 
zijn deze alleen nog het element van het bouwmateriaal. Is het huis 
identiek met de zinloze elementen van het bouwmateriaal? Bepaaldelijk 
niet. De oorspronkelijke elementen plus het scheppingsprocédé hebben iets 
nieuws voortgebracht. 
Hieromtrent zou men kunnen opmerken: „Dat is vaag. Het scheppings-
moment kan niet even duidelijk bepaald worden als het axioma." Toege-
geven, het hangt af van de specifieke kenmerken van ieder terrein van 
onderzoek. In de geometrie ligt het scheppingsmoment meestal in het 
opbouwen, vele honderden jaren lang, geïnspireerd door de bouwkunst. 
Ook in de fysica ondernemen de onderzoekers meer dan eens experimen-
ten, tenzij ze een leidende gedachte hebben, zelfs als deze misschien vaag 
is. Een serie waarnemingen en conclusies wordt dan verbonden en biedt 
een unieke benadering van de natuur. Dit geheel te scheiden in onafhan-
kelijke empirische en logische elementen zou het zinloos maken. 
Het principe der bewijsvoering, hoe evident het ook mag lijken, houdt een 
speciale opvatting van „ervaring" in. Evenals de filosofie van Hume 
verklaart het moderne empirisme de wereld door middel van een reeks 
sensaties. De positivisten geloven dat iedere constatering teruggebracht 
moet worden tot speciale zinsinhouden. Nu is, zoals professor Ayer te 
kennen gaf, een constatering zinvol als een zins-ervaring verband houdt 
met de bepaling van haar deugdelijkheid. Ayer geeft toe dat het „verband 
houden met" tamelijk onbepaald is, maar hij blijft toch zijn standpunt in-
nemen. Dit vertoont echter dezelfde fout als vroeger Russell's „atomisme": 
Russell zegt dat iedere stelling elementaire feiten bevat. 
Eigenlijk is de empirische bewijsvoering in de fysica, die het voorbeeld 
is van de neo-positivisten, zelfs nog ingewikkelder. Allereerst gebruikt 
de onderzoeker apparaten, die fysische voorwerpen zijn en zich gedragen 
volgens bepaalde wetten. Ieder resultaat van meting bevat een onder-
stelling over de interactie van de instrumenten en het geobserveerde 
fenomeen. Tenslotte is wat wij kunnen aflezen van de schijf van het meet-
instrument een bepaalde visuele sensatie, maar dit op zichzelf heeft niet 
veel te betekenen. En dus kan hier de zin van het experiment niet ge-
vonden worden in een of andere speciale sensatie, maar in de eenheid 
van beide, de preliminaire theorieën en de meetapparaten. 
Dit is geen wezenlijk verschil met wat er in het gewone leven gebeurt. 
Wij voelen ons vaak ergens van overtuigd, eenvoudigweg door onze 
ogen open te hebben. Op basis van zulke onschuldige constateringen 
kunnen we geen logisch bouwwerk optrekken — en bovendien is de 
eenvoud van zulke constateringen vaak maar al te kennelijk. Rafael's 
Madonna roept verschillende „gevoelens" op, al naar ze bekeken wordt 
met de ogen van een Bosjesman of van een Europeaan, hoewel de fysio-
logie van hun ogen gelijk is. Wat kan een vogel zien als hij onze kamer 
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binnenvliegt? Hij kan zeker geen feiten zien die evenredig zijn aan wat wij 
opmerken. Ons denken is ingewikkelder dan door Russell en de neo-
positivisten verkondigd wordt. 
G. E. Moore, de leider der antimetafysische beweging in de moderne 
Engelse filosofie, stelt, ter weerlegging van het idealisme, de volgende 
proef voor op het bestaan van dingen buiten ons: „Hier is een hand, en,  
hier is er nog een: er bestaan dus ten minste twee dingen buiten ons. 
Moore beweert, dat dit een volkomen afdoende proef is. Het is zeer zeker 
moeilijk de positivisten te betwisten dat ze zich ervan bewust zijn twee 
handen te hebben. Ze zouden Moore misschien kunnen antwoorden: „Het 
is waar dat we onze handen kunnen zien, iets met ze aanraken, ze bewegen 
en soms zelfs ze ruiken. Maar behalve deze sensaties van gezicht, gevoel 
en reuk is er niets dat we over deze twee handen kunnen zeggen, niets 
dat zinvol zou zijn." 
Het lijkt mij dat Moore's gevolgtrekking, hoewel goed begonnen, aan het 
eind onvolledig is. Door middel van onze handen (of, meer algemeen, 
door middel van ons lichaam) kunnen we andere voorwerpen bewegen. 
Afgezien van een bepaalde verhouding tot ons, zijn de voorwerpen onder-
ling verbonden en onafhankelijk van ons. Moore's conclusie zou aan-
gevuld kunnen worden door te wijzen op de blijvende verschijningsvorm 
der uiterlijke fenomenen en hun oorzakelijk verband. Een zintuigelijke 
illusie van een voorwerp buiten ons is mogelijk. Maar dit voorwerp en zijn 
uitwerking op andere voorwerpen kan later niet achterhaald worden, en 
dat is het criterium van bestaan. De proef kan nog verder voortgezet 
worden en aangevuld worden door aan te tonen dat verdere onder-
zoekingen nieuwe onverwachte eigenschappen van objecten naar voren 
brengen ( voor zover het noodzakelijk is een „bewijs-  te leveren ). 
Hier doet zich het probleem voor dat niet met een taalkundige analyse 
opgelost kan worden. Het bestaan van een „Ik-  is niet alleen een rationele 
hypothese; instincten binnen in mij bestaan ook. Aan een vreemdeling die 
een onbekende taal spreekt uit te leggen dat ik honger heb, brengt moeilijk-
heden met zich mee. In zo'n geval zal ik mijn mond opendoen en op brood 
wijzen. Wij drukken vaak onze emoties uit in gebaren; dit heeft Rvle 
ertoe gebracht te geloven dat de geest uiteindelijk wordt teruggebracht 
tot een fysiek gedrag. Maar wat ik voel is in wezen verschillend van mijn 
uiterlijke manifestaties, of verschillend van het object dat mijn innerlijke 
behoeften bevredigt. De taal heeft zich niet ontwikkeld uit de monoloog 
van één treurend individu, maar is het resultaat van de noodzakelijke 
gemeenschap in de menselijke samenleving, in de eerste plaats in ge-
gemeenschappelijke daden. Deze oorsprong legt de nadruk op de objec-
tieve en rationele kant en doet in zekere mate tekort aan de subjectieve, 
de zuivere impuls. Vanaf het allereerste begin is deze wanverhouding de 
aanleiding geworden tot pogingen om het „Ik-  te verklaren door middel 
van mechanische beelden of verstandelijke constructies, de revolutie der 
romantiek niet uitgezonderd (Schopenhauer's Welt als Wille). 
Het spreken heeft altijd gediend als communicatie middel onder de mensen. 
Een kind doet er een jaar over te leren zich uit te drukken. Het is on-
mogelijk iemands bewustzijn te scheiden van het collectieve orgaan van 
het denken. Wij spreken en denken, zoals miljoenen vóór ons gedaan 
hebben. „Absolute eenzaamheid als onvermijdelijk lot van de ziel'', waar-
toe het materialisme volgens Ryle leidt, is een poëtische illusie. De 
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essentiële elementen van ons bewustzijn zijn diep geworteld in ons 
maatschappelijk leven. Vanaf de allereerste dag worden we geïnstrueerd 
door anderen en bevolen door anderen; hoe kan „de ziel van de ander" 
dan ontoegankelijk voor ons blijven? Het logisch positivisme heeft reke- 
ning gehouden met het beschouwelijk aspect van onze taal. Maar de daad 
— de gemeenschappelijke daad — was de prikkel die ons spreken ont-
wikkelde; derhalve dienen wensen en bevelen hetzelfde doel als „ato-
mische" stellingen; dientengevolge is zelfs de betekenis van onze gezegden 
in onze handelingen inbegrepen. 
Zelfs indien ge de armzalige oorspronkelijkheid van onze gedachten 
accepteert, wenst ge misschien eraan toe te voegen: „het doet er niet toe 
wat ik denk, ik ben mij ervan bewust dat ik kan denken, terwijl de ge- 
dachten van een ander mens verborgen blijven in het hoofd van de 
ander." Het spreekt vanzelf dat we naar iemands gezicht kunnen kijken 
zonder ons ervan bewust te zijn wat de mens tegenover ons denkt. 
Misschien is hij van plan ons te doden; wij zullen zijn bedoeling niet zien 
totdat hij zijn mes tegen ons heeft getrokken. Als we tegenover onze 
medemensen staan, worden we gekweld door de verschrikkelijke con-
frontatie en de verschrikkelijke twijfel, zozeer dat we ons er nooit zeker 
van voelen wat waar is en wat niet waar. Dit gevoel van onbehagen 
brengt ons er vaak toe een verklaring van anderen te zoeken, maar hun 
woorden zijn geen zwijgende gedachten, en onze twijfels blijven bestaan. 
Dit is onbetwistbaar het drama van het menselijk bestaan; welk epistemo-
logisch probleem ligt daarin verborgen? Het logisch positivisme ant-
woordt: geen enkel! De positivisten ontkomen aan het conflict door hun 
ego op te offeren. Is dit offer niet te groot? Is het eigenlijk geen struis-
vogelpolitiek? Zelfs indien we toegeven dat dit de kern van het probleem 
is, denken we desalniettemin niet dat een „uitleg", zoals de achttiende-
eeuwse technici die gaven, nodig is. Modellen zijn niet in staat tot denken, 
hoe ingewikkeld hun tekening ook moge zijn. Evenmin zal het subtielste 
fysisch-chemische hersenonderzoek ontdekken wat de hersens „denken". 
Waarom? Daar we ons bewegen in de tegenovergestelde richting van het 
subject, bewegen we ons naar de objectieve kennis. Een strenge grens 
tussen het subject en het object kan niet getrokken worden en evenmin 
is er een vaste basis. Onze handelingen, bij welker verloop het subject en 
het object de tegenovergestelde polen vertegenwoordigen, zijn de aller-
eerste materie waarvan onze gedachten zijn afgeleid. 
Onder de onomstotelijke waarheden, door Moore naar voren gebracht 
ter verdediging van het gezond verstand, is ook de wetenschap dat de 
wereld heeft bestaan al lang voor het verschijnen van de mensen met hun 
zeer eigen gedachten en gewaarwordingen. Dit feit werd weggepraat 
door metafysische en posivitistische theorieën over de kennis, daar beide 
geheel in beslag genomen waren door abstracte gedachten en gewaar-
wordingen. Indien leven gelijk staat met het voorkomen van een zins-
inhoud, is het absurd te geloven dat er een wereld was zonder mensen en 
wordt de verklaring van de oorsprong van de wereld een nonsensikale 
bewering; maar geologische, biologische en astronomische conclusies 
dwingen ons te geloven in een levenloze asymptote. Het ego heeft zijn 
oorsprong in het universum; deze dualiteit kan niet opgeheven worden 
door zuivering van de taal, maar is zowel een fysisch-chemisch als een 
filosofisch probleem. Onderzoekingen van fysisch-chemische complexen 
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zullen waardevolle aspecten opleveren van de evolutie van het leven, 
terwijl het onzinnig zou zijn te verwachten dat ze ons bewustzijn kunnen 
verklaren. Fysisch-chemische modellen bevatten de kenmerken die leiden 
tot de objectieve pool van onze handelingen; hieruit volgt dat ze niet ons 
ego kunnen vatten, dat in introspectie verschijnt. In elk geval ligt het 
filosofische problemen in de coordinatie van verschillende aspecten, in de 
classificatie van exacte wetenschappen en in het afwegen van ons eigen 
aandeel in de wereld. 
Het logisch positivisme ontwikkelde zich in de tijd toen alle metafysische 
systemen in de schaduw raakten. Met de fysica te wedijveren in de diverse 
wijzen van begrip van de wereld leek hopeloos. Derhalve weigerde het 
logisch positivisme iets substantieel nieuws te verklaren. Wat voor de 
filosofie overgebleven is, is de logica der wetenschap. De functie van de 
filosoof, zegt Ayer aan het eind van zijn „Taal, Waarheid en Logica'', is, 
logische verhoudingen van hypothesen aan te tonen en de symbolen te 
bepalen die daarin voorkomen. Ayer zelf is dan ook noodzakelijkerwijs in 
de natuurkunde opgenomen, daar „het van geen belang is of we iemand 
die zich met de laatstgenoemde activiteiten bezighoudt een filosoof of een 
natuurkundige noemen." De geschiedenis der natuurkunde heeft in de 
laatste tijd bewezen dat de essentiële analyses uitgevoerd worden door 
fysici en dus verdwijnt zelfs de filosofie, in de positivistische zin, van het 
toneel. 
Dientengevolge kwamen de logisch positivisten tot de conclusie dat de 
filosofie een historisch fenomeen is, veroorzaakt door een verwarde 
situatie in de taal. Het laatste principe van de filosofie zou dus behoren 
te zijn de muis de weg uit de muizenval te wijzen. Wittgenstein zegt: „De 
filosofie is de worsteling met de macht die ons verstand wil betoveren 
door middel van de taal, met onjuiste denkbeelden." Russell gelooft dat 
onze taal een eenvoudige logische structuur zou kunnen onthullen. Dit 
werd eveneens door de Wener Kring verdedigd. Hoewel Wittgenstein 
een van Russell's trouwste volgelingen was, verontrustte zijn laatste 
filosofische verhandeling de gehele school van zijn leraar. Geen andere 
filosoof uit onze tijd heeft zo'n radicale revolutie ontketend tegen beide 
door Russell naar voren gebrachte hypothesen als zijn vroegere student 
uit Cambridge, door te weerleggen dat de belangrijkste functie van de taal 
is feiten te constateren en dat zij een simpele en vaste logische structuur 
heeft. Wittgenstein noemt dit een „bijgeloof-  en zegt dat Russell en hijzelf 
betoverd waren door een te overijld denkbeeld, dat hun belette te zien 
hoe ingewikkeld, verscheiden en tegenstrijdig onze taal is. Het logisch 
atomisme was niet iets dat schuil ging onder een vuil omhulsel, maar het 
was wel een illusie. 
Het zou overdreven zijn te zeggen dat Wittgenstein's analyse een requiem 
was voor het logisch positivisme, maar het deed de Engelse filosofie van 
onze tijd trillen op haar grondvesten. Indien het analyseren van de taal in 
staat behoorde te zijn de oude filosofische problemen op te lossen, kon het 
toch niet wijzen op nieuwe, in weerwil van Austin's verfijnde onderschei-
dingen; het kon deze vruchten niet dragen omdat de taal zelf geen grond 
biedt aan de logica. 
Het logisch positivisme heeft, door af te dalen in de diepten van de taal-
wetenschap, het contact verloren met de werkelijke functie van de taal; 
dit verklaart waarom de analyses zo vruchtbaar waren in de mathematica 
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en de natuurkunde en zo steriel bij het neo-positivistisch onderzoek. 
De huidige Engelse filosofie heeft haar ego verloren in de theorie van de 
kennis en heeft aldus opgehouden een historisch onderwerp te zijn. 
Warnock troost zich ermee dat dit nooit een filosofie geweest is. Hoewel 
Plato's ideeën van weinig belang waren voor de politieke gebeurtenissen 
in het oude Athene, oefenden zij duizenden jaren lang een grote invloed uit 
op de ontwikkeling van de menselijke geest. De invloeden van grote staats-
lieden waren sterk, maar gewoonlijk van korte duur, en verdwenen in de 
chaos der gebeurtenissen, terwijl daarentegen wetenschappelijke bewijzen 
en filosofische uitspraken de ontwikkeling der menselijke kennis hebben 
gericht. Als ze eenmaal volledig werkzaam zijn, kunnen ze het „fatum" 
worden, zoals het geval zou kunnen zijn in de huidige situatie, nu de 
politieke machten in een impasse zijn geraakt. 
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REACTIES VAN LEZERS 

Misverstanden rondom Nietzsche. 

In het juninummer heeft Mevr. Red-
dingius-Salomonson, de schrijfster van 
het lezenswaardige boek „Een weg tot 
Nietzsche", gewezen op enkele hard-
nekkige misverstanden rondom Nietz-
sche en zijn werk. Zij beklemtoont, dat 
de „filosoof met de hamer" weinig of 
niets gemeen heeft met Bismarck en 
met het nationaal-socialisme, ja dat er 
zelfs sprake is van misbruik van zijn 
werk. 

Mevr. Reddingius citeerde hiertoe een 
aantal uitspraken van Nietzsche, die 
aan duidelijkheid niets te wensen 
overlaten. Toch hebben de nationaal-
socialisten meer dan eens gewezen op 
de verwantschap tussen hun leer en 
die van de schrijver van „Also sprach 
Zarathustra". 

Ik heb mij afgevraagd of de „Fiihrer" 
toen hij de verzamelde werken van 
Nietzsche aan Mussolini ten geschenke 
gaf, deze zelf wel gelezen had. Een an-
tisemiet was Nietzsche zeker niet. Hij 
had Joodse vrienden als Paul Rée en 
Lou Salonre. Na zijn breuk met Wagner 
schreef hij over deze: „Wat ik Wagner 
nooit vergeven heb is dat hij tot de 
Duitsers afdaalde — dat hij Rijksduits 
werd" en „Sinds Wagner in Duitsland 
woonde, daalde hij stap voor stap af 
tot alles wat ik veracht — zelfs tot 
anti-semitisme." Achteraf betreurde 
Nietzsche de totstandkoming van de 
Duitse eenheid (1871) en hij stelde 
tegenover het Duitse nationalisme zijn 
idee van een Verenigd Europa. 

Er is nog een andere vraagstuk, nl. dat 
van de verhouding van Duitsland tot 
de Slavische volken*) van welke Bis-
marck zei: „De Slaven zijn niet ge-
boren om te heersen, maar om te die-
nen. Dit moet hun aan het verstand 
worden gebracht ..." Dit laatste heeft 
Hitler inderdaad gepoogd „griindlich" 
te doen. Merkwaardig is evenwel, dat 
in tegenstelling tot de nazi's Nietzsche 
Rusland beschouwde als „die einzige 
Macht, die heute Dauer im Leibe hat." 
Geestelijk voelde hij zich verwant met 
Dostojewsky, zoals blijkt uit een brief 
aan Overbeck, waarin hij spreekt over 

*) Nietzsche beweerde zelf van Poolse 
afkomst te zijn! 
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het „Instinkt der Verwandtschaft." *) 
Berdjajew schrijft in zijn „Het Russi-
sche denken in de 19de en 20ste eeuw": 
„Samen met Nietzsche en Kierkegaard 
ontdekt Dostojewsky het tragische in 
de negentiende eeuw." Hier raken wij 
één van de fundamenten van Nietz-
sche's denkén: het tragisch levensge-
voel, dat niet alleen ontbreekt bij de 
optimistische denkers van de „Aufklë-
rung", bij de marxisten en leninisten, 
maar ook bij de geëxalteerde, in over-
winningsroes voortmarcherende na-
tionaal-socialisten. In dit opzicht be-
staat er ook verwantschap tussen 
Nietzsche en Russische denkers als K. 
Leontjew en W. Rozanow, doch dit is 
een hoofdstuk apart. Nietzsche's ver-
kondiging van de vrijheid, zijn indivi-
dualisme, zijn oproep tot de mens (in 
„Also sprach Zarathustra") om zich 
van alle horigheid aan autoriteiten op 
geestelijk gebied te bevrijden is wel in 
volledige tegenstelling tot het natio-
naal-socialistische collectivisme, de 
cultus van gehoorzaamheid aan de 
„Fiihrer" en de kritiekloze aanvaar-
ding van diens woord. Veelzeggend is 
in dit opzicht Nietzsche's uitspraak: 
„Wo der Staat aufhiirt, da beginnt erst 
der Mensch." 
De stelling, dat Nietzsche een voor-
loper zou zijn van het nationaal-socia-
lisme (een bewering ook geuit door 
prof. F. L. R. Sassen in het „Filosofisch 
Lexicon", 	Antwerpen/ Amsterdam, 
1958) vindt steun van communistische 
zijde, o.m. bij monde van Georg Lukács 
die Nietzsche doodverft als de „Ideo-
loge der Reaktion" (in zijn „Die Zer-
stërung der Vernunft"). 
Men kan het met Lukács eens zijn, dat 
Nietzsche's filosofie een aristocratisch 
karakter heeft en dat de schepper van 
de „Zarathustra" geen enkele belang-
stelling voor de sociale problematiek 
van zijn tijd had. Doch dit wil aller-
minst zeggen, dat er directe aankno-
pingspunten tussen Nietzsche en het 
nationaal-socialisme zijn. 
Zowel bij de beoordeling van literaire 
kunstenaars als bij die van filosofen 
bemerkt men steeds weer hoezeer 
velen geneigd zijn dié ideeën en uit- 

*) Vgl. ook C. Andler „Nietzsche et 
Dostoïevski", Paris 1930. L. Sjestow 
„Dostojefski et Nietzsche", Paris 1926 
en W. Schubart „Dostojewski en Nietz-
sche (Ned. vert.) Haarlem z.j. 



spraken te accentueren, die overeen-
stemmen met de eigen emotionele be-
hoeften, positieve of negatieve levens-
ervaringen en politieke en religieuze 
dogmata. Dit geldt uiteraard voor een 
tot tegenspraak prikkelende figuur als 
Nietzsche maar bv. ook voor Hegel, 
door velen als een reactionair en zelfs 
ook als geestelijke vader van Duits-
nationale en nationaal-socialistische 
staatsideeën gebrandmerkt, door an-
deren als „progressief" denker be-
schouwd (ten onzent o.m. door wijlen 
prof. G. van den Bergh van Eysinga). 
Zoals Lukács wijst op verbanden met 
het nationaal-socialisme, zo kan men 
óók de Nietzscheaanse geest van com-
munistische revolutionaire dichters 
als Majakowsky als „bewijs" hante-
ren: W. H. Bruford heeft dat dan ook 
gepoogd in zijn „Chekhov and his 
Russia", waarin wij lezen: „It is Nietz-
schean in its insistence on pride and 
courage and the power of the will. 
Through the group of writers who 
called themselves „Scyths", and who 
rejected the small and petty deed, 
Nietzsche may well be in the spiritual 
ancestry of Bolshevism 	" 
Al dergelijke gemakkelijk neerge-
schreven uitspraken manen ons tot 
voorzichtigheid. Er blijkt slechts uit 
dat de „polyinterpretabiliteit" van 
Nietzsches werk de „terribles simpli-
ficateurs" een ruim arsenaal verschaft 
om uit te kunnen putten. Wanneer de 
stelling wordt verkondigd, dat Nietz-
sche een „voorloper van het nationaal-
socialisme" was, behoeft deze wel een 
grondige argumentatie. Moeilijk ver-
klaarbaar is dan bv. het feit dat figu-
ren als Marsman, Ter Braak, Kazant-
zakis, Ortega y Gasset en Thomas 
Mann, die allen op hun wijze de in-
vloed van Nietzsche ondergingen, be-
paald geen fascisten of nationaal-
socialisten waren, integendeel! Trou-
wens ook een Niezschekenner als Carl 
August Emge heeft een dergelijke 
stelling afgewezen in zijn artikel 
„Ueber das bleibende Erbe Nietz-
sches" (Abhandlungen der geistes-
und sozialwissenschaftlichen Klasse 
der Akademie der Wissenschaften und 
der Literatur, Wiesbaden, 1955, nr. 1) 
schreef: „Wir Minnen als der ehe-
malige wissenschaftliche Leiter des 
Nietzsche-Archivs bezeugen, dass 
keine der „Grtissen des Dritten 
Reichs" auch nur das Bedárfnis ge-
fhlt hat, sich Rat bei mir ober eine 
Meinung Nietzsches zu holen. Es wur-
den bei ihnen nur herausgerissene Ge-
danken in Schlagworte umgemánzt.  

So hátte ein Fragebogen Nietzsche 
gewiss frhzeitig als Emigranten ge-
zeigt . . . " (pag. 229). 
Ook kan men zich moeilijk voorstellen, 
dat een uit rancune gesproten bewe-
ging als het nazisme, onder zijn volge-
lingen iemand geteld zou hebben als 
Nietzsche, een aristocraat van de geest, 
wars van alle massabewegingen. De 
vraag rijst dan ook: Hoe is het te ver-
klaren dat de legende volgens welke 
Nietzsche direct of indirect in verband 
is te brengen met het nationaal-socia-
lisme nog steeds levend is? Het pro-
bleem is ingewikkelder dan op het 
eerste gezicht zou lijken. Zeker is dat 
Nietzsche's zuster, Mevr. Feirster-
Nietzsche, echtgenote van een anti-
semiet (zij overleed eerst in 1935 en 
kreeg toen een staatsbegrafenis!) een 
belangrijke bijdrage tot deze legende 
heeft geleverd. Deze vrouw, die zelf 
als nationaal-socialiste kan worden 
beschouwd, heeft een legende opge-
bouwd, die eerst later als haar creatie 
èn als een vervalsing is ontmaskerd. 
Niet alleen heeft zij, van wie Nietz-
sche's vriend Peter Gast zei: „sie hat 
gar keine ausreichende Vorstellung 
davon, wer ihr Bruder ist, und was er 
will", brieven die gericht waren aan 
Nietzsche's moeder en aan Malwida 
von Meysenbug in zoverre vervalst, 
dat zij door veranderingen de indruk 
wekte alsof deze brieven aan haar zelf 
waren gezonden, ook heeft zij opmer-
kingen die in haar visie niet pasten 
eenvoudig doorgehaald of met inkt-
vlekken onleesbaar gemaakt en vaak 
ook brieven overgeschreven en de 
originelen vernietigd. Ernstiger nog in 
zijn consequenties is de wijze waarop 
Mevr. Fiirster zich over de publikaties 
van haar broer heeft „ontfermd". Zij 
heeft zijn werk „Der Wille zur Macht" 
uitgegeven als ware dit één van zijn 
hoofdwerken. Frau Fërster heeft 
samen met Peter Gast een aantal afo- 
rismen van Nietzsche gebundeld en 
deze als boek uitgegeven en van de 
genoemde titel voorzien. Opvallend is 
hierbij, dat de uitgave van 1887 483 
aforismen telde, die van 1906 reeds 
1067! Karl Schlechta, aan wie wij een 
nieuwe Nietzsche-uitgave (1954-1956) 
danken, waarbij hij de vervalsingen 
van Frau Fërster aan het licht bracht, 
merkt dan ook op: „Die erste „Erfin- 
derin" des „Willen zur Macht 	" 
ist Nietzsches Schwester gewesen" 
(.,Der Fall Nietzsche", Mánchen, 1958, 
pag. 73). Uit allerlei aantekeningen 
zonder verband is „Der Wille zur 
Macht" samengesteld en het is zeer 
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twijfelachtig of Nietzsche ál deze aan-
tekeningen zou hebben opgenomen en 
of de bundel in déze vorm zou zijn 
uitgegeven. Terecht merkt Schlechta 
dan ook op: „ . dieser „Wille zur 
Macht" ist in keiner Weise als ein 
„Werk" Nietzsches zu betrachten." 
Trouwens ook Nietzsche's vriend prof. 
Overbeck had reeds veel eerder aan 
de volijverige zuster verweten, dat zij 
bij de uitgave van Nietzsche's geschrif-
ten tendentieus te werk was gegaan. 
Frau F6rster heeft het werk van haar 
broer op haar wijze „aangepast" aan 
haar eigen inzichten, die wonderwel 
overeenstemden met de opvattingen 
van hen, die zich als de stichters van 
het „Derde Rijk" beschouwden. 
Ook Erich F. Podach heeft in zijn 
„Friedrich Nietzsches Werke des Zu-
sammenbruchs" gewezen op de merk-
waardige rol die de zuster van Nietz- 
sche heeft gespeeld: „ 	Sie war es, 
die durch ihre Nietzsche-Legenden 
entscheidend am Aufkommen und zur 
Mae unserer Mythen-Industrie bei-
trug." 
En toch is ook hiermede het laatste 
woord niet gezegd. Ik wees reeds op 
de opmerking van Emge dat de natio-
naal-socialisten „herausgerissene Ge-
danken in Schlagworte umgemnzt 
[hatten] ". Zij vonden zichzelf terug 
in Nietzsche's meglomanie (vooral 
van zijn laatste werken), in zijn 
anti-democratische gezindheid en ook 
in zijn antifeminisme, dat in wezen 
een pathologische verheerlijking van 
„mannelijke" deugden was, voor een 
deel verklaarbaar uit Nietzsche's 
jeugd, toen hij als enige jongen tussen 
vrouwen (zijn grootmoeder, moeder, 
twee tantes en een zusje) was opge- 
groeid. Men kan verbanden zoeken 
tussen allerlei nazi-opvattingen en 
Nietzsche's nihilisme, zijn ideeën over 
de „Herrenmoral" *) en de „Ueber-
mensch" ook al moet hierbij dan toch 
onmiddellijk opgemerkt worden, dat 
de nazi's (voorzover zij Nietzsche's 
werk kenden!) zijn leer geïnterpre- 
teerd hebben als een soort biologisch 
materialisme, dat Nietzsche zeker ver-
worpen zou hebben. Zonder twijfel 
heeft Nietzsche zelf de mogelijkheid 
voorzien, dat men zijn leer zou mis-
bruiken. In „Also sprach Zarathustra" 
verhaalt hij, dat Zarathoestra in een 
droom in een spiegel ziet en daarin de 

*) Hij ontleende dit begrip aan de 
Griekse schrijver Theognis (6de eeuw 
v. Chr.). 
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duivel aanschouwt en hij zegt dan: 
„Wahrlich, allzugut verstehe ich des 
Traumes Zeichen und Mahnung: 
meine Lehre ist in Gefahr, Unkraut 
will Weizen heissen! Meine Feinde 
sind machtig worden und haben mei-
ner Lehre Bildnis entsteltt, also, dass 
meine Liebsten sich der Gaben sch& 
men mussen, die ich ihnen gab" ( „Das 
Kind mit dem Spiegel"). 
Er is méér dan één reden om aan te 
nemen, dat wij in de leer van de 
„Uebermensch" en de „Herrenmoral" 
een tegenwicht moeten zien tegenover 
Nietzsche's eigen overgevoeligheid, 
levensangst, gevoelens van onmacht 
en eenzaamheid, waarvan hij zelf ge-
tuigt in zijn „Ecce Homo": 

Der Kampf mit der Vereinsamung 
mit der Krankheit 
mit dem Zul all in Herkunft, 
Bildung, Gesellschaft 

mit der grossen erdrckenden Verant-
wortlichkeit 
mit der Vielheit der Bedingungen 
seiner Aufgabe 

(— welche Isolation braucht). 

Merkwaardig is dat Nietzsche aanvan-
kelijk in zijn werk gewaarschuwd 
heeft voor het nihilisme, dat geen en-
kele waarde en norm meer kent en er-
kent („Wat betekent nihilisme? Dat 
de bovenste waarden waardeloos wor-
den" zegt hij), doch later dit nihilisme 
bewust heeft gewild. En zeker moet 
het nationaal-socialisme als één van 
de mogelijke varianten van het nihi-
lisme worden beschouwd. Wat dit 
nationaal-socialisme betreft, sprak 
Rauschning niet van „die Revolution 
des Nihilismus"? Schlechta, de Nietz-
schekenner, moet dan toch ook, spre-
kend over de concentratiekampen en 
de gaskamers, erkennen: „Nietzsche 
steht dazu in einer unheimlichen Re- 
lation! 	Es ist gewiss nicht der 
ganze Nietzsche; es ist e i n Nietzsche 
aber kein unwesent/icher 	" Dit 
laatste is een opmerking, die inder-
daad de kern van het vraagstuk raakt. 
Het „nihilisme", de „Herrenmoral", de 
„Uebermensch" het zijn belangrijke 
ideeën in Nietzsche's denken maar zij 
zijn toch niet de volledige uitdrukking 
van de mens en de denker Nietzsche. 
De „Alleszermalmer" is een merk-
waardig filosoof, soms irritant en ge-
exalteerd, meestal paradoxaal en anti-
thetisch, zich bij voorkeur uitdruk-
kend in aforismen. Bij een beoordeling 
van de verschillende thesen moet men 



deze niet los zien van de persoonlijk-
heid, die Nietzsche was. Waar hij zijn 
kritiek richtte op het medelijden, was 
dit in feite een kritiek op zijn leer-
meester Schopenhauer voor wie het 
medelijden de kern van de ethiek 
vormde. Nietzsche was hier evenwel 
allerminst een fanatiek volgeling van 
zijn eigen leer, zoals blijkt uit het feit, 
dat hij kort vóór zijn psychiscl-..e ineen-
storting een oud karrepaard, dat zijn 
medelijden had opgewekt, omhelsde, 
waardoor een ware volksoploop ont-
stond. Een dergelijk feit zou in natio-
naal-socialistische kring weinig waar-
dering hebben gevonden! 
Om nog eens op het probleem van het 
nihilisme terug te komen, Nietzsche 
heeft dit als een profeet verkondigd, 
na er eerst voor te hebben gewaar-
schuwd, hij heeft het gewild èn tege-
lijk naar een uitweg gezocht, zoals ook 
blijkt uit een brief aan Erwin Rohde 
(23 mei 1887), waarin hij schrijft, dat 
Taine, Burckhardt en hij „griindlich 
aufeinander angewiesen seien als drei 
griindliche Nihilisten: obschon ich 

	

selbst 	immer noch nicht daran 
verzweifle, den Ausweg und das Loch 
zu finden, durch das man ins „Etwas" 
kommt." 
Terwijl Nietzsche's grote leermeester 
Schopenhauer de fundamenten van 
zijn wereldbeschouwing reeds in zijn 
jonge jaren legde en zijn filosofie op 
deze basis in de loop der jaren verder 
uitbouwde, is Nietzsche de personifi-
catie van Herakleitos' „panta rhei". 
Hij was een bewogen, ja zelfs een 
emotioneel denker en met recht 
merkte Thomas Mann eens op: „That 
philosophy is no cold abstraction, but 
experience, suffering and sacrificial 
deed for humanity, was Nietzsche's 
knowledge and example" („Nietz-
sche's philosophy in the light of con-
temporary events"). Voortdurend is 
zijn denken in beweging, soms gooit 
hij het roer geheel om, zodat niet al-
leen verschillende interpretaties mo-
gelijk zijn (zo beschouwen velen 
Nietzsche als een bij uitstek religieus 
denker, anderen daarentegen niet!), 
ook verschillende geestesstromingen 
en politieke visies kunnen bouwstenen 
vinden bij Nietzsche en deze gebrui- 

	

ken en 	misbruiken. Maar wat 
moeten dogmatici van diverse plui-
mage — en ik denk hier ook aan de 
politieke dogmatici van links en rechts 
— in hun systeem beginnen met een 
uitspraak van Nietzsche als deze: „Das 
ist nun mein Weg — wo ist der eure? 
So antworte ich denen, die mich „nach 

dem Wege" fragen. Den Weg rimlich, 
den gibt es nicht!" 
Overigens zullen wij ook de donkere 
zijde van Nietzsche's werk (zich steeds 
scherper openbarend in zijn laatste 
publikaties vóór het optreden van zijn 
krankzinnigheid) moeten durven zien, 
maar dan denk ik toch ook weer aan 
een uitspraak in „Also sprach Zara-
thustra": „Wohl bin ich ein Wald und 
eine Nacht dunkler Ignme: doch wer 
sich vor meinem Dunkel nicht scheut, 
der findet auch Rosenh.nge unter 
meinen Zypressen." („Das Tanzlied"). 
Nietzsche heeft de wijsbegeerte, maar 
vooral ook de psychologie met nieuwe 
inzichten verrijkt. In zijn paradoxen, 
zijn dynamiek en strijdbaarheid zou 
men hem een „faustische" figuur 
kunnen noemen, die als zodanig 
typisch is voor de Europese cultuur en 
bepaald ondenkbaar in het geestelijk 
klimaat van Oosterse culturen als die 
van India en China. Ook de humanist 
heeft hij iets te zeggen, waar hij wijst 
op de „Gottesfinsternis" (om met 
Buber te spreken) en de opkomst van 
het nihilisme, waarop het humanisme 
in deze post-christelijke periode van 
de geschiedenis een nieuw antwoord 
zal moeten geven. Nietzsche is een 
modern denker, verwant met het exis-
tentialisme, waar hij poneert, dat de 
wereld an-sich zonder zin is: „Der 
Gesamtcharakter der Welt ist . in 
alle Ewigkeit Chaos" („Friihliche Wis-
senschaft"). Persoonlijk lijkt mij deze 
stelling in zijn eenzijdigheid niet aan-
vaardbaar. Nietzsche miskent hier het 
ordenende principe, dat óók in de na-
tuur, in de anorganische zowel als in 
de organische aanwezig is (in dit op-
zicht had hij veel van Schelling kun-
nen leren!). Maar deze uitspraak heeft 
inzoverre waarheidsgehalte, dat de na-
tuur geen zedelijke normen, geen ge-
rechtigheid, geen goedheid kent. „Welt 
hat kein Herz" zegt Nietzsche (Friih-
liche Wissenschaft"). Eigenlijk volgt 
hij hier weer het spoor van zijn oude 
leermeester Schopenhauer. Evenals de 
hedendaagse existentialist verkondigt 
hij, dat de mens zèlf zijn lot in vrijheid, 
maar ook in het besef van zijn verant-
woordelijkheid, (verschilt Nietzsche 
niet 66k hierin van de nazi's die alle 
verantwoordelijkheid voor hun daden 
afwezen?) in handen neme. Hiertoe 
vindt hij nergens steun, niet in de ge-
schiedenis („Vom Nutzen und Nach-
teil der Historie fik das Leben") maar 
evenmin in de natuurwetenschappen, 
die de mens wel de wetten van het 
heelal openbaren, maar hem niets 
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kunnen zeggen over de zin van zijn 
leven 1). Ook treft ons bij Nietzsche 
zijn herwaardering van het lichame-
lijke 2.) thans ook in het existentia-
lisme (o.m. bij Merleau-Ponty) en 
zelfs in de christelijke kerken een on-
loochenbaar fenomeen! 
Nietzsche gaf een diagnose van zijn 
tijd, in velerlei opzichten een treffende 
diagnose, juist toen het kritiekloze 
vooruitgangsoptimisme nog allerwege 
heerste („ein RAmpfer gegen seine 
Zeit" noemde Rudolf Steiner hem). In 
zekere zin gaf hij ook een prognose, 
waar hij waarschuwde voor het ko- 
mende nihilisme 3). 
Een panacee voor wat men „de crisis 
van de westerse cultuur" pleegt te 
noemen, gaf hij niet (maar wie geeft 
deze wel?). Schlechta had dan ook 
reden te schrijven: „Wir mussen uns 
also damit abfinden, dass der Zara-
thustra *) eine Vorhalle ist, auf die 
keinen Hauptbau folgt — die ins Leere 
ftihrt." 
Misschien heeft Nietzsche ons nog het 
meest te zeggen, waar hij spreekt over 
moed 4) en levensaanvaarding, over 

1) Op zijn wijze heeft Dostojewsky dit 
besef uitgebeeld in zijn „Aantekenin-
gen uit het souterrain". („Tweemaal 
twee zal ook zonder mijn wil vier 
zijn"). 
2) Ook prof. P. J. Bouman wijst in zijn 
recente „Cultuurgeschiedenis van de 
twintigste eeuw" op de „herontdek-
king van het lichaam". In dit verband 
moet uiteraard ook de naam van Freud 
worden genoemd! 
3) De term is afkomstig van Toerge-
new. Hij gebruikte deze voor het eerst 
in zijn boek „Vaders en zonen" (1862), 
waarin Arkady zegt: „Een nihilist is 
een mens die zich buigt voor geen 
autoriteiten, die geen enkel principe 
op goed vertrouwen aanneemt, welke 
achting men ook van allerlei zijden 
aan dat principe toedraagt." 
4) Nietzsche voelde zich blijkens de 
titel van zijn „Also sprach Zarathus-
tra" geestelijk verwant met de Perzi-
sche profeet Zarathoestra juist om 
diens moed, eerlijkheid en waarheids-
drang. Hij verwierp uiteraard de ethi-
sche en religieuze overtuigingen van 
de Perzische godsdienststichter. Even-
als deze trad hij evenwel op als een 
verkondiger van nieuwe idealen, die 
een „Umwertung aller Werte" bete-
kenden. 
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„amor fati": „Wenn wir „Enttkischte" 
sind, so sind wir es nicht in Hinsicht 
auf das Leben." 
Er is een gedicht van Rilke, dat opge-
dragen zou kunnen zijn aan Nietzsche: 

G Leben Leben, wunderliche Zeit 
von Widerspruch zu Widerspruch 

reichend 
im Gange oft so schlecht so schwer so 

schleichend 
und dann auf einmal, mit unséiglich 

weit 
entspannten Fliigeln, einem Engel 

gleichend: 
o unerkliirlichste, o Lebenszeit. 

Von allen gross gewagten Existenzen 
kann eine glilhender und kiihner sein? 
Wir stehn und stemmen uns an unsre 

Grenzen 
und reissen ein Unkenntliches herein. 

Na onze kennismaking met Nietzsche, 
na een korter of langer verblijf in de 
wereld van zijn denken, een wisselend 
en boeiend landschap waar onver-
wachte vergezichten zich openen, gaan 
wij weer onze eigen weg. Maar heeft 
de denker van Sils-Maria niet ook ge-
zegd: „Man vergilt einem Lehrer 
schlecht, wenn man immer nur der 
Schler bleibt"? 

P. KRUG 



UIT DE TIJDSCHRIFTEN 

In de bijlage „Aus Politik und Zeit- wie im Leren"? Bij het verlaten van 
geschichte" van 23 september 1964 van de idealen van christendom en Huma-
het te Bonn verschijnende weekblad nisme in het wetenschappelijk denken 
„Das Parlament" vragen twee artike- vinden zich het Oosten èn het Westen 
len onze aandacht. Het eerste is van op een bedenkelijke wijze naast el-
de hand van Prof. Dr. Richard kaar. Tegenover het oostelijke „pro-
Schwarz, hoogleraar in de paedagogie ces-fatalisme" stelt het Westen de de-
te Mnchen, dat getiteld is „Situation terminerende sociologie en psycholo- 
und Krise der heutigen Universitët". 	gische anthropologie met hun nieuwe 
Schrijver stelt dat de moderne uni- evangeliën van onvoorwaardelijke 
versiteit haar aanschijn dankt aan de „aanpassing" en functionele „inhouds-
idealistische filosofie enerzijds en aan loosheid" (Sustanzlosigkeit). Het gaat 
het „burgerlijke" tijdperk anderzijds. niet om een wedstrijd in vorming en 
Haar geestelijke wortels liggen in het ,planning" tussen Oost en West, maar 
nieuwe humanisme. Fichte poneerde in de grond genomen om de anthropo-
de stelling dat de universiteit de zicht- logische vraag naar waarde en zin, om 
bare uitbeelding is van de eenheid der de historische en cultuurphilosophi-
wereld, als de verschijning Gods en sche vraag naar de laatste stelling-
van God zelf. Het ideaalbeeld van de name. Schwarz doet hier een beroep 
academicus is de alzijdig gevormde op het vrije geweten als laatste instan-
mens, die de wetenschap nog weet te tie voor wetenschapsbeoefenaars. Hij 
overzien en in de philosophie het me- citeert Sauerbruch: „Heute haben die 
taphysische verbindingsteken vindt. Wissenschaften und insbesondere auch 
Een academische vorming betekent die Medizin ihre Grenzen wieder ent-
minder het verwerven van speciale deckt, und beide suchen nach Fëden, 
vakkennis dan wel het zich bekwamen die sie mit einer ëbergeordneten Welt-
voor een leidende functie in de maat- anschauung verbinden ... Hier liegt 
schappij. Schwarz haalt dit aan om eine Aufgabe, deren Lësung hëher zu 
daarmee aan te tonen hoe anachronis- werten ist als alle Fachleistungen 
tisch een dergelijke gedachte ons Uebertriebenes Spezialistentum war 
thans moet toeschijnen. De universi- immer der Ausdruck einer Dekadenz, 
teit lijkt ons dan niet meer in de mo- eines Stillstandes oder Rilckganges. 
derne maatschappij verankerd. De Auch wir sind von ihm bedroht." 
universiteit heeft zich ontwikkeld tot De universiteit mag echter geen „we-
een vakschool, die niet meer in staat reldbeschouwing" uitvinden, evenmin 
is de sociaal verbonden en sociaal ver- wetenschap bedrijven naar doctrinai-
antwoordelijke mensen op te voeden re wereldbeschouwingen, zij moet 
die onze tijd nodig heeft. Hier treedt echter het zicht op de horizon open-
het veelbesproken probleem van de houden en in vrijheid datgene tot gel-
specialisatie op de voorgrond. Dit mo- ding laten komen, dat een voor de ge-
derne „wetenschapsbedrijf" kent geen hele menselijke existentie zinvolle 
crisisprobleem. De gespecialiseerde wetenschap mogelijk maakt. 
wetenschap draagt haar wetmatig- Elke opvoeding en vorming, die met 
heid in zich zelf. 	 recht die naam mag dragen is slechts 
Schwarz gaat dan na wat het begrip mogelijk en vruchtbaar in onvoor-
„Wetenschap" eigenlijk inhoudt. In de waardelijke vrijheid, is Schwartz' 
19e eeuw heeft het natuurwetenschap- overtuiging. Maar als vorming bete-
pelijke positivisme steeds meer veld kent het bereiken van 't bewustzijn der 
gewonnen en zo kan men thans spre- persoonlijkheid voor de juiste maat 
ken over een „latente metaphysica der dingen met betrekking tot leven, 
van het positivisme dat ook steeds denken en handelen, dan schiet de 
meer de geesteswetenschap door- universiteit in haar huidige vorm te-
dringt. Hierbij wordt echter het waar- kort. Moderne universiteiten zijn f a-
deprobleem in het wetenschappelijk brieken, die werktuigen voor onze ci-
denken uitgesloten. Wat heeft „weten- vilisatie produceren, met inbegrip van 
schap" dan nog voor zin? Wat ver- de werktuigen, die haar kunnen ver-
bindt de mensen nog in de weten- nietigen. De meeste studenten komen 
schap? Heeft Karl Jaspers werkelijk na afsluiting van hun studie niet bo-
gelijk met zijn opmerking: „Wir haben ven het eigen vakgebied uit. Nodig 
keinen Lebensgrund mehr in unseren blijft de „openheid voor het geheel" 
allgemeinen Zustënden. Wir stehen voor de samenhang van alle existentie, 
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de confrontatie met het geheel der 
werkelijkheid. De vraag is niet of de 
mens het voortschrijden van de we- 
tenschap moet dienen, maar of de we-
tenschap in staat is de volledige ont- 
plooiing van de mensheid te dienen. 
Het dodelijkste gevaar komt van het 
neutraliseren van waarden door de 
wetenschapsbeoefenaren van de hui- 
dige tijd. Men mag de mens nooit als 
objekt nemen. Om de isolering van de 
vakgebieden te voorkomen moeten de 
grenzen tussen faculteiten en discipli-
nes worden opgeheven. Hier tegen- 
over staat dat de studenten van de 
„vakscholen" (bedoeld is hiermede 
diegenen die alleen maar een vak wil- 
len leren) niet in de „vrije" studie van 
een universiteit dienen te worden op-
genomen. 
Het laatste deel van zijn artikel, 
waarin Schwarz zoekt naar de moge-
lijkheden en het programma van een 
toekomstige universiteit is misschien 
het mint bevredigende. Wij weten nu 
wel dat de functionalisering van de 
universiteit, het afleveren van vak-
specialisten steeds grotere vormen 
aanneemt. Een citaat van Wilhelm 
Rëpke, hoe belangrijk ook, lijkt ons 
overbodig, al zullen wij het de lezers 
niet onthouden, omdat hier weer een 
autoriteit van internationale bekend-
heid het bevestigd: ,Wissenschaft und 
Bildung geraten in hëchst bedenkli-
cher Weise in die Saugkraft der in-
dustriellen Wohlstandgesellschaft sel-
ber , wobei eine mehr oder min-
dere materialistische Massenkultur 
die Skala der Werke vom Geistigen 
zum Materiellen verschiebt." En ook 
Einstein verdient het hier gehoord te 
worden, waar hij zegt dat de onder-
zoeker zelf „die Mittel zu seiner ëus-
seren Versklavung und zu seiner Ver-
nichtung von innen her geschaffen 
hat." Hij moet zich „von den Trgern 
der politischen Macht einen Maulkorb 
anhëngen lassen ... er erniedrigt sich 
sogar so weit, dass er auf Befehl die 
Mittel fr die allgemeine Vernichtung 
der Menschheit weiter zu vervollkom-
men hilft." Schwartz gaat verder met 
zijn kritiek op de geleerde in de rol 
van de dienaar, die de mens niet meer 
als „gevormde" mens vertegenwoor-
digt maar als functionaris in een poli-
tiek, economisch en juridisch organi-
satiemechanisme. 
Zijn beeld van de universiteit van de 
toekomst houdt in „Das freie Streben 
nach Wahrheit in der integrierenden 
Verbindung von Forschung und 
Lehre, von Bildung und Ausbildung, 
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das stete Bemllhen um einen Mass-
stab als Kriterium fr das Fach im 
Gesamt einer llbergeordneten Sinn-
orientierung, die nicht nur einen un-
verbindlichen Richtigkeit oder nur 
dem Tagesbedllrfnis, sondern der 
menschlichen Wertgestaltung ver-
pflichtet ist. Dies aber bedeutet dass 
die Menschenbildung im. aufgewiese-
nem Verstndnis oberster Ziel der 
Universitët bleiben muss, wonach im 
Sinne Platons, des Akademikers, „wo-
nach eben der Mensch mehr ist als 
eine Marktpersënlichkeit" die sich 
nur nach den Bedlidnissen der Ge-
sellschaft zu richten hat." 

Het andere artikel in deze bijlage is 
van de hand van Dr. Wilhelm Wort-
mann en handelt over de politieke 
verantwoordelijkheid van de leraar 
bij het voorbereidend hoger en mid-
delbaar onderwijs in de huidige demo-
cratie. Schr. constateert allereerst dat 
de wetenschap van de politiek aan de 
huidige universiteiten nog niet helder 
en duidelijk gedefiniëerd is. Daarbij 
komt dat wat algemeen onder politiek 
gedacht wordt een zeker ressentiment 
oproept. Nu ja, als dát politiek is 
Onder deze omstandigheden kan de-
mokratje niet opbloeien. De politieke 
hypotheek van het Duitse volk is groot 
en er behoorde onder het denkende 
deel der natie niemand te zijn, die zich 
daarvoor niet verantwoordelijk voelt. 
Wat vraagt — algemeen geformu-
leerd — de politieke vorming en op-
voeding op dit ogenblik? Zij moet in-
halen wat het proces van de mate-
riële wederopbouw verzuimd en voor 
een deel ook bedorven heeft. Er is een 
zekere kennis nodig van het wezen en 
de werkzaamheid van de politieke 
krachten en organen en de vorming 
van een subjectief existentiebewust-
zijn waarin de plicht weer vóór de 
aanspraak op al dan niet vermeende 
rechten gesteld wordt. Men moet niet 
vragen aan de mensen om de moed te 
hebben politiek te bedrijven, zij moe-
ten deze als plicht zien. Onvrijwillig, 
of hij dat nu in wil zien of niet, is de 
mens van deze tijd meer dan vroeger 
van de politiek afhankelijk. Nuchter-
heid en skepsis zijn noodzakelijk, met 
idealistische „Schwërmerei" komt 
men er niet. De Staat is niet alleen 
een uiting van macht, de democrati-
sche Staat is vóór alles de dienaar van 
de mensen, die hem geschapen heb-
ben. De leraar zal — als overheids-
functionaris — juist deze waarde naar 
voren moeten brengen. Een goede 



analyse van de werking van het 
staatsapparaat vernietigt ook de my-
the van de staat als machtsbegrip en 
brengt zijn verhouding tot zijn bur-
gers in het juiste perspectief. Omdat 
men niet terechtertijd in de democra-
tie was opgevoed kon de republiek 
van Weimar in de dictatuur ontaar-
den. De leraar zal de begrippen macht 
tegenover moraal duidelijk moeten 
onderkennen en uiteenzetten. Hij is 
niet alleen maar de pedagoog en de 
wetenschapsman, maar ook burger in 
een maatschappelijke ordening, welke 
slechts door actieve medescheppende 
arbeid van die burgers goed kan func-
tioneren. Men moet zich ook te weer 
stellen tegenover ambtelijke instanties 
met hun overmoedige gedragingen, 
rechthebberijen, hun gebrek aan be-
grip voor bepaalde noodzakelijkheden 
in het maatschappelijk verkeer, hun 
bureaucratische instelling. 
Schr. meent dat hier een taak voor de 
leraar is op drie niveau's: in de le-
raarsvergadering, bij de leerlingen-
vertegenwoordiging en bij het contact 
met de ouders, hetgeen nog verder 
uitgewerkt wordt. Maar dat alles staat 
en valt met de leraar die zich 1. zijn 
opvoedkundige capaciteit, 2. zijn 
maatschappelijke waardigheid, 3. zijn 
politieke verantwoordelijkheid terde-
ge bewust is. 

In de „Neue Zlircher Zeitung" van 29 
februari 1964 verscheen een groot ar-
tikel van Eugen Glirster „Tabus uns-
rer Zeit". Waar het geloof in een won-
derwereld, waarin de taboe's hun 
machtige toverrol speelden reeds lang 
verdwenen is, vindt de schrijver het 
toch wel eigenaardig, hoe deze in het 
moderne leven nog steeds hun invloed 
doen gelden. Het zijn nu de dingen, 
waar men niet over spreken kan, zon-
der een gevoel van angst of ergernis 
te veroorzaken bij de toehoorder. Hij 
die dit negeert maakt van zichzelf een 
„buitenstaander", die niet gauw bij 
verkiezingen kandidaat zal worden 
gesteld, die niet mag rekenen op een 
bestuurszetel in een vakverbond, die 
niet voorkomt op een lijst van prijs-
winnaars en ook voor promoties en 
decoraties zal worden gepasseerd. 
Men heeft een veel gemakkelijker le-
ven, men komt spoediger vooruit als 
men zich op het moment van gewich-
tige beslissingen maar zorgvuldig de 
taboe's uit de weg gaat. Men is dan, 
om met de Amerikanen te spreken 
een „regular fellow", een fijne kerel 
die nooit een ander in verlegenheid  

zal brengen. Wanneer men in Angel-
saksische landen te horen krijgt „This 
is not done in our country" dan is dat 
een vonnis, waartegen geen appèl 
meer mogelijk is. 
Men vindt taboe's overal in het maat-
schappelijk leven, niet in het minst 
bij de politici, evengoed onder de con-
servatieven, de liberalen, de socialis-
ten en de communisten. De omgang 
met personen uit de communistische 
landen is merkwaardig genoeg daar-
om zo moeilijk, waar zij geheel andere 
taboe's bezitten die men in het Wes-
ten nog niet kent. Voor de kenners zijn 
taboe's „wijzers", geestelijke merkte-
kens die ons inlichten, waarvan de 
tijdgeest zich heeft afgewend. 
Het grote taboe van onze tijd is de 
dood. Dit doodstaboe laat duidelijk 
zien dat wij in een wereld van de ar-
beid leven, dat wat er ook gebeurt het 
bedrijf verder moet werken, „The 
show must go on" en wel zo snel mo-
gelijk. Wij hebben arbeiders nodig, 
die veelbelovende toekomstbeelden 
voor de neus gehangen moeten wor-
den, waarover geen schaduw van de 
dood mag vallen. Dat brengt met zich 
mee dat ook de oud-christelijke voor-
stelling van de aarde als doorgangs-
huis een taboe begint te worden. Het 
„zijn" wordt dan een illusie, uit het 
„worden" bestaat de enige realiteit. 
Ook het begrip „schuld" geraakt on-
der de taboe's. Zoals Martin Buber 
met overtuiging vaststelt is daarvoor 
noch in het materialisme van Freud, 
noch in het pan-psychisme van Jung 
een plaats overgebleven. Het „schuld"-
taboe trekt het „gewetens"-taboe met 
zich mee. 
In de toneelspelen van Dlirrenmatt, 
Tennessee William, Brennan en Albec 
verschijnt de mens reeds als van elk 
verantwoordelijkheidsbesef ontdaan, 
ja, als een willoze buit van de zich in 
hem manifesterende driften, het hul-
peloos trappelende mensenprodukt 
van bepaalde toestanden dat alleen 
maar verlangt naar de hulp van psy-
chologen en sociologen, de vakkundig 
gekweekte sociale helpers. Schr. vindt 
dat hier een kettingreactie van taboe's 
losbreekt, want in dit verband mag ook 
al weer niet meer van de „ziel" gespro-
ken worden. Als men in de dialoog van 
zo'n modern toneelstuk woorden als 
„schuld", „zelfverantwoording" of 
„ziel" zou laten vallen, dan kwam het 
hele stuk uit zijn evenwicht en zou 
men met dat verkeerde woord meteen 
wel het gordijn kunnen laten vallen. 
In plaats van schuld spreekt men van 
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een geestelijk defect. Voor hen, die 
van „constructieve arbeid" hun fetisch 
gemaakt hebben zullen begrippen als 
berouw, boete, loutering ook weer ta-
boe's toeschijnen. „Zonde" wordt ver-
vangen door „wanprestatie". Optimis-
me wordt nu het verplicht geestelijke 
kostuum. Zij die naar eenzaamheid 
verlangen, zij die over het leven na 
willen denken, zij gaan allemaal tegen 
de tijdgeest in. De treurende, door het 
leed gedrukte mens maakt eenvoudig 
door zijn aanwezigheid een vraagstel-
ling van de grondovertuiging, die het 
gehele arbeidsproces moet oliën „dat 
alles zich ten beste keren zal". Vooral 
in de sfeer van het communisme is 
iedere twijfel aan de verbetering van 
het leven en de vooruitgang een groot 
taboe. 
Maar het Westen doet eigenlijk voor 
het Oosten niet onder. De slenteraar,  

de zomaar wat ronddwalende is in on-
ze vermotoriseerde wereld ook al weer 
een verboden figuur aan het worden. 
Het flaneren, maar ook het oud en ge-
brekkig voortstrompelen wordt als ir-
ritant ondervonden. Is de levensgenie-
ter nog in staat te werken dan is hij 
gewoon een ergerlijke verschijning. 
„Wat heeft die in zijn hoofd, heeft hij 
niets beters te doen?" De Engelse 
schrijver E. V. Lucas heeft al opge-
merkt „Weinig vrouwen en nog wei-
niger mannen bezitten tegenwoordig 
de karaktersterkte die nodig is om 
niets te doen". 
De schrijver is niet zeer hoopvol ge-
stemd met betrekking tot de vraag of 
soortgelijke het leven verschralende 
taboe's zich nog zullen uitbreiden in 
een wereld, die hoe langer hoe meer 
schijnt te verzakelijken. 

W. 
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