
ADRIAAN MORRIËN 

OVER DE GRENZEN 

Het gras, de bomen en de hoge lucht 
maken mij tot een vreemdeling. 
Ik wandel in hun buitenland 
zonder verbinding met het land 
van oorsprong en bevestiging. 

Ik zie de vreemde zeden der natuur. 
Ik luister naar de taal waarin de wind 
zich met de bomen onderhoudt 
en die ik niet begrijpen kan. 
Mijn eigen taal is als een blad 
dat in mijn mond verdort. 

Ik zoek een moeder die mij als haar kind erkent, 
een vader die zich aangordt tot het vuur. 

Het gras beweegt alsof het ademhaalt. 

De hemel houdt het bos omprangd 
en overwint de stille tegenstand. 

ONWEER 

De donder sprak met een brabants accent: 
een taal waaruit protestantisme 
als inbreuk van 't halsstarrig noorden 
zorgvuldig was geweerd, een carnaval 
van klanken in de keel der lucht gesmoord, 
met steeds dezelfde en naieve woorden, 
veel .5's luidkeels met zachte g's gestremd, 
Gods strottenhoofd verborgen in de wolken, 
optocht van bliksems, primitief om zo te zien 
voor de gescherpte blikken der gestorvenen, 
maskers, geroep uit hoeken waar men mee wil doen 
met het rumoer dat in de afgebeden richting koerst, 
voorbij de kerk waarin de dienst verwaarloosd wordt, 
behalve als de regen uit de hemel stort. 

De gedichten op blz. 49, 50 en 57 maken deel uit van een nieuwe bundel „Moeders en 
Zonen", die dit jaar bij De Bezige Bij zal verschijnen. 
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BRANDING 

De fijne warmte aan elkanders borst 
terwijl jouw borst de mijne overtreft 
door haar tweeledigheid zodat een nest 
ontstaat waarin warmte vergaderd wordt. 

De stuwende gemeenschap aan elkanders schoot 
terwijl jij ruimschoots schuilplaats laat 
voor de tweeslachtigheid die in ons samengaat 
met elke hartslag, iedere ademstoot. 

Het opgaan aan elkaar in golf na golf 
terwijl mijn bloed het jouwe overspoelt, 
het drijven op mijn mond en schuimen aan je voet. 

Het zinken in elkaar ver van de eigen romp 
tot op de bodem van de zon, begane grond 
waar ieder weer zijn eigen voeten voelt. 

DOOD EN EEUWIGHEID 

De eeuwigheid ligt achter ons: 
levend vergroten wij de afstand tussen haar en ons. 
Zij is het schip, de hemel en de zee, 
wij zijn het land, de zakdoek en het oog. 
Het schip wordt kleiner, zee en hemel stromen leeg, 
het land verdort, al zijn rivieren vallen droog. 

De dood is het ontbrekende, een volheid die verdween. 
maar nooit geheel zolang wij zelf nog zijn. 
Hij is een stormwind vol onzichtbare gestalten, 
maar die ik waarneem zoals ik de wind voel met mijn been 
en met de haren op de naaktheid van mijn been, 
de tegenstand die niet verhindert dat wij vallen. 
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ADRIAAN MORRIËN 

WANTROUWEN TEGEN DE POEZIE *) 

Het lijkt misschien tegenstrijdig dat ik over het wantrouwen tegen de 
poëzie ga spreken, terwijl ik mi'i toch herhaaldelijk aan het schrijven van 
gedichten heb bezondigd. Het wordt nog tegenstrijdiger wanneer ik u 
vertel dat ik, kort na mijn afspraak met de heer Huygens om over dit 
onderwerp te spreken en na een jarenlange onderbreking, plotseling 
wekenlang niets anders heb gedaan dan juist gedichten schrijven, soms 
wel zes of acht op een dag. Het leek op toverij, deze stroom van poëzie 
die niet ophield dan nadat ik achter elkaar, zonder veel moeite of hoofd-
brekens, maar integendeel met een groot gemak en een intens plezier, 
een zo grote hoeveelheid gedichten had geschreven als mij in mijn leven 
tijdens een afgesloten periode nog niet was gelukt. Wantrouwen tegen 
de poëzie laat zich, zult u zeggen, blijkbaar heel goed verbinden met het 
schrijven van gedichten, terwijl het schrijven van gedichten moeilijk 
denkbaar is zonder een zeker vertrouwen in de poëzie. Laat ik dus be- 
ginnen met te zeggen dat ik wantrouwen koester tegen bepaalde aan-
spraken die door de poëzie, om het voorzichtig te stellen, schijnen te 
worden bevorderd, aanspraken van een zo verstrekkend en volstrekt 
karakter dat wantrouwen noodzakelijk is, maar dat ik vertrouwen heb 

in een poëzie die zich van haar beperkingen en betrekkelijkheden be-
wust blijft. 
Poëzie is een vorm van bewustwording die aan moeilijk te definiëren 
artistieke regels is gebonden. Deze bewustwording is niet een eenvoudige 
maar integendeel een zeer gecompliceerde zaak, die in belangrijke mate 
aan onze controle ontsnapt en daardoor iets raadselachtigs en zelfs iets 
geheimzinnigs krijgt. Voor de poëzie moet je een beetje dom zijn, be-
weerde Poesjkin, een uitspraak die door Du Perron van hem werd 
overgenomen. Poesjkin bedoelde misschien dat bij het schrijven van 
gedichten het verstand slechts een ondergeschikte rol speelt, wat een 
intelligent man die tegelijk een dichter is gemakkelijk tot ergernis kan 
brengen. Het verstand is in de poëzie slechts één instrument in een 
orkest van stemmen, hoewel belangrijke poëzie wel degelijk ook trekken 
zal vertonen die wij als verstandelijk kunnen kenmerken. Toch is het, 
geloof ik, onloochenbaar dat poëzie meer moet bevatten dan zuiver 
verstandelijke bewustwording, wil zij op ons de indruk maken van een 
werkelijkheid waarin wij onze eigen werkelijkheid, of essentiële delen 
daarvan, herkennen in een vorm die bij elke lectuur opnieuw schijnt te 
ontstaan. Een goed gedicht kan men analyseren, men kan er de eigen-
aardigheden van opsommen, maar men kan het niet tot de laatste vezel 
koel en verstandelijk ontleden zonder het kapot te maken. Het is een 
organisme en als zodanig heeft het tot op zekere hoogte iets onuitput-
telijks, zoals het leven onuitputtelijk lijkt, wanneer wij niet te oud, te moe 
of te verdrietig zijn geworden. Met andere woorden: gedichten moeten 
leven en met louter verstandelijke vermogens lukt ons die levenwekkende 
daad niet. 

`) Voordracht gehouden op de najaarslanddag te Amersfoort, 10 december 1961. Red. 
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Uit de manier waarop gedichten worden geschreven blijkt trouwens reeds 
dat hier niet van een uitsluitend verstandelijke werkzaamheid sprake is. 
Het is mogelijk dat een dichter nuchter en opzettelijk met het schrijven 
van een gedicht begint, volgens een methode die hij uit voorafgaande 
ervaringen heeft ontwikkeld, maar er zal, als het schrijven hem lukt, 
een ogenblik komen waarop zijn nuchterheid hem begeeft, waarop het 
lijkt alsof de taal, die dikwijls zozeer zijn eigen taal is dat zij zich van de 
taal van anderen door typische nuances onderscheidt, dat zijn taal een 
zelfstandig leven gaat leiden, alsof iemand anders hem voorschrijft 
wat hij zeggen, of zingen moet. Het ene woord roept, en dat 
vaak in letterlijkste betekenis, het andere tevoorschijn. Er groeit iets 
onder de handen van de dichter dat uit woorden met hun verschillende 
klanken en betekenissen is opgebouwd in een bepaalde ritmische volg-
orde, een groeiproces waarbij klanken en betekenissen van die woorden 
in elkaar verwikkeld raken op een wijze waardoor de verborgen strekking 
van het gedicht dikwijls niet slechts aan de controle van de dichter maar 
ook aan zijn aandacht ontsnapt. Hij weet vaak zelf niet precies en soms 
maar nauwelijks wat hij opschrijft. En later wanneer het gedicht klaar 
is en door anderen wordt gelezen, kan het gebeuren dat er onder die 
anderen lezers zijn die het beter weten dan de dichter, lezers die meer 
uit zijn gedicht halen dan hij er bij zijn weten in heeft gestopt, subtiele 
uitleggers die een stille triomf vieren over de dichter die dikwijls een 
heel slechte beoordelaar is van zijn eigen gedichten. 
Dit verschijnsel van de zelfwerkzaamheid van de taal, dat als primaat 
van de taal bekend is en waarmee in de moderne poëtische esthetiek druk 
wordt geschermd, beperkt zich niet tot de poëzie. Wij allen kennen uit 
het dagelijkse leven momenten waarin wij al pratend op gang komen en 
dingen zeggen waarover wij zelf verwonderd zijn, dingen die ons ont-
vallen, zonder dat wij er bewust over hebben nagedacht, of dingen die 
wij er uitflappen, zodat wij er later spijt van hebben ze te hebben gezegd. 
Dat zal ons gemakkelijker overkomen wanneer wij in een vertrouwelijke 
stemming verkeren, wanneer wij een bepaalde terughouding laten varen 
en de gebruikelijke hindernissen van gemak en conventie, die wij in het 
verkeer met de anderen hebben opgesteld, terzijde schuiven. Maar ook 
wanneer wij vermoeid, geprikkeld of dronken zijn kunnen wij dingen 
zeggen die wij anders vóór ons hadden gehouden. Blijkbaar moet er een 
bewust verstandelijk evenwicht verbroken zijn om ons tot een dergelijke 
spraakzaamheid te prikkelen, een spraakzaamheid die door ons volk niet 
al te hoog wordt aangeslagen, lijkt het, want terwijl het spreken  met 
zilver wordt vergeleken, noemt men ons zwijgen goud. Eerder is die onge-
remde spraakzaamheid dan ook van zuidelijke herkomst, een eigenschap 
van spontanere volken die zich niet bij iedere exclamatie contractueel 
verplicht voelen. 
In het dagelijkse leven zijn de gevolgen van een zekere loslippigheid, 
onverschillig of wij die betreuren of dat wij er trots op zijn, niet duur-
zaam of onherstelbaar. Wij hoeven slechts geduld te oefenen om ze te 
laten verflauwen of om er gras over te laten groeien. Is die loslippigheid 
pijnlijk geweest voor degene tegen wie zij zich heeft gericht, dan kunnen 
wij altijd nog ons excuus aanbieden. In de dichtkunst is het aanbieden 
van excuus ongebruikelijk, hoewel het in sommige gevallen ongetwijfeld 
op zijn plaats zou zijn. De dichter richt zich in eerste instantie tot nie- 
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mand en pas daarna, hetzij hartstochtelijk hetzij onverschillig, tot een 
publiek dat hij niet kent en dat hij slechts beledigt voorzover het zich 
laat beledigen. De dichter denkt er niet aan verontschuldiging te vragen 
voor zijn gedicht dat hem in ogenblikken van superieure onnadenkend-
heid is ontvallen. Eerder lijkt het er soms op alsof het publiek zich bij 
de dichter dient te verontschuldigen voor de moeite die het heeft hem 
te volgen. De dichter vertrouwt op zijn inspiratie, waardoor hem leven 
in de schoot wordt geworpen. Hij moet op haar vertrouwen, wil hij 
blijven bestaan, dat wil zeggen: wil hij verder kunnen schrijven, wat voor 
hem allengs de enige of op zijn minst de belangrijkste reden van bestaan 
is geworden. 
Door de moeilijk te controleren wijze waarop poëzie ontstaat, door de 
soms speelse soms moedwillige manier waarop zij zich aan de matigende 
en relativerende invloed van het verstand onttrekt, is er reeds aanleiding 
om op onze hoede te zijn tegenover de bedoelingen die met poëzie kunnen 
worden uitgedrukt en waarover dichters zelf, uiteraard, vaak de grootste 
ophef maken. Voor het schrijven van gedichten is ongetwijfeld een merk-
waardig verreikende passiviteit noodzakelijk. De dichter moet een deel 
van zijn bewuste voorzichtige en beperkte zelfstandigheid prijsgeven en 
zich openstellen, teneinde taal en door de taal geest en leven te laten 
passeren. Deze passiviteit, die met de zwangerschap van de vrouw is 
vergeleken, die op toverij lijkt en door dichters ook graag voor toverij 
wordt aangeprezen, zij het soms met een nederig en bescheiden glim-
lachje, maakt de weg vrij voor allerlei soorten van zelfbedrog en allerlei 
vormen van bijgeloof, bijgeloof aan de magie die met taal kan worden 
bedreven. Het is veelbetekenend dat het geloof in de taalmagie, dat de 
belangstelling voor de taal, voor haar ontstaan en haar functie in het 
spraakgebruik en bij het creatieve proces, sinds de vorige eeuw is toe-
genomen, dat wil zeggen sinds de dichter zich bewust is geworden van 
zijn vrijheid ten opzichte van de samenleving die vroeger zijn stilzwijgen-
de of werkelijke opdrachtgeefster is geweest, en van de beginselen waar-
op deze samenleving was gebouwd. Het is even veelbetekenend dat de 
poëzie een deel van de taak heeft overgenomen die vroeger door de 
godsdienst werd vervuld, dat in haar verlangens en behoeften een schuil-
plaats hebben gezocht waarvoor vroeger de religie onderdak bood. Ook 
de poëzie heeft haar hogepriesters en zelfs haar martelaren, zoals zij 
haar fanatieke zendelingen heeft die het land doortrekken om aan de 
heidenen, die van de heilsboodschap onkundig zijn, woorden voor brood 
te brengen, in het naieve geloof dat de lezers van romannetjes en de 
verveelde kijkers naar de televisieprogramma's evenzeer met het primaat 
van de taal gebaat zijn als zijzelf het zijn, die er hun roeping of althans 
hun beroep van hebben gemaakt. 
Ik geloof dat godsdiensten op dezelfde wijze zijn ontstaan als waarop 
nog dagelijks gedichten en misverstanden ontstaan, namelijk door inspi-
ratie die door de gelovigen voor goddelijke inspiratie wordt gehouden, 
zonder dat de verscheidenheid waarmee God bij zoveel godsdienststich-
ters zijn influisteringen heeft gedaan hen blijkbaar in verwarring brengt. 
Ik geloof dat godsdiensten uitingen zijn van een overeenkomstige loslip-
pigheid als waardoor wij in het dagelijks leven dingen zeggen die wij 
eigenlijk niet kunnen verantwoorden, waarmee wij buiten ons boekje 
treden en waarvoor wij, als wij ons diep genoeg schamen, excuus vragen. 
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Of om het vriendelijker te zeggen, tegenover onze gast als enige gelovige 
in een gezelschap van ongelovigen: godsdienst is een dichterlijke levens- 
opvatting, een uiting van verwondering tegenover het onbegrijpelijke 
raadsel van ons bestaan, een benadering in woorden van wat niet in 
woorden, niet in formules uitgedrukt kan worden, een beleefdheid, een 
hoffelijkheid, een gebaar als het gebaar waarmee wij de hoed afnemen. 
De strijd die door de gelovigen in deze tijd gevoerd wordt om hun 
waarheid, tegenover de ontluistering door de wetenschap, in veiligheid 
te brengen, kan men omschrijven als een proces van symbolisering, dat 
de grenzen aangeeft tussen de strenge en de vrijzinnige opvattingen 
aangaande de geloofsopenbaring. Symbolisering is het laatste houvast 
waaraan de gelovige zich vastklampt in wie twijfel rijst aangaande de 
vraag of de slang in het paradijs nu werkelijk gesproken heeft. Symboli-
sering is het eerste middel waarmee de dichter zijn taal ter hand neemt 
om haar te onderscheiden van de taal van alle dag, waarin mededelingen 
worden gedaan die het praktische verkeer tussen mensen regelen, en om 
haar de verandering te laten ondergaan waardoor zij beter in staat is 
tot de geweldige taak die de dichter van haar verwacht. Alle poëzie is 
in meerdere of mindere mate symbolisch, zoals iedere godsdienst zijn 
eigen symboliek bezit en hoe langer hoe symbolischer wordt naarmate 
de overtuiging dat bepaalde onwaarschijnlijke feiten zich hebben voor-
gedaan verflauwt. Poëzie is symbolisch omdat een dichter met tien 
woorden wil uitdrukken wat met duizend zelfs niet verklaarbaar zou zijn. 
De dichter zet de taal onder spanning en geeft het woord oneindig veel 
te doen. Het woord is in het gedicht doorlopend druk bezig en omdat 
het maar een woord is en eigenlijk niet toveren kan, grijpt het naar 
mogelijkheden en betekenissen waardoor het zijn vrijheid vergroot en 
voor het gevoel van de dichter meer vat krijgt op de dode werkelijkheid 
die tot leven gewekt moet worden. Maar is het woord daartoe in staat? 
Bezit het die macht, wanneer wij niet geloven dat het God is die door 
ons spreekt? Van welke influistering wordt de dichter dupe wanneer hij 
droomt dat hij heerlijk in zijn vers zal verrijzen? Hoe durft hij te zeggen 
dat hij 'de ruimte van het volledig leven tot uitdrukking brengt'? En 
wat heeft iemand die in nood is eraan, dat de dichter hem zijn gedicht 
voorhoudt als een amulet, het wonderbeeld van een woord dat op een 
pijnlijk zwijgen wordt gelegd, zodat het van alle angst genezen wordt? 
Er is een theorie van de Oostenrijks-joodse schrijver Hermann Broch die 
ongeveer hierop neerkomt, dat volgens hem de gevolgen van de Refor-
matie voor de literatuur eigenlijk pas goed met de Romantiek, dat wil 
zeggen in de loop van de vorige eeuw, aan de dag treden. De Romantiek 
is een protestantse literatuurbeoefening die een definitief einde maakt 
aan de klassieke eeuw, waarin de katholiserende begrenzing van het 
middeleeuwse geloofssysteem een laatste tegenstrijdige uitdrukking had 
gevonden. Met de komst van de Romantiek en de extreme individuali-
sering van de kunst, die in ons land door de Tachtigers werd gepredikt 
met het pathetische geweld van een heilsleer, wordt ook de literatuur 
gereformeerd en vindt ook in de literatuur de sektarische afsplitsing 
plaats die door de Reformatie tot de talloze kerkelijke formaties heeft 
geleid, waardoor men bij ons, schijnt het, vooral heeft willen nagaan tot 
welk kleinste aantal zaligen men de onafzienbare menigte sterfelijken 
zou kunnen reduceren. De kerken werden hoe langer hoe kleiner en fijner, 
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zoals het woord in de poëzie hoe langer hoe zuiverder moest worden tot 
de poëzie eindelijk poésie pure was geworden. Sinds de vorige eeuw 
wordt het woord door iedere dichtergeneratie voor versleten. ontkracht 
en verschraald verklaard en wordt de noodzaak gepropageerd het op-
nieuw te verwekken, te laden en zuiveren. Sinds het eind van de vorige 
eeuw spannen dichters zich overal in ons werelddeel in om aan hun 
woorden kracht en luister bij te zetten, teneinde de tovermacht van de 
eeuwenoude religieuze formules te evenaren. De dichter wordt, volgens 
Mallarmé, een van de wegbereiders van de moderne Europese poëzie, 
door de eeuwigheid veranderd op grond van het woord dat hij ons heeft 
nagelaten en waarmee hij, buiten de stilte van de graftombe, zijn on-
sterflijkheid bewijst. Het geweld waarmee in de moderne dichtkunst 
de taal de beperking der traditionele schema's heeft verbroken, het verzet 
van de dichter tegen de controlerende functie van het verstand, het ge-
praat over de mythe van de dichter, de ambitie van de dichter om de 
raadselachtige betekenis van het bestaan door middel van woorden, hun 
rangschikking en de stilte tussen de woorden, ja zelfs door de lege 
plekken op de bladzijde te achterhalen, — al die verschijnselen zijn ken-
merkend voor de onstuimigheid waarmee de moderne dichter, evenals 
zijn collega's op de andere gebieden van de kunst, opnieuw de rol zou 
willen spelen die zijn voorgangers in de geschiedenis van de mensheid, 
de profeten, godsdienststichters, tovenaars, medicijnmannen, filosofen en 
spraakmakers hebben gespeeld. Het verschil tussen de moderne dichter 
en zijn primitieve voorgangers is dat de dichter waar moet maken wat 
hij zegt, terwijl de profeet met een beroep op zijn goddelijke opdracht-
gever kon volstaan. De dichter bezit geen ander machtsmiddel dan het 
woord, waarvan de vergankelijkheid hem in zijn zwakke ogenblikken 
ontmoedigt, zonder hem ooit geheel af te schrikken. De profeet heeft 
met zijn woord, dat van God is, de vergankelijkheid overwonnen. Tot 
deze kunstgreep, waardoor met behulp van het woord de boze geesten 
worden uitgebannen, is de dichter niet in staat. Vandaar zijn woede 
over de boze geesten van onze tijd die het geopenbaarde gezag van 
het woord niet erkennen. Vandaar de bochten waarin hij zich wringt om 
aan zijn woord, dat door de eerste de beste prozaïsche voorbijanger kan 
worden gesproken, betekenissen te ontwringen waardoor er niet staat 
wat er staat, waardoor de woorden van hun betekenissen worden los-
gezongen, waardoor de dichter de waarheid liegt, waardoor dichten een 
methode wordt die aan de waanzin de vrije teugels laat, een alchemie, 
een storm van driftig bidden, en poëzie een amulet wordt, een geopend 
boek, de overwinning op het toeval en de orfische verklaring van de 
wereld. Kortom, de dichter verlangt van het woord het onmogelijke en 
vandaar dat het door iedere generatie opnieuw moet worden verwekt. 
Door de spanning waaraan het wordt blootgesteld, veroudert het snel, 
raakt het in een razend tempo uitgeput. Maar wij behoeven slechts aan 
de formules te denken waarin de wetenschap, met hoeveel voorbehoud 
en hoe bescheiden dikwijls, haar ontdekkingen registreert om te beseffen 
dat de taal ontoereikend is om ons in te lichten over wat wij graag 
zouden weten. 
Dichten is een spelen met woorden dat nooit tot een definitief resultaat 
kan leiden. Definitief zou het resultaat van dat spel pas zijn wanneer 
de wereld erdoor verklaard zou worden en de dichter het vermogen 
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zou ontdekken lood in goud te veranderen, doden het leven te geven. 
Zou de oplossing van het levensraadsel eenmaal gevonden zijn, dan zou 
de dichter verjaagd worden, zoals uit de ideale staat van Plato, of ge-
degradeerd tot boodschappenjongen, zoals in de communistische para-
dijzen. Door zijn zoeken naar laatste waarheden en definitieve beteke-
nissen hoort de dichter inderdaad thuis in het gezelschap van alchemisten, 
filosofen, godsdienststichters, kabalisten en andere jagers naar tover-
formules. Het verschil is dat de dichter, wanneer hij zich zijn betrek-
kelijkheid bewust blijft, zijn recht van bestaan ontleent aan het feit dat 
geen systeem in staat is hem te verlossen. Een dichtwerk is van belang 
voor zover het ontsnapt aan het systeem waarvan het is uitgegaan of 
dat misschien als staketsel door sommige dunne plekken in het taal-
weefsel heenschemert. De toverformule die de dichter zoekt, mag niet 
gevonden worden, omdat zijn spel dan onmiddellijk uit zou zijn. Van-
daar dat een dichterlijke waarheid in het gunstigste geval tot een hoofd-
stuk in de literatuurgeschiedenis leidt, terwijl de influisteringen van 
godsdienststichters eeuwen nodig hebben om vergeten, gewijzigd, aan-
gevuld of vérgaand gesymboliseerd te worden. De mensheid verbruikt 
haar poëzie sneller dan haar religie. In Dante en Vondel worden wij 
onderwezen, terwijl wij de hand van Calvijn nog altijd van onze schouder 
moeten schudden. 
Een ander verschil tussen dichters en godsdienststichters is dat de dich-
ter nog juist de bescheidenheid opbrengt om zijn waarheden niet voor 
goddelijke openbaringen te laten doorgaan, hoewel hij evenals de profeet 
of de mysticus van ingevingen leeft. Deze bescheidenheid is tegelijk zijn 
trots, zijn hoogmoed. Hij eist het auteursrecht voor zijn openbaringen 
op. De dichter spreekt van zijn Muze, van een vrouwenfiguur, een godin 
van de lagere rang die hem door haar vrouwelijkheid aardse verlangens 
en dromen toestaat. Maar tegelijk is hij een god in 't diepst van zijn 
gedachten en zit hij over zichzelf ten troon. De religie waarvan zijn 
poëzie door haar toon, haar symboliek, haar zweverigheid en haar on-
sterfelijkheidsgedachte soms zo bedrieglijk de schijn heeft, is een 'kleine' 
religie, een godsdienst voor persoonlijk gebruik, wel mededeelbaar maar 
niet overdrachtelijk. Men spreekt dan ook niet van de religie van een 
dichter maar van zijn achtergronden. In onze eeuw is men hoe langer 
hoe meer gaan spreken van de mythe van de dichter. De mythe is een 
geloof dat van de goddelijke openbaring is losgemaakt, een geïnspireerd 
hulpmiddel om het leven op een enigszins grootse wijze op gang te 
houden, zonder dat men bij iedere voetstap door de volstrektheid  van 
goddelijke openbaringen gehinderd wordt, maar niet zonder gevaren 
van zelfoverschatting, humbug, snobisme en een soort culturele terreur. 
Door middel van wat men zijn anecdotische openbaringstechniek zou 
kunnen noemen heeft de dichter zijn taal vrijgemaakt van de ijzeren 
discipline waartoe ieder religieus of levensbeschouwelijk systeem zijn 
aanhangers verplicht. Zijn taal ligt de dichter, als hij ook ten opzichte 
van zijn mythe en zijn inspiratie over vrijmoedigheid beschikt, los op 
de tong. Inniger maar ook vluchtiger dan de profeet is de dichter aan 
het toeval overgeleverd, in de eerste plaats aan het toeval van de eigen 
persoonlijkheid, in de tweede plaats aan dat van de taal. Deze dubbele 
toevalligheid zal hem niet benauwen, maar hem integendeel een gevoel 
van vrijheid geven. De profetische toevalligheid wordt met dreigende 

56 



namen aangeduid. Zij heet genade, wereldbestel, toorn Gods, of recht-
vaardigheid, woorden die de dichter vermijdt, of als hij ze gebruikt, 
relativeert. Zodra de profeet de genade deelachtig is geworden en het 
wereldbestel zich aan hem heeft geopenbaard, voegt zijn taal zich aan-
een tot een stelsel van wijsheden en voorschriften waaruit de schijn van 
het toeval is verwijderd. De dichter daarentegen worstelt met het systeem 
waartoe de taal hem dringt. Deze worsteling is zijn spel, zijn poging tot 
zelfbehoud. De dichter moet het woord telkens weer vrijmaken, omdat hij 
voor de rechtvaardiging van zijn toevalligheid niet langer op de taal kan 
vertrouwen dan zijn gedicht duurt. Hij dringt soms dieper in de taal 
door dan de profeet, maar moet zijn voordeel onmiddellijk prijsgeven. 
Het betekent niet dat hij door zijn poëzie geen waarheid of diepzinnig-
heid kan uitdrukken. Natuurlijk kan hij dat en hij wil niets liever dan 
dat. Maar zijn waarheden en diepzinnigheden zijn van even toevallige 
aard als alles waardoor hij is omringd, even voorbijgaand als zijn vluch-
tigste oogopslag. 

ADRIAAN MORRIËN 

SNEEUWSTORM 

Mijn moeder sneeuwt in lange vlagen, 
een blizzard negen maanden uitgedragen, 
een winter aan een zomerdag ontsprongen, 

een vader in een zoon voldongen. 

Zij strooit haar kinderen op straat 
en houdt de hemel aan de praat. 
De lucht is vol met melk, de wolken 
bevolken de ontvolkte volken. 

Er is geboorteoverschot en melk 
genoeg en goed voor elk. 
Geboorteoverschot: wie overschiet 
smelt zijn geboorte weer te niet. 

Mijn moeder laat mij eindelijk ontstaan 
uit een aanvankelijk kristal vandaan. 
Zij laat mij samenvlokken met de anderen 

die niet naar haar geboorte handelen. 

Zij brengt de hemel naar de zee. 
Zij sneeuwt zich dood in wee na wee. 
En als zij rust tussen haar buien door 
vriest zij de stilte tot gehoor. 
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GABRIËL SMIT 

VOORJAAR 

Nooit een avond als deze, dit 
is de enige, bedeesd begint 
nevel een bruidsbed van 
voorjaarsnacht, het achterland 
houdt adem van aandacht in. 

Bomen durven bijna blad, ijl 
hun handen, brandend van pijn. 
Kom, leg donker over mijn ogen, 
overal wordt wereld geboren, 
ik ook, ik kom dichterbij. 

DER TOD UND DAS M2kDCHEN 

Doe je mond op mijn ogen, leg 
je lichtste antwoord waar ik zie, 
doe je lippen over mijn hart, zeg 
in mijn eerste bloed: je hebt mij lief. 

Hoor je het, lieveling, ik kijk niet 
dan wat in jouw genade is gewekt, 
mijn bloed spreekt fluisteringen die 
jouw ruimte zijn: ik ben onderweg. 

Nooit, nooit zeg ik ons laatste 
woord, het heeft geen handen, 
het kan niet, het heeft geen schoot. 

Het praat, maar jij bent oneindig stiller, 
je bent zo innig lief, je lippen 
zeggen zegenend: ik ben je dood. 
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GABRI2L SMIT 

VERTROUWEN IN DE POËZIE *) 

Vertrouwen in de poëzie betekent: vertrouwen in de scheppende kracht 
van het woord. Voor iemand die, als ik, gelooft in het scheppende Woord 
dat was „in den beginne-, vormt een dergelijk vertrouwen geen enkel 
probleem. Hij kan eenvoudig niet anders. Hij is zich daarbij ongetwijfeld 
bewust van de complicaties die kunnen ontstaan, wanneer men zich nader 
bezint op de betekenis van het woord Woord, zoals dat in het begin van 
het Johannes-evangelie staat opgetekend. Wie het daar neergeschreven 
Logos zonder meer door Woord weergeeft, doet de betekenis ervan be-
slist tekort. Zeker in onze hedendaags gebruikelijke zin. Maar ik heb het 
hier niet over het woord in de dagelijks gebruikte zin, niet over het 
woord als aanduiding en middel tot overbrenging van begrippen, ge-
voelens, dingen, werkzaamheden en andere gegevens van het dagelijkse 
bestaan. Het gaat mij om het dichterlijke woord, het woord dat in de 
ware zin evocatie en creatie is. 
Ook dát woord duidt aan en brengt over, ook hier is sprake van de 
mogelijkheid tot communicatie die door het woord en zijn betekenis ge-
geven is. Maar voor het dichterlijke woord is de communicatie van het 
gewone dagelijkse niet altijd en allereerst beslissend. Het is meestal niet 
alleen en vooral de communicatie, het gezelschap, de ander, waardoor de 
dichter tot schrijven wordt gedreven. De grote en in deze zaken bijzonder 
intelligente T. S. Eliot heeft in zijn briljante essay „The Three Voices of 
Poetry" (1953, herdrukt in „On Poetry and Poets", 1957) zoals de titel 
al aangeeft onderscheid gemaakt tussen drie soorten poëzie, drie poëti-
sche stemmen. De eerste is de stem van de dichter die met zichzelf spreekt, 
de tweede is de stem van de dichter die zich richt tot een gehoor, — hoe 
groot of klein dit is doet er niet toe. De derde is de stem van de dichter 
die in naam van een ander zich tot wéér anderen richt, die — zouden wij 
zeggen — een lyrisch drama schrijft. Maar de term „lyrisch-  acht Eliot 
hier misplaatst. Het is er hem juist om te doen te komen tot een juistere 
bepaling van het begrip lyrisch met betrekking tot de poëzie, en lyrische 
poëzie is dan voor hem uitsluitend de poëzie van de eerste der drie stem-
men. Voeg daarbij dat voor de hedendaagse lezer deze lyrische poëzie 
vrijwel de enige „echte-  poëzie is. dan hebben wij het te bespreken ge-
bied wel begrensd. 
Maar voor deze lyrische poëzie is communicatie met de ander niet nood-
zakelijk. Het gaat in eerste instantie om communicatie van de dichter 
met zichzelf. Niet uitdrukkelijk om een „monologue intérieure , zoals 
deze in de hedendaagse romankunst als vernieuwend stijlelement is ge-
introduceerd. Dat betreft proza, en het prozaïsch woordgebruik verschilt 
principieel van het poëtische, ook al is de grens tussen deze beide niet 
altijd scherp te trekken. Er is (gelukkig) veel poëtisch proza, zoals er 
(helaas) ook veel prozaïsche poëzie bestaat. Maar het gaat bij poëzie toch 
principieel om een woordgebruik met hogere intensiteit, om het woord in 
een andere aggregatietoestand, veroorzaakt door het feit dat de innerlijke 

`) Bewerking van de lezing gehouden op de najaarslanddag van  Socrates, dec. 1961. 
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verhouding van de auteur tot het woord bij poëzie nu eenmaal anders is 
dan bij proza. De dichter is er inniger, dichter bij betrokken; voor een 
prozaïst is het, meen ik, altijd een mogelijkheid van mededeling, een vorm 
waarin en waardoor iets verschijnt; voor de dichter is het een vorm van 
zichzelf, of liever nog: een ademtocht, een hartslag, een handdruk. 
Voorzover hij van deze werkelijkheid uit met zichzelf het gesprek voert, 
dat Eliot de „first voice" noemt en waarbij hij dan óók nog een onder-
scheid maakt tussen „lyric poetry" en „meditative verse", moet er altijd 
sprake zijn van een innerlijk spreken, nooit — zoals dat bij een „mono-
logue intérieure" in een roman het geval kan zijn — een min of meer 
vormeloos prevelen, dat aan een bepaalde stemkracht niet toekomt en 
ook niet behoeft toe te komen. De merkwaardige Duitse dichter Gott-
fried Benn, die ook als essayist over poëzie uitnemende dingen heeft ge-
daan, schrijft in dit verband over „ein dumpfer schiipferischer Keim" die 
in de dichter tot ontwikkeling komt. Hij, de dichter, heeft iets scheppende, 
ontkiemends in zich waarvoor hij woorden moet vinden, maar hij kan niet 
weten welke woorden dit zijn vóór hij ze gevonden heeft, hij kan dit 
woordloze embryo in zichzelf niet identificeren vóór het herschapen is in 
een rangschikking van de goede woorden in de goede volgorde. Wan-
neer de dichter de woorden ervoor gevonden heeft, is het donkere, dof fe 
„ding" dat hem dwong die woorden te zoeken, verdwenen, — het gedicht 
is ervoor in de plaats gekomen. 
Aldus Gottfried Benn in een uitnemend vertoog „Probleme der Lyrik" 
(1951). En Eliot zegt, even gevarieerd, hetzelfde: „He does not know 
what he has to say until he has raid it; and in the eifort to say it he is 
not concerned with making other people understand anything. He is not 
concerned, at this stage, with other people at all: only with finding the 
right words or, any how, the least wrong words. He is not concerned 
whether anybody else will ever listen to them or not, or whether any-
body else will even understand them if he does". En Eliot laat hierop met 
nadruk volgen: „He is oppressed by a burden which he must bring to 
birth in order to obtain relief." 
Het dichterlijke scheppingsproces dus letterlijk vergeleken met een baring. 
Het is hetzelfde proces dat Guillaume van der Graft heeft doen schrijven: 

De dichter een hermaphrodiet. 
Hij wekt het gedicht bij de Muze, 
en Muze dat is de diffuse 
verbinding van hem en het lied. 

Hijzelf brengt het voort als een vrouw, 
hij kent de verrukking der lenden, 
hartslagverdubbeling en de 
uitputting straks, moederlauw. 

Maar het gaat hier uiteraard niet alleen om letterlijke geboorte, om een 
episode in een biologisch proces, hoe geheimzinnig, méér dan lichamelijk 
die episode ook verlopen kan. Bij de poëzie, trouwens bij iedere kunst-
vorm, spreken wij van schepping, bij wijze van analogie. En wanneer 
hier in analoge zin van een schepping en dus ook van een schepper kan 
worden gesproken, waarom zou die analogie dan niet kunnen worden 
gedacht in de richting van de Schepper, die ik met een hoofdletter 
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schrijf? Waarmee wij weer zijn teruggekeerd tot het  uitgangspunt: het 
geloof in het Woord dat was in den beginne en dat alles in het leven 
riep. Zo hangt mijn geloof in het scheppende woord op beslissende wijze 
samen met mijn geloof in het Woord dat zelf Schepper was en is en altijd 
zal zijn. 
Geloof in het scheppende woord, dat  poëzie heet. Geloof, want zonder 
de zekerheid van het geloof zou vertrouwen geen ogenblik mogelijk zijn. 
Vertrouw ik in de poëzie — en dat doe ik — dan doe ik dat omdat ik 
het wezen van de poëzie metafysisch verankerd weet. Ik ben mij ervan 
bewust dat dit voor wie mijn geloof niet deelt een bewijs uit het onge-
rijmde is, dus: géén bewijs. Maar de gelovige staat nu eenmaal zo en niet 
anders in de wereld. Hij beroept zich op iets dat een ander vaak niet ziet, 
en ten aanzien waarvan hij zich dus steeds bewust moet blijven dat het 
daarom in zijn bewijskracht beperkt is. Dat ben ik mij ook nu bewust. 
Maar ik meen dat de meest „verstokte ongelovige" — als zo iemand ten- 
minste bestaat — wel bereid is toe te geven dat er bij poëzie, trouwens bij 
alle kunst, sprake is van een aantal zaken die minstens geheimzinnig kun- 
nen worden genoemd. Niet omdat zij onberekenbaar zijn, maar omdat 
zij — om het eens poëtisch te zeggen — sluimeren in het hart en omdat 
Pascal al terecht opmerkte dat het hart redenen kent die met de rede 
niets te maken hebben. De Italiaanse wijsgeer Croce, die zich zijn hele 
lange leven intens met de kunstfilosofie heeft beziggehouden, kwam uit-
eindelijk tot geen andere conclusie dan dat kunst intuïtie is. Een gevaar-
lijk woord, — de moderne geschiedenis heeft ons minstens geleerd het, 
zo niet met argwaan, dan toch met de alleruiterste voorzichtigheid te ge-
bruiken. Maar het is er, en in dit verband wijst het wel in de goede 
richting. 
Dus: poëzie en mysterie hebben veel met elkaar te maken. De scherp-
zinnigste wetenschappelijke ontleding van een gedicht — literair, histo-
risch, filosofisch, psychologisch — laat altijd een niet te formuleren rest 
achter. Die rest is niet alleen het gevolg van de poëzie, zij is er eveneens 
de oorzaak van, en men kan het eigenlijk ook haar wezen noemen. Het 
stille, intense woord dat de dichter spreekt met zichzelf peilt naar het 
mysterie, soms het mysterie van de wereld en de dingen om hem heen, 
méér nog naar het mysterie dat hij — met de wereld, de anderen, de 
dingen  — zichzelf is. Ongetwijfeld kan men zeggen dat het 't onderbe-
wustzijn van de dichter is, dat hij door het poëtische woord tot bewust 
leven brengt, bij zijn bewustzijn inlijft. Eliot en Benn zeggen in wezen 
niet anders. Maar de christelijk gelovige zou het toch, naar ik meen, 56k 
op andere wijze willen zeggen. 
Romano Guardini heeft erop gewezen dat het woord, het spreken niet 
alleen een gevolg, maar in zekere zin ook een voorwaarde van het men-
selijk leven is ( „Welt und Person", 1939). Hier schuilt de zin van het 
bijbelse paradijsverhaal waarin staat dat Adam de dieren namen gaf. 
Door het woord kent de mens de wereld, erkent hij haar, schenkt hij 
haar orde binnen zijn leven. Het woord kan hem immers ook bezwerings-
formule zijn. Een plotseling, onheilspellend geluid in de nacht heeft al 
veel van zijn gevaarlijke dreiging verloren wanneer het door een woord 
is aangeduid, erkend en begrensd. Hoeveel van de schoonste, meest aan-
grijpende poëzie is zo niet ontstaan? Toen de Romantiek eindelijk de 
natuur ontdekte werd zij door de sterksten van haar dichters niet dadelijk 
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en niet alleen dankbaar bezongen of uitbundig gehuldigd. Onder de be-
koorlijk stille nachtliedjes van Eichendorf f waakt vaak een geheime vrees. 
Goethe reikte in zijn „Wanderers Nachtlied" (Lleber allen Gipfeln) naar 
de huiveringwekkende diepten van de dood, die hij in dit subliemste van 
zijn korte gedichten bezwoer. Zo schept het dichterlijke woord, zo vormt 
het mens en leven. 
En er is méér. Guardini heeft het aangeduid in zijn belangrijke boek „De 
Heer" (1937). In het hoofdstuk „De dingen" schrijft hij: „Johannes zegt 
ons, dat alles door het Woord des Vaders is geschapen; dat door zijn 
Woord het leven waarheid en waarde heeft. Daardoor is ieder ding een 
mond, waardoor het eeuwige Woord spreekt; iedere boom en ieder dier, 
de wijdte van de hemel, bergen en zeeën, het huisraad om mij heen en de 
spijzen, die ik eet. Er zijn mensen die deze taal — duizendvoudig en toch 
altijd dezelfde — duidelijk vernemen. Op een of andere wijze en op be-
paalde ogenblikken horen velen wel eens deze boodschap der dingen. 
Meestal echter niet en vele mensen wellicht nooit. Doch onbewust moeten 
wij haar allen wel ervaren, want zonder haar zou het leven onmogelijk 
zijn. Wat is er dan de oorzaak van, dat wij met de dingen een zeker 
contact hebben en dat wij ze verstaan? Toch niet de begrippen, maar een 
innerlijke verwantschap, — en dan: de begrippen zelf zijn meer dan alleen 
maar „begrippen". Misschien kunnen wij de dingen alleen begrijpen, om-
dat wij het innerlijke spreken van het eeuwige Woord uit hen vernemen. 
Niet bewust, want het schijnt dat het onze ogen en oren zijn, waarmee 
wij verstaan, of ons gevoel, of onze begrippen. En toch is het de stille 
stroom van de zin, die door ieder ding uit het goddelijk Woord tot ons 
komt, en die ons doet verstaan. Ik geloof werkelijk, dat het zo is. Alleen 
dáárdoor weten wij. Alleen dáárdoor hebben wij lief. Alleen dáárdoor 
zijn wij samen. Wanneer dit innerlijke spreken Gods met één ruk uit alle 
dingen kon worden weggetrokken, zonder dat zij vernietigd werden, —
hoe afgrijselijk zouden dan al die onbegrijpelijke spookdingen, al die niet 
te beminnen vreemde wezens om ons heen zijn!" 
Excuses voor dit lange citaat, maar wat ik zelf had kunnen zeggen zou 
nauwelijks anders en zeker niet beter zijn geweest. Ik zal er ook niet aan 
behoeven toe te voegen dat poëzie voor mij ook betekent: dit „innerlijke 
spreken Gods" opvangen, omzetten in het menselijke woord, in het 
uiterlijke spreken van de mens. Maar het gaat toch — zult u mij nu mis-
schien vragen — om een innerlijk spreken van en met uzelf? Inderdaad, 
— maar ook het verstaan van het spreken der dingen, die „innerlijke stem 
Gods", is een evenzeer waarnemend als waargenomen gesproken-zijn in 
mijzelf. De christelijk gelovige gelooft dat hij geschapen werd „naar 
Gods beeld en gelijkenis'', — dat wil zeggen: allerdiepst in hem leeft een 
goddelijke, eeuwige werkelijkheid. Eckehart, Tauler en Ruusbroec — om 
het maar bij deze weinige meesters der mystiek te laten — hebben er-
over geschreven in proza dat behoort tot het schoonste, meest verhevene 
en poëtische dat ooit in Europa ontstond: in de mens waakt een godde-
lijke vonk. Het is ook bij het licht dáárvan dat hij de wereld, de mensen, 
de dingen, waarneemt en dat hij — in zichzelf, met zichzelf — met hen 
spreken kan. En ook dat is een gestalte van de „eerste stem" waarover 
Eliot sprak. Het is, geloof ik, de meest authentieke; het is in werkelijk-
heid en waarheid de meest creatieve, de meest dichterlijke. Ik vertrouw 
in de poëzie, omdat ik van hieruit in haar geloven kan. 
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GUNNAR EKELC1F 

DE ZWEEDSE SERVICE-DEMOCRATIE *) 

In verband met de esthetische eis 
(welke eveneens is de eis der doelmatigheid) 
hebben de architecten de wolken gevierkant. 
Boven de wilde bossen rijzen zo de voorsteden. 
Hoog over de bergkammen rijen zich de wolkenkubussen 
diep spiegelend in de niets vermoedende woudmeren 
geweldige files van leegte 
onderlijnd door het mooi rode neon van zonsondergangen. 
Daar spelen in zorgzaam gezeefde cumulushopen hygiënische kinderen 
(nimmer beroerd door mensenhanden) 
terwijl in roterende parasollen om hen heen 
streng gesalarieerde gemeentekinderjuffrouwen zweven. 
Elke dag wordt het avond en sexloze vitamine-arbeiders 
zwermen jaarsgewijs volgens collectieve arbeidsovereenkomst naar huis 
om te privé-leven. Svea, koningin der hormonen, 
zorgvuldig bewaakt door vertrouwenwekkende uitsmijters. 
En het wordt nacht en stil. Alleen de vuilnishelikopter 
snort op z'n dooie gemak van deur naar deur 
bestuurd door een toekomstige outcast, een anarchist en dichter 
levenslang gedoemd alle fantasievuil te ruimen. 
Hij lijkt van verre wel een reusachtige nachtvlinder 
zoemend voor morgens tros van pure kamperfoelie 
hoog, o hoog boven vriendelijk sportieve vegetariërwouden 
waarin nooit meer één enkele landloper landloopt. 

(Vertaling Amy van Marken-Sybren Polet) 

*) Ontleend aan: 1900-1950. Bloemlezing uit de moderne buitenlandse poëzie in Neder-
landse vertaling, samengesteld door Sybren Polet, Amsterdam 1961. 
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P. THOENES 

VRIJHEID IN EEN GEORGANISEERDE WERELD *) 

I INLEIDING 

Gaarne zou ik willen beginnen met een beroep te doen op uw verbeel-
dingskracht. Ik verzoek U U in de geest te willen verplaatsen, zodat U 
niet langer op het plekje waar U zich nu bevindt, een humanistische land-
dag in het jaar 1962 meemaakt, maar als toehoorder aanwezig bent bij 
een zondagmiddaghagepreek in het jaar 1571. 
Als halteprediker zeg ik dan tot U, in het slotwoord van mijn toespraak: 
Vrienden, broeders, 
De toestand waarin wij leven is onduldbaar. De koning Philips en Alva, 
zijn gewetenloze trawant, hebben ons in slavernij gevoerd. Laat ons bid-
den en strijden voor een wereld, waarin wij weer vrij kunnen ademen. 
Een wereld, waarin we niet langer geregeerd zullen worden door verre, 
ons onbekende, koningen, maar waar de oude locale vrijheden worden 
erkend. 
Waar we niet langer geld en goed moeten offeren voor het in stand 
houden van legers onder ons niet welgevallige legeroversten. 
Waar wij kunnen handelen met wie ons belieft, zonder door bemoeizieke 
overheidsdienaren te worden beknibbeld en gecontroleerd. 
Waar een ieder God zal kunnen dienen en eren op de wijze, die het 
beste met zijn eigen geweten strookt. 

Het is gevaarlijk zulke dingen te zeggen in het jaar 1571. De grond zal 
mij dan ook spoedig te heet onder de voeten worden. Als Watergeus zal 
ik een jaar later de Maasmond binnenvaren, tien jaar later zullen we 
horen dat Philips is afgezworen en U allen, die in de bloei van uw jaren 
de hagepreek hebt aangehoord en niet sindsdien aan de gruwelen van de 
oorlog ten offer bent gevallen, zult de glorieuze opkomst mogen meema-
ken van de Vrije Republiek der zeven verenigde Nederlanden. 
Vrij? 
Op een zondagmorgen van het jaar 1621, zult U, als U deze plek pas-
seert, hier een oud man in gedachten verzonken zien staan. Het is uw 
hagepreker van weleer. Ook hij herkent de plek en herinnert zich de 
plek en herinnert zich de slotperoratie van zijn 50 jaar oude preek. 
Hij is een dakloos en verbannen Arminiaan, die heeft meegemaakt hoe 
in de vrije republiek hem onwelgevallige legeroversten waardgelders af-
dankten, hoe de locale vrijheden werden besnoeid, de handel op Indië 
aan begunstigden werd voorbehouden en de Here slechts mocht worden 
gediend, volgens te Dordrecht vastgestelde regels. En hij bedenkt hoe 
weinig vrijheid er gebleven is in de door hemzelf met zoveel opoffering 
en enthousiasme mede georganiseerde vloot van de vrije schepen van de 
zevenlandse buurt. 
Misschien zult U mij in het voorbijgaan herkennen, mijn situatie begrij- 

*) Bewerking van de lezing gehouden op de voorjaarslanddag van Socrates, 13 mei 1962. 
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pen, mij de hand drukken en zeggen: Broeder, houdt moed, de zon der 
vrijheid is slechts tijdelijk verduisterd, eens breekt het uur der ware vrij-
heid aan. Misschien ook zult U mij bezien met een blik, die tegelijkertijd 
meedogend en bestraffend is en zeggen: Vriend, hoe hebt ge zo kunnen 
dwalen? Vergat ge Beza en Calvijn? Weet ge niet dat in deze landen 
de boom der vrijheid slechts gedijt in de koestering van de Oranjezon? 
Is er dan geen sterk centraal gezag nodig om onze nieuwe vrijheid tegen 
de Habsburgse heerszucht te beveiligen? Uw soort vrijheid is het voor-
portaal der slavernij. Keer terug van uw dwaling en wees vrij binnen de 
besloten tuin der zeven verenigde Nederlanden. 

Laat ons niet te lang in het verleden toeven en terugkeren naar de Tem-
pel van het heden, waar voorzeker genoeg dringende problemen op ons 
wachten. Als U mij vraagt te spreken over Vrijheid in een georgani-
seerde wereld, dan verwacht U terecht iets te horen over uw eigen vrij-
heid in uw eigen wereld van vandaag. 
Het uitstapje naar een roemrijk verleden, had dan ook vnl. tot doel twee 
elementen nog eens speciaal te belichten, die voor onze huidige discussie 
van belang kunnen zijn. 

1. Hoe subjectief is onze ervaring van vrijheid. Er zijn voorwaar wel 
perioden, waarin een volk, in één gemeenschappelijke beleving, de vaan 
der vrijheid heft. Maar daarna waaiert het gezamenlijk streven weer uit-
een in een diversiteit van doeleinden en prioriteiten. 
2. Men ervaart vaak als bevrijding een situatie, waarin dat blijkt te kun-
nen wat men oorspronkelijk heeft gewild. Als onvrijheid wordt gevoeld 
een situatie, waarin door andere krachten onze poging om deze spanning 
tussen kunnen en willen op te heffen, wordt gedwarsboomd. 

Natuurlijk staan de begrippen vrijheid en organisatie, zoals ze in de titel 
van deze verhandeling naast elkaar voorkomen, niet zo maar in alle on-
schuld zij aan zij. 
De wijze mannen, die dit onderwerp voor het wereldcongres te Oslo 
hebben uitgezocht, hebben vermoedelijk het gevoel gehad, dat die twee 
elkaar op de een of andere wijze slecht verdroegen. Iets in de zin van: 
Wat moet er van onze individuele vrijheid terecht komen in een wereld, 
die zich door het invoeren van als maar nieuwe ordeningen steeds meer 
aan banden legt? 
In het eerste deel van mijn betoog, zou ik deze vraag met U nader op 
haar merites willen analyseren. De twee gedachten, die zo bij het histo-
rische uitstapje naar voren zijn gekomen over de subjectiviteit der vrij-
heidservaring en de dialectiek van ons kunnen en willen, zullen ons 
daarbij als leidraad dienen. 
Voor zover zal blijken, dat hier een probleem ligt, kunnen wij dan in het 
tweede deel van onze verhandeling diverse mogelijke therapieën de revue 
laten passeren. 
Zowel analyse als therapie zijn geplaatst in een eigen-tijds kader. Wij 
hebben nu eenmaal het gevoel betrokken te zijn bij een historische ont-
wikkeling waarbij op onweerstaanbare wijze allerlei organisatietentakels 
onze wereld binnen kruipen, die daar een dierbaar erfgoed, onze vrijheid, 
belagen. 
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II ANALYSE 

a. Het gevoel van onvrijheid. 

Een eerste moeilijkheid bij onze analyse is nu al direct de taxering van 
dat erfgoed. Wat heeft die hier zo vrijmoedig opgeroepen hagepreker 
eigenlijk als vrijheid en onvrijheid ervaren? Wat heeft hij gestreden? Een 
strijd voor nationale onafhankelijkheid? Voor vrijheid van godsdienst? 
Een klassestrijd? 
Dat we dat van hém — onze zo verre voorganger — nooit precies zullen 
weten, is nog niet zo erg, maar in feite is het al zo, dat het voor ons al erg 
moeilijk is het vrijheidsbesef na te voelen van directe voorgangers, onze 
ouders en grootouders en misschien nog veel moeilijker dat te voorvoelen 
van onze opvolgers, kinderen en kleinkinderen. 
Het begrip vrijheid is, zonder daarom van geval tot geval minder reëel 
te zijn niet zozeer bepaald door een toestand als zodanig, maar door de 
ervaring van die toestand. 
Een toestand b.v. is voor ons het bestaan van de Vestigingswet, die be-
paalt dat gegadigden aan bepaalde voorwaarden moeten voldoen, alvo-
rens de overheid toestaat dat zij ergens een bedrijf beginnen. Die toestand 
wordt nu verschillend ervaren. Een niet competente gegadigde ervaart de 
wet als vrijheidsbelemmerend, een wel competente gegadigde ziet haar 
niet als belemmerend, een reeds gevestigde ziet haar als een bevrijder van 
onwelkome beunhazerij, 
Een ander voorbeeld. Toen wij gezegend werden met de leerplichtwet 
zullen velen de wet nauwelijks als plicht, als vrijheidsbeperking, hebben 
ervaren. Toch was zij er een voor die doodarme en kinderrijke groepen, 
die reikhalzend naar het ogenblik uitzagen dat hun kroost een centje mee 
ging verdienen. En nog is het zo, dat er groepen zijn, die verlenging van 
de leerplicht met gemengde gevoelens bezien. 

b. De lust tot organisatie. 

Maar, zoudt U kunnen zeggen. het kan wel zijn dat dergelijke organisa-
torische regelingen op een bepaalde manier nodig zijn en het mag mis-
schien ook wel zo wezen, dat niet iedereen ze als belemmerend ervaart, 
toch kan het niet helemaal toevallig zijn, dat anderen dat wel zo voelen 
en dat ueberhaupt weer bij het eerste het beste voorbeeld die begrippen 
vrijheid en regeling toch weer in een min of meer dialectische situatie 
naar voren komen. Is er toch niet iets in al dat organiseren dat de vrij-
heidsminnaar van het begin af aan met het grootste wantrouwen moet 
bezien? 
Wat is dan eigenlijk dat begin van het organiseren? Wanneer gaan wij 
ons daaraan wagen? 
In het kader van de gereleveerde spanning tussen kunnen en willen, zou 
men zich dat als volgt kunnen denken: 
1. Op een gegeven ogenblik willen wij meer, dan onze gegeven middelen 
toestaan. Wij willen b.v. een bepaald type onderwijs voor onze kinderen, 
dat in onze gemeente niet voorhanden is. 
2. Wij besluiten dan onze beschikbare krachten te reorganiseren om als 
nog het gewenste te bereiken. We offeren een stuk vrije tijd en we gaan 
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niet meer tafeltennissen, want we gaan werven voor ons ideaal: de nieuwe 
school. 
3. Wij gaan nieuwe groepsbindingen aan en scheppen nieuwe arbeids-
verdelingen: er komt een comité, een propagandacommissie etc. 
4. Door enthousiasme en een doeltreffende organisatie bereiken we ons 
doel, de nieuwe school komt er. 
Wij hebben een stuk vrijheid veroverd: onze kinderen zijn niet gedwon- 
gen naar een minder geschikte school te gaan maar wij kunnen het beste 
voor hen kiezen. 

Tot zo ver is alles rozengeur en maneschijn; door de opbouw van een 
nieuw stuk organisatie is een nieuwe school mogelijk geworden, er is een 
extra keuze mogelijk geworden en niemand is in zijn vrijheid belemmerd. 
Hieruit blijkt dus al dat organisatie heus wel bevrijdend kan werken. 
Niet organisatie als zodanig is blijkbaar afkeurenswaardig, neen er kan 
hoogstens iets aan de hand zijn met een bepaalde soort organisatierelatie, 
die niet zo goed werkt. Wat die school betreft, zou men zich b.v. als 
vervolg kunnen denken: 
5. Zolang de nieuwe organisatie naar onze zin is, werken wij er graag 
voor en wij zijn trots op de plaats, die wij erin innemen. Gaat de organi-
satie echter een kant op, die ons minder aanstaat, dan wordt de lust tot 
plicht. We willen dan niet meer naar de ouderavond, we gaan het nieuwe 
hoofd niet bezoeken en tenslotte leggen we onze bestuursfunctie neer. 
6. Bevallen de doeleinden van onze organisatie, of haar werkwijze ons 
niet langer, dan ervaren wij onze functie als een binding. Wat vrijheid 
beloofde bleek slavernij en wij gaan naar andere wegen zoeken om ons 
willen in kunnen om te zetten, daargelaten of het einde van de goede ver-
houding te wijten is aan een wijziging in de organisatie of aan een ver-
andering bij ons zelf. 

In ieder geval zijn wij nu zoveel verder, dat wij ons probleem kunnen 
herformuleren: Een eventueel subjectief bestaand gevoel van onbehagen 
tegen een organisatiestructuur om ons heen, dient niet verklaard te wor-
den uit het bestaan van die structuur als zodanig, maar uit een speciale 
geaardheid, of conditie ervan. 
Met bepaalde door haar gebruikte middelen of aangewezen doeleinden 
kunnen wij ons niet meer verenigen. Welke zijn dat en waardoor komt 
dat? 

c. Oorzaken van het organisatorisch onbehagen. 
Op deze vragen is niet zonder meer een simpel en enkelvoudig antwoord 
te geven. 
Het onbehagen tegen de organisatie kan uit diverse hoeken komen. 
1. Om te beginnen is een groot deel van het organisatieapparaat in onze 

westelijke wereld opgebouwd om ons in staat te stellen een niet al te 
gulle natuur te dwingen ons te leveren, wat wij nodig achten. Landbouw, 
mijnbouw, tuinbouw, (bio)chemische industrie, ja vrijwel alle industrie, 
berust op geraffineerde organisatievormen,  die ons tezamen met een even 
doordacht distributieapparaat in staat stellen in nationale welstand de 
vruchten van onze natuurbeheersing te plukken. 
Een bestaande klacht is nu ongetwijfeld dat het daarvoor geschapen or- 
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ganisatienet veel van ons vraagt en dikwijls dingen terug geeft, waarvan 
men zich af kan vragen, of we ze ooit nodig gehad zouden hebben als de 
reclame ze ons niet aangepraat had. 
Hoeveel waarheid ook in deze opmerking mag schuilen, toch hoede men 
zich hier voor overdrijving. De eisen die de organisatie van het econo-
misch apparaat nu stelt, zijn beslist niet zwaarder dan b.v. vijftig jaar 
geleden. Het werk is niet onaangenamer, de arbeidsduur is korter en het 
arbeidsklimaat is veelal verbeterd. (Slechts voor bepaalde intellectuele 
groepen zou men kunnen veronderstellen, dat bepaalde organisatiebanden 
nauwer zijn gaan knellen, zonder dat er veel compenserende elementen 
tegenover stonden). 
2. Wel kan men zeggen, dat het type organisatie veranderd is. Naar 
verhouding werken veel minder mensen in kleine, en veel meer mensen in 
grote bedrijven. Een gevolg daarvan kan zijn, dat veel meer mensen on-
derworpen worden aan regelingen, die door een verre top bepaald wor-
den en waarvan zij zelf in hun ondergeschikte positie de ratio slecht 
kunnen doorzien. Dat kan hen het gevoel geven slachtoffer te zijn van vrij 
zinloze manipulaties. 
In die situatie wordt het dwangkarakter van de organisatie bijzonder 
scherp ervaren. Maar ook hier is geen sprake van een wet van Meden 
en Perzen. De grote organisatie via de C.A.O. heeft de landarbeiders 
b.v. een werktijdenregeling gegeven, die zij als bevrijdend hebben erva-
ren en die zij in de kleine organisatie, d.w.z. in de persoonlijke relatie 
tot hun werkgever, nooit zouden hebben verkregen. 
En nu we aan de hand van dit voorbeeld toch het terrein der overkoepe-
lende regelingen van overheidswege hebben betreden. laat ons dan met-
een eens wat nader bezien die moderne Leviathan, die al door zoveel 
harpoenen van vrijheidskampioenen is getroffen, de in Nederland reeds 
zo verregaand verwezenlijkte Welfarestate. 'Het aantal regelingen, waar 
die ons aan onderwerpt is waarlijk niet gering. Uit eigen ervaring weet 
ik van buitenlandse bedrijven, die aangetrokken door het Nederlandse 
prijspeil, zich hier wel zouden willen hebben vestigen, maar die afge-
schrikt door de daarvoor benodigde papierwinkel uiteindelijk toch in 
België of West-Duitsland terecht gekomen zijn. Ongetwijfeld zijn er bij 
die voorschriften veel, die eigenlijk ook wel gemist zouden kunnen wor-
den. 
Maar wat zou er bij complete vestigingsvrijheid overgebleven zijn van 
onze toch al wat armetierige poging tot industriespreiding? En zouden 
niet bij een vrijer bouwbeleid duizenden in de bovenlaag der samenleving 
beter, maar tienduizenden in de onderlaag nog slechter zijn gehuisvest? 
Zou bij een vrijer vestigingsbeleid het risico niet groot zijn geweest dat 
onze schaarse recreatieterreinen vol gebouwd waren met lieve vakantie-
huisjes, die in de zomermaanden bevolkt waren met de zich ontspannende 
bevolking van het Ruhrgebied? 
En wie durft bij een vrijer laten van het prijs- en loonpeil nog de ver-
antwoordelijkheid op zich te nemen om een redelijk bestaansniveau te 
garanderen voor onze door de inflatie toch al zo getroffen bejaarden? 
Uit deze enkele voorbeelden blijkt reeds, dat in ons economisch bestel 
een aantal sociale regelingen noodzakelijk is, om de bestaanszekerheid  of 
een leefbaar milieu voor zwakkere groepen te garanderen. 
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De organisatie treedt daar in de Welfarestate, zij het soms in onhandige 
vorm, op als garant der vrijheid. 
3. Van belang is in het algemeen ook de wijze waarop men gegeven 
organisatieschema's ervaart. Betreft het regels waaraan men van jongs 
af aan gewend is en waaraan men zich iedereen ziet houden, dan voelt 
men ze niet als vrijheidsbeperkend. De verkeersregels zijn hiervan het 
klassieke voorbeeld. Maar even klassiek is het verhaal van de beroemde 
chauffeur van de Londense brandweer, die dank zij een nieuwe regeling 
plotseling een rijbewijs moest gaan halen. Terwijl hij een erkende meester 
in het verkeer was, kreeg hij het gewone rijbewijs niet, omdat hij de voor-
rangsregels waaraan hij zich in de brandweerauto nooit iets gelegen had 
hoeven te laten liggen, niet kon leren. 
Het is die verandering van de regels, die veelal het gevoel van belemme-
ring geeft. In een snel veranderende wereld kan dit ertoe leiden, dat men 
organisatie in het algemeen als een dwangvorm ervaart, omdat men voort-
durend in gevallen verkeert, waarin men zich aan nieuwe regels aan moet 
passen. 
4. Tenslotte nog één belangrijk punt. Het komt zelden voor dat de baas 
van een organisatie zich overmatig gevangen voelt door zelfgemaakte 
regels. In de tijd dat West-Europa van veel dingen de baas was, in veel 
organisaties de dienst uitmaakte, sprak men gemakkelijk van algemene 
vrijheid, die in feite de vrijheid van West-Europa was. Het organisatienet 
dat wij destijds over de wereld gespannen hebben, is er nog, maar wij 
trekken niet meer alleen aan de touwtjes. In allerlei organisaties zitten 
we in een minderheidspositie en hebben dan als het tegen zit de onaan-
gename keus: er uit lopen, of ons het ons onwelkome besluit nog maar 
weer eens een keer laten welgevallen. 

d. Het onbehagen in de verkeerde organisatie. 
Het geheel van de bij deze analyse betrokken factoren nog eenmaal over-
ziend, kan men samenvattend zeggen: Onvrijheid is niet het in een orga-
nisatie zitten, maar het in de verkeerde organisatie zitten. Verkeerd is 
dan een organisatie, waar wij toch in mee moeten, maar die middelen 
hanteert of doeleinden stelt, die de onze niet zijn. Denken we nog een-
maal aan de spanning tussen willen en kunnen. Indien ons kunnen ons in 
staat stelt, dat wat wij willen te verwezenlijken, dan werkt dat bevrij-
dend. 
Er schuilt een stuk cultuurtragiek in onze Westerse geschiedenis. In twee-
honderd jaar tijd is ons kunnen toegenomen op ongehoorde wijze. Achter 
ons ligt een periode, die een revolutie betekent in de hele wereldgeschie-
denis tot dusver. 
Onze mogelijkheden zijn tot het duizendvoudige gestegen. Ons kunnen 
is zo groot als nimmer tevoren. Op het eerste gezicht zou men vermoe-
den, dat wij het niveau van ons willen daarmee allang voorbij gelopen 
waren en in een roes van vrijheid zouden moeten verkeren. 
Niets is minder waar. Zeker, op sommige gebieden zijn sommige groepen 
verzadigd, ja zelfs oververzadigd. Een stuk spanning in de zin van am- 
bitie en idealisme is verdwenen en geeft velen van ons het gevoel in een 
lauwe tijd te leven. Of positiever gezegd, ons nieuwe kunnen heeft ons 
een aantal zekerheden verschaft, die in bepaalde opzichten het leven 
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veiliger hebben gemaakt. Maar voor het overige is ons willen eenvoudig 
rechtlijnig met ons kunnen meegegroeid. Wij hebben nieuwe wensen 
ontwikkeld, nieuwe verantwoordelijkheden op ons genomen, nieuwe 
idealen gesteld. 
En het hele organisatieschema, dat ons bij de verwezenlijking van de 
oude wensen zo behulpzaam is geweest, bezien we nu opnieuw. Is het 
nog wel zo rationeel van opzet? Zitten we niet vast aan verouderde in-
stituties? Slepen we niet een nodeloze ballast van belastingen. contribu-
ties, vergaderingen en commissies mee, die ons van de vrijheid beroven 
om de nieuwe wereld naar onze nieuwe wensen in te richten? 
Laat ons nu eens meer in detail gaan onderzoeken welke mogelijkheden 
er zijn om ons te bevrijden van diè organisatie-aspecten, die ons lang-
zamerhand zijn gaan benauwen. 
Welke reacties ziet men zo al optreden, bij die groepen, die de organi-
satie tot bureaucratie en het stralend kuras van het kunnen tot dwang-
buis van het moeten hebben menen te zien worden? 

II MOGELIJKE THERAPIEËN 

a. De onafhankelijkheid. 

Indien men zich niet meer thuis voelt in de organisatie, dan is de meest 
voor de hand liggende reactie van het lid: — Ik loop er uit! — en die van 
de vereniging: hoe houden we hem vast? 
In de eerste plaats dan het — ik loop er uit! — 

Men ervaart de organisatie als binding en zegt: ik wil mijn vrijheid weer. 
In bedank voor het huwelijk, laat mijn baas het zelf maar doen, ik loop 
de Kerk uit, ik ga niet meer naar het voetballen. Vrijheid is hier dan vaak 
synoniem met onafhankelijkheid. Deze wending naar de onafhankelijk-
heid is een heel natuurlijke, spontane en vanuit het hart komende reactie. 
Bijna had ik dan ook geschreven i.p.v. wending naar de onafhankelijk-
heid, terugkeer naar de onafhankelijkheid. 
Maar is het eigenlijk wel een terugkeer? 
Vaak wordt het toch zo ervaren. Men denkt dan aan een vroeger waarin 
al die „moderne-  bindingen er niet waren. Het klassieke voorbeeld is hier 
de Robinsonade. Robinson Crusoe, die stoere figuur, alleen op zijn eiland, 
aangewezen op eigen vaardigheden, maar hij lapte het hem dan toch 
maar en hij had lekker niemand nodig. 
Nu gebeurde het in de goede oude tijd nog al eens, dat zeilschepen aan-
legden bij eilanden, die als onbewoond golden om water en vruchten in 
te nemen en daar dan een blanke aantroffen, die om het een of andere 
vergrijp door een andere boot daar was achter gelaten. 
Was dat een hele flinke en zat hij er nog niet zo lang, dan was hij vaak 
nog min of meer menselijk, maar vrijwel alle anderen waren in hun robin-
sonade gek of bestiaal geworden en een ideale toestand schijnt dit dus 
ook niet geweest te zijn. 
Maar, zegt men dan, het gaat ook eigenlijk niet om dit extreme isolement. 
Onafhankelijkheid is veel meer b.v. de vrijheid van de kleine zelfstandige 
boer op eigen land. Hij is opgenomen in de dorpsgemeenschap maar hoeft 
verder naar niemand te luisteren. Een korte verwijzing naar hetgeen on- 
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langs te Staphorst is geschied, moge volstaan om U duidelijk te maken, 
dat die situatie toch ook zijn schaduwzijden kan hebben. 
Deze hele onafhankelijkheidsideologie, van de vrije boer en de vrije han-
delaar en de vrije kunstenaar, ons verguld op snee geleverd in overigens 
voortreffelijke romans als: de Buddenbrooks, Trader Horn, Hoe het 
groeide, en hoe ze meer mogen heten, zou best wat ontluistering kunnen 
velen. In feite zijn het veelal de zoete dromen van een gesettelde stede-
lijke bovenlaag, die de roddelmisère van het kleine dorp en de kleine 
stad, de verveling en de primitiviteit van de kleine gemeenschap, ja zeg 
gerust de slavernij ervan vergeten, omdat ze de vrijheden van de mo-
derne grote wereld al te automatisch als vanzelfsprekende verworven-
heden zijn gaan zien. 

Het verweer van de organisatie tegen dit wegzakken van haar leden is 
vaak even primitief. Zelfs bij grote en ervaringsrijke lichamen als onze 
kerkgenootschappen staat men vaak te kijken van de naieve methoden 
waarmee men leden denkt te kunnen behouden. Laten we nu de allerpri-
mitiefste, zoals omkoping en dreiging met sancties buiten beschouwing, 
dan blijft er nog een soort vercommercialiseerde reclameactie over, die 
veelal al even weinig succes sorteert. Voor de voortvluchtigen beklem-
toont zij slechts dat zij alleen nog zielloze middelen, betaald uit het en-
thousiasme van vorige generaties, tot haar beschikking heeft om het ver-
loop te keren. 
Slechts één middel wil nog wel eens baten: de introductie van een zeker 
doeleinden en middelenpluralisme, waar vroeger slechts discipline en 
gehoorzaamheid golden. In feite zijn wij hier al dicht bij de bespreking 
van een tweede reactiemogelijkheid: de stichting van een nieuwe secte. 

b. De nieuwe secte. 

Uit een oogpunt van geestelijke vrijheid is de Afscheiding, zoals het posi-
tief door de vertrekkenden wordt genoemd, of het sectarisme, zoals het 
negatief door de achterblijvers wordt betiteld, een verheugend verschijn-
sel. 
Weliswaar zeggen de achterblijvers altijd, dat de scheurmakers verraders 
zijn en dat men gezamenlijk zo veel meer had kunnen bereiken. maar een 
werkelijke principiële splitsing, die berust op meer dan een persoonlijke 
ruzie, is over het algemeen een overwinning van het idealisme op het 
machtsbesef. 
Zonder te willen beweren dat in het isolement altijd onze kracht ligt, kan 
toch niet worden ontkend, dat heel veel dat ons in de huidige samenle-
ving politiek, sociaal en cultureel dierbaar is geworden, uit een dergelijk 
sectarisme is gesproten. 
Op politiek terrein verrichten monolieten als de K.V.P. weinig goeds op 
het gebied der politieke activering, terwijl daarentegen het ontstaan van 
de P.S.P. de P.v.d.A. wel wat stemmen heeft gekost, maar haar ook wat 
nieuw leven heeft hergeven. Een pleidooi voor een herleving van het 
sectarisme heeft op zich zelf in onze tijd wel zin. Het voorziet in een be-
hoefte in een periode waarin de meeste organisaties zo onmenselijk groot 
geworden zijn. Maar er is ook zeer veel, dat zich er tegen verzet. In de 
economische sector is het b.v. ronduit onmogelijk. Het hele industriële 
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apparaat maakt zich op de Euromarkt te gaan vieren, een industriële 
gemeenschap die de machtigste ter wereld kan worden en het heeft wei-
nig zin lucifershoutjes in dat vliegwiel te steken dat per slot van reke-
ning nog maar een onderdeel is van een zich snel ontwikkelende wereld-
economie. 
De sociale zorg, ingeschakeld in het geheel der economische planning, 
leent zich ook maar betrekkelijk voor nuancering (al is het nu in een pril 
stadium van bureaucratisering, waaruit het wel verlost zou kunnen wor-
den). En als in het sociaal-economische vlak de kaarten zo weinig gun-
stig liggen, dan is het de vraag of dan de terugkeer naar overzichtelijke 
samenwerkingsvormen op politiek en cultureel gebied niet betrekkelijk 
vlug het karakter van charlatannerie zou krijgen. 

c. Democratisering van gezagsstructuren. 

Een andere vaak aanbevolen weg is de democratisering van gezags-
structuren. 
Hier liggen zeer zeker mogelijkheden om hierarchische banden minder 
knellend te maken en alle deelnemers de gelegenheid te geven in vrijheid 
mede te beslissen over het wel en wee van de eigen organisatie. 
Toch is het opvallend, dat in feite maar weinig organisaties een door en 
door democratisch karakter bezitten. 
Voor een deel ligt dit aan de aard van het desbetreffende lichaam. Het 
is al sinds lang gebleken, dat het bijzonder moeilijk is b.v. in leger en 
vloot iets te introduceren, dat op medezeggingschap van onder op lijkt. 
Een straffe gezagslijn is blijkbaar een sine qua non om dit bedrijf met 
succes te kunnen uitoefenen. 
Maar ook in de sector van handel en industrie is de poging om te gera-
ken tot medezeggingschap in de bedrijven nog niet met veel succes be-
kroond. Niet alleen, dat de betrokken machtshebbers er vaak principieel 
bijzonder weinig in zien, maar het is ook moeilijk om technisch een goede 
modus te vinden. Veel problemen hebben een zeer gespecialiseerd karak-
ter. Ook lijkt het onredelijk om alle stemmen even zwaar te tellen. Moet 
die van de juffrouw, die nog een half jaartje komt typen, om wat bij te 
sparen voor de uitzet, even zwaar wegen als die van de procuratiehouder,  
die al veertig jaar met het bedrijf opstaat en naar bed gaat? In feite is 
bovendien democratisering in de bedrijven alleen dan goed mogelijk, in-
dien ook de ontslagregeling en de promotieregeling zouden zijn gedemo-
cratiseerd. Zo lang dat niet het geval is, blijft oppositie en daarmee demo-
cratie een onwezenlijk iets. Toch is het onmiskenbaar dat bedrijfsdemo-
cratisering zeer veel van de hier aan de orde gestelde problemen op zijn 
minst zou mitigeren. 
In dien men de beroepssector buiten discussie laat, dan wordt de moge-
lijkheid tot democratisering wel ineens heel wat geringer. Van oudsher 
is zij wel officieel ingeburgerd in wat men zou kunnen noemen de vrij-
willige organisaties: vakbonden, sportverenigingen, culturele organisaties 
etc. In West-Europa is op dit gebied wel een zekere traditie gevestigd, 
voor zover niet bepaalde moderators de dikwijls toch al moeizame demo-
cratische procedure nog verder afremmen. Maar toch vormt deze sector 
in zoverre geen probleem, dat in principe hier reeds bepaalde mogelijk-
heden liggen. Dat die niet altijd voldoende worden uitgebuit, vindt vaak 
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mede zijn oorzaak in het feit, dat de leden te weinig gewend zijn hun 
democratische rechten te laten gelden. 
Het is nl. opvallend, hoe weinig onze opvoeding gericht is op de verwe-
zenlijking van democratische waarden. 
En daarmee betreden we een volgende grondig georganiseerde sector 
van onze samenleving: de wereld van het onderwijs. Het kind, dat tot 
zijn vijfde, zesde jaar thuis logischerwijs in een vrij strikte gehoorzaam-
heidssituatie heeft geleefd, gaat dan naar de lagere school, waar het, als 
het goed gaat, helemaal niets te vertellen heeft. De juffrouw en de mees-
ter zijn de baas en als oud-onderwijzer kan ik niet anders zeggen, dat dat 
om allerlei redenen ook een zeer gewenste toestand is. Maar daarbij 
dient opgemerkt te worden, dat het onderwijzend personeel er over het 
algemeen ook weinig gevoel voor heeft, om daar waar het wel mogelijk 
zou zijn, de kinderen op te voeden tot bestuurlijke activiteit in democra-
tische zin. 
De school is een uitgesproken doelorganisatie, afgestemd op het testen 
van intelligentie en het bijbrengen van vaardigheden, die aan dat soort 
z.g. franje even weinig behoefte heeft als de leiding van b.v. leger en 
vloot. 
En van de lagere school kan men zeggen, „maar ze zijn toch nog zo 
klein", maar op een enkele uitzondering na zijn onze middelbare scholen 
geen haar beter en onze universiteiten zo mogelijk nog veel slechter. Wat 
betekent dat de gemiddelde academicus van zijn zesde tot zijn zesentwin-
tigste tussen 's morgens 9 en 's middags 4 uur in onmondigheid is ge-
houden. 
Grondige democratisering van het onderwijs is nu natuurlijk ondenkbaar. 
Door de reeds gesignaleerde groeiende interdependentie van de beroeps-
wereld , groeit de behoefte aan uniforme onderwijssystemen en duidelijk 
herkenbare en vergelijkbare diplomeringen. Dit neemt niet weg, dat de-
mocratische waarden in grote lijnen gestimuleerd zouden kunnen worden 
in een onderwijssysteem, waarin veel meer zelfstandigheid en keuzemoge-
lijkheid zou zijn ingebouwd. 

d. Democratisering der democratie. 

Maar al deze voorstellen tot grote en kleine wijzigingen in de werelden 
van school, recreatie en beroep zullen uiteindelijk toch niet echt het ver- 
langde effect sorteren, als het geheel niet bekroond wordt door een le- 
vende, politieke democratie. Slechts dan zullen we een grotere inspan-
ning voor een democratisering van gezagsstructuren verwachten mogen, 
als parlement en regering hun taak verrichten op een wijze, die ons ver-
trouwen geeft in de reële mogelijkheden van die democratische werkwijze. 
De behandeling daarvan valt niet meer onder het hoofd democratisering 
van gezagsstructuren. In principe is onze politieke apparatuur reeds de-
mocratisch, in sommige onderdelen zelfs perfectionistisch democratisch. 
En toch, en hier ligt dan het laatste van de vele grote problemen, die hier 
in sneltreinvaart de revue zijn gepasseerd, hebben wij vaak het gevoel, 
dat deze ware democratie niet echt de ware vrijheid is. Want weliswaar 
kunnen we precies uitmaken, wie er willen kiezen en welke partij we wil-
len steunen, maar toch is er een wijdverbreide politieke apathie tenge- 
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volge van het feit, dat zovelen menen, dat de keuzen, die ze dan zouden 
mogen doen, in feite niet zo interessant zijn. Immers stemt men op partij 
A, dan is men voorstander van versnelde woningbouw en belastingverla-
ging, maar is men bereid op partij B te stemmen dan betekent dat alleen 
dat men voorstander is van belastingverlaging en versnelde woningbouw. 
Het probleem in de politieke sector zou dan ook veel dichter bij de oplos-
sing zijn, als men in staat was de kiezer weer werkelijke alternatieven te 
bieden in plaats van vat dan veelbetekenend „verkiezingsleuzen-  zijn 

gaan heten. 
Het opnieuw bieden van werkelijke politieke alternatieven zou door vele 
oprechte democraten als bevrijdend worden ervaren. Het is immers zo, 
dat wij dag in, dag uit worden geconfronteerd met schijnkeuzen. Keuzen 
tussen diverse margarinesoorten, sigarettensoorten, brom fietsmerken, va-
kantiebungalows, televisietoestellen en raketafweerraketten die veelal niet 
waarlijk een bewuste keuze is. 
Afgestompt door deze bekogeling door schijnalternatieven vergeten we 
wel eens, dat in de politiek nog wel echte mogelijk zijn. De planmatig 
geleide samenleving is niet noodzakelijkerwijs een door technische experts 
geleide samenleving. 
Planmatig geleid kan wel degelijk betekenen volgens onze eigen plannen 
geleid. Wat wij daarvoor in de eerste plaats nodig hebben is moed. Risico 
en vrijheid zijn altijd onverbrekelijk verbonden. Hebben we de moed voor 
een nieuw plan, dan zullen we ook wel weer de deskundigen vinden, die 
het voor ons technisch kunnen begeleiden. 

IV. CONCLUSIE 

Door het inlassen van keuzemogelijkheden van jongs af aan in school en 
gezin, door een ander gebruik van de massamedia, door een radicale 
afbraak van overgeleverde gezagsaureolen, zouden we een klimaat kun-
nen scheppen, waarin althans onze kinderen weer zouden kunnen leren 
te kiezen. 
Zo zou in een georganiseerde wereld toch een vorm van vrijheid moge-
lijk zijn. 
Niet een infantiele vlucht naar een soort natuurstaat, waar men dan zo- 
genaamd onafhankelijk zou zijn, Indien wij onze vrijheid door de organi-
satie bedreigd achten dan heeft het weinig zin daarop te reageren met 
een primitieve schrikreactie: weg met alle organisatie! 
Het gaat erom de organisatie weer hanteerbaar te maken. Dat betekent 
afbraak van topzware bureaucratieën. Dat betekent een gezond gevoel 
voor de bevrijdende werking van een positief sectarisme. Dat betekent 
vooral de moed onze politieke apparaten te herzien in het licht van wat 
wij in onze samenleving werkelijk aan problematiek ervaren. Doen wij 
dat, dan springen vanzelf die alternatieven in het oog, die voor ons de 
symbolen zijn van dat type vrijheid, dat voor ons in de twintigste eeuw 
in Europa zowel mogelijk als interessant is. 

Vrienden, broeders, 
Ook dit is een haltepreek. Laat ons strijden voor een wereld, waarin we 
weer vrijer kunnen ademen. 
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Een wereld waarin we niet langer geregeerd worden door verre, ons 
onbekende reclamekoningen, maar waar nieuwe menselijke vrijheden 
worden geschapen. 
Waar we niet langer geld en goed moeten offeren voor het in stand hou-
den van zinloze politieke en economische monolieten. 
Waar wij kunnen denken wat ons belieft, zonder de oren doofgeschet-
terd te krijgen door fantasieloos geleide massamedia. 
Waar een ieder een plaats in de getemde organisatie zal hebben, die past 
bij zijn kwaliteiten en waar hij zijn samenleving overtuigd kan dienen op 
de wijze die het best met zijn geweten strookt. 
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D. H. PRINS 

NAAR DE RIJPE PERSOONLIJKHEID *) 

De formulering van het eerste discussiethema op het internationale con-
gres te Oslo stelt mij al dadelijk voor enige moeilijkheden. Zij impliceert, 
dat het begrip rijpe persoonlijkheid voldoende scherp bepaald kan wor-
den om het tot onderwerp van diepgaande discussies te maken, dat gees-
telijke rijpheid als een hoog goed moet gewaardeerd worden en dat het 
op zijn minst mogelijk moet worden geacht, de opgang van de mens van 
rijpheid naar onrijpheid te bevorderen. 
Een definitie van dit begrip die aan redelijke eisen voldoet, vermag ik niet 
te geven. Dan blijft slechts de mogelijkheid het met deze woorden be-
doelde te benaderen door een beschrijvende opsomming van de kenmer-
ken welke een rijpe persoonlijkheid karakteriseren. In zulk een opsomming 
komt dan al direct een waardeëlement naar voren. Zij voert tot een beeld 
van de ideale mens. 
De inleider op het congres Sibnarayan Ray en een van de twee co-refe-
renten, Chisholm, doen een poging in die richting, de andere, Szczesny. 
ziet daarvan af. Hij is nl. van mening, dat „to insist on a standard model 
of maturity" en „to insist on the belief that maturity is attainable without 
guilt or anxiety" op een dwaalspoor voert en veel mensen meer kwaad 
dan goed doet. 
De hoedanigheden waaraan volgens de eerstgenoemden de rijpe per-
soonlijkheid herkend kan worden, zullen door humanisten over het alge-
meen positief gewaardeerd worden. „The mature personality ... is self-
confident without being dogmatic and intolerant; efficient without being 
insensitive to the feelings and interests of others; tenacious in defending 
his rights but equally scrupulous in discharging his obligations; profoundly 
aware of the uniqueness of every individual and the common humanity 
of all men; no less concerned with the rightness of means than with the 
rightness of ends ... and possessed of an inner equipoise which sustains 
both his practical idealism and his creative imagination". „Persistence 
is an aspect of maturity: persistence to carry out a goal in the face of 
difficulties. Endurance of difficulties, unpleasantness, discom fort, frus-
tration, hardship. The ability, to size things up, to make one's own 
decision is a characteristic of maturity-.1 ) Ziehier brokstukken van de 
beide naar de vorm verschillende, maar essentieel verwante beschrijvin-
gen. 
Ideaalbeelden lopen altijd het gevaar verabsoluteerd en daardoor on-
bruikbaar te worden. Er wordt dan immers stilzwijgend aangenomen, dat 
zij eigenlijk het einddoel van alle menselijke ontwikkeling inhouden. Deze 

*) Bewerking van de lezing gehouden op de landdag van Socrates 13 mei. Van enige 
opmerkingen door deelnemers aan de discussie gemaakt, is een dankbaar gebruik ge-
maakt. 
1 ) De geciteerde regels uit de „Points of reference-  en uit de inleiding van Sibnarayan 
Ray vindt men in „International Humanism-  Vol. I No. 1 pag. 3-5, die uit de twee 
coreferaten van Szczesny en Chisholm t.a.p. Vol. I No. 2 pag. 5-7. 
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telkens weer door godsdienstigen en ongodsdienstigen gemaakte fout 
brengt een onaanvaardbaar statisch element in de mensbeschouwing, on-
aanvaardbaar, omdat het in strijd is met de dynamische levenswerkelijk- 
heid. Voor ons mensen geldt, dat telkens, als wij een doel bereikt hebben, 
de vraag rijst: „Wat nu?" Mens zijn is voortgaan, in beweging blijven. 
Juist daarin ligt wat zijn leven zin kan geven. Dat is geen nieuwe waar-
heid. Lessing heeft dat reeds in zijn strijdschrift „Duplik-  op een ook nu 
nog treffende wijze tot uitdrukking gebracht. Hij stelt er tegenover elkaar 
de mogelijkheden de absolute waarheid als een geschenk te ontvangen 
en begiftigd te worden met het vermogen zèlf naar waarheid te zoeken 
en te blijven zoeken, ondanks de zekerheid dat hij telkens weer zal falen, 
en hij verkiest het laatste boven het eerste. In wat aan deze veel geci-
teerde regels voorafgaat, luidt het kort en bondig: „Nicht die Wahrheit 
in deren Besitz irgend ein Mensch ist oder zu sein vermeinet, sondern 
die aufrichtige Mhe, die er angewandt hat hinter die Wahrheit zu 
kommen, macht den Wert des Menschen, denn nicht durch den Besitz 
sondern durch die Nachforschung der Wahrheit erweitern sich seine 
KrMte, worin allein seine immer wachsende Vollkommenheit besteht". 
Het zijn vooral de laatste woorden die voor een goed begrip van ons 
onderwerp van belang zijn. Zij zeggen in een ander verband wat ik als 
eerste conclusie aldus formuleer: 
Het onmisbare, dynamische element komt eerst tot zijn recht, als men niet 
de rijpe persoonlijkheid, maar het proces van het rijper worden tot onder-
werp van overdenking maakt. Kenmerken van geestelijke rijpheid func-
tioneren dan niet als aspecten van een einddoel, maar als richtingwijzers. 
„They indicate the direction of proper human development". 
Er is nog een andere moeilijkheid. Richtingwijzers die de mens in zich-
zelf aantreft en als zodanig erkent, komen voort uit het fundamenteel-
menselijke waardebesef en kunnen in zijn leven een belangrijke rol spelen. 
Echter in de empirisch gegeven werkelijkheid der verschillende individuen 
zijn deze noch kant en klaar aanwezig, noch onder alle levensomstandig- 
heden beschikbaar. 
"Wat het eerste betreft: in deze mensen leeft het waardebesef in zeer 
uiteenlopende graden van helderheid overeenkomstig de mate waarin en 
de wijze waarop zij zich bewust zijn geworden van hun mogelijkheden, 
hun grenzen en hun zedelijk streven. 
Wat het tweede aangaat: ook wie zijn eigen richting duidelijk ziet of 
meent te zien, ondervindt meer dan eens, dat hij, hetzij door een ongun-
stige wending in zijn levensomstandigheden, hetzij door innerlijke ver- 
warring en onzekerheid, het spoor bijster wordt. 
Er is dus nog een andere reden om op zijn hoede te zijn tegen het abso-
luut stellen van het eigen levensrichtsnoer. Tegenover anderen op wie 
men invloed heeft, omdat men hen bezwaren kan met gevoelens van 
schuld en minderwaardigheid of, erger nog, kan brengen tot doen alsof; 
tegenover zichzelf, omdat het gevaar van de levenslust ondermijnende 
ontmoediging en zelfontkenning verre van denkbeeldig is. Szczesny's 
terugschrikken voor „a standard model of maturity-  is niet geheel onge-
grond. Zulk een model kan slechts functioneren zonder al te grote bezwa-
ren, indien men de vraag naar de rijpe persoonlijkheid vervangt door 
de vraag „Wat is hier en nu de voor mij aangewezen richting—, aldus 
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accentuerend, dat het antwoord gebonden is aan de persoon, zijn milieu 
en zijn tijd. 
Het gaat immers om concrete mensen, hun problemen en mogelijkheden. 
Met abstracta de rijpe persoonlijkheid, de wereld, de levensrichting enz. 
komt men er niet uit. Een concreet mens beweegt zich en leeft in 
zijn wereld, waar hij deel aan heeft, waarmee hij onlosmakelijk verbonden 
is. Hij mag zich in zijn denken tegenover de wereld geplaatst zien als 
subject tegenover een geheel van objecten, welker kenmerken hij vastlegt 
in begrippen waartussen hij relaties ontdekt. Leven doet hij in zijn we-
reld, onder de mensen met wie hij te maken heeft, wier omgang hij zoekt 
of vermijdt; in de natuur, die hem rust geeft of angst aanjaagt, dan wel 
onverschillig laat; maar ook in de wereld van zijn gedachten en verbeel-
dingen, van zijn begeerten en gevoelens en in het verkeer met het meest 
waardevolle dat door menselijke creativiteit is voortgebracht aan ideeën 
en kunstwerken. In die werkelijkheid, waarin hij en zijn levensmilieu 
slechts in abstracto te scheiden zijn, in die belevingswerkelijkheid ver-
loopt zijn leven in een steeds wisselend spel van betrekkingen. Dat is de 
werkelijkheid waar zijn driften, zijn vrees en hoop, zijn verlangens, zijn 
waardebesef tot drijfveren van zijn handelen, zijn motieven in zijn levens-
proces worden. Dat is de wereld waarin de vraag gesteld wordt naar de 
mogelijkheden van bewustwording, naar het rijper mens worden. 
In die wereld is de mens „perpetually confronted with a threefold 
challenge: form nature or the physical universe which is indifferent to its 
needs and feelings, from society and other men and women who may 
help and hinder its own survival and growth and from the confusing 
multiplicity of his own internal urges and aspirations-. Ieder mens geeft 
op al wat langs een van deze drie wegen tot hem komt, zijn antwoord. 
Dat heeft hij met het dier gemeen, alleen, de mogelijke antwoorden van 
dieren zijn gering in aantal, vrijwel zonder individuele verschillen. Het 
zijn de instinctshandelingen, die volgens een vast patroon verlopen. 
Mensen, ook primitieve, verkeren in een andere situatie. Er zijn voor hen 
een veel groter aantal mogelijkheden en in andere dan de gewone om- 
standigheden kan hij het gewende antwoord variëren. Toch ook bij hen 
treft men routine-antwoorden aan die zij met anderen gemeen hebben, 
en automatismen nagenoeg zonder speelruimte. Daarnaast zijn er de per-
soonlijke daden waaraan waardebesef, vaak ook voorafgaand overleg, 
richting en vorm geven. 
De onderscheiding van het reactieve en het actieve element in het men-
selijk doen en laten, zowel als in zijn innerlijk leven, is voor een wat 
scherpere behandeling van ons onderwerp van belang. 
In de „Terms of reference" is als een mogelijke definitie van „personal 
maturity" gegeven: „adequate response to the challenge of modern life". 
Deze bepaling als geheel is onbruikbaar. Het is niet doenlijk een maat- 
staf aan te wijzen ter beoordeling van het al of niet adequaat zijn van 
een antwoord. Echter het woord challenge is in de discussie over het 
probleem rijpwording op zijn plaats. Het herinnert eraan, dat er sprake 
is van een antwoord op prikkels, welke door de mens die ze ondergaat, 
ervaren worden als uitnodigingen tot een initiatief. Het voert ons dus 
terug naar de belevingswereld van de betrokkene. In de objectieve wereld 
zijn dergelijke uitnodigingen niet te vniden; die is inderdaad indifferent 
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t.o.v. menselijke noden en gevoelens. Maar voor de mens, die immers deel 
heeft aan het gebeuren in zijn wereld, is dit anders. De overstromings- 
ramp van 1953 werd door zeer vele mensen ervaren als een uitdaging tot 
doelmatig handelen; door waterbouwkundige ingenieurs ook nog op een 
heel andere wijze dan door hen die in een of andere vorm directe hulp 
boden. Het aanvaarden van die uitdaging is een teken dat die mens het 
als zijn taak beschouwt, ten aanzien van de gebeurtenissen een doeltref-
fend initiatief te nemen. Een richtinggevend waardebesef, een redelijk 
overwegen op welke wijze dienovereenkomstig gehandeld moet worden, 
treedt duidelijk aan het licht. 
Ten aanzien van het begrippenpaar reactief en actief handelen moeten 
nu nog enige terminologische opmerkingen gemaakt worden. 
Fromm in „The art of loving" gebruikt de woorden passief en actief in 
aansluiting bij Spinoza. Wil men in het reactieve handelen het element 
van lijdelijkheid beklemtonen, dan is daar iets voor te zeggen. Daar staat 
tegenover, dat de term actief dan aan het misverstand bloot komt te 
staan als zou het op elk handelen (in tegenstelling tot het lijdelijk iets 
ondergaan) van toepassing zijn, dus ook op het reactieve. Hij legt er dus 
de nadruk op, dat aan het motief beoordeeld dient te worden of er sprake 
is van passiviteit dan wel van activiteit. Actief is dan slechts de houding 
waarin initiatief getoond wordt. 
Een andere mogelijkheid is het re-producerende, het telkens weer in 
soortgelijke handelingspatronen vervallen, te plaatsen tegenover het 
creatieve. Creatief handelt de natuuronderzoeker bijv. of de kunstenaar, 
maar niet deze alleen. Men moet dit woord dan ook gebruiken, als jonge 
mensen of volwassenen die niet over bijzondere begaafdheden beschik-
ken, iets dat van hen uit gezien nieuw is, voortbrengen. 
Nu kan een tweede conclusie geformuleerd worden: 
Het rijpingsproces zet in, wanneer de mens zich bewust gaat worden van 
een eigen zedelijk streven en eigen ontplooiingsmogelijkheden, van de 
mogelijkheid zich zo goed en zo kwaad als het gaat zelfstandig een oor-
deel te vormen, kortom wanneer het louter reactief handelen doorbroken 
wordt door daden die sporen van creativiteit vertonen. 
Dit houdt in, dat het zinledig is een beeld van de ideale mens, zelfs in 
een verzachte vorm, voor te houden aan mensen in wie deze bewustwor-
ding nog niet of nauwelijks begonnen is. Men zal Szczesny toe moeten 
geven, dat dit slechts schade aanrichten kan. Bovendien zal men rekening 
dienen te houden met het onloochenbare feit dat in het rijpingsproces 
vrijwel nooit de totale persoonlijkheid is betrokken, wat in schilderingen 
van „de rijpe persoonlijkheid" steeds stilzwijgend wordt ondersteld. In 
sommige levensuitingen kan men vaak tekenen van creativiteit opmerken, 
terwijl in andere een duidelijke achterstand of zelfs totale afwezigheid 
daarvan geconstateerd moet worden. Dergelijk eenzijdig uitgroeien mag 
voor de gemeenschap vruchten afwerpen, een rijping van de persoonlijk-
heid wordt erdoor belemmerd, dikwijls ook tot nadeel van de onmid-
dellijke omgeving. Het is duidelijk, dat ook zulke mensen bij de confron-
tatie met een ideaalbeeld niet gebaat zijn. 
Julian Huxley benadert deze problematiek van een andere kant, Hij gaat 
uit van de evolutie-theorie. Hij ziet „two critical points in the past of 
evolution, points at which the process transcended itself by passing from 
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an old state to a fresh one with quite new properties. The first was 
marked by the passage from the inorganic phase to the biological, the 
second by that from the biological to the psychosocial. Now we are on 
the threshold of a third. ... The evolutionary process is at last becoming 
conscious of itself and is beginning to study itself with a view to directing 
its future course. Human knowledge worked over by human imagination 
is seen as the basis of human understanding and belief and the ultimate 
guide of human progress". 
Ik kan mij voorstellen, dat deze samenvatting tot kritiek uitlokt. Nu, in de 
twintigste eeuw? Hebben de komende gebeurtenissen niet al lang geleden 
hun schaduw vooruit geworpen? Wat betekent hier „human imagination"? 
Toch nog wel iets meer dan de scheppende verbeelding die het de ge-
leerde mogelijk maakt zijn inzicht in het evolutieproces te verdiepen? 
Welke rol speelt het ethisch streven hierbij? enz. Dat neemt echter niet 
weg, dat de gedachte aan de overgang van een periode van menselijk 
leven waarin de evolutie zich in hem, maar toch buiten zijn toedoen, 
voltrekt in een die getuige is van bewuste pogingen tot medewerking en 
beïnvloeding van het verdere verloop, verwant is met de voorstelling van 
een aan de tegenstelling reactief-creatief gekoppelde bewustwording. 

En nu dan de vraag, die ook in de discussiepunten voor het congres een 
ruime plaats inneemt: Welke krachten in de mens zelf en in de samen-
leving staan het rijper worden, dus het aanvaarden van de uitdagingen 
die hij als zodanig ervaart, in de weg en hoe kan het rijper worden in de 
hand gewerkt worden? Het antwoord moet beperkt blijven tot het uit-
werken van één punt en een kort aanduiden van enige andere, bovendien 
tot de „condition humaine" nu en hier in de Westeuropese cultuur. 
Een eerste ernstige bedreiging van de ontplooiing van de menselijke per-
soonlijkheid in een nauw samengaan met de medemens zie ik in het om 
zich heen grijpende conformisme. 
De mens die zijn gedrag laat bepalen door wat men denkt, wat men van 
hem verwacht, hoe men waardeert, is vervallen in een reagerend bestaan, 
dat voor eigen initiatief nauwelijks ruimte laat. Voorzover hij zich zo ge-
draagt, heeft hij zich gewonnen gegeven aan een anoniem gezag. Hij mag 
burger zijn van een democratische staat, zijn afkeer van een dictatuur te 
pas en te onpas kenbaar maken, hij bukt voor een dictator die geen naam 
heeft, hij leeft uitsluitend in zijn reacties op zijn omgeving. 
Is dit het natuurgetrouwe beeld van de mens in de z.g. vrije wereld? 
Gelukkig niet. Is zulk een conformisme een reëel gevaar? Helaas wel. 
Deze dictator heerst nl. niet zichtbaar voor iedereen. In allerlei schijn-
baar onschuldige vermommingen komt hij tot ons: in de koppen op de 
voorpagina's van onze kranten, ofschoon niet overal in dezelfde mislei-
dende mate; in de propaganda voor partijen en secten, voor mens- en 
wereldhervormers; in de geraffineerde vormen van reclame, die ons tel-
kens nieuwe behoeften tracht op te dringen met haar steeds weer de 
vorige overtroevende slagzinnen en aanbevelingen en die daar maar al te 
vaak in slaagt. Hij laat zijn stem horen in populaire levensleuzen als bijv. 
„wij moeten vooruit", wat dan, naar keuze, verstaan kan worden als ons 
bezit vermeerderen, ons aanzien verhogen, onze invloed uitbreiden, onze 
macht vergroten enz. Ook in een pseudo-ethiek, die er verleidelijk oprecht 
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uit ziet, nl. in wat Fromm „fairness ethics" noemt: wij mensen hebben 
elkaar nodig, laat ons dat ronduit erkennen en dus van elkaar gebruik 
maken, uiteraard een eerlijk gebruik. Hij geeft, ik geef terug, voor wat, 
hoort vat. Dat zo ieder de ander als middel tot zijn doeleinden gebruikt 
en daarmee laat zien, dat dit met echt zedelijk streven niets te maken 
heeft, ontgaat menigeen. Verwant hiermee is het gesol met „human 
relations" om de wille van het profijt. Het is maar goed. dat die woorden 
niet vertaald worden, met menselijkheid hebben zij niet veel van doen. 
En dan ten slotte, om dit requisitoir nu maar te beëindigen, in het aanprij-
zen van een -bepaald soort levenskunst (?): aanpassen, ondersteund door 
de immers plausibel klinkende stelling dat bevredigend contact met de 
medemens voorwaarde is voor een aangenaam leven, alsof contact dat 
steeds eist zich naar anderen te richten, ook maar enige waarde heeft. 
Hoe vaak wordt immers het gaan van een eigen weg niet gestraft door 
de zich bedreigd gevoelende „men". 
De opkomst van het anonieme gezag valt samen met de teruggang van 
de door de traditie ondersteunde zichtbare autoriteit van de kerk en de 
van oudsher geldende moraal, belichaamd in de overheid, de behoeders 
van de openbare zeden, ouders en opvoeders. In een overgangstijd als 
deze regent het klachten. Oude normen verliezen hun geldigheid en het 
lijkt, of daar niets voor in de plaats komt. Een vacuum is onduldbaar. 
De anonieme dictator krijgt een goede kans. Bovendien, de steeds verder-
gaande mechanisering van de arbeid maakt het zeer velen onmogelijk in 
hun dagelijks werk hun creatief vermogen tot uitdrukking te brengen. 
Sommigen mag dit een prikkel zijn daarvoor een andere uitlaat te zoe-
ken, velen geven het op en vinden een schijnevenwicht in een confor-
mistisch levenspatroon. De verwarring wordt nog vergroot door protes-
ten die non-conformistisch lijken, maar het niet zijn, omdat zij in reactie 
op de toejuichingen van mede-ontevredenen bij het „neen-  blijven staan. 
Menigeen vindt in deze en dergelijke verschijnselen reden tot een pessi-
mistische cultuurbeschouwing, waarvan Spenglers „Untergang des Abend-
landes" een voorbode was. In onze humanistische levensovertuiging is 
voor een principieel pessimisme geen plaats. Zonder in een luchthartig 
optimisme te vervallen, zullen wij moeten zoeken naar afweermiddelen en, 
positiever, naar mogelijkheden eigen en anderer geestelijke groei te be-
vorderen. 
Als algemene regel geldt dan, dat elk streven zichzelf te zijn voortdu-
rende waakzaamheid tegenover en ontmaskering van de „verborgen ver-
leiders" en aanmoediging en ondersteuning verdient. Bij „verborgen ver-
leiders" denk ik aan alle niet direct herkenbare vormen waarin het on-
grijpbare gezag zich in onze samenleving laat gelden. 
De mogelijkheid deze regel met vrucht toe te passen, is uiteraard aanwe-
zig in de relatie opvoeders-kinderen, indien de eersten oog hebben voor 
deze bedreigingen en voorzover zij zelf het verlangen naar rijper worden 
kennen. Het komt dan neer op een opvoeding tot zelfstandigheid. Dit 
vooronderstelt allereerst nauwgezet en onbevangen waarnemen van het 
kind, ten einde te ontdekken langs welke lijnen het zich bij voorkeur be-
weegt en dan het zo veel mogelijk gelegenheid geven zich in die richting 
te ontwikkelen. Binnen de grenzen van orde en regelmaat die het kind niet 
missen kan en die het de opvoeders mogelijk maakt zich aan hun taak te 
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wijden, zal men het kind leren weerstanden die het bereiken van zijn 
doeleinden in de weg staan, te overwinnen. 
Weerstanden echter die de opvoeder zelf opwerpt, voorzover die slechts 
de negatieve betekenis hebben van het kind in een richting te drijven 
welke niet strookt met zijn eigen mogelijkheden, zijn uit den boze. Toch 
gebeurt het vaak, dat een kind voor een te zware taak wordt gesteld of 
dat het in onderling overleg over de beroepskeuze geheime wensen van 
de ouders de doorslag geven, ook dat in laatste instantie niet ter zake 
dienende argumenten als: zo kun je carrière maken, beslissen. De weer-
standen die aldus worden opgeroepen, kunnen evenzovele struikelblok-
ken blijken te zijn. Bevorderlijk voor het uitgroeien tot een zelfstandig 
mens is dit meestal niet. Van groot belang is, dat als een kind zelf zijn 
weg vindt op een van het gebruikelijke afwijkende manier en daarbij re-
sultaten boekt, de opvoeder deze met onverholen vreugde begroet. Het 
werkt heilzaam, als kinderen spoedig en daarna telkens opnieuw de vol-
doening smaken van eigen geslaagd initiatief. 
Voor een afdoende ontmaskering van wat er aan suggestieve invloeden 
tot de opgroeiende mens komt, is het nodig hem te brengen tot een ge-
zonder, dus weloverwogen kritiek op wat hem zo opgedrongen wordt. 
Dat dit geduld en tact vraagt, vooral in die periode waarin het neen 
zeggen een bijna dagelijks bedrijf is, mag geen gewicht in de schaal 
leggen. Hbe eerder hij aan zijn op die leeftijd natuurlijke reacties ont-
groeit, hoe beter. 
Ook in de wereld der volwassenen zijn er mogelijkheden. In een maat-
schappij waarin zo vele en zo sterke krachten drijven in de richting van 
het conformisme, heeft de mens behoefte aan steunpunten. Dit geldt 
vooral voor hen die dagelijks onder de druk leven van geestdodende 
arbeid om den brode. Zij zullen trachten het zwaartepunt van hun gees-
telijk leven te verplaatsen naar hun vrije tijd, welke hun de gelegenheid 
opent tot eigen activiteit te komen. De afstompende werking van de 
routinearbeid kan doorbroken worden, als de besteding van die tijd ont-
spanning brengt. Ook hier echter dreigen gevaren. Men denke slechts 
aan de suggestieve werking van de reclame der vermaaksindustrie. Daar 
dient iets beters tegenovergesteld te worden. Het wil mij voorkomen,  dat 
dit reeds gebeurt in de vorming van kleine groepen, waarin de leden 
samen iets doen dat aan het verlangen naar een stuk eigen leven tege-
moet komt. Daar komen andere, vruchtbaarder kwaliteiten aan het licht 
dan die nodig zijn om goed in het dagelijks gareel te lopen. Of dat nu een 
gespreksgroep is of een van aquariumliefhebbers, een schaakclub dan wel 
een die gemeenschappelijke excursies voorbereidt en uitvoert, doet weinig 
terzake. Het gaat om een milieu waar mensen zich zelf kunnen zijn. De 
langere onderbrekingen van de arbeid kunnen ook zo het hunne tot de 
bevordering van het rijpingsproces bijdragen. De vakanties waarin men 
op reis gaat, maar hoevelen moeten de kunst van reizen nog leren — dat 
is ook een zaak waard om er aandacht aan te besteden —; de cursussen 
op de volkshogescholen, waar uiteraard mensen met een gemeenschappe-
lijke culturele belangstelling bijeen zijn en waar tegenwoordig tegen 
het einde van het samenzijn ook levensbeschouwelijke themata aan de 
orde komen, zonder dat een levensrichting overheerst — wat de deelne-
mers tot creatief denken brengt. 
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In vele gedaanten ziet men in onze in zekere zin eenvormige samenle-
ving cellen ontstaan van waaruit opbouwende krachten in steeds wijder 
kring hun invloed doen gevoelen. 
Van het samenwerken op voet van gelijkheid van op eenzelfde doel ge-
richte mensen, kan een soortgelijke invloed uitgaan, althans, indien dit 
doel hen tot eigen activiteit inspireert. 

Van de andere gevaren die in onze samenleving de mens in zijn streven 
naar zelfverwerkelijking bedreigen, vermeld ik hier in het kort nog enige. 
Ten eerste, het zoeken van veiligheid binnen een grote groep van gelijk-
denkenden en dus het uitsluitend omgaan met hen die tot hun groep 
behoren. Het zijn altijd de aanhangers van eenzelfde geloof of levens- 
overtuiging, die bloot staan aan de verleiding in zulk een isolement be-
halve hun geestelijke veiligheid ook hun kracht te zoeken. Dat gaat steeds 
ten koste van anderen. Men sterkt zijn eigen vermeende zekerheden 
door zich van die buiten staan een karikaturale voorstelling te vormen 
waartegen men zelf gunstig afsteekt. Het verweer tegen die anderen is 
een eindeloze variatie op het thema: „Ze, zijn wij niet", uiteraard vooraf-
gegaan door een levendige schildering hoe bekrompen, hoe dwaas, hoe 
oppervlakkig enz. „zij-  zijn. Het gaat echter ook ten koste van de betrok-
kenen zelf. Hun optreden tegenover de „buitenstaanders-  is reactief. 
Zij sluiten zich voor alles wat uit het andere kamp komt af, terwijl er toch 
ook daar zo veel omgaat wat voor hun eigen groei belangrijk zou zijn. 
Zij staan de vorming van een gemeenschap die allen omvatten zou, in 
de weg. Het respecteren en waar mogelijk positief waarderen van hen 
die anders in het leven staan als zij zelf, is hun onmogelijk, een typisch 
teken van onrijpheid. Immers open staan naar alle kanten, niet oordelen 
zonder mensen en toestanden objectief te hebben bezien, is onmisbare 
voorwaarde voor daden die niet reactief door de omgeving, maar actief 
door de mens zelf bepaald zijn. Niets werkt zo stimulerend voor het eigen 
innerlijk en uiterlijk leven dan open geestelijk verkeer met hen die anders 
zijn. En niets bevordert zo zeer maatschappelijke verhoudingen die een 
werkelijk samen-leven mogelijk maken. 
Ten tweede, een van de gevolgen van de overbevolking in sommige delen 
van West Europa, en wel een dat menigeen niet in de eerste plaats zou 
noemen. In die streken worden de mogelijkheden om in de vrije natuur 
de zo nodige ont-spanning te zoeken zienderogen kleiner, ondanks het 
feit dat men zich nu zoveel gemakkelijker verplaatst dan vroeger. Dit 
betekent juist uit een oogpunt van geestelijke rijping een bijna onherstel-
baar verlies. Hoeveel bewoners van de nog steeds zich uitbreidende be-
volkingsopeenhopingen kennen nog de verfrissing van het buiten zijn, het 
werkelijk buiten zijn, niet op de bermen van de grote verkeerswegen of 
in de middelpunten van zomervermaak, maar „far from the madding 
crowd"? Hoevelen kennen de heilzame stilte nog en zoeken die dus om 
dan te ontdekken, dat dit althans van bepaalde woonoorden uit niet zo 
eenvoudig is? Zouden er geen drastische maatregelen genomen moeten 
worden om aan het verdwijnen van grote stukken natuur paal en perk te 
stellen? Laat men de urgentie van deze eis niet onderschatten. Er zijn 
belangrijker zaken, die de voorrang moeten hebben? Ik betwijfel of deze 
zgn. kleinigheid in het geheel der levensproblemen inderdaad minder 
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belangrijk is. .Het gaat ons humanisten ten slotte toch om de mens, om 
wie hij is, en eerst in de tweede plaats om wat hij kan, en in de laatste 
plaats om wat hij heeft. En mens zijn betekent ook in levende aanraking 
blijven met de natuur die hem heeft voortgebracht en waar hij deel van 
is. 
Ten slotte mag in dit verband niet voorbijgegaan worden aan de proble-
matiek gelegen in het voortdurend toenemen van de welvaart, en in het 
daarmee gepaard gaande scheppen van telkens nieuwe levensbehoeften. 
Ook die heeft te maken met de vlaag: „Wat bevordert het rijper worden 
van de mens en wat houdt die tegen?" Als ik dan begin, mij beperkend 
tot onze onmiddellijke omgeving, met te constateren, dat de welvaarts-
verdeling nog steeds te wensen overlaat — denk aan de vergeten groe-
pen —, en dat de schrijnende woningnood onder de minder draagkrach-
tigen, zo noodlottig in haar gevolgen, een chronische kwaal dreigt te 
worden, terwijl dit door de zeer vele bevoorrechten geduld wordt, dan 
lijkt de vraag gewettigd: „Wat doen wij mensen nu eigenlijk met de 
grotere bewegingsvrijheid welke wij aan deze vooruitgang danken?" 
Daarmee is twijfel aan de uitsluitend positieve waarde van het verhogen 
van de levensstandaard uitgesproken. Zeker er zijn verlammende be-
staansonzekerheden uit de weg geruimd, maar wie gemeend heeft, dat dit 
behalve nodig, ook voldoende zou zijn om het geestelijk rijper worden te 
bevorderen, is bedrogen uitgekomen. Zij die tot een zekere welstand 
gekomen zijn, zouden wat hun meer dan het noodzakelijke aan middelen 
toevloeit, zo hebben kunnen gebruiken, dat daaruit bleek, hoe zij zich 
mee verantwoordelijk weten voor de anderen. Zij zouden door hun voor-
beeld kunnen laten zien wat het leven werkelijk waarde geeft en zo bij 
anderen het verlangen naar geestelijke groei en opbouwende vormen van 
ont-spanning aanwakkeren. In de werkelijkheid zien wij daar niet zo 
heel veel van, althans niet genoeg. Velen laten zich maar al te gemakke-
lijk nieuwe levensbehoeften aanpraten en gaan die onmisbaar achten, ook 
als het genoegen eraan beleefd en het nut ervan twijfelachtig zijn geble-
ken. De nood der anderen verontrust hen niet al te zeer. Het is dus on-
juist, dat verhoging van het welvaartspeil automatisch het rijper worden 
van de mens bevordert. Daar is meer voor nodig. Soms lijkt zelfs het 
tegendeel het geval te zijn, dan vermindert de verbetering van het eigen 
welvaartspeil de gevoeligheid voor de ellende van de achtergeblevenen. 
Dat treedt duidelijk aan de dag in het bedroevende feit dat de hulpver-
lening aan mensen in de onderontwikkelde gebieden zo moeizaam op 
gang komt en in de omstandigheid dat motieven van welbegrepen eigen-
belang in het betoog voor effectieve bijstand nog het meest uitrichten. 
En hiermee zijn wij tot de kern van deze en dergelijke problemen doorge-
drongen. Een helder inzicht in de menselijke situatie heeft slechts dan 
iets te betekenen, als de grote waarde van het rijper worden innerlijk 
wordt doorleefd. Weloverwogen maatregelen om wat dit verhindert uit 
de weg ruimen? Uitstekend, maar die zullen eerst dan blijvende resul-
taten afwerpen, als zij geïnspireerd worden door de goede gezindheid, 
door solidariteitsgevoel. Want zo alleen kunnen zij die weten hoe de 
bereidheid mee te werken aan het rijpingsproces dat zich in anderer en 
eigen leven voltrekken kan, zin aan hun leven geeft, mensenkinderen 
veilig leiden over de grens die het alleen-maar-zwoegen-om-in-leven-te- 
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blijven scheidt van het trachten-te-leven-als-Mens. (Met excuses voor de 
hoofdletter die ik hier niet missen kan). 

Hoe kan de humanistische beweging „contribute to the achievement of 
maturity in an immature world?" Dit is de laatste vraag die ik wil be- 
antwoorden (?) met een opsomming van wensen, die m.i. werkelijkheid 
zullen moeten worden, wil zij inderdaad voor buitenkerkelijken een mid-
delpunt van bezinning en bezieling gaan betekenen. 
1. Het uitbreiden, verdiepen en, waar dat nodig is, het beginnen van de 
geestelijke verzorging onder de buitenkerkelijken, die er immers op ge-
richt is mensen te helpen hun eigen mogelijkheden te ontdekken en te 
verwezenlijken. 
2. Het vormen van een groot aantal kleine groepen. studiekringen, ge-
spreksgroepen, ook met andersdenkenden e.d., die zich bezig kunnen 
houden met opvoedings- en bewustwordingsproblemen of met die, welke 
betrekking hebben op de opbouw van een humane samenleving en volke-
rengemeenschap. Zij dienen zo te functioneren, dat de geestelijke groei 
der deelnemers wordt bevorderd en dat zij inderdaad de cellen worden 
van waaruit opbouwende krachten in steeds wijder kring hun invloed 
doen gevoelen. 
3. Het ter hand nemen van de geestelijke vorming van de buitenkerke-
lijke jeugd, niet om humanisten te kweken, maar om haar de waarde te 
doen beleven van geestelijke zelfstandigheid, van menselijke solidariteit 
en van een leven in dienst van het geheel waar hij zich deel van weet. 
4. De humanistische organisaties te behoeden voor een isolement dat 
strijdig zou zijn met haar beginselen en haar leden aanmoedigen in hun 
maatschappelijke arbeid te tonen, wat leven van de humanistische begin-
selen uit inhoudt. 
5. Zo veel mogelijk contact zoeken en onderhouden met geestverwanten 
over de gehele wereld, opdat de door ons zo hoog aangeslagen mense-
lijke solidariteit in constructieve arbeid door samenwerking tot uitdruk- 
king komt. 
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LIBBE VAN DER WAL 

AFSCHEID VAN ARGUMENTATIE? 

De Nijmeegse Wijsgerige faculteitsvereniging Thaumasia verdient alle 
lof voor het organiseren en het uitgeven van de lezingencyclus „Modern 
niet-godsdienstig humanisme'', en ik kan de lezing van dit boekje, waarbij 
volgens Engelens inleiding „in de eerste plaats is gedacht aan verspreiding 
in katholieke kring", ook aan de humanisten met overtuiging aanbevelen. 
Dit wil intussen niet zeggen, dat ik deze beschouwingen over het huma-
nisme met voortdurende instemming gelezen heb, en één opvatting, door 
een humanist naar voren gebracht, lijkt mij van voldoende betekenis om er 
een afzonderlijk artikel aan te wijden. De zeker niet minder belangrijke 
rest, speciaal het betoog van Schillebeeckx „Humanisme en Katholicisme" 
zal ik dan later moeten bespreken. 
Bonger juicht in zijn bijdrage Modern Humanisme de door Thaumasia 
geboden gelegenheid tot confrontatie met de twee grote varianten van 
het christelijk geloof toe, maar gaat dan door als volgt: 
,,De tijd, dat er gedebatteerd werd over geloof en ongeloof met logische 
argumenten is min of meer voorbij. Steeds meer komen christenen en hu-
manisten tot het besef, dat het niet om logische vragen gaat, maar om 
werkelijkheidsvragen. De denkrichting van het existentialisme heeft theo-
logie en wijsbegeerte zo doortrokken, dat men er steeds meer van afziet 
te trachten elkaar met logische argumenten te overtuigen. Dit is alleen 
mogelijk bij hen, die a-priori al overtuigd zijn, wier existentie alleen tot 
bewustheid moet komen. Mag ik dit met een eenvoudig voorbeeld trach-
ten duidelijk te maken? De humanist heeft een bepaalde waarheidscon-
ceptie. Waar is datgene, wat de toets der rede kan doorstaan en zo bij-
draagt tot de meest adekwate voorstelling van de werkelijkheid. De adae-
quatio rei et intellectus, zoals Thomas van Aquino het uitdrukt. De huma-
nist meent, dat deze benadering een zuiverder beeld van de werkelijkheid 
oplevert dan op grond van openbaring kan worden verkregen. 
Daar er veelal geen sprake van is, dat de gelovige deze humanistische 
waarheidsconceptie zelf als juist erkent, omdat hij een ander uitgangs-
punt heeft, is het meestal weinig vruchtbaar hierover te debatteren, omdat 
de verschillen niet liggen op een discutabel vlak. En dus, uitgaande van 
de werkelijke situatie van nu heeft het alleen zin de levensovertuigingen 
naast elkaar te plaatsen, om zo beter te begrijpen wat bindt en scheidt, in 
respect voor de medemens in zijn anders zijn-. 
Het is blijkbaar de door mij gecursiveerde conclusie, die Bonger vooral 
dierbaar is, en wanneer hij van de vastenbrief van 1947, geloof ik terecht, 
aanneemt, dat die in 1960 niet meer zo beledigend voor humanisten zou 
worden gesteld, dan kan men zich met hem van harte verheugen over 
deze verbetering in het geestelijk klimaat. Maar is dit respect voor de 

1) Banning - Bonger - van Praag - van Stempvoort - Schillebeeckx - Engelen, Modern-
Humanisme, Nijmegen, Dekker 5 van de Vegt, f 4,90. 
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medemens — de hachelijke woorden „in zijn anders zijn" sla ik nu even 
over — alleen maar mogelijk, als „men er van afziet te trachten elkaar 
met logische argumenten te overtuigen"? Het tegendeel lijkt mij waar: 
wie de „strijd" met argumenten voortzet, ook als er weinig hoop is dat de 
ander overtuigd zal worden, toont juist daardoor zijn tegenstander als 
volwaardig mens te respecteren. Als deze afkeer van de argumentatie 
werkelijk moet worden toegeschreven aan „de denkrichting van het exis-
tentialisme", dan kan ik het existentialisme daarvoor niet dankbaar zijn. 2 ) 
Bonger spreekt niet van argumenten zonder meer, maar van logische ar-
gumenten, en voor christenen en humanisten gaat het niet om logische 
vragen, maar om werkelijkheidsvragen. Over de betekenis van deze laat-
ste term sta ik in twijfel. Wil Bonger alleen maar zeggen, dat het wat 
men pleegt te noemen metafysische vragen zijn? Maar wij hebben toch 
heus niet op het existentialisme behoeven te wachten om te begrijpen, dat 
metafysische vragen alleen met behulp van logica niet beantwoord kun-
nen worden. Wanneer wij afzien van de fantastische speculaties, die ook 
als „metafysica" worden opgediend, en ons beperken tot wetenschappe-
lijke metafysica, dan kunnen we rustig vaststellen, dat daarvoor de ge-
gevens van de ervaring eenvoudig onmisbaar zijn. En deze gegevens 
kunnen door geen logica worden geleverd. Maar daarmee is niets ge-
zegd over de vruchtbaarheid van argumentatie. Wanneer iemand bij het 
toetsen van verschillende metafysische hypothesen er b.v. op wijst, dat 
het materialisme merkwaardig genoeg alleen verklaart wat niet gegeven 
is, en omgekeerd dat wat wèl gegeven is, juist niet verklaart, dan laat hij 
zien, dat en waarom deze hypothese ontoereikend is, en hij doet dit met 
behulp van argumenten, die dus allerminst onvruchtbaar blijken te zijn. 
Ook het „eenvoudige voorbeeld" is niet in staat Bongers betoog te ver-
sterken. Tegen de oude formulering adaequatio rei et intellectus heb ik 
niet het minste bezwaar,3 ) zolang men die alleen maar gebruikt om het 
waarheidsbegrip te verhelderen. Men zegt daarmee dan niet meer dan 
dit: wat ieder mens eigenlijk bedoelt, overigens zonder dat hij zich dat 
scherp bewust is, wanneer hij een oordeel „waar" noemt, dat is dat er 
zo iets als „overeenstemming" bestaat tussen wat er in het oordeel wordt 
gezegd en de oordeelsmaterie (als men aan de niet ongevaarlijke term de 
voorkeur geeft: de werkelijkheid). Er is, zo zou men de zin kunnen 
amenderen waarmee Bongers tweede alinea begint, geen sprake van dat 
de gelovige deze waarheidsconceptie niet als juist erkent. Trouwens de 
formule is niet geboren in het Humanistische kamp, maar afkomstig van 
Thomas van Aquino. 
Bonger echter gebruikt de formule op een wijze, die mij ontoelaatbaar 
voorkomt. Hij noemt waar „datgene, wat de toets der rede kan doorstaan 

en zo bijdraagt tot de meest adekwate voorstelling van de werkelijkheid". 
De toevoeging van de hier gecursiveerde woorden moet worden verwar- 

2) Ook Bongers diagnose ten opzichte van De Dageraad lijkt mij onjuist. De vrijdenkers-
beweging zocht haar kracht bijna uitsluitend in de bestrijding van de godsdienst zonder 
iets te doen aan een positieve ontwikkeling van haar eigen denkbeelden. Het „onvol-
doende op de hoogte" zijn „met de existentialistische ontwikkeling in wijsbegeerte en 
theologie" is daaraan niet schuldig. 
3) Uitvoeriger hierover mijn artikel Overtuiging en objectiviteit in Rekenschap I, pag. 
145 sqq. 
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pen: die is misplaatst en wekt verwarring 4  ). Men zal mij er niet van 
verdenken, niet genoeg te voelen voor de „toets der rede", maar men moet 
die formule niet gebruiken voor iets, waarvoor ze niet gebruikt kan worden, 
nl. voor verheldering van het waarheidsbegrip. Gesteld dat ik „de toets 
der rede" aanleg en b.v. mij zelf de vraag stel, of datgene, wat ik meende 
te weten, inderdaad voldoet aan die voorwaarden, waaraan het moet vol-
doen om weten te zijn, en ik kom tot de ontdekking, dat ik deze vraag 
ontkennend moet beantwoorden. Is daarmee dan komen vast te staan, 
dat de inhoud van mijn vermeende weten niet waar is? Natuurlijk niet: 
weten kan ik uitsluitend wat waar is, waar wat ik niet weet, maar alleen 
maar vermoed of hoop of geloof of gedroomd heb, kan daarom nog wel 
waar zijn. En het is dus in principe zeker niet uitgesloten, dat een oor-
deel dat aan openbaring wordt toegeschreven waar is. Het is ook niet zo 
— en dit suggereert Bongers laatste zin van de eerste alinea — dat de 
humanist ongeveer als volgt redeneert: er zijn twee aanvaardbare manie-
ren om een beeld van de werkelijkheid te krijgen, maar het beeld dat ik op 
mijn manier verover is toch zuiverder dan het beeld, dat op grond van 
openbaring kan worden verkregen. Nee, de humanist ziet geen enkele 
reden om van dat wat openbaring pretendeert te zijn, aan te nemen dat 
het werkelijk openbaring mag heten. En de bewijslast, wat in dit verband 
betekent: de taak om dit aannemelijk te maken, valt geheel en al de ver-
dediger van „openbaring-  toe. De humanist behoeft niet te „bewijzen-, 
dat er van openbaring geen sprake kan zijn, de gelovige dient aan te 
geven, op welke deugdelijke gronden zijn pretentie gebaseerd is. 
Ik zou niet graag beweren, dat ik hiermee nu de vruchtbaarheid van een 
debat tussen gelovige en humanist heb aangetoond. Maar als het on-
vruchtbaar blijft, dan is deze onvruchtbaarheid feitelijk, en niet princi-
pieel. Bongers term „anders zijn" kan ik dan ook niet gelukkig vinden. 
Die suggereert, dat de een nu eenmaal zus en de ander zo getimmerd is. 
Als dat zo was, ja dan zou er niets anders overblijven dan berustend te 
constateren: wij denken er zo over, maar tengevolge van een verschil in 
wezen moeten de anderen er met precies evenveel of even weinig recht 
heel anders over denken. Men kan deze opvattingen alleen naast elkaar 
plaatsen, voor een debat is principieel geen plaats. Zo hopeloos ligt de 
zaak niet: de niet te loochenen verschillen berusten niet op een in wezen 
anders zijn maar op een anders geconditioneerd zijn. Om de betekenis 
van deze conditionering te beseffen, behoeft men alleen maar te denken 
aan de lang voortgezette suggestie, waaraan de gelovigen vanaf hun kin-
derjaren plegen te worden onderworpen, en aan het feit, dat de levens-
keuze van de meest scherpzinnige apologeten van het geloof zo met hun 
geloofsovertuigingen is verweven en juist daaraan haar zin ontleent, dat 
zij niet vrij kunnen staan tegenover hun eigen overtuiging. Ook in dit 
opzicht is de positie van de humanist veel gunstiger: hij behoeft niet bang 
te zijn voor een eventueel verlies van zijn humanistische overtuiging. 
Tot twee maal toe acht Bonger het nodig zijn gehoor in te scherpen, „dat 
het niet geloven van de humanist niet is een niet willen. maar een niet 

4 ) De beperking die besloten ligt in de term „bijdraagt tot-  lijkt mij ook niet gelukkig, 
maar dit bijkomstige bezwaar laat ik hier buiten beschouwing. 
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kunnen. 5 ) Dit is natuurlijk waar. Maar hij vervalt zelf in dit al lang 
weerlegde voluntarisme, als hij schrijft: „Begrijp mij goed, de gelovige 
heeft het recht en de plicht om de moraal religieus te funderen, maar dit 
mag niet impliceren, dat humanisten potentiële dieven of hedonisten zijn". 
De door mij gecursiveerde woorden zijn er gruwelijk naast. Ieder heeft 
het recht er welke overtuiging dan ook op na te houden, en nooit heeft 
iemand de plicht een overtuiging aan te hangen. Dat zijn twee eenvoudige 
gevolgen van het inzicht, dat men zijn overtuigingen niet naar willekeur 
wijzigen kan. En wat nu deze bijzondere plicht betreft, hebben al dege-
nen — Kant voorop! —, die hun niet-religieuze, autonome fundering van 
de moraal verenigd hebben met geloof, daardoor hun plicht verzaakt? 
Of bedoelt Bonger alleen maar, dat zij dan niet consequent zijn? Maar 
gelukkig bestaat er voor gelovigen zo min als voor humanisten de plicht 
tot consequentie! 
Ook Van Praag, de tweede humanistische woordvoerder in deze reeks, 
kan men niet geheel vrijpleiten van uitspraken die voedsel kunnen geven 
aan het voluntaristische misverstand. „De ongodsdienstige mens zou moe-
ten geloven, en ook willen geloven, als hij direct of indirect Gods werke-
lijkheid ervaren had. Maar als deze ervaring ontbreekt, kán hij niet ge-
loven, en in die zin wil hij ook niet". In de gecursiveerde woorden wordt 
dunkt me het object van het willen miskend. Precies voorzover iemand 
moet geloven, heeft hij ten opzichte van dat geloof niets meer te willen, 
en als hij niet kán geloven, blijft de toevoeging „en in die zin wil hij ook 
niet" zonder inhoud. Wat hij wil of niet wil, dat is niet het geloven of 
niet-geloven, maar het uitkomen voor zijn overtuiging of het loochenen 
daarvan. 
Ik ben mij er van bewust met het formuleren van deze bezwaren geen recht 
te hebben gedaan aan het geheel van Bongers betoog. En de verzekering 
achteraf, dat er vele uitstekend geformuleerde passages in voorkomen, 
waarbij men alleen maar instemmend kan knikken, zal vrees ik deze on-
billijkheid niet ongedaan kunnen maken. Het is terwille van het Huma-
nisme dat ik gemeend heb tegen een mij bevriend humanist zo te moeten 
schrijven. Amicus Plato, magis amicus veritas. 

5) Elders zegt hij er blijkbaar ter verduidelijking bij: „existentieel niet kunnen". Ik 
begrijp dit niet goed: het is een doodgewoon niet kunnen. 
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FREUDENTHAL 

NEWTON EN RUSSELL 
ALS ENGELSE PHILOSOFEN 
(Een lezing) 

Wanneer u mij Newton een filosoof hoort noemen, behoeft u niet te 
vrezen, dat ik u iets zal vertellen over de theologische overpeinzingen, 
waaraan Newton, op leeftijd gekomen, zich overgaf. Dat Newton toen 
stichtelijke verhandelingen schreef en het geheim van het getal 666 uit 
de Apocalyps trachtte te ontsluieren, kan ons als document humain 
interesseren, maar het is filosofie noch in de zin, die wij met dat woord 
verbinden, noch volgens de opvattingen van zijn tijdgenoten. Dat die 
overpeinzingen nergens uitsteken boven hetgeen in die tijd algemeen 
gebruikelijk is en niets van Newtons genie verraden, merk ik slechts 
terloops op. 
Wanneer ik Newton een filosoof noem, spreek ik 17e eeuwse taal, die 
trouwens ook nog in de 18e eeuw wordt verstaan. Sinds Pythagoras 
zichzelf filosoof noemde, tot anderhalve eeuw geleden, gaf men aan on-
derzoekers, die de wetten van natuur en heelal trachtten te doorgronden, 
de naam „filosofen", en als men uitdrukkelijk die filosofen wilde onder-
scheiden van de metafysici en speculanten, zei men: natuurfilosofen. De 
„natuurfilosofie" is in een slechte reuk gekomen, toen in de vorige eeuw 
Schelling meende de natuurwetenschap met fantastische bespiegelingen 
te moeten overkappen; en ook tegenwoordig komt men telkens „filoso-
fen-  tegen, die zeggen naturfilosofie te bedrijven, wanneer ze zich niets 
aantrekken van de methoden en uitkomsten van de natuurwetenschappen 
of wanneer ze met hun meestal weinig natuurwetenschappelijk geschoold 
verstand aan de natuurwetenschappen zogenaamde grenzen willen voor-
schrijven. 
Aan de andere kant gebruiken we het woord „natuurfilosofie-  wel nog 
eens in de oude zin, b.v. wanneer we, zoals aan de Nederlandse Univer-
siteiten gebruikelijk, de faculteit der wis- en natuurkunde de natuurfilo-
sofische faculteit noemen. We handhaven dan een 17e eeuwse traditie. 
Immers natuuronderzoekers van die eeuw, zoals de leden van de Royal 
Society, noemden zichzelf filosofen en hun werken filosofische verhan-
delingen (philosophical transactions). Newtons hoofdwerk draagt de 
naam Philosophiae naturalis principa mathematica. "Wat zit er nu wijs-
gerigs in Newtons werk? 
U weet allen, wat Newton als natuurkundige heeft gepresteerd. Wan-
neer ik de ontwikkeling van de mechanica beknopt wil schetsen, moet ik 
beginnen bij Archimedes, die de wetten van de hefboom uit enkele zeer 
eenvoudige beginselen puur mathematisch afleidde, en het verhaal ver-
volgen met Galilei, die als eerste het begrip „momentele snelheid" en 
het belang van de eenparig versnelde beweging doorzag. Ik kom dan bij 
Kepler aan, die de oude ingewikkelde P tolemese beschrijving van de pla-
netenbeweging door eenvoudige mathematische wetten verving, en bij 
Huygens, die de beweging van een lichaam om een middelpunt mathe-
matisch bestudeerde. Newton vraagt zich nu af, welke kracht de maan 

90 



dwingt, zich rond de aarde te bewegen en niet rechtlijnig weg te vliegen, 
zoals een rondgeslingerde steen doet, wanneer ik de slinger loslaat. Het 
is de door de aarde uitgeoefende zwaartekracht, en de berekening laat 
zien, dat deze kracht moet afnemen met het kwadraat van de afstand, 
wanneer men zich van de aarde verwijdert. De volgende stap is nu zich 
af te vragen, of een dergelijke zwaartekracht, uitgeoefend door de zon 
niet ook de beweging der planeten zou kunnen verklaren, en inderdaad: 
Newtons mathematisch genie slaagt erin aan te tonen, dat lichamen 
onder de invloed van een centrale zwaartekracht ellipsen moeten be-
schrijven volgens precies die wetten, die Kepler te voren heeft ontdekt. 
En nu de derde stap: behalve dat de aantrekking tussen twee lichamen 
omgekeerd evenredig is met het kwadraat van hun afstand, wil men ook 
weten, hoe zij van de lichamen zelf afhangt. Hiervoor moet men die 
lichamen, zon, aarde en maan, in hun onderlinge betrekkingen bestuderen. 
Een natuurkundige grootheid, eigen aan elk lichaam en massa genaamd, 
beslist over de grootte van de aantrekkingskracht, die evenredig moet 
worden gesteld met de massa's van beide elkaar aantrekkende lichamen. 
Dat zijn de voornaamste punten in het ontstaan van Newtons leer. Wat 
is nu het nieuwe in zijn denkwijze? Ook vóór Newton hebben mensen 
zich bezig gehouden met de zwaartekracht, vooral Descartes en Huygens, 
maar hun doelstelling was een geheel andere dan die van Newton. Ze 
merken het wonderbaarlijke feit op, dat lichamen, losgelaten, naar de 
aarde vallen, en ze vinden het veel te wonderbaarlijk, om het als simpel 
feit te aanvaarden. Ze bedenken min of meer fantastische theorieën, om 
te verklaren, waaróm de lichamen vallen. Wat bedoelen zij met „verkla-
ren"? Welnu, de krachten, waarmee de mens wel vertrouwd is, zijn stoot 
en druk. Hij voelt ze immers en oefent ze uit met zijn eigen lichaam, 
met zenuwen en spieren. Stoot en druk lijken dus aangewezen, om 
andere krachten door te verklaren. Vernuftige modellen worden bedacht 
met wervelbewegingen van op elkaar botsende en elkaar drukkende 
deeltjes in een hypothetische middenstof, om van de zwaartekracht en 
de hemelsbewegingen rekenschap af te leggen. Helaas, deze theorieën 
presteren niets, wanneer het erop aankomt, in formules te beschrijven wat 
zich in de werkelijkheid voordoet. 
En dan komt Newton. „Hypotheses non fingo" zegt hij een keer — het 
klinkt hooghartig — in zijn werk. De zwaartekracht is er, zij manifesteert 
zich in de vrije val en in de hemelsbewegingen, zij is evenredig met de 
massa's en omgekeerd evenredig met de vierkanten der afstanden. Meer 
kan ik uit de verschijnselen niet opmaken en meer beweer ik derhalve 
ook niet — ik verzin geen hypothesen. Het klinkt hooghartig — zei ik 

daarstraks, maar u mag die houding ook bescheidenheid noemen. Beide 
termen zijn echter onjuist. Newton slaagde erin het mechanische natuur-
gebeuren door mathematische formules te beschrijven. Zeker heeft hij 
ook wel eens moeite gedaan, om de aantrekkingskrachten tot de meer 
vertrouwde krachten van druk en stoot te herleiden. Op den duur zullen 
die aantrekkingskrachten hem via de mathematische formules steeds ver-
trouwder zijn geworden, veel vertrouwder ten slotte dan stoot en druk, 
die bij zijn problemen geen of een ondergeschikte rol speelden, en hij 
zal uiteindelijk geen behoefte meer hebben gevoeld, om de aantrekkings-
krachten ook nog te „verklaren". Ook Newton werkt met modellen, om 
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problemen op te lossen. Niet met modellen van druk en stoot, niet met 
planetaria, om de hemelsbewegingen te verklaren, maar met astrono-
mische modellen, waarin de zwaartekracht voorkomt en die hij hanteert 
als of het aardse proeftoestellen waren. 
Newtons houding heeft de natuuronderzoekers, die na hem kwamen, tot 
voorbeeld gestrekt. Steeds meer werd het hun doelstelling, om de natuur- 
verschijnselen mathematisch te beschrijven, en waar het op aan kwam, 
was of deze mathematische beschrijving voldeed, niet of men de nieuwe 
verschijnselen terug kon brengen door middel van modellen tot van ouds 
bekende. 
Newtons tijdgenoten hebben het hem zeer kwalijk genomen, dat hij aan-
trekkingskrachten toeliet, zonder ze van te voren mechanisch te verklaren. 
Een kracht, die momenteel en op grote afstanden werkte, leek iets mys-
tieks, onverenigbaar met de geest van de eeuw, die het occulte wilde 
bannen uit het natuuronderzoek. Na Descartes' programma om alles in 
de wereld, ook de natuurverschijnselen, mechanisch te verklaren, leek 
Newtons algemene attractie een terugval in scholastiek en aristotelisme. 
Bij de vóór-Cartesianen was men nogal scheutig met verborgen krachten, 
die men toedichtte aan dode en levende materie, zoals het net te pas 
kwam. Leibniz b.v. weet precies te vertellen, hoe God de wereld had 
mèèten scheppen: Als God aan een vrij lichaam de wet oplegde, dat het 
om zeker centrum zou wentelen, dan zou Hij èf andere lichamen eraan 
toevoegen, die door tegen het eerste lichaam te stoten, het voortdurend 
in de cirkelvormige baan zouden terughouden, èf Hij zou het door een 
engel laten besturen, èf Hij zou zelf door een buitengewone maatregel te 
hulp moeten komen, om de cirkelvormige baan tot stand te brengen ..." 
Het heeft dan ook een halve eeuw geduurd voor Newtons leer werd aan-
vaard. De mathematici en fysici leerden genoegen nemen met de natuur-
beschrijving door mathematische formules, niet alleen wat de gravitatie 
aangaat, maar telkens weer, wanneer een natuurkundige theorie hun 
werd aangeboden in mathematische vorm, dus een theorie die beschreef. 
zonder te „verklaren". De filosofen (in de moderne zin) namen er veel 
minder gauw vrede mee, en tot niet lang geleden zagen ze het ontbreken 
van een „verklaring" voor de zwaartekracht als bewijs aan voor de be-
grensdheid van de natuurwetenschappelijke methode. 
Newtons filosofie, de natuur te beschrijven en niet te „verklaren", is 
echter de juiste gebleken. Ik noem het een filosofie, omdat filosofie voor 
mij meer is dan wilde speculatie. Ik versta eronder: inzicht in de weten-
schappelijke methode. De twee filosofen, die aan de 1 7e eeuwers gingen 
vertellen, wat wetenschap was en hoe ze beoefend moest worden, waren 
Bacon en Descartes. Het is moeilijk hun invloed op de juiste wijze te 
schatten. Ze zijn de spreekbuizen geweest van wat in de onderzoekers 
van hun tijd leefde: van de strevingen, de natuur natuurlijk te verklaren. 
Ze hebben het nageslacht van de nodige slogans voorzien, die nu een-
maal nodig schijnen te zijn, wanneer een nieuwe methode van onderzoek 
zich wil doen gelden tegenover één, die men als verouderd beschouwt. 
Bacon was de propagandist van het empirisch onderzoek, Descartes die 
van het rationalisme. Bacon meende, dat men door — vrij van alle voor-
oordelen — feiten te verzamelen, tot algemene theorieën zou kunnen 
doordringen; Descartes, dat men door van zijn verstand het juiste ge- 
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bruik te maken, van algemene inzichten tot het feitelijke kon afdalen. 
Tussen Bacon en Descartes wentelde de filosofische 17e eeuw, en ieder 
die over de wereld nadacht, trachtte zijn plaats tussen die polen te bepa- 
len. Behalve Newton, die ongevoelig en weinig betrokken lijkt bij de 
strijd der vakfilosofen met al hun in de discussies verscherpte finesses. 
Men zou kunnen zeggen, dat het zijn filosofie is, de filosofieën aan zijn 
laars te lappen. Met een door filosofische strijdvragen en spitsvondig-
heden onaangetaste naïeveteit, met een zekere kinderlijke onverschillig-
heid kiest hij die methode van natuurbeschrijving, die het beste schikt. 
Newton is in tegenstelling met de meeste andere Engelse natuuronder-
zoekers van zijn tijd in zijn gravitatieleer allesbehalve een empirist in 
Bacon's stijl. Hij gaat mathematisch te werk, dus volgens de methode, 
die de empiristen tot haast in onze tijd wantrouwen inboezemde wegens 
haar rationalisme. Maar hij is geenszins een Cartesiaan, die in zekere al-
gemene en evidente beginselen gelooft, waaruit men de verschijnselen met 
noodzakelijkheid afleidt; al hetgeen men als algemene beginselen aan-
vaardt, moet precies zoveel zijn, als nodig is om de verschijnselen te be-
schrijven. 'Hij bedient zich van een lege ruimte, Descartes ten spijt, die 
immers uitgebreidheid en stof had geïdentificeerd, omdat een ruimte zon-
der stof kennelijk mystiek was. Maar al dat speculeren over de algemene 
beginselen, dat de „filosofen-  als hun hoofdtaak beschouwen, ligt New-
ton bitter weinig. 
Newton lijkt een pragmatist, vergeleken bij Descartes en Bacon; de filo-
sofie interesseert hem niet bijster. Hij vil de natuur mathematisch be-
schrijven, maar hij laat zich door Bacon noch Descartes de wetten dic-
teren, hoe hij dit zou moeten en mogen doen. Achteraf is dat de juiste 
filosofie gebleken. In Newtons methode zit meer filosofie dan in Bacon's 
en Descartes' algemene bespiegelingen, die tot geen of uiterst efemere 
resultaten leidden. Newtons onbekommerde en kinderlijk lijkende aanpak 
is filosofischer dan het steriele raffinement van de beroepsfilosoof. Bacon 
en Descartes vonden stimulerende leuzen uit, Newton daarentegen nam 
als eerste die houding van de onderzoeker tegenover de natuur aan, die 
werkelijk school maakte. Ik aarzel niet, om hem ook als filosoof hoger te 
plaatsen dan Bacon en Descartes. 
De onbekommerde en van alle filosofische beslommeringen gespeende 
aanpak is het kenmerkende bij Newton en, naar mij voorkomt, bij vele 
Engelsen. Het spreekt vanzelf, dat uit zulk gemoed noch in de natuur-
kunde noch in de filosofie het laatste woord wordt gesproken. De abso-
lute ruimte, die zo voortreffelijk in Newtons systeem past, is een logisch 
monstrum voor ieder, wiens begrippen het meest naïeve stadium te boven 
zijn gekomen. Een ruimte, die geen andere eigenschap bezit dan leeg te 
zijn, is onvatbaar. Krachten, die momenteel op oneindige afstanden wer-
ken, lijken met alle redelijkheid in strijd. Op alle deze punten is Newtons 
leer later herzien. Newton is zonder twijfel logisch tekort geschoten, toen 
hij zich van al die bezwaren even weinig aantrok als van het verwijt, 
mystieke aantrekkingskrachten te introduceren. Maar het was een tekort-
schieten, waarvan de wetenschap in hoge mate heeft geprofiteerd. Had-
den filosofische scrupules het gewonnen van de geest van onbekommerd 
aanpakken, dan was Newton nimmer de onsterfelijke schepper van de 
gravitatietheorie en de moderne mechanica geworden. 
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Ik zal een dergelijke volzin straks ook kunnen uitspreken, wanneer ik 
over Bertrand Russell een oordeel moet vellen. Ik heb ze beide filosofen 
genoemd. Wat Newton aangaat, kon u dit zonder nadere toelichting 
vreemd vinden, maar van Bertrand Russell, wiens filosofische prestaties 
met een literaire Nobelprijs zijn bekroond, zult u het ook zonder toelich-
ting accepteren. Ten onrechte, zeg ik u, want gemeenlijk stelt men zich 
onder filosofie heel iets anders voor, dan hetgeen van blijvende waarde 
is in het werk van Russell. 
In het begin van de 19e eeuw, toen de zogenaamde geestesverwantschap-
pen zich begonnen te ontplooien, is de filosofie op drift geraakt. Ze 
heeft zich bij de geestesverwantschappen gevoegd, zowel wat de indeling 
van de universiteit naar faculteiten aangaat als naar betoogtrant en pro-
blematiek. Men vraagt van een filosoof niet meer, te vertellen, hoe het 
heelal geschapen is, maar hij moet de levensproblemen oplossen, zoals 
elk tijdperk die opnieuw stelt; en men haalt zijn schouders op, wanneer 
iemand de grootste filosoof van onze eeuw, Albert Einstein, een filosoof 
wil noemen. 
Bertrand Russell heeft ontzaglijk veel geschreven. Geen problemen van 
politiek, van sociaal gedrag en van religie heeft hem koud gelaten. Het 
loont nauwelijks de moeite deze geschriften te lezen. Ze gaan, qua peil, 
alledaagse uitingen van journalistieke bedrijvigheid niet te boven. Strijd 
voor de emancipatie van de vrouw, de politiek van de dag, anti-kerke-
lijkheid — dat zijn onderwerpen, die een schrijver met bijzonder elan of 
bijzonder diepzinnig moet hebben behandeld, willen zijn opstellen erover 
tien jaren later nog leesbaar zijn. Omgekeerd worden werken van blij-
vende waarde vaak juist in de eerste tien jaren na hun verschijnen niet 
of nauwelijks gelezen. De Principia mathematica van Whitehead en 
Russell zijn dan ook aanvankelijk amper opgemerkt. Toch zijn ze precies 
op het juiste ogenblik geschreven. Tien of twintig jaar later was het te 
laat geweest. Ik zal straks trachten, u begrijpelijk te maken, waarom te 
láát. 
Principia mathematica — waarvan? Newton schreef die van de natuur-
filosofie. Welk zelfstandig naamwoord in de tweede naamval moeten we 
aanvullen bij die van Russell en Whitehead? Waarvan hebben zij de 
mathematische grondslagen willen ontwerpen. Het antwoord luidt: van 
de mathematica zelf. Of precieser: van het mathematisch denken, dat ze 
trouwens met het denken zonder meer vereenzelvigden. Wat Newton 
met de natuur heeft gedaan— haar verrichtingen te bestuderen en met 
mathematische formules te beschrijven — eèn dergelijke taak hebben 
Russell en Whitehead zich gesteld, met als onderwerp van beschrijving 
de menselijke geest: in formuletaal weergegeven, hoe we denken. (Eigen-
lijk moet ik zeggen „hoe wij denken", en die „wij" zijn dan degenen, die 
zich van de wiskunde bedienen.) Want in de wiskundeboeken staat niet 
hèè we denken. Daar staan wel formules in en figuren, waar we over 
denken, en de tussentekst in de omgangstaal is er, om je te helpen bij 
de soms wel grote stappen, die nodig zijn, om van de ene formule naar 
de volgende te komen; vaak vervallen zelfs die formules, en de schrijver 
vertelt alleen, wat hij met de formules zou doen, als ze er wel stonden. 
Russell en Whitehead willen de omgangstaal elimineren. Ze werken een 
cijferschrift uit, om de mathematische redeneringen en bewijsvoeringen 
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in uit te drukken, en ze beginnen de wiskunde van meet af op te bouwen 
met dit cijferschrift als voertaal, waarbij alle redeneringen, als het ware, 
in atomen worden gesplitst en in extenso worden opgeschreven. Het 
is dus niet het reële mathematische denken, dat Russl en Whitehead 
in hun Principia weergeven. Het is er een geïdealiseerde vorm van, het 
denken van iemand, die voetje voor voetje zet, om zeker te zijn, dat hij 
geen enkele fout begaat, of zo u wilt, het denken van een automaat, die 
u voor het gemis aan initiatief moet schadeloos stellen door een school-
meesterachtige nauwkeurigheid. Maar dat hoeft geen gebrek te zijn. Ook 
de fysicus beschrijft niet de wereld in al haar verscheidenheid en bont-
heid; ook hij vereenvoudigt en idealiseert, om alles onder één aspect, 
maar dan ook veel nauwkeuriger, te kunnen beschrijven. 
Toen Russell en Whitehead hun werk begonnen, konden ze nauwelijks 
vermoeden, wat hun te wachten stond. Ze wilden het denken beschrij-
ven als een machinaal procédé. Maar iedereen, die ooit met wiskunde te 
maken heeft gehad, weet hoever men er met machinale methoden komt. 
Men kan machinaal getallen optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en 
delen, als men maar zijn tafels kent, en zover als de pure werktuigelijk-,  
heid succes belooft, kan men iedereen in de wiskunde inleiden. Het 
gebied, dat door de werktuigelijke methoden wordt bestreken, heeft zich 
als een olievlek telkens verder uitgebreid. Russell en Whitehead wilden 
er de hele wiskunde in betrekken. 
Ze stootten hierbij op de vanouds bekende paradoxen, zoals die van de 
leugenaar. Als iemand zegt „ik lieg", liegt hij dan of spreekt hij de waar-
heid? Als hij liegt dat hij liegt, dan spreekt hij de waarheid, en als hij de 
waarheid spreekt, terwijl hij zegt te liegen, dan liegt hij. Machinaal rede-
neren leidt tot paradoxen, en Russell en Whitehead moesten vernuftige 
methoden bedenken, om de paradoxen te omzeilen. Bepaalde redeneer-
wijzen moesten verboden worden, wilde men zich niet in tegenstrijdig-
heden verstrikken. Russell en Whitehead zijn erin geslaagd de moeilijk-
heden te overwinnen. Drie kloeke delen Principia Mathematica getuigen 
van het fantastische werk, dat zij hebben verricht. 
Verricht met een naïeve onbekommerdheid en wars van alle filosofische 
scrupules. En dat was goed ook. Als ze die onbekommerdheid niet hadden 
bezeten, hadden ze de Principia nimmer geschreven. Als zij dieper waren 
gaan wroeten, hadden ze iets opgespoord, wat pas 20 jaar later voor de 
dag zou komen, en ze hadden het werk beëindigd voor het echt begon-
nen was. 
Twintig jaar later bleek, dat er iets niet in de haak was. De Principia 
waren goed, daar was geen fout in te bekennen. Maar er klopte iets niet 
met de machinalisering van de wiskunde. Iedere machinalisering leidt tot 
onoplosbare problemen. Onoplosbaar voor de machine, terwijl haar con- 
structeur de oplossing kent. 
Als Russell en Whitehead iets langer hadden nagedacht, voor zij aan het 
werk togen, hadden ze deze waarheid zelf gevonden. Maar van hen gold 
niet (evenmin als 250 jaar vroeger van Newton) het befaamde gezegde, 
waarmee de besluiteloze Hamlet zijn eigen toestand kenschetst 

Thus conscience does make cowards of us all, 
And thus the native hue of resolution 
Is sicklied o'er, with the pale cast of thought. 
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Hun diepgang was groot genoeg, om de Principia te schrijven, maar 
gelukkig niet groot genoeg, om in te zien, dat wat ze zich voorstelden, 
onbegonnen werk kon zijn. 
Toen Newton zijn werk voltooid had, begon hij aan theologie en apo-
calyps. 
Toen Russell de moeilijkheden van het Principia-werk had overwonnen, 
begon hij echt te filosoferen, met al die scherpzinnigheid, de oneindige 
finesses en de haarkloverijen, die nu eenmaal bij de filosofie schijnen te 
behoren. Russells filosofie is zonder twijfel stukken beter dan Newtons 
theologie. Ze is trouwens even nuchter, en wanneer men net Kant of 
Hegel of een moderne existentialist heeft gelezen, doet Russells Engelse 
nuchterheid weldadig aan. Weldadig tot het gebrek aan diepgang je 
evenzeer tegen de borst stuit, als de diepzinnigheid, die de anderen je 
voorspiegelen. Maar wat bij de Principia zo bekoort, de naïeve, kinderlijk 
onbekommerde aanpak, ontbreekt in Russells latere werk. Het is, wat de 
Engelsman noemt: sophisticated. 
Maar ook weer niet altijd. De „History of Western Philosophy" is weer 
met een onbesnoeide pen geschreven door een studentikoze grijsaard, die 
soms, vooral in de hoofdstukken over Plato, wel doet denken aan de 
Droogstoppel uit „Max Havelaar", die de Loreley commenteert. 
Ik voeg er niet aan toe „met permissie gezegd", want ietwat „Droog-
stoppel-  doet de filosofie altijd deugd. In deze geestesgesteldheid heeft 
Russell Newtons voetstappen mogen drukken. De moderne filosofie, 
voorzover zij wiskundig is gekleurd, roeit met de riemen, die Russell 
heeft gesneden. De „Principia mathematica" van het menselijk denken, 
die hij samen met Whitehead schreef, zijn veel minder volmaakt dan die 
der natuur, die Newton ons naliet. Maar Newton is behalve baanbreker 
ook voltooier geweest, te weten van het werk van Galilei, Kepler, Descar-
tes, Pascal en Huygens, terwijl Russell toen hij begon, zijn eigen leer-
meester was, om de leermeester te worden van een nieuw geslacht en een 
nieuw slag filosofen. 

Rectificatie: 

In het maartnummer (9e jrg., no. 1) is op blz. 6 een regel uitgevallen; 
de onderste alinea moet luiden: 

Dit tekortschieten en falen wordt door de individuele mens ervaren als 
ontoereikendheid, als onvervuld-zijn. Voor de humanist heeft dit mense-
lijke tekort een zuiver natuurlijke grond, passend in het kader van de 
repeterende evolutie, zonder de noodzaak van enige hypothese over „zon-
deval-  en „erfzonde-. 
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