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1984: privacy tussen audiotoren, 
video en huiscomputer? 
J. W. Sentrop 

De Nederlandse vestiging van een grote Westduitse onderneming op het gebied 
van electronica en computerapparatuur in Den Haag omvat een alarmcentrale 
waarop allerlei beveiligingssystemen zijn aangesloten. Behalve systemen voor in-
braak- en brandalarm en voor het controleren van electrische installaties kent de 
centrale ook een experimenteel systeem voor de permanente bewaking van een 
zeventigtal zelfstandig wonende Haagse bejaarden. Via op verschillende plaat-
sen in huis aangebrachte spreek/luistereenheden kunnen bejaarden en alarm-
centrale met elkaar communiceren; verder dragen de bejaarden een speciaal 
polshorloge met ingebouwde infraroodzender waarmee zij alarm kunnen slaan. 
Het systeem kent twee standen: intensive care en privacy; in de eerste stand kan 
de centrale het doen en laten van de bejaarde in huis volgen, in de privacy-stand 
kan alleen de bejaarde de centrale oproepen. 

Dit voorbeeld van de 'electronic way of life' die ons in de jaren '80 te wachten staat lijkt 
een perfecte illustratie van de samenleving die George Orwell in zijn roman: 'Nineteen 
Eighty-Four' — geschreven in 1948 — al schilderde: de mens als object van permanente 
observatie van buitenaf. De mogelijkheid de waarnemingsapparatuur uit te schakelen is 
in zijn roman voorbehouden aan de partij-elite van Grote Broer, de anonieme macht-
hebber in Orwell's perfecte dictatuurstaat. 

Gemengde conclusie 
Wie aan de vooravond van het magische jaartal tracht na te gaan hoever onze Neder-
landse samenleving de weg naar Orwell's '1984' al heeft afgelegd, komt tot een gemeng-
de conclusie. Aan de ene kant vormt het beginsel van de individuele menselijke vrijheid, 
zij het in gebondenheid aan tal van geschreven en ongeschreven maatschappelijke nor-
men en waarden, een basisprincipe van onze democratische rechtsorde. De neerslag 
daarvan in de context van de huidige informatiemaatschappij is te vinden in enkele nieu-
we Grondwetsbepalingen welke een ieder het recht op eerbiediging van de persoonlijke 
levenssfeer waarborgen en de wetgever opdragen deze materie wettelijk te regelen. 
Ook al heeft het recht op privacy-bescherming aldus erkenning gevonden in onze rechts-
orde, toch zijn er aan de andere kant tal van ontwikkelingen te signaleren waardoor de 
uitwerking van het nieuwe grondrecht in specifieke wetgeving stagneert. Niet zelden 
wordt de roep om privacy-bescherming thans afgeschilderd als de vrucht van een achter-
haald welvaartsdenken uit de jaren '70, waaraan onder de huidige moeilijke econo- 
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mische omstandigheden minder behoefte zou bestaan (deregulering). Bovendien zou de 
privacy-bescherming in het kader van de fraudebestrijding en van het tegengaan van 
misbruik en oneigenlijk gebruik van sociale voorzieningen anders moeten worden be-
oordeeld. De parlementaire behandeling van het ontwerp van Wet op de persoons-
registraties, het resultaat van vele jaren studie in een zware staatscommissie, is nog niet 
verder gevorderd dan een zeer kritisch voorlopig verslag. 

Toenemend gebruik computers 
De technologische ontwikkeling gaat inmiddels in snel tempo voort en zal ons in de ko-
mende jaren confronteren met tal van nieuwe voorzieningen met vergaande maat-
schappelijke gevolgen, ook buiten de sfeer van de privacy. 
Via tweeweg kabeltelevisie, interactieve videotex-systemen (Viditel, Teletekst e.d.) en 
kleine huiscomputers zal het in de nabije toekomst mogelijk zijn aan het maatschappe-
lijk verkeer deel te nemen zonder daarvoor de eigen woning te verlaten. Het volgen van 
onderwijs, het deelnemen aan verkiezingen, het uitoefenen van een beroep, het doen 
van inkopen of het afwikkelen van bankzaken kan geheel langs electronische weg 
plaatsvinden. De informatievoorziening zal eveneens via dergelijke nieuwe media 
worden geleid, waardoor het dagelijkse nieuws, beursberichten of theaterprogramma's 
via computerbestanden en beeldschermen in plaats van via conventioneel drukwerk de 
geïnteresseerde lezer bereiken. 
De informatisering van de samenleving zal ook tot uiting komen in een toenemend 
gebruik van computers voor het voeren van persoonsregistraties en voor het uit-
voeren van controles op het doen en laten van de burger in de sfeer van belastingen en 
sociale zekerheid. Toegegeven, de roep om privacy-bescherming kan geen vrijbrief be-
tekenen voor fraude of belastingontduiking, maar het tempo waarin belastingdienst en 
uitkeringsinstanties werken aan de ontwikkeling van nieuwe persoonsnummersystemen 
geeft toch te denken. Van een fundamentele belangenafweging tussen voor- en nadelen 
van persoonsnummering op grote schaal is tot dusver nog geen sprake geweest. 
In het betalingsverkeer zal het gebruik van voor de computer leesbare pasjes en credit 
cards sterk toenemen. De integratie van postgiro en bankgiro in een Nationaal Beta-
lingscircuit versterkt deze ontwikkeling in de vorm van nieuwe faciliteiten als automa-
tische kassabetalingen en geldautomaten. In Europees verband wordt momenteel ge-
werkt aan een paspoort in de vorm van een computerkaart, die in een aantal landen ook 
als binnenlands identiteitsbewijs zal dienen. De traditionele Nederlandse afwijzing van 
een dergelijk document staat momenteel ter discussie; de wenselijkheid van een legiti-
matieplicht bij banktransacties is in studie. 
Het electronische spoor dat het gebruik van pasjes en credit cards achterlaat verschaft 
belangrijke informatie over de 'bewegingen' van de houder, zijn leefgewoonten, beste-
dingspatroon, reizen. 
Wie de hier geschetste technologische ontwikkeling wil keren is een dwaas, wie haar 
argeloos omhelst echter niet minder. De uitdaging van de informatiemaatschappij zit 
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behalve in het ontwikkelen van nuttige nieuwe vindingen, ook in het dienstbaar maken 
van de techniek aan een samenleving waarin individuele vrijheid en menselijke waardig-
heid een belangrijke plaats innemen. De ruimte voor de privacy tussen audiotoren, 
video en huiscomputer is al krap genoeg. 

SOCRATES JAARREDE 1983 
• 

In de reeks aktiviteiten ter verdieping van het humanisme heeft het 
bestuur van de Stichting Socrates besloten tot de instelling van een 
jaarlijks te organiseren lezing door een prominent persoon 

De éérste rede in deze reeks vindt plaats op dinsdag 13 december en heeft als 
thema "Humanisme en Wetenschap". 
De voordracht wordt gehouden door Prof. Dr. P. Thoenes, hoogleraar socio- 
logie aan de Rijksuniversiteit Utrecht. 
Deze eerste 'Socrates lezing' vindt plaats in de grote zaal van het Erasmus- 
huis, alwaar ook gelegenheid wordt geboden om ná de rede met de spreker in 
diskussie te gaan. 
Dinsdag 13 december, Oudkerkhof 11, Utrecht, aanvang 20 uur. 
Toegang vrij. 



Touwtre <en in -Wiciden-Amerika 

Jan Stoof 

In de internationale politiek neemt Midden-Amerika een bijzondere plaats in. 
Niet dat daar dagelijks de nadruk op gelegd wordt, maar uniek is de situatie wel. 
In de voortuin — of, zo men wil, de achtertuin — van een van de twee grote 
mogendheden van de aarde worden, althans volgens één van de twee grote mo-
gendheden, landen voortdurend bedreigd door overname door de andere 
mogendheid. 

In duidelijker bewoordingen: de Verenigde Staten menen dat de Sovjet-Unie, ter plaatse 
vertegenwoordigd door Cuba, druk doende is in diverse Midden-Amerikaanse landen 
de macht over te nemen, als dat al niet is gebeurd — zoals in het genoemde Cuba en in 
Nicaragua. 
Dat de Verenigde Staten, naar hun geschiedenis en staatsinrichting, niet tot de directe 
bondgenoten van de Sovjet-Unie kunnen worden gerekend is bekend en valt, vanuit de 
Amerikaanse gedachtengang, te billijken. Dat diezelfde Verenigde Staten zich echter 
bedreigd zouden kunnen voelen door de Sovjet Unie in een gebied dat al sinds jaar en 
dag niet alleen hun eigen tuin vormt maar dat ze sinds 1823, sinds de afkondiging van de 
Monroe-doctrine min of meer als hun protectoraat beschouwen. De Monroe-doctrine 
immers houdt in, dat de VS geen andere mogendheid dulden als beïnvloeder van de 
Latijns-Amerikaanse landen, laat staan van de Midden-Amerikaanse landen. 

Dubbelzinnigheid 

De leeftijd van de Monroe-doctrine brengt met zich mee, dat de huidige drukte die in 
Washington wordt gemaakt over de invloed van de Sovjet-Unie enigszins gerelativeerd 
kan worden. Eerdere invloeden waar de VS zich tegen verweerden waren bij voorbeeld 
het tsaristische Rusland, Frankrijk, en Spanje. 
De Amerikaanse bezorgdheid is dus niet van vandaag of gisteren, en geldt ook niet één 
bepaalde mogendheid, dat moge duidelijk zijn. Wat nieuw is, is de manier waarop de 
VS hun houding tegenover Latijns-Amerika hebben laten uitgroeien tot een obsessie, 
die op diverse punten de paden der redelijkheid heeft verlaten en veel tegenstrijdigheden 
bevat. 
Zo valt op dit moment waar te nemen dat de VS sinds de Tweede Wereldoorlog diverse 
malen in strijd met het internationaal recht militairen heeft ingezet in andere landen in 
Latijns-Amerika, laatstelijk nog op het piepkleine Grenada. Geheime activiteiten laten 
we dan nog buiten beschouwing. 
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Evenzeer valt te zien hoe vanuit Washington regeringen worden gesteund die minstens 
zo ver af staan van de door de VS zo hoog geachte democratie als, laten we zeggen, de 
Sovjet-Unie. Als treurigste voorbeelden daarvan kunnen gelden Haïti en El Salvador en 
het somozistische Nicaragua. We noemen deze voorbeelden als de meest schrijnende, 
ieder kan voor zich nagaan hoe de situatie is in andere Midden- en Zuid-Amerikaanse 
landen en Caraïbische staten. 
Kortom, een zekere dubbelzinnigheid kan de VS niet ontzegd worden. Dat valt des te 
meer op, waar de VS tegenover de landen van Latijns-Amerika altijd een goedwillende 
houding hebben aangenomen. Monroe, president van 1817 tot 1825, sprak van de 
'zuidelijke broeders'. Roosevelt, ruim honderd jaar later president, sprak van 'goed 
nabuurschap'. Altijd is er prake van goedwillendheid, van beste bedoelingen, van even-
wichtigheid in de wederzijdse verhouding. 
Altijd is daar sprake van — maar de praktijk leert anders, zoals we nu nog dagelijks 
kunnen waarnemen. In de praktijk is Latijns-Amerika en Midden-Amerika door de VS 
altijd beschouwd als een gebied waar voedsel en grondstoffen tegen lage prijzen konden 
en kunnen worden afgehaald. De economische verhouding tussen de VS en hun 
zuiderburen is zeer onevenwichtig. 
Daarnaast, het is Gorden Connel-Smith die daar in zijn The United Sates & Latin 
America (Heinemann, London 1974) op wijst, wordt de verhouding tussen de VS en hun 
zuiderburen grotendeels bepaald vanuit de sinds de zestiende eeuw gegroeide tegen-
stellingen tussen Engeland en de Iberische landen. De kolonisten hebben hun gedachten 
daarover meegenomen naar de Nieuwe Wereld en ze doen opgaan in de geesteswereld 
van de VS. Connel-Smith concludeert waarschijnlijk niet ten onrechte dat dit ge-
dachtengoed, samen met de houding van de blanke Amerikanen tegenover niet-
blanken, nog immer een belangrijke invloed uitoefent op de houding van de VS tegen-
over de Latijns-Amerikaanse landen. 
Een bijkomende factor in de houding van de VS tegenover de Latijns-Amerikaanse 
landen is waarschijnlijk nog de godsdienst. We moeten niet vergeten dat nog in 1960 een 
Amerikaanse presidentskandidaat in het nadeel werd geacht omdat hij rooms-katholiek 
was, John F. Kennedy was de eerste rooms-katholieke president van de VS. De Latijns-
Amerikaanse landen zijn, door hun koloniale voorgeschiedenis, overwegend rooms-
katholiek. 
Voegen we dit alles samen, dan begint duidelijk te worden dat de houding van de VS 
tegenover Latijns-Amerika, tegenover Midden-Amerika, niet enkel en alleen wordt be-
paald door de uitgesproken vrees voor communistische invloed. Er is sprake van hou-
dingen en opvattingen die tot eeuwen her terug te voeren zijn. 

Weloverwogen beleid afwezig 
Vanuit de houding die in de VS over Latijns-Amerika bestaat, valt te begrijpen dat daar 
weinig goeds wordt verwacht van deze landen. Wanneer dan, zoals momenteel vooral in 
Midden-Amerika het geval is, zich bewegingen voordoen die de bestaande en door de 
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VS aanvaarde verhoudingen ook maar enigszins bedreigen, kan de reactie nauwelijks 
minder dan furieus zijn. Dit te meer nu een deel van de bewegingen van politiek linkse 
signatuur is, of op zijn minst sociaal-democratische trekken vertoont. Met de huidige 
niet alleen retorische verscherping van de koude oorlog leidt dit tot een situatie die even 
veilig is als de combinatie van een emmer benzine en een brandende open haard. 
Van overwogen, door politieke overwegingen geleid beleid is aan de kant van de VS 
nauwelijks sprake, wel van het voortdurend ventileren van bepaalde overtuigingen wier 
band met de werkelijkheid fragiel mag worden genoemd. Maar de Amerikaanse op-
vattingen over democratie en welvaart voor iedereen in Latijns-Amerika worden ge-
logenstraft door de Amerikaanse daden ter zake. Hetzelfde geldt voor de Amerikaanse 
mening over het zelfbeschikkingsrecht van volken en de onschendbaarheid van grenzen. 
De mening bestaat, maar wordt niet of nauwelijks nageleefd. Het gaat hier om discre-
panties die alleen heel machtigen zich kunnen veroorloven. 

Communistische invloed 
Gevangen nu in een web van opvattingen over en percepties van de Midden-Ameri-
kaanse werkelijkheid meent de huidige Amerikaanse regering (overigens slechts 
openlijker maar weinig anders dan vorige) dat Midden-Amerika bloot staat aan 
communistische invloed. Dat er sprake is van heel andere politieke bewegingen wordt 
blijkbaar niet waargenomen. 
Nemen we de gevechtshandelingen in El Salvador, het presandinistische Nicaragua en 
Guatemala als voorbeeld. In deze landen is of was sprake van burgeroorlogen, waarin 
de moedigsten en meer idealistischen onder de bevolking wapens ter hand genomen 
hebben om een eind te maken aan dictaturen van de meest wrede soort. En zonder enige 
twijfel hebben ze daarbij steun ontvangen vanuit communistische landen. Een deel van 
hen zal dat op prijs hebben gesteld, een ander deel zal die hulp hebben geaccepteerd om-
dat ze elders niet te krijgen was. (Men herinnere zich het lot van de Kongolese leider 
Loemoemba, door het westen in de steek gelaten omdat hij te links zou zijn, daarna 
gedwongen in Moskou aan te kloppen en daarna tot tevredenheid van het westen 
afgezet en vermoord — omdat hij een communist was. Premier Robert Moegabe van 
Zimbabwe, die gelukkig nog leeft, heeft een en andermaal verteld hoe vaak hij in het 
westen voor gesloten deuren is gekomen wanneer hij kwam om hulp bij de opbouw van 
zijn land. In de VS geldt hij nog immer als fel marxist, terwijl hij eerder fel nationalist 
is). 

In Midden-Amerika heeft zich nu het patroon ontwikkeld waarin de machthebbers zich 
nagenoeg zonder meer kunnen verlaten op de VS, terwijl de groeperingen die verande-
ringen wensen, in de sociale en economische omstandigheden, in de staatsinrichting, 
gedwongen zijn hun heil elders te zoeken. Een man als Guillermo Ungo, Salvadoraans 
oppositioneel politicus en oud-vice-president zou in Nederland zonder moeite links 
worden ingehaald door een groot deel van het CDA. In Washington wordt hij niet eens 
aangehoord wanneer hij wil duidelijk maken waarom zijn land verscheurd wordt door 
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een burgeroorlog. Dus komt Ungo terecht bij een organisatie als de Socialistische Inter-
nationale — hetgeen in Washington niet als een aanbeveling geldt. 
Komt al wat om verandering vraagt in Midden-Amerika zo bijna als vanzelf te werken 
met hulp uit niet-westerse landen, de zittende heersers kunnen zonder mankeren reke-
nen op hulp van de VS. De even genoemde Guillermo Ungo beschrijft in Foreign Policy 
(herfst 1983, nr. 52) dat de VS jaarlijks tienduizend dollar uitgeven per Salvadoraanse 
soldaat, terwijl de Salvadoraanse regering zelf negen dollar 's jaar per hoofd van de be-
volking uitgeeft aan gezondheidszorg en vierentwintig dollar voor onderwijs. 
Tienduizend dollar per soldaat per jaar, niet meegerekend nog de bedragen die het 
Salvadoraanse bewind zelf uitgeeft aan zijn krijgsmacht — het zijn al bij al enorme 
bedragen. Wat de tegenpartij ook ontvangt, van welk land ook, het kan er nooit tegen 
op wegen — en het hoeft ook niet. De guerrilero's behoeven geen tanks, geen vlieg-
tuigen, geen zware artillerie, geen moderne communicatiemiddelen, een dergelijke 
oorlog voeren ze niet. Dat blijkt ook nu het Salvadoraanse bewind, met behulp van de 
VS, de militairen van de DRF-FMNL heeft afgesneden van buitenlandse steun; enige 
verzwakking blijkt niet. De steun is dus blijkbaar geen hoofdwaarde voor het slagen van 
het verzet — waarmee een van de belangrijkste argumenten van de VS, namelijk dat er 
zonder steun van buitenaf geen burgeroorlogen zouden zijn, is ondermijnd. 

Invloed van de Kerk 
Dat het niet het communisme is dat aan het hek van Amerika's achtertuin rammelt 
blijkt misschien het duidelijkst uit de opstelling van een sociale en politieke factor die 
hierboven al terloops is genoemd, de kerk en dan, voor wat betreft de meeste Midden-
Amerikaanse landen, de Rooms-Katholieke kerk. In steeds sterkere mate is er sprake 
van, dat de kerk zich opstelt aan de kant van de armsten en zich uitspreekt voor de 
democratie als staatsvorm. Dit is voor de kerk in Latijns-Amerika een tamelijk nieuwe 
ontwikkeling, zo lang is het immers nog niet geleden dat er een verbod lag op het 
priesterschap van oorspronkelijke bewoners, indianen. En nog immer zijn in Latijns-
Amerika veel buitenlandse priesters en normen werkzaam. 
Maar hoe dit ook zij, de houding van een groot deel van de geestelijkheid in Latijns-
Amerika heeft zich gewijzigd of is zich aan het wijzigen. In diverse landen is sprake van 
basisgroepen of volkskerken die zich sterk maken voor lotsverbetering van de armsten, 
veelal geïnspireerd door het tweede Vaticaans concilie (1962-1965), dat de katholieken 
opriep om oog te hebben voor sociale problemen. Het meest spectaculaire symptoom 
van deze wijziging in de houding van de geestelijkheid is misschien wel de aanwezigheid 
van vijf priesters in de Nicaraguaanse regering. (Hetgeen overigens de huidige paus een 
doorn in het oog is, zoals hij de Nicaraguaanse bisschoppen in 1982 heeft laten weten). 
Tussen de uitersten van een eenvoudige, sociaal bewogen dorpspriester in El Salvador of 
Honduras en een priester-minister in Nicaragua zijn vele gradaties waar te nemen die 
stuk voor stuk leiden tot de conclusie dat de al dan niet gewapende politiek-sociale 
bewegingen in Midden-Amerika niet alleen staan in hun visie op de Midden-Ameri- 
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kaanse dictaturen. Wat niet zonder belang is, is het gegeven dat deze politieke actieve 
geestelijken, met hun greep op het onderwijs, op boerenorganisaties, op vakbonden, als 
zodanig weer een barrière vormen voor invloeden van een meer wereldse, om niet te 
zeggen communistische signatuur. Wie geneigd is om het doen en laten van vooral de 
rooms-katholieke kerk met enig wantrouwen te bezien zou nu kunnen opmerken dat 
althans een deel van de kerk in Midden-Amerika de bordjes op tijd verhangen heeft. 
Het is waarschijnlijk een te cynische constatering, te cynisch waar het gaat om het deel-
nemen aan een beweging die de werkelijk allerannsten en meest machtelozen wil helpen 
zich toegang te verschaffen tot een enigszins welvarende economie en tot het lands-
bestuur. 
Saillant detail bij dit alles is nog, dat juist in de VS het ook de Rooms-Katholieke kerk is 
die zich opwerpt als critica van de situatie in Midden-Amerika. Eind 1981 spraken de 
Amerikaanse bisschoppen zich uit tegen president Reagans beleid jegens Midden-
Amerika, een uitspraak die ze kracht bijzetten door onder hun gelovigen acties op touw 
te zetten met als doel, in Washington ogen te openen voor de werkelijke problemen in 
Midden-Amerika. 
Al met al moge duidelijk zijn, dat zich in Midden-Amerika meer dingen voordoen dan 
een communistische dreiging alleen, die misschien wel het minst van al is. Van eenvoud 
is in de opbouw van de problematiek geen sprake, wat in Washington blijkbaar een 
reden is, om het tot nader order maar te blijven houden op de gemakkelijkste omschrij-
ving — met alle gevolgen van dien voor de bewoners van de betrokken landen. Een 
nadere beschouwing van de problematiek, een betere definitie van de betrokken partijen 
en enige aanpassing van aloude opvattingen lijken voor de huidige Amerikaanse rege-
ring niet ongewenst. 



Humanisme van de andere mens 

Joachim Duyndam 

Is de autonome mens, zoals deze in humanistische levensbeschouwingen naar 
voren komt, ook een rechtvaardige mens? Als we onder autonomie willen ver-
staan dat de mens zijn of haar leven naar eigen inzicht vorm geeft en volgens 
eigen normen inricht, sterker nog; dat iedere mens het recht heeft dit te doen, dat 
iedere mens een zelfbeschikkingsrecht heeft — hoe kan deze autonome mens 
weten of zijn of haar doen en laten rechtvaardig is? 
Ziedaar de vragen die de gedachtengang van dit artikel zullen beheersen. Het 
zijn vragen die mij van uitermate groot belang lijken te zijn voor humanisten, in 
wier levensovertuiging autonomie en zelfbeschikkingsrecht zulke centrale issues 
zijn. 

Dit artikel wil proberen in een humanistische visie aan te geven hoe de autonome mens 
een rechtvaardige mens kan zijn. Daartoe zal ik de gepostuleerde autonomie relativeren, 
waarbij men dat 'relativeren' letterlijk moet opvatten. Ik wil dat doen door eerst iets van 
het humanistisch mensbeeld te bespreken, zoals dat bijvoorbeeld te vinden is in Van 
Praags Grondslagen van humanisme' en in de Uitgangspunten en doeleinden van het 
Humanistisch Verbond' (de punten 1 t/m 4 van dit artikel); dan probeer ik te laten zien 
waar het autonome mensbeeld in ethisch opzicht problematisch is (punt 5), om 
vervolgens het ethische te laten zien in een relatie die fundamenteel is voor mens-zijn 
(punt 6). Het ethische perspectief van deze gedachtengang is geïnspireerd door de filo-
soof Emmanuel Levinas, aan wie de titel van dit artikel is ontleend.3  Vooraf wil ik 
graag benadrukken dat relativeren niet hetzelfde is als verwerpen — ik erken uiteraard 
ten volle de historische betekenis die het beginsel van autonomie heeft voor het mondig 
worden van de mens en voor specifieke emancipatiebewegingen. 

1. Ethiek en autonomie 
De vraag of en hoe autonomie rechtvaardig kan zijn is een vraag van de ethiek. Nu 
spelen ethische vragen in het algemeen een grote rol in humanistische levensovertui-
gingen. Ze doen zich voor in het leven van iedere mens, zowel in het persoonlijk leven 
als in het functioneren als lid van de samenleving — op beide terreinen doen zich vragen 
voor van goed en verkeerd of goed en slecht, problemen van wat ethisch aanvaardbaar 
is en wat niet meer; kortom vragen van beoordeling. Ethiek heeft mijns inziens niet 
alleen betrekking op strikt 'morele' problemen als liegen, stelen en kwesties van leven en 
dood, maar bestrijkt het hele menselijke leven, dus ook economische en politiek-maat- 
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schappelijke problemen en zaken als creativiteit, vriendschap, sexualiteit. 
In mijn opvatting betreft ethiek alle aspecten van het menselijk leven voor zover daar 
kwesties van waardering, van beoordeling een rol spelen. Hiermee wil geen volledige be- 
schrijving gegeven zijn van wat ethiek is — ik ga dan ook voorbij aan onderscheidingen 
als tussen deugdethiek en handelingsethiek of tussen normethiek en doelethiek — hier 
doel ik op iets fundamentelers, namelijk op de mogelijkheid van ethiek: ethiek is 
mogelijk waar een beoordeling van de werkelijkheid mogelijk is. 
Dit element van beoordelen vinden we ook terug in de beginselverklaring van het Huma-
nistisch Verbond: "Het humanisme is de levensovertuiging die probeert leven en wereld 
te begrijpen uitsluitend met menselijke vermogens. Het acht wezenlijk voor de mens zijn 
vermogen tot onderscheidend oordelen, waarvoor niets of niemand buiten hem verant-
woordelijk kan worden gesteld"'. Precies in dit vermogen tot oordelen ligt een aankno- 
pingspunt als we ons afvragen waar humanistisch gezien het ethische van de mens 
gelegen is. 
Essentieel voor de ethische mens lijkt mij: te kunnen oordelen en geoordeeld te kunnen 
worden. Dus niet alleen oordelen, maar ook geoordeeld worden — de mens blijft bij de 
beoordeling van de werkelijkheid immers zelf niet buiten schot, de mens betrekt zichzelf 
ook in de beoordeling. De humanistische mens is niet alleen kritisch maar ook zelf-
kritisch. De beginselverklaring zegt verder dat de mens voor dit oordeel zelf verantwoor-
delijk is, dit niet kan overlaten aan een anonieme instantie, welke dan ook, of aan 
ideologieën en normen buiten of boven de mens. Zo weerspiegelt zich in de beginsel-
verklaring de autonomie, zoals in de eerste regels van dit artikel omschreven. De mens is 
zelf uitgangspunt èn maatstaf (norm) voor de ethische beoordeling van de werke-
lijkheid. 
Dat een humanistische levensovertuiging uitgaat van autonomie, komt naar mijn gevoel 
het sterkst tot uitdrukking in de mogelijkheid tot zingeving aan het bestaan en de reken- 
schap die de mens van zijn of haar bestaan aflegt. Op beide, zingeving en rekenschap, 
ga ik hieronder in. 

2. Mensbeeld 
Maar eerst doet zich de vraag voor wie nu eigenlijk die mens is over wie we het hier 
steeds hebben. Ben ik dat, bent U dat, zijn wij het allemaal? Het antwoord is dat het 
niet over iemand in het bijzonder gaat, maar over alle mensen, juist als mensen. Het 
gaat over mens-zijn, zoals dat in een humanistische levensvisie wordt opgevat. Het gaat 
over een humanistisch mensbeeld. 
Onder mensbeeld versta ik een onderliggende, meestal impliciete maar soms bewuste 
opvatting van wat mensen zijn, waar we in het dagelijks leven in onze omgang met 
onszelf en met elkaar van uit gaan — het is geen beschrijving of plaatje van een em-
pirisch waarneembare realiteit, het is een idee van waaruit je leeft en die het kader vormt 
van doen en laten en zodoende alle dimensies van het bestaan doordringt. Als kader of 
uitgangspunt heeft het mensbeeld grote invloed op de manier waarop mensen met elkaar 
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en de wereld omgaan en zodoende maakt het nogal wat uit of iemand de mens ziet als 
een schepsel Gods of als, bijvoorbeeld, een volgens zekere biologische processen wer-
kende machine of als een zelfbepalend wezen. 
Een humanistisch mensbeeld kan men op vele verschillende manieren schetsen — we 
kunnen dan ook niet van het humanistisch mensbeeld spreken. Van Praag, bijvoorbeeld, 
komt tot bouwstenen van een humanistisch mensbeeld als hij zich afvraagt welke ver-
onderstellingen, postulaten genoemd, aanwezig zijn in denken en handelen wanneer 
men zich op humanistische wijze in de wereld weet: natuurlijkheid, verbondenheid, 
gelijkheid, vrijheid en redelijkheid. 5  Deze postulaten zeggen niet hoe de mens feitelijk is 
— in feite zijn mensen immers vaak onredelijk en van een gelijkheid (opgevat als gelijk-
waardigheid) komt in feite maar heel weinig terecht. Maar we gaan in ons leven wel uit 

van de redelijke mens, de gelijke mens etc.; sterker nog: we streven deze als waarden na. 
Zo heeft een mensbeeld dus een essentiëel en een normatief karakter: het zegt iets over 
hoe de mens wezenlijk is en hoe deze zou moeten zijn. 

3. Oordeel 
Terug naar de beginselverklaring. Dat de mens wezenlijk behelpt is met een vermogen 
tot oordelen, betekent dat de mens niet zomaar een stukje werkelijkheid is dat volledig 
bepaald wordt door omliggende stukjes — anders gezegd: een mens is niet enkel een 
knooppunt van invloeden en relaties, maar een mens is ook een beginpunt, een 
centrum.' Men kan het ook meer filosofisch formuleren: de mens valt niet met de wer-
kelijkheid samen, maar heeft er een verhouding toe, een verhouding tot de werkelijk-
heid van zichzelf, van anderen, van de gemeenschap als geheel, van de wereld. 
Dit hebben van een verhouding tot de werkelijkheid impliceert enerzijds de mogelijk-
heid tot zingeving, anderzijds de mogelijkheid om rekenschap af te leggen van wat zich 
met en door de mens voordoet.' Deze beide aspecten van mens-zijn, zingeving en reken-
schap afleggen, liggen derhalve besloten in het vermogen tot onderscheidend oordelen, 
waar de beginselverklaring over spreekt, en zijn wezenlijk voor een humanistisch mens-
beeld. 

4. Zingeving 
Hierboven is al aangestipt dat de menselijke autonomie zich concreet voordoet als 
zingeving aan het bestaan. Onder zingeving versta ik de menselijke mogelijkheid om het 
bestaan vorm te geven door samenhang aan te brengen in levenservaringen in doen en 
laten. 8  Daarmee is zingeving niet iets dat zich alleen in het hoofd of in het gevoelsleven 
afspeelt — in het doen en laten van de mens in de wereld drukt zijn of haar zingeving 
zich daadwerkelijk uit. Deze omschrijving van zingeving wordt duidelijker wanneer we 
in plaats van over de mens in het algemeen concreet over ik spreken. Wat voor de mens 
in het algemeen geldt, moet immers ook voor mij als mens gelden. 
Zo bezien is zingeving mijn mogelijkheid om samenhang aan te brengen in mijn levens-
ervaringen en in mijn doen en laten. Door de zingeving ben ik het centrum van mijn 
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ervaringen en van mijn handelen. Eigenlijk is hiermee niet iets heel opmerkelijks gezegd: 
immers niets verschijnt, noch wordt begrepen, beleefd of meegemaakt, tenzij door mij 
die dit alles ervaar, begrijp, beleef, meemaak, doe. De dingen die zich aan mij en door 
mij voordoen, ontlenen hun betekenis aan mij. 
Dat betekent niet dat er geen betekenissen buiten mij om zouden zijn, bijvoorbeeld 
historisch gegroeide of cultureel bepaalde waarden — maar deze krijgen betekenis door-
dat ik ze in mijn leven integreer. Het betekent ook niet dat de zingeving een kwestie van 
volkomen willekeur is, dat ik elke zin zou kunnen geven die ik wil — mijn zingeving 
vindt immers altijd plaats in een zekere culturele en historisch bepaalde contekst. 
Tenslotte is mijn zingeving geen geïsoleerde daad — ik ben niet alléén op de wereld en 
mijn zingeving vindt dan ook altijd plaats in een zekere sociale contekst. Op dit sociale 
aspect van de zingeving kom ik zodadelijk uitvoerig terug. Samenvattend ben ik het 
altijd die alle bepalende en beperkende factoren en conteksten door mijn zingeving in 
mijn bestaan integreer.' 
Zo kun je zeggen dat in de zingeving het postulaat van de vrijheid is verondersteld. 
Vrijheid is precies mijn mogelijkheid om altijd een houding aan te nemen tegenover de 
werkelijkheid, aan de werkelijkheid vorm te geven, hoe overweldigend, overheersend, 
bepalend of beperkend deze ook is.10  In deze altijd aanwezige mogelijkheid bestaat 
precies mijn autonomie. Mijn autonomie is trouwens onontkoombaar — ook als ik niet 
bewust zin geef en om zo te zeggen blind voor me uit leef volgens gangbare patronen, 
dan geef ik mijn doen en laten een zin die bijvoorbeeld aan mode of gewoonte gebonden 
is!' Ik ben hoe dan ook verantwoordelijk voor mijn zingeving. En met de verant-
woordelijkheid zijn we bij het tweede aspect waarin de menselijke autonomie zich 
concreet uitdrukt: het rekenschap kunnen afleggen. Ook hier kom ik straks op terug. 

5. De ethische vraag 
Nu eerst het sociale aspect. Mijn zingeving doet zich altijd voor in een bepaalde verhou-
ding tot de zingeving van anderen. Maar welke is die verhouding? Dat ik zingever ben 
betekent dat ik zin geef aan alles wat er voor en door mij gebeurt. Maar van die gebeur-
tenissen-voor-en-door-mij maken ook altijd anderen deel uit — andere mensen die, net 
als ik, centra van zingeving zijn. Hoe kunnen wij allemaal tegelijk zin geven aan ons 
bestaan, allemaal centrum zijn, als wij in elkaars bestaan betrokken zijn? Of in termen 
van vrijheid geformuleerd: hoe kunnen wij allemaal tegelijk vrij zijn, en vooral: blijven? 
Hiermee zijn we terug bij de hoofdvraag van deze studie, namelijk de vraag hoe de auto-
nomie rechtvaardig kan zijn. In het perspectief van de hoofdvraag komt de vraag naar 
de verhouding van mijn zingeving tot die van anderen neer op de vraag hoe mijn zinge-
ving rechtvaardig kan zijn; dat wil zeggen: welke garantie is er dat mijn zingeving en 
vrijheid niet ten koste gaan van de zingeving en vrijheid van anderen? Het perspectief 
van de hoofdvraag van deze gedachtengang is ethisch en de ethische mens is omschreven 
als de mens die in staat is te oordelen en geoordeeld te worden. Daarom kunnen we de 
vraag hoe de autonomie rechtvaardig kan zijn ook zo stellen: wie of wat oordeelt over 
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de rechtvaardigheid van mijn zingeving, of anders gezegd: wie of wat rechtvaardigt mijn 
zingeving? 
Op deze vraag zijn verschillende antwoorden denkbaar. Ik wil er hier drie bespreken —
in het eerste is de gezochte instantie (wie of wat) van rechtvaardiging de samenleving; in 
het tweede ligt de rechtvaardiging bij de individuele mens; in het derde tenslotte wordt 
binnen het humanistische mensbeeld naar een dieper fundament gegraven, om uit de 
impasse te geraken waartoe de eerste twee antwoorden leiden. 

(a) Mijn autonomie is niet alleen in fysiek opzicht en in cultureel-historisch opzicht niet 
onbeperkt, maar ook in sociaal opzicht. Het feit dat ik niet alleen op de wereld ben, 
roept de noodzaak op van een evenwicht tussen de verschillende centra van zingeving. 
Bovendien: het menselijk bestaan als essentiëel zingevend wordt niet alleen begrepen 
met het postulaat van de vrijheid, maar ook met de postulaten verbondenheid en gelijk-
heid.''- Hoe krijgen deze postulaten vorm in het gezochte evenwicht tussen de ver-
schillende zingevingen? Een oud antwoord op de vraag naar zo'n evenwicht, een ant-
woord met een lange traditie, is het zogenaamd 'sociaal contract'.I3  
Dit antwoord gaat uit van een denkbeeldige natuurtoestand, een oertoestand waarin 
iedere mens vrij zou zijn in z'n doen en laten, behoeftebevrediging, bezit vergaren etc. 
Deze oertoestand van volkomen vrije mensen zal onvermijdelijk leiden tot chaos, tot 
een toestand van oorlog van allen tegen allen. Daarom moet er een regeling komen 
waarin mijn vrijheid (om naar eigen goeddunken te handelen) wordt begrensd door de 
vrijheid van anderen (om naar eigen goeddunken te handelen). Deze regeling wordt het 
sociaal contract genoemd. Het is dus een denkbeeldige afspraak om vanuit een al even 
denkbeeldige oertoestand tot een evenwicht tussen de verschillende vrijheden te komen. 
Deze regeling, het sociaal contract, kan men zien als het fundament waarop de samen-
leving (de staat) is gebaseerd.' De staat is in deze opvatting een door mensen boven zich 
geplaatste instantie, die toezicht houdt op de naleving van de regels. Kern van het 
sociaal contract is, dat mensen vrijwillig voor de inperking van hun vrijheid hebben 
gekozen, en wel op grond van eigenbelang: van mijn vrijheid zou niets terecht komen als 
ik voortdurend het risico loop in mijn vrijheid gedwarsboomd te worden, of zelfs (denk 
aan de oertoestand) gedood te worden, dus kies ik voor de iets mindere vrijheid van de 
regels om mijn vrijheid te behouden. 
Ten aanzien van de zingeving zal men niet direct aan doodslag denken, maar duidelijk 
zal zijn dat van mijn zingeving niets terecht komt wanneer deze voortdurend doorkruist 
kan worden door die van anderen. Dus ook hier doet zich de noodzaak voor van een 
objectieve instantie, die het evenwicht regelt tussen de verschillende subjectieve zinge-
vingen en er de rechtvaardigheid van beoordeelt. 
Want ten aanzien van onze ethische vraag betekent een antwoord in de trant van het 
sociaal contract dus: de natuurlijke vrijheid uit de oertoestand wordt, juist terwille van 
het behoud van de vrijheid, opgegeven en wat daarvoor in de plaats komt is een verleen-
de vrijheid, een beperkte vrijheid die door de instantie, die door de mensen boven zich 
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geplaatst is, verleend wordt. En die daarom ook gerechtvaardigd is — want verleend 
door een objectieve instantie, die toeziet op ieders recht en het evenwicht tussen ieders 
rechten. 
Toch moeten we constateren dat een dergelijke oplossing, waar de rechtvaardiging van 
de vrijheid en van de zingeving gelegen is in een buiten of boven de mensen geplaatste 
'objectieve' instantie — dat zo'n oplossing vanuit humanistisch oogpunt weinig bevre-
digend is. Weliswaar zijn met een oplossing in de samenleving de postulaten verbon-
denheid en gelijkheid verdisconteerd en weliswaar is het zo dat wij allemaal samen de 
samenleving uitmaken, maar als instantie, als instantie van beoordeling van rechtvaar-
digheid, is ze toch een boven de mensen geplaatst iets. En humanisten dulden nu een-
maal niet graag regelingen en instituties boven zich die hen beoordelen. En tegen instan-
ties die zich als 'objectief' voordoen koesteren we haast een natuurlijke argwaan. 

Verantwoordelijkheid 
(b) Komen we dichter in de buurt van een humanistische oplossing van ons probleem, 
namelijk van de vraag naar de rechtvaardiging van de zingeving, de garantie dat mijn 
zingeving niet ten koste van die van anderen gaat, wanneer we deze garantie niet zoeken 
in een bovenmenselijke instantie maar in de mens zelf, dat wil zeggen in iedere mens 
zelf? 
Dat zou betekenen dat zowel de zingeving als de rechtvaardiging ervan om zo te zeggen 
bij iedere mens zelf ligt. Hoe? Precies door de verantwoordelijkheid. De mens is immers 
niet alleen vrij maar ook verantwoordelijk. Is boven niet gezegd dat autonomie behalve 
door zingeving ook door het afleggen van rekenschap wordt gekarakteriseerd? Juist 
mijn verantwoordelijkheid als mens zou een garantie kunnen zijn dat mijn zingeving en 
vrijheid niet ten koste gaan van die van anderen. Is trouwens in het evenwicht van het 
sociaal contract de verantwoordelijkheid eigenlijk niet al verondersteld? De bereidheid om 
mijn 'natuurlijke' vrijheid op te geven ten behoeve van een rechtvaardig evenwicht 
waarin wij allemaal vrij kunnen zijn, zij het in een verleende vrijheid — waar anders zou 
deze bereidheid op kunnen berusten dan op mijn verantwoordelijkheid? Juist in de ver-
antwoordelijkheid zijn de postulaten verbondenheid en gelijkheid verondersteld.' 
Toch meen ik dat er geen voldoende antwoord is gegeven op de vraag naar de recht-
vaardiging van mijn autonome zingeving door op mijn verantwoordelijkheid te wijzen. 
Verantwoordelijkheid hangt in een humanistisch mensbeeld niet alleen samen met de 
postulaten verbondenheid en gelijkheid, maar vooral ook met het postulaat van de rede-
lijkheid. Met 'redelijk' wordt bedoeld de mogelijkheid en de bereidheid om rekenschap 
af te leggen van denken, doen en laten.' Maar waar komt deze bereidheid op haar 
beurt vandaan? Redelijkheid betekent dat de mens op z'n doen en laten aanspreekbaar 
is, maar aanspreekbaar door wie? 
Dit is werkelijk een fundamenteel probleem. Als dat wat we hier abstract hebben ge-
noemd: de instantie van rechtvaardiging van de zingeving en de vrijheid, als deze in-
stantie om zo te zeggen de mens zelf is, gelegen is in de verantwoordelijkheid, dan be- 
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tekent dat, dat mèt de zingeving de rechtvaardiging ervan gegeven is; de zingeving zou 
haar eigen rechtvaardiging zijn. Ik hoop niet dat de wat abstracte formulering van deze 
conclusie de lezer het uitzicht beneemt op de ontzettende consequenties ervan. Wanneer 
ik er bijvoorbeeld de voorkeur aan zou geven om mijn bestaan zin te geven met geweld 
ten aanzien van anderen, dan zou dit geweld z'n eigen rechtvaardiging zijn. Bovendien: 
wanneer ik zelf de instantie van rechtvaardiging van mijn zingeving zou zijn (hetgeen 
'autonomie' als zichzelf — autos — de wet stellend — nomos — letterlijk betekent), is 
er dan voor wat betreft het rekenschap afleggen nog wel verschil te maken tussen echte 
verantwoording en een oneigenlijke, door eigenbelang ingegeven verontschuldiging, 
oftewel een smoesje? De zelfkritiek, waarvan in het begin van deze gedachtengang 
sprake was, zou een farce zijn. 
Verantwoordelijkheid wordt dikwijls in één adem genoemd met vrijheid, mijns inziens 
meestal in de verkeerde volgorde: de mens zou in de eerste plaats vrij zijn en op grond 
daarvan verantwoordelijk, namelijk in de mate waarin die vrijheid verwerkelijkt 
wordt. I7  Maar hoe kan een echte verantwoordelijkheid afhankelijk zijn van een vrijheid 
die zeker is van haas recht, die zich rechtvaardigt zonder een beroep op iets anders (want 
gepostuleerd is) en die, evenals Narcissus, in zichzelf behagen schept?18  
Stel de extreme consequenties hiervan eens voor: ik als zingever in het centrum van mijn 
wereld waarin alles z'n zin aan mij ontleent, waar ik als een spin midden in mijn web 
alles met de draden van mijn zingeving verbind. Waarom zou ik rekenschap afleggen 
tegenover anderen die, voor zover ze mij aangaan, eveneens deel uitmaken van mijn 
wereld en dus hun betekenis aan mij ontlenen? Zingeving en rekenschap draaien in een 
cirkel rond. Hoe komen we hier uit? 

6. Ik en de ander 
(c) Men zal mij tegenwerpen dat deze voorbereiding niet klopt omdat andere mensen 
hun betekenis nooit helemaal aan mij ontlenen. Ik sluit me bij deze kritiek onmiddellijk 
aan en stel voor haar door te voeren tot op het niveau van het mensbeeld van de auto-
nome zingevende mens. In dit hoofdstuk wil ik proberen te laten zien dat we, om zowel 
uit de impasse van de zichzelf rechtvaardigende autonomie te geraken als uit de impasse 
van de rechtvaardiging door een anonieme bovenmenselijke instantie, we in plaats van 
over de mens te spreken, over en vanuit een situatie moeten spreken die fundamenteel is 
voor mens-zijn, die de basis is van mens-zijn, en waarvan mens-zijn een afgeleide is. 
Spreken over de mens is al een tweede stap. Ze veronderstelt dat ik als denker of waar-
nemer om zo te zeggen buiten de werkelijkheid (inclusief mijzelf) ga staan en zie: alle-
maal mensen. In de eerste plaats is de denker/waarnemer een ik — iedereen is trouwens 
in de eerste plaats een ik. Wij ervaren ons niet in de eerste plaats als mens, maar als ik. 
Het ik-zijn is in al ons denken en doen geïmpliceerd. Ik ben in de eerste plaats ik, in de 
tweede plaats mens. 'De mensen', dat zijn voor mij in de eerste plaats anderen. Ik en de 
ander zijn op dit fundamentele niveau nog niet begrepen of samengenomen in de een-
heid 'mens'; ze zijn twee verschillende, twee volstrekte afzonderlijke realiteiten. 
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Het meest fundamentele niveau van menselijk verkeer (in de meest ruime zin van het woord) 
is de situatie ik-ander. Spreken over 'de mens' betekent een abstractie ten opzichte van 
deze twee-voudige situatie. Wanneer we het hebben over 'mensen' of 'de mens', dan 
hanteren we een abstract en overkoepelend perspectief — overkoepelend omdat het als 
het ware boven alle mensen staat en ze samenneemt onder een of ander opzicht; 
abstract, omdat het mensen laat zien als exemplaren van een soort met bepaalde ken- 
merken, bijvoorbeeld redelijkheid. (Hierboven, onder (4) zingeving e.v., beschouwde ik 
mijzelf nog als exemplaar van de soort 'mens' — op dit punt van de gedachtengang weet 
ik dat ik in de eerste plaats ik ben). Zo'n abstract overkoepelend perspectief is overigens 
helemaal niet verkeerd of slecht: in de wetenschap, noch in de biologie, noch in de 
sociologie of psychologie zou men een stap verder komen als men het niet hanteerde. 
Als men dit perspectief maar niet het laatste woord geeft over mens-zijn. Aan mens-zijn 
ligt de fundamentele situatie ik-ander ten grondslag. 
Deze gedachtengang wil ik en de ander naar voren brengen als de fundamentele situatie 
van twee volstrekt afzonderlijke realiteiten, door geen eenheid overkoepeld of gegrond. 
Wanneer de ander een element in de sfeer van mijn zingeving zou zijn (bijvoorbeeld van 
zijn zingeving als denker die probeert 'de mens' te begrijpen of, ander voorbeeld, van 
mijn zingeving als dictator die de ander z'n wil oplegt), dan zou de ander precies zijn 
andersheid verliezen en geen volstrekte ander meer zijn. Als ander ontleent de ander z'n 
betekenis niet aan mij, maar betekent hij om zo te zeggen uit zichzelf. 
Welke zijn nu de ethische consequenties van deze fundamentele situatie? In het begin 
van deze gedachtengang is de ethische mens gedefiniëerd als de mens die in staat is te 
oordelen en geoordeeld te worden. Maar waarom is het oordeel noodzakelijk? Omdat, 
eenvoudig gezegd, de rechtvaardigheid niet vanzelfsprekend is, een toestand van recht-
vaardigheid er niet vanzelf is. (Dit is ook het uitgangspunt van de sociaal-contract-
theorieën, waar deze van een rechteloze natuurtoestand uitgaan). Met de zingeving of de 
vrijheid is geen criterium voor de rechtvaardigheid ervan meegegeven, ook niet gepostu-
leerd. Dat kan ook niet, want dan zou de zingeving, respectievelijk de vrijheid haar 
eigen rechtvaardiging zijn en we zouden weer in de cirkelsituatie van hierboven zitten. 
Welnu, de belangrijkste consequentie van het denken van de situatie ik-ander als funda-
menteel voor 'de mens', is dat er nu een oordeel gegeven kan worden over mijn vrijheid 
en mijn zingeving. Een echt oordeel over mijn zingeving kan ik niet zelf geven, zoals we 
gezien hebben, maar moet van buiten mij komen, van de ander, juist als ander. Dus niet 
ik ben de instantie van rechtvaardiging van mijn zingeving, maar die instantie is de 
ander. En als we ik en de ander niet als twee volstrekt afzonderlijke realiteiten denken, 
dan gaan ik en de ander toch weer op in de eenheid 'mens' en is een ethische situatie van 
oordelen en geoordeeld worden uitgesloten. Wanneer ik, als denker of in de praktijk 
van het dagelijks leven, de tweeheid zou negeren, dat wil zeggen zou voorbijgaan aan de 
andersheid van de ander, wanneer mijn zingeving zich over de ander zou uitstrekken, 
dan zou ik het oordeel over mijzelf langs de omweg van mijn zingeving zèlf geven. 
Rekenschap afleggen zou een monoloog zijn. Een zelfgegeven oordeel over mijzelf zou 
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een vrijbrief voor een ongebreideld egoïsme zijn. 
Zo is ook duidelijk waar mijn verantwoordelijkheid vandaan komt. Ik word om zo te 
zeggen verantwoordelijk gesteld voor mijn zingeving door het oordeel van de ander. De 
fundamentele situatie van oordelen en geoordeeld worden betekent voor mij de verant-
woordelijkheid van geoordeeld kunnen worden, een verantwoordelijkheid die funda-
menteler is dan mijn vrijheid. 
Vanuit de fundamentele situatie ik-ander is ook pas duidelijk waar het recht vandaan 
komt. Een ik dat om zo te zeggen alleen op de wereld is, denk bijvoorbeeld aan Robin-
son Crusoë, heeft helemaal geen rechten — of heeft alle rechten, wat op hetzelfde neer-
komt. Het recht staat of valt met de mogelijkheid van een oordeel van rechtvaardigheid 
over mijn zingeving en mijn vrijheid. Rechtvaardigheid begint met het respecteren van 
de ander als ander, en dus ook: met het respecteren van mijzelf als ik. 

Samenleving 
Maar hoe verhoudt zich nu de fundamentele situatie ik-ander, die als situatie op het 
niveau van mensbeeld wel het karakter van wezenlijkheid en normativiteit heeft maar 
niet de pretentie heeft een beschrijving te zijn van een empirisch waarneembare feitelijk-
heid en als zodanig eerder uitgangspunt is dan een voorstelling van de werkelijkheid —
hoe verhoudt zich deze fundamentele situatie tot de (wel empirische waarneembare) 
feitelijke realiteit van véle mensen? Wanneer we ons de situatie desondanks zouden 
voorstellen, dan zien we dat ze zich al wijzigt als er om zo te zeggen een derde bijkomt. 
Bovendien: ben ik voor de ander ook niet een ander? Een situatie van meer dan twee, en 
dat is dus de feitelijke realiteit, noodzaakt om tot een evenwicht van rechten en vrij-
heden te komen, tot een systeem (staat) waarin iedereen gelijke rechten heeft. De samen-
leving wordt in deze visie, in tegenstelling tot in de sociaal-contracttheorieën, dus afge-
leid van- en gebaseerd op de ethische situatie ik-ander. Omdat dáár het oordeel van 
rechtvaardigheid valt, daar alleen kán vallen, verhoudt deze basissituatie zich tot de 
alledaagse werkelijkheid, waarin mensen in een culturele contekst en in allerlei sociale, 
politieke, economische, juridische relaties met elkaar omgaan, als een ethische voor-
waarde, als een instantie van permanente kritiek op die samenleving. De menselijke 
gelijk(waardig)heid is dus gebaseerd op een ongelijkheid — die van ik en de ander als 
volstrekt afzonderlijke realiteiten. Het zou buiten de proporties van dit artikel vallen om 
deze gedachten uit te werken tot een humanistische moraal 19  — in dit artikel gaat het 
mij om de oorsprong en de mogelijkheid van ethiek — maar zoveel kan gezegd worden 
dat, uitgaande van de fundamentele situatie ik-ander in het humanistisch mensbeeld, 
een samenleving denkbaar is die niet berust op vrijheden en machten die elkaar weder-
zijds inperken, maar op geoordeelde vrijheden; een samenleving waar niet geoordeeld 
wordt door een anonieme instantie (welke dan ook) bóven de mens, maar waar het 
oordeel ligt bij de ander. Voorwaar een humanisme van de andere mens. 
Samenvattend kunnen we nu zeggen dat, uitgaande van de fundamentele situatie ik-
ander, mijn autonomie is gerelativeerd, in de letterlijke zin van het woord: in relatie tot 
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de ander gebracht. Geprobeerd is te laten zien dat daardoor een oordeel van recht-
vaardgheid over mijn autonomie mogelijk is. De conclusie van dit artikel kan dan ook 
zijn dat een humanistisch mensbeeld dat gebaseerd is op deze fundamentele situatie van 
oordelen en geoordeeld worden, een ethisch mensbeeld is. 

Tenslotte wil ik, om mogelijke misverstanden te voorkomen, bij het bovenstaande nog 
enkele kanttekeningen plaatsen. 
Betekent spreken over en vanuit ik en de ander nu dat alles, alle problemen van recht en 
vrijheid teruggebracht worden tot persoonlijke problemen? Neen, het gaat niet over 
mijn toevallige persoonlijke ik, het gaat over ik-als-zodanig. 'Ik' is dat ik waarvan ieder-
een kan zeggen 'ik' — het is ik-zijn in het algemeen, maar niet de abstracte algemeen-
heid van 'de mens', maar een concrete algemeenheid die iedereen altijd meezegt zodra 
hij of zij begint te spreken of iets gaat doen. 
Betekent deze gedachtengang dan een pleidooi voor een hernieuwd ik-tijdperk? Aller-
minst — het gaat niet om een meer of minder op zichzelf gericht zijn van mensen in een 
bepaald tijdvak van de geschiedenis. Als deze gedachtengang één ding wil duidelijk ma-
ken, is het wel dat de fundamentele situatie ik-ander niet de empirische beschrijving is 
van onze alledaagse realiteit, maar er de grondslag van is. 
Als ze dan geen rechtstreekse empirische beschrijving is van de werkelijkheid, kunnen 
wij dan toch niet allen wijzen op bepaalde ervaringen, die ons leren dat elk menselijk 
gebeuren een tweevoudig karakter heeft, twee kanten heeft: gebeuren en laten gebeuren, 
doen en laten doen? Ik wil er hier niet veel meer over zeggen, maar het lijkt me goed om 
hier te eindigen met een citaat van Etty Hillesum, om dit te verduidelijken: ". . . om te 
vernederen zijn er twee nodig. Diegene die vernedert en diegene die men wil vernederen 
en vooral: die zich láát vernederen. Ontbreekt de laatste, dus: is de passieve partij 
immuun voor iedere vernedering, dan verdampen de vernederingen in de lucht. Wat er 
overblijft zijn alleen lastige maatregelen die in het dagelijks leven ingrijpen, maar geen 
vernederingen of verdrukkingen die de ziel beklemmen . . Daartoe moet men 
opvoeden" .20  

Noten: 
** In dit artikel gebruik ik af en toe bij de 'de mens' slechts de voornaamwoorden 'hij' en 'zijn', 

in plaats van steeds 'hij/zij', respectievelijk 'zijn/haar'. Uiteraard is dit alleen omwille van de 
leesbaarheid gedaan. 

1. J. P. van Praag, Grondslagen van humanisme; inleiding tot een humanistische levens- en denk-
wereld, Meppel, z.j. (1978). Verder als Van Praag. 

2. P. Spigt, Uitgangspunten en doeleinden van het Humanistisch Verbond, Utrecht 1973. Verder 
als Uitgangspunten. 

3. E. Levinas, Humanisme de l'autre homme, Montpellier, 1972. Mijn artikel geeft uitdrukkelijk 
niet de opvattingen van Levinas weer, maar is slechts door de studie van zijn werk geïnspireerd. 

4. Uitgangspunten, p. 2; vgl. Van Praag, p. 78. 
5. Van Praag, p. 84. 
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6. Van Praag, p. 189. 
7. Uitgangspunten, p. 6. 
8. vgl. Van Praag, pp. 205, 228. 
9. Van Praag, p. 236. 

10. Van Praag, pp. 59, 93-94, 114-117. 
11. vgl. Van Praag, p. 236. 
12. Van Praag, pp. 89-92. 
13. De hier geschetste weergave van de sociaal-contractopvatting kan niet anders dan zeer ruw zijn. 

Ze neemt elementen mee van verschillende versies van de opvatting van de samenleving, de 
staat, als gebaseerd op een afspraak, een 'sociaal contract', zoals die voorkomen bij Thomas 
Hobbes (1588-1679), John Locke (1632-1704) en Jean-Jacques Rousseau (1712-1778), om 
enkelen van de bekendste vertegenwoordigers te noemen. De term 'sociaal contract' zelf is af-
komstig (voor zover ik kan nagaan) van Rousseau. Wat ik voorzichtig heb genoemd "een 
boven de mensen geplaatste instantie die zorgt voor een evenwicht", heeft bij elk van deze 
auteurs een geheel verschillende achtergrond en uitwerking. Voor Hobbes is het een souverein 
dictatorschap met monsterachtige trekken; voor Locke is het wat men een meerderheids-
regering zou kunnen noemen. Voor Rousseau is het de algemene wil die zich niet kan ver-
gissen. 

14. Maar het is zeker niet de enige wijze om het fundament van de samenleving te denken. In de 
traditie Hegel-Marx bijvoorbeeld, heersen daarover geheel andere opvattingen. Voor onze 
vraag naar de mogelijkheid van samen-bestaan van verschillende autonome zingevingen, vol-
staat echter het sociaal contract. 

15. Van Praag, pp. 90, 92. 
16. Van Praag, pp. 62-63, 85, 94-95. 
17. Van Praag, pp. 190, 233; Uitgangspunten, p. 11. 
18. E. Levinas, Het menselijk gelaat, Bilthoven 1971 2, p. 138. Hoofdstuk 14 uit deze bundel be-

spreekt expliciet de kwestie van autonomie en heteronomie. 
19. Zoals Van Praag daar contouren van aangeeft: Van Praag, pp. 117-125. 
20. Het verstoorde leven; dagboek van Etty Hillesum, Haarlem, z.j. (1981), p.. 100. 



P'ura 1,'sme e vzijnekl bil s cdah 

Paul Cliteur 

De Erasmus-prijs 1983 werd toege-
kend aan Isaiah Berlin, Raymond 
Aron, Leszek Kolakowski en Mar-
gueritte Yourcenar. De jury be-
schouwde hen als "hoogst begaafde 
representanten van een typisch Euro-
pese, ondogmatische, intellectuele 
traditie die zich kenmerkt door kri-
tische zin en door respect voor de 
vrijheid van het indidvidu". Over de 
eerste persoon van dit viertal handelt 
dit artikel: Isaiah Berlin. 

Inderdaad is een ondogmatische houding 
en een groot respect voor de vrijheid van 
het individu iets dat als een rode draad 
door het werk van deze briljante Oxford- 
filosoof heenloopt. Vooral nu de goden 
van de zestiger jaren — Marcuse, Sartre 

en de andere Marxistisch geïnspireerde denkers — enigszins aan het wankelen zijn ge-
raakt, lijkt er belangstelling te komen voor de meer skeptische, onsystematische en be-
scheiden opstelling van de auteurs waaraan de Erasmus-prijs werd toegekend. Het 
politiek falen van iemand als Sartre komt in Frankrijk de reputatie van zijn bestrijder 
van het eerste uur, Raymond Aron, ten goede. En in Engeland zijn het op het ogenblik 
vooral Berlin en Kolakowski die van de verandering in het geestesklimaat de vruchten 
plukken. In korte tijd zijn er de afgelopen jaren een aantal bundels met artikelen van 
Berlin verschenen, waarvan er tot nu toe één in het Nederlands is vertaald (Russische 
denkers, De Arbeiderspers). 

Afkeer van utopisme 
Het is niet gemakkelijk in een paar woorden te vangen waarom het Berlin te doen is en 
op welke wijze hij zich inzet voor de vrijheid van het individu waarvan hierboven sprake 
was. Misschien is het verhelderend te wijzen op enige overeenstemming tussen zijn 
denkbeelden en die van de veel bekendere Karl Popper. Van Popper stamt de uitspraak: 
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"Work for the elimination of concrete evils rather than for the realization of abstract 
goods" , evenals: "Do not allow your dreams of a beautiful world to lure you away 
from the claims of men who suffer here and now". Nog bekender is Poppers bezwering 
dat de wens om een hemel op aarde te verwerkelijken nooit iets anders dan een hel heeft 
voortgebracht. 
Van alle drie deze uitspraken kan nu gezegd worden dat ze ook de quintessens van 
Berlins opvattingen weergeven: een zekere afkerigheid van het utopisme, een zekere 
skepsis, een bepaalde mate van relativisme, en vooral de grote huiverigheid voor elke 
ideologie die van onvoldoende besef blijkgeeft dat perfide middelen onvermijdelijk het 
uiteindelijk doel corrumperen. Het geloof dat er één alomvattende politieke, ideolo-
gische of wereldbeschouwelijke oplossing bestaat die op alle malaise een antwoord 
vormt, een geloof dat zowel Stalin als Hitler bezielde, maar ook hun ideologische weg-
voorbereiders en vergoeilijkers — dit monistisch credo wordt door Berlin onder vuur ge-
nomen. Hij stelt daartegenover een pluralistische wereldbeschouwing die hij veel huma-
ner acht, omdat deze concreet levende individuen in het hier en nu niet berooft van hun 
vrijheid in de naam van een of ander incoherent ver verwijderd ideaal. 
In dit artikel wil ik proberen Berlins opvattingen met betrekking tot het pluralisme weer 
te geven met daarop aansluitend een beoordeling van zijn betekenis voor de huidige 
levensbeschouwelijke en politieke discussie. 

Eigenzinnige keuze 
In het voorwoord van Concepts and Categories1  gaat Berlin in op de vraag wat hem 
ertoe bracht de traditionele filosofiebeoefening de rug toe te keren en zich te wijden aan 
de ideeëngeschiedenis. Degene die hem hiertoe had gestimuleerd was een zekere H. M. 
Scheffer, een van de meest belangrijke logici van de twintigste eeuw en uitvinder van de 
streepfunctie of Schefferstreep.2  Scheffer had Berlin ervan overtuigd dat er slechts twee 
wijsgerige disciplines waren waarin men enige vooruitgang kon verwachten: de logica en 
psychologie. Alleen in deze deelgebieden (die zich anno 1983 natuurlijk reeds lang 
hebben geëmancipeerd van de filosofie) viel enige cummulatie van kennis te verwachten, 
niet in de filosofie in het algemeen. "Te spreken van een geleerde in de kenleer of van 
een wetenschapsman in de ethiek", zei Scheffer, "is betekenisloos".3  Deze opvatting, 
zei Berlin later, ging hem iets te ver. Maar toch had het standpunt van Scheffer hem ge-
stimuleerd verder te denken over de vraag of het juist zou zijn je hele leven in dienst te 
stellen van de wijsbegeerte. Toen hij in 1944 in een onverlichte bommenwerper naar 
Engeland terugkeerde kon hij de hele overtocht van Canada naar Engeland eigenlijk 
niets anders doen dan nadenken. Na een langdurig proces van afweging kwam hij tot de 
slotsom dat hij aan het eind van zijn leven méér wilde weten dan aan het begin. En 
aangezien zoiets in de filosofie niet mogelijk bleek besloot hij zich op een ander terrein 
te bekwamen. Dit werd toen de "history of ideas", een in het Engelse taalgebied be-
trekkelijk moderne wetenschap waarvoor Berlin reeds enige tijd een grote belangstelling 
koesterde.' 
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De keuze van de thema's en vooral personen' waarmee Berlin zich heeft beziggehouden 
in zijn essaybundels die gewijd zijn aan de ideeëngeschiedenis is enigszins eigenzinnig. 
Plato, Aristoteles, Augustinus, Thomas, Descartes, Spinoza, Leibniz, Kant, Hegel, 
Heidegger, Sartre en Russell, kortom zij die in de meeste geschiedenissen van de wijs-
begeerte een prominente plaats innemen, zijn niet de voornaamste dramatis personae in 
het werk van Berlin. Het zijn vaak figuren die bekend staan als van het tweede garnituur 
die in zijn essays een belangrijke rol spelen: Hamann, Vico, Herzen, Machiavelli, Hess, 
Sorel en Mill komt men in zijn oeuvre vaker tegen dan de traditionele zwaargewichten. 
Eigenlijk alleen Marx vormt een uitzondering; deze wordt in de meeste handboeken van 
de filosofie behandeld en is ook een telkens terugkerende figuur in het werk van Berlin.' 
Vanwaar deze eigenzinnige keuze? Deze heeft iets te maken met een bepaald wereld-
beschouwelijk standpunt, namelijk het pluralisme, dat bij een groot deel van de door 
hem behandelde denkers een zekere rol speelt. Voordat ik daar verder op inga, eerst de 
vraag: wat wordt verstaan onder pluralisme? 

Pluralisme en idealen 
Berlin verstaat hieronder dat niet alle goede dingen, alle deugden of idealen met elkaar 
verenigbaar zijn. Zoals Bernard Williams terecht opmerkt: "Dit is niet de platitude dat 
in onze onvolkomen wereld niet alle dingen die we als goed bestempelen in de praktijk 
met elkaar verenigbaar zijn. Het betekent veeleer dat we zelfs geen samenhangend beeld 
kunnen opbouwen van een ongebroken wereld, dat goede dingen uit de aard der zaak 
met elkaar conflicteren en dat er geen onbetwistbare remedie bestaat om deze met elkaar 
in verzoening te brengen".' Eigenlijk is deze gedachte al heel oud. 
Er schuilt een zeker pessimisme in en waar vinden we dat briljanter verwoord dan bij 
Schopenhauer? Schopenhauer is de grootste anti-utopist uit de vorige eeuw: een utopie, 
zij het als ideale maatschappij, zij het als een volkomen vreedzaam en gelukkig bestaan 
in een hiernamaals, is voor hem absoluut illusoir. Niet illusoir als een contingent feit, 
maar als iets noodzakelijks: als in alle noden voorzien zou zijn, valt de mens onmiddel-
lijk ten prooi aan de meest verschrikkelijke aller kwalen: de verveling. Ook de neo-
marxist Horkheimer, die op latere leeftijd zich overigens verwijderde van Marx en 
sterker onder invloed kwam te staan van Schopenhauer, schrijft in zijn essay Schopen-
hauers Denken im Verhaltnis zu Wissenschaft und Religion (1972), dat de twee grote 
idealen van Vrijheid en Gerechtigheid als twee onverzoenlijke polen niet te harmoniëren 
zijn: 
Het alternatief luidt vrijheid en onderdrukking, of gerechtigdheid en volkomen bestuur-
de wereld (verwaltete Welt). Vrijheid en ontplooiing van aanleg zijn noodzakelijk met 
onderdrukking door de sterkeren verbonden, gelijkheid echter met een terugtred van de 
intelligentie, die een maatschappij met gelijkheid mogelijk maakte.' 
We zijn hier ver verwijderd van het Hegeliaans monisme waartegen Schopenhauer zo 
heftig fulmineerde9 , maar ook valt hier niets meer te herkennen van het optimistisch 
Marxistisch utopisme. Marx, dat is waar, opponeerde tegen het utopisme van zijn voor- 
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gangers dat hij onwetenschappelijk en fnuikend als politieke theorie achtte. Maar dat 
neemt niet weg dat hij altijd een monistisch utopist is gebleven voorzover hij geloofde in 
één ideale toestand, aan gene zijde van de menselijke voorgeschiedenis, waarin alle 
goede dingen verenigbaar zouden blijken. Zoals John Passmore terecht signaleert zijn 
Marx en Engels zelf tamelijk spaarzaam geweest in het verstrekken van gegevens aan-
gaande die ideale toestand, maar in het werk van hun epigonen vindt men beschrij-
vingen die in de fantastische gedachtenvluchten doen denken aan het meest utopische 
uit het werk van de verafschuwde utopisten. Men kan bijvoorbeeld denken aan een 
passage uit Trotsky's Revolutie en Literatuur waarin beschreven wordt dat in de ideale 
communistische maatschappij "de doorsnee mens zal komen tot de hoogten van een 
Aristoteles, een Goethe, of een Marx" — en daarboven zouden dan weer nieuwe toppen 
rijzen. I° Hier zijn we dus wel heel ver verwijderd van de Berliniaanse overtuiging dat 
"the ends of men are many" en dat conflict en tragedie nooit geheel geëlimineerd zullen 
kunnen worden uit het bestaan" , noch op individueel noch op collectief of sociaal niveau. 
Nu spreek ik van "Berliniaanse overtuiging", maar uit het voorbeeld van Horkheimer — en 
men zou er meerdere aan toe kunnen voegen I2  — blijkt reeds dat het pluralisme ook bij 
anderen ingang heeft gevonden. Dicht in de buurt (ook in geografische zin) zijn we met 
de figuur Leszek Kolakowski. In zijn essay Der Anspruch auf Glilck ist so illusorisch 
wie die Liebe eines nekrofilen (een uitspraak van Kolakowski) geeft Fritz J. Raddatz een 
aardige typering van het bij uitstek anti-utopistisch en pluralistisch denken van de 
Poolse filosoof die wegens zijn kritiek op de communistische orthodoxie uit de partij ge-
stoten werd en nu een onderdak in Oxford gevonden heeft. Kolakowski bekritiseert 
onder meer het Marxistisch geloof in het einde der voorgeschiedenis. Dat is een appèl, 
geen wetenschappelijke theorie, zegt hij; het zijn de woorden van een profeet, niet die 
van een wetenschapsman. Maar dat is op zichzelf nog niet het ergste: de door Marx in 
het vooruitzicht gestelde maatschappij is niet eens wensenswaardig, een conflictloze 
maatschappij is een monstrum: 
De maatschappij, die het zou gelukken deze toestand te verwerkelijken, moet afzien van 
alle waarden, die niet gelijktijdig voor alle anderen toegankelijk kunnen zijn, en der-
halve zou een toestand van totale uniformiteit onder menselijke individuen bereikt 
moeten worden, zoals dat de verlichte utopisten voor ogen stond. Het afschrikwekkend 
ideaal van het volkomen totalitarisme van Dom Deschamps, een uit identieke exem-
plaren der menselijke soort bestaande maatschappij (....)13. 

Monisme: kiemen van intolerantie 
Langs een curieuze omweg komt bij Kolakowski, net als bij Schopenhauer, het calvinis-
tisch leerstuk van de gecorrumpeerde menselijke natuur om de hoek kijken: de mens is 
goed én slecht; het kwaad is een levende, niet weg te redeneren realiteit. En, zo schrijft 
Raddatz, "hier ligt de kern van zijn onvrede met de Marxistische denkkategorieën — de 
mens is niet veranderbaar. Er ist blise, unvermeidlich"14  . Vandaar zijn afkeer van alle 
vormen van wereldlijke eschatologie. Voor het pluralisme is nu van belang dat Kola- 
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kowski erop wijst dat alomvattende planning èn autonomie in kleine eenheden niet 
allebei gerealiseerd kunnen worden. Het een sluit het ander uit, net als vrijheid en gelijk-
heid bij Horkheimer. Bij Kolakowski is dus ook weinig te herkennen van wat Berlin het 
oude monistisch geloof noemt: "de overtuiging dat alle positieve waarden waarin 
mensen geloven uiteindelijk met elkaar verenigbaar moeten zijn" '5 . 
Maar is dit oud monistisch credo nu alleen illusoir? Nee, het is ook bij uitstek geváárlijk. 
Immers wanneer we de zekerheid zouden hebben dat het mogelijk is een perfecte toe-
stand op aarde te realiseren waarin alle doelstellingen zonder conflictverhouding naast 
elkaar verwerkelijkt kunnen worden, dan zouden voor het realiseren van een dergelijke 
toestand, staat of maatschappij ook alle middelen geoorloofd moeten zijn. "Ik ben er-
van overtuigd", schrijft Berlin, "dat een dergelijke dogmatische zekerheid de verant-
woording draagt voor de diepe en onwankelbare overtuiging in het denken van een 
aantal van de meest medogenloze tirannen en vervolgers uit de geschiedenis, dat wat zij 
deden volledig gerechtvaardigd werd door het doel". De overtuiging dat er één uiteinde-
lijke oplossing, een soort universeel ideologische remedie voor alle problemen bestaat, 
draagt dus de kiemen van de intolerantie in zich. 
Wat betekent dit voor de politiek? 
Niet veel schokkends, zo lijkt het, namelijk dat de mate waarin een individu of volk vrij 
kan zijn, afgewogen moet worden tegen de aanspraken van andere waarden als gelijk-
heid, rechtvaardigheid, geluk, veiligheid en dergelijke. We kunnen niet alles hebben, en, 
zo voegt hij er aan toe, dat is geen contingente maar een noodzakelijke waarheid. Het 
mag dan waar zijn dat het benadrukken door Burke van de noodzaak tot compromis, 
Mill's pleidooi voor 'levensexperimenten' met de permanente mogelijkheid tot het 
maken van fouten, op monistisch ingestelde geesten die "naar uiteindelijke oplossingen 
in alomvattende systemen zoeken" een irritante indruk maakt, maar toch zullen we 
moeten leren leven met het feit dat, zoals Kant zegt, uit het kromme hout waaruit de 
mensheid gesneden is nooit iets rechts gemaakt kan worden. 
Het pluralisme, met de mate van negatieve vrijheid ("vrijheid van") die dit met zich 
meebrengt, is voor Berlin een veel waarachtiger en humaner ideaal, dan het positief 
vrijheidsideaal ("vrijheid tot") van hen die "in de grote, gedisciplineerde, autoritaire 
structuren het ideaal van 'positieve' zelf-verwerkelijking door klassen, volkeren of de 
gehele mensheid zoeken" '6 . Wat betreft de waarachtigheid: zeggen dat plicht is belang, 
dat individuele vrijheid is pure democratie of een autoritaire staat, is niets anders dan 
het gooien van een metafysische deken over hetzij zelfbedrog, hetzij opzettelijke hypo-
crisie. En meer humaan is het pluralisme omdat het mensen niet berooft van hun vrij-
heid in het hier en nu in naam van een of ander incoherent ver verwijderd ideaal. 
Nu zijn dit forse aanklachten die Berlin uitspreekt over een aantal zeer belangrijke 
tradities in de westerse cultuur of meer speciaal: politieke filosofie. De grote verdienste 
van zijn werk is echter dat hij zijn standpunten met een grote hoeveelheid historisch 
materiaal probeert aannemelijk te maken. Op dat historisch materiaal, die de illustratie 
vormt voor zijn meer theoretische stellingnames, wil ik nu verder ingaan. 
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Pluralisme in de ideeëngeschiedenis 
Wanneer Berlin de dominante traditie in de westerse cultuurgeschiedenis van Plato tot 
Hegel typeert als monistisch van aard, dan impliceert dat tevens een tegenstroom. Die 
pluralistische traditie staat nu centraal in zijn essaybundels Against the current, Russian 
thinkers (als enige in het Nederlands vertaald), Personal impressions, Vico and Herder 
en Concepts and categories. 
Een steeds terugkerende figuur in deze bundels is Giambattista Vico (1668-1744), de 
grondlegger van de geschiedsfilosofie. Vico betoogde in zijn uitzonderlijk "unzeit-
gernsse" verhandeling Scienza Nuova, dat de Cartesianen het fundamenteel bij het ver-
keerde eind hadden met hun benadrukking van de mathematische methode als ideaal 
voor alle wetenschappen. Iedere cultuur, zo meende Vico, drukt zijn eigen collectieve 
ervaring uit. Dat er universele wetten zouden bestaan of een tijdloos natuurrecht werd 
door hem expliciet ontkend. 
Vico's betekenis ligt voor Berlin in de nadruk die hij legde op "de verscheidenheid van 
culturen", waaruit volgt dat er niet één structuur aan de werkelijkheid inherent is die de 
verlichte filosoof kan schouwen en in een logisch perfecte taal beschrijven — een ideaal 
dat Plato, Leibn itz, Condillac, Russell en hun volgelingen bezielde." 
Nu was de oppositie die Vico tegen de Verlichting voerde nog mild vergeleken bij die 
van Hamann. J. G. Hamann (1730-1788) was een vurig anti-rationalist, die begon als 
leerling van de Verlichting, maar na een diepe spirituele crisis zich tegen zijn jeugdgeloof 
keerde. Alle waarheid is particulier, niet universeel, zoals de philosophes benadrukten. 
En niet abstract redeneren, maar alleen de liefde kan ons de ware natuur der verschijn-
selen doen kennen. Een van de meest merkwaardige hoofdstukken uit de westerse 
cultuurgeschiedenis is de Hume-receptie in romantische kringen, waartoe ook Hamann 
behoorde. "Ik was vol van Hume toen ik de Sokratische herinneringen schreef", ver-
telde Hamann aan zijn vriend Jacobi in een brief uit 1787. "Ons eigen bestaan en dat 
van de dingen om ons heen moeten we geloven en kan niet op een andere manier worden 
bewezen"' , aldus meent hij Hume te kunnen parafraseren. Daarmee wordt de grote 
Engelse skepticus in een religieus kader geplaatst dat volkomen vreemd is aan zijn 
denken en persoonlijkheid. Maar de wegen der ideeëngeschiedenis zijn soms ondoor-
grondelijk: maar al te vaak komt het voor dat aan het werk van een auteur later een be-
tekenis wordt toegekend waar deze zelf van gegruweld zou hebben. 

Machiavelli en Montesquieu 
Wat is er niet een enorm corpus aan interpretaties ontstaan over Machiavelli's Principe! 
Berlin behandelt de commentaren van Gentili, Gilbert, Prezzolini, Haydn, Croce, Lip-
sius, Algarotti, Cassirer, Herder, Ranke, Macaulay, Bacon, Marx, Meinecke, Burck-
hardt en anderen, en voegt daar zijn eigen interpretatie aan toe. Wat wilde Machiavelli? 
Berlin wil aannemelijk maken dat Machiavelli niet, zoals vaak beweerd wordt, politiek 
van moraal wilde scheiden. Nee, zijn stelling graaft veel dieper dan dat. Waar Machia-
velli oog voor had, was het pluralisme. Hij onderscheidde twee soorten moralen, die uit 
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de aard der zaak nooit met elkaar verzoenbaar zouden zijn. De ene is de moraal van de 
antieke wereld met waarden als moed, orde, discipline, rechtvaardigheid en kracht. 
Waartegenover men dan de christelijke moraal kan stellen, die medelijden, genade, op-
offeringsgezindheid, liefde tot God, wereldverzaking en een geloof in het hiernamaals 
predikt. Wat Machiavelli nu betoogt is dat deze laatste moraal nooit de basis kan zijn 
voor een stabiele politieke gemeenschap. Betekent dit dat het christendom waardeloos 
is? Zeker niet! Nederigheid, vriendelijkheid, gerichtheid op een andere wereld, vertrou-
wen in God, christelijke liefde, waarachtigheid en andere christelijke deugden zijn be-
slist niet verwerpelijk. Deze moraal is alleen uit de aard der zaak onverenigbaar met de 
antieke deugden, en "men zal moeten kiezen" '9 . Wat is hieraan zo origineel? Dat, als 
hij gelijk heeft, dit in zou druisen tegen de grote monistische traditie. "Als zijn stelling-
name juist is, dan betekent dit dat het onmogelijk is om zelfs maar een beeld te ontwik-
kelen (....) van een perfecte maatschappij"20  . De twee clusters van waarden, de antieke 
en de christelijke, gelijkwaardig als zij zijn, zijn niettemin in principe met elkaar onver-
enigbaar ("ends equally ultimate, equally sacred, may contradict each other"' ) en na 
het optreden van Machiavelli kan er twijfel rijzen ten aanzien van alle grote monistische 
constructies' . 
Berlin gaat zelfs nog verder: na Machiavelli ligt de weg open voor empirisme, pluralisme, 
tolerantie en compromis. "Tolerantie is in historisch opzicht het product van het besef 
van de onverenigbaarheid van gelijkwaardige dogmatische geloofsrichtingen en de prak-
tische onwaarschijnlijkheid van een complete overwinning van de ene over de ander. 
Men besefte toen dat, wilde men overleven, men de dwaling had te tolereren. Men kreeg 
oog voor de verdiensten van verscheidenheid en werd skeptisch ten aanzien van defini-
tieve oplossingen voor menselijke problemen" 23  . Daarmee — o ironie der geschiedenis! 
— legde Machiavelli de basis voor het liberalisme dat hij zeker als karakterloos zou 
hebben verworpenm . 
Ook Montesquieu wordt door Berlin behandeld als een denker tegen de (monistische) 
stroom. Doorgaans wordt hij tot de Verlichting gerekend en er zijn ook zeker goede 
redenen hem bij deze stroming in te delen. Dit is echter niet het meest interessante, niet 
het meest originele gedeelte van zijn boeiende persoonlijkheid. Revolutionair is dat hij, 
net als Machiavelli, gezien kan worden als een woordvoerder van het pluralisme. Zo ver-
afschuwt hij de notie van de mensheid. Hij erkent slechts individueel in alles van elkaar 
verschillende persoonlijkheden. Ook brengt Montesquieu's relativisme met zich mee dat 
hij niet gelooft in een set van overal en voor iedereen geldige waarden en normen. 
Kortom: "Hij is geen monist, maar een pluralist. Zijn virtuositeit bereikt zijn hoogte-
punt, hij is het meest zichzelf, wanneer hij het heeft over een cultuur of een visie of een 
systeem van waarden dat verschilt van zijn eigen visie en dat van de meerderheid van 
zijn lezers". Zijn uitzonderlijke gave zich te identificeren met een grote variëteit aan 
levensvormen brengt hem niet alleen tot tolerantie, maar ook was hij een van de wei-
nigen uit zijn eeuw die begreep dat de "doeleinden die mensen nastreven sterk ver-
schillen en vaak niet met elkaar te verenigen zijn"" 



177 

De egel en de vos 
Naast Wittgenstein was het de lange tijd veel minder bekende Berlin die allerlei conti-
nentale invloeden introduceerde in Oxford. Vooral met betrekking tot de negentiende 
eeuwse Russische filosofie (Berlin is zelf een Russische jood die op vijfjarige leeftijd zijn 
vaderland verliet) heeft hij ontsluitend werk verricht26  . Artikelen over Herzen, 
Bakoenin, Tolstoi, Belinski, Turgenev en anderen werden gebundeld in Russian 
thinkers. 
Een van de belangrijkste essays in dit boek is ongetwijfeld het stuk over Tolstoi, getiteld 
The Hedgehog and the Fox. Berlin geeft daar een interpretatie van een regel van de 
Griekse dichter Archilochus, die luidt: "De vos weet vele dingen, maar de egel weet één 
groot ding". Berlin onderscheidt dan twee soorten denkers: vossen en egels, pluralisten 
en monisten, en hierin ziet hij "een van de diepste verschillen die schrijvers en denkers 
onder elkaar verdeelt, en misschien wel menselijke wezens in het algemeen"" . Dante is 
een egel, net als Plato, Lucretius, Pascal, Hegel, Dostojevski, Nietzsche, Ibsen en 
Proust. Daartegenover kan men dan de vossen plaatsen: Herodotus, Aristoteles, Mon-
taigne, Erasmus, Molière, Goethe, Pushkin, Balzac en Joyce. De these die Berlin dan in 
het essay De egel en de vos wil beargumenteren is, dat Tolstoi van nature een vos was, 
maar geloofde een egel te zijn' . 
Ook in het artikel Herzen and Bakoenin on Liberty komt de tweedeling tussen de twee 
soorten denkers weer naar voren. Herzen is van alle denkers die Berlin behandelt onge-
twijfeld degene die het meest de idealen en ideeën van hemzelf vertegenwoordigt29  . Als 
een scherp en profetisch waarnemer van zijn tijd, kan Herzen het opnemen tegen promi-
nente figuren als Marx, Tocqueville en andere grote bekenden, en als moralist is hij inte-
ressanter dan beiden30  . Fel heeft hij gefulmineerd tegen de progressieve fanatici, die 
meenden dat het geluk in het hier en nu opgeofferd diende te worden aan een ver ver-
wijderd ideaal: "Er zijn mensen die van 'vooruitgang' spreken en bereid zijn het heden 
aan de toekomst op te offeren, die de mensheid van vandaag willen laten lijden opdat 
hun ver verwijderde afstammelingen gelukkig kunnen zijn; en zij vergoelijken brute 
misdaden en de degradatie van menselijke wezens, omdat dit de noodzakelijke middelen 
zijn om tot een gegarandeerd gelukkige toekomst te komen. Deze houding — die ge-
lijkelijk wordt aangetroffen bij Hegelianen, revolutionaire communisten, speculatieve 
utilisten zowel als ultramontane kwezels, ja bij allen die abjecte middelen willen recht-
vaardigen in de naam van een nobel, maar ver verwijderd, ideaal — wijst Herzen met 
virulente minachting en spot van de hand"31  . Te prijzen in Herzen is dat hij nooit uit 
het oog verloor dat bepaalde idealen nu eenmaal moeilijk verenigbaar zijn met andere, 
even hoogstaande, idealen. Zo constateerde hij dat ongelimiteerde vrijheid niet te 
rijmen valt met sociale gelijkheid of een minimum aan sociale organisatie. Noodzakelijk 
is het door te zeilen tussen de Scylla van een individualistisch atomisme en de Charybdis 
van colletieve onderdrukking. Maar hoe zat het met zijn vriend Bakoenin? Ook deze 
laatste had vrijheid als het leidend idee van al zijn doen en laten gekozen, echter voor 
het pluralisme had hij totaal geen oog. Wat betreft de door Herzen geconstateerde on- 
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verenigbaarheid van bepaalde idealen: "Bakounin (....) schuift dat soort problemen 
vrolijk terzijde en wijkt uit naar het gemakkelijk onderkomen van revolutionaire fraseo-
logie"32 . 
Zijn vaagheid en al te gemakkelijke oplossingen contrasteren hem scherp met Herzen's 
diep wantrouwen ten opzichte van algemene frasen, programma's en strijdkreten; Her-
zen's scepticisme en overtuiging dat alle ver verwijderde idealen het onwaardig waren 
concreet geluk aan op te offeren maakten hem ook niet populair bij de meer fanatieke 
revolutionairen33 . 

Berlin versus Foucault 
Wat betreft dat laatste vertoont Herzen enige overeenkomst met de door Berlin zeer be-
wonderde staatsman Chaim Weizmann. Ook deze grote joodse politicus was niet bereid 
kwade politiek te vergoelijken met een beroep op historische of politieke noodzakelijk-
heid34  . Nooit vroeg Weizmann van de joden offers te brengen of verschrikkelijke mis-
daden te begaan voor het heil van een toekomstige generatie of een of ander onduidelijk 
doel, zoals de Marxisten deden. Hij wilde zijn natie vrij en gelukkig maken, maar niet 
ten koste van elke menselijke waarde waarin men geloofde. Ondanks zijn reputatie van 
"realpolitiker" vervalste hij geen telegrammen, liet hij geen minderheden afslachten en 
executeerde hij geen politieke tegenstanders35  
Vooral in zijn laatse boek, Personal impressions, waarin ook het essay over Weizman is 
opgenomen, vertelt Berlin over grote politici die hij bewondert en vaak ook uit persoon-
lijke omgang kent. Men vindt er essays over Churchill, Roosevelt en een aantal minder 
bekende mensen. Typerend is de wijze waarop Berlin de bij uitstek a-sociologistische ge-
schiedsopvatting van Churchill verdedigt. "Geschiedenis", zei Aristoteles, "is wat 
Alcibiades deed en te lijden had". Deze visie op de geschiedenis is ook die van 
Churchill: geschiedenis wordt gemaakt door grote mannen. Nu is Berlin een veel te ge-. 
nuanceerd denker om deze optiek in al zijn eenzijdigheid te kunnen omhelzen, maar een 
zekere sympathie heeft hij er zeker voor. "Deze opvatting", schrijft hij, "ondanks alle 
pogingen van de sociale wetenschappen om deze te weerleggen, blijkt toch nog altijd 
heel wat beter dan een aantal concurrerende theorieën, voorzover men geschiedenis wil 
definiëren als datgene wat historici feitelijk doen"» . Of het waar is dat zovele historici 
volgens deze methode werken lijkt mij te betwijfelen, maar één ding is zeker: Berlin doet 
dat wel. Overal staat in zijn werk het individu, de menselijke persoonlijkheid centraal. 
Illustratief is in dit verband de wijze waarop Berlin reageerde op een vraag van een inter-
viewer: wat hij dacht van het werk van Michel Foucault, zijn Franse collega in de 
ideeëngeschiedenis. Van deze op dit ogenblik zo populaire structuralist had hij zo goed 
als niets gelezen37  . Natuurlijk zijn daar wel stilistische redenen voor aan te voeren. 
Iemand als Berlin, sterk gevoelig voor literaire esthetiek, moet het wel zeer zwaar vallen 
zich heen te worstelen door het obscuur jargon van de moderne Franse filosofie. Maar 
er is meer aan de hand dan alleen dit. Foucault verkondigt het verdwijnen van het 
subject in de structuren, terwijl bij Berlin nu juist die menselijke persoonlijkheid in elke 
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alinea naar voren springt. Een grotere tegenstelling dan tussen deze twee hedendaagse 
filosofen is moeilijk denkbaar. Fel heeft Berlin zich altijd gekeerd tegen de geschiedenis-
filosofie die zich, van Bossuet tot Marx, heeft beijverd aan te tonen dat de historische 
ontwikkeling beantwoordt aan bepaalde ijzeren wetmatigheden, die geen werkelijke 
vrijheid overlaten aan de mens om zijn geschiedenis gestalte te geven. 

Nuchtere, praktische houding 
Wanneer we nu het bovenstaande overdenken valt op dat Berlin, ondanks zijn vermeend 
afscheid van de filosofie, zich is bezig blijven houden met typisch wijsgerige 
thema's. En wat opvallender is: hij is door blijven denken in de richting waarin hij is 
grootgebracht: een nuchtere analytische, norminalistische en empiristische benadering. 
Het essay Historical inevitability kan men onder andere zien als een nieuwe nominalis-
tische aanval op de abstracte Hegeliaanse filosofie. De continuïteit tussen de jonge, 
logisch-positivistisch georiënteerde Berlin, en de latere beoefenaar van de ideeëngeschie-
denis is dan ook groter dan men doorgaans geneigd is te veronderstellen. Hoe sterk hij 
verankerd is in die typisch Britse manier van denken die wel als de Oxford-filosofie of 
analytische wijsbegeerte wordt aangeduid, blijkt ook uit zijn essay over J. L. Austin. 
Tijdens een discussie over het probleem van de wilsvrijheid (Berlin is een hartstochtelijk 
verdediger daarvan) had Austin eens tegen Berlin gezegd: "Zij praten allemaal maar 
over determinisme, en zeggen dat ze erin geloven. Maar ik heb nooit een determinist in 
mijn leven ontmoet, ik bedoel iemand die er werkelijk in geloofde, zoals jij en ik ge-
loven dat mensen sterfelijk zijn"38 . En, zo schrijft Berlin dan, "this endeared him to 
me greatly". Inderdaad, hoe kan het ook anders? Dit is de teneur van Berlin's latere 
filosoferen over het determinisme in een notedop. Maar niet alleen was hij het op dit 
punt inhoudelijk met Austin eens, uit zo'n opmerking spreekt ook de nuchtere, prak-
tische houding die zo kenmerkend voor veel van Berlin's standpunten is. Fout in al die 
politieke theorieën van Bakoenin, Lenin en andere radicale fantasten is: dat zij zich ver-
gapen aan abstracte utopieën, verre toekomsten en ideale droombeelden. Het geluk van 
concrete individuen was hen te proaïsch, te voor de hand liggend, en het kon in ieder 
geval worden opgeofferd aan hun overspannen wensdromen. In zijn analyse van het 
radicalistisch-utopisch denken dat zo kenmerkend is voor een dominante traditie in de 
politieke filosofie is Berlin een ware meester. Belangrijk is dat hij de ideologische, ja 
zelfs metafysische wortels van dit denken (het monisme) heeft blootgelegd en aan een 
kritiek heeft onderworpen. Geen enkele hedendaagse denker — met uitzondering van 
misschien Karl Popper— heeft zo'n briljant verwoord pleidooi voor een pluriforme 
samenleving laten horen. 

Noten: 
1. Isaiah Berlin, Concepts and categories (aangehaald als CC), The Vikings Press, New York 

1979, p. VII. 
2. Frans Boenders, Sprekend gedacht (interviews), Het Wereldvenster, Bussum 1980, p. 178. 
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3. CC, p. VIII. 
4. Boenders, o.c., p. 180. 
5. Vgl. Man Ryan, A glamorous salon, Isaiah Berlin's disparate gifts, in: Encounter Oct. 1974, 

p. 67. 
6. Berlin heeft ook een vele malen herdrukte en in vele talen vertaalde (ook in het Nederlands) 

monografie aan Marx gewijd: Karl Marx: his life and environment (London 1939). 

7. CC, p. XVI. 
8. Max Horkheimer, Sozialphilosophische Studien, Fischer Taschenbuch Verlag, Frankfurt am 

Main 1981, p. 150. 
9. Vgl. zijn Uber die Universittitsphilosophie, onlangs heruitgegeven onder de titel Kopfverderber 

(Insel Verlag, Frankfurt am Main 1982). 
10. Geciteerd uit: John Passmore: The perfectibility of man, Cox & Wyman LTD, London 1970, 

p. 237. 
11. Isaiah Berlin, Four essays on Liberty, Oxford University Press 1969, p. 169 (Aangehaald als: 
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neren". 
Interessant is ook de wijze waarop J. L. Heldring de aanvaarding van conflict, onoverbrugbare 
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Joumal of the Rationalist Press Associaticn 

In het zomernummer 1983 schenkt het editoriaal lovende aandacht aan Jaap van Praags 
in het Engels vertaalde boek Foundations of Humanism. "Het geeft een kort en helder 
overzicht van het humanisme — zijn historische oorsprongen, basisprincipes, praktische 
toepassingen, positieve gevolgen — en het toont aan, waarom de humanistische be-
weging nodig was en blijft. Zo lang we dit soort mensen en boeken hebben, zullen we in 
beweging blijven". 
Brian Morris breekt in The Truth about Baden-Powell het geïdealiseerde beeld af, dat 
nog steeds bestaat van de oprichter van de padvinderij. Baden-Powell was helemaal 
geen held, maar een ijdele opportunist, die zijn reactionaire instelling achter een masker 
van naieve onschuld verborg. Hij bewonderde Machiavelli, noemde keizer Wilhelm II 
een geniaal man en later zag hij wel wat in vrienschappelijke kontakten met de Hitler 
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Jugend. Daarbij komt nog, dat Baden-Powell helemaal niet origineel was. Hij imiteerde 
de Amerikaanse socialistische natuurbeweging van Ernest Thompson Seton, maar ont-
nam deze de specifieke bewondering en liefde voor de natuur en de "edele wilde". In-
tegendeel: de padvinderij kon in het koloniale tijdperk alleen maar haar wereldwijde 
omvang aannemen door het racistisch idealiseren van de "pionier die een wild land 
civiliseert tot een kolonie van ons rijk". 
In Non-religious Funerals wordt een overzicht gegeven van de lange traditie, die de 
Britse humanistische beweging op het gebied van de uitvaartbegeleiding heeft. Tevens 
biedt het artikel waardevolle suggesties voor de opzet van een ongodsdienstige be-
grafenis. 
Madeleine Simms schetst in Severly handicapped Infants, a Discussion Document ge-
degen en uitvoerig de in Engeland al enige jaren gevoerde discussie over de vraag of het 
juist is ernstig gehandicapte babies in leven te houden. In Engeland wordt twee procent 
van alle kinderen gehandicapt geboren, in 1981 waren dat er meer dan 13.000! Een klein 
aantal hiervan is zodanig gehandicapt (lam, doof én blind), dat hun bestaan de ouders 
in ernstige moeilijkheden brengt. Op het ogenblik is de praktijk, dat in overleg met de 
dokter de beslissing aan de ouders wordt overgelaten, of de kinderen zullen blijven leven 
of zo snel mogelijk een pijnloze dood zullen sterven. Deze "geciviliseerde" procedure, 
die langzamerhand ontstaan is, wordt echter tegenwoordig in gevaar gebracht door 
militante actiegroepen, die de heiligheid van het leven propageren en probeert de bij 
het bovengenoemde betrokken artsen als "moordenaars" voor het gerecht te slepen. 
Bekend is geworden het proces tegen de alom gewaardeerde kinderarts dr. Arthur, van-
wege de "moord" op een ernstig gehandicapt mongooltje in 1981. De dokter werd 
vrijgesproken, de actiegroepen verplaatsten vervolgens hun activiteiten van de rechts-
zaal naar het parlement en proberen nu de arbortuswet uit 1967, waaronder boven-
genoemde praktijk gegroeid is, beperkend te amenderen. Deze wet houdt in, dat 
abortus gelegaliseerd is wanneer verwacht wordt dat het kind gehandicapt zal worden 
geboren. De amendering maakt echter geen kans, desalniettemin is er veel onrust ont-
staan, en zijn er al gevallen bekend, waarin de baby tegen de zin van de ouders in leven 
is gehouden. Voor zwaar gehandicapte kinderen zijn nauwelijks pleegouders te vinden 
en de openbare mening staat zonder meer aan de kant van de gegroeide praktijk. Het 
debat wordt voortgezet. 
J. Walsh is in Questions about the Meaning of Life van mening dat ook de moderne 
ontwikkelingen in de wetenschap niet in de richting van het bestaan van een god wijzen. 
In de kernfysica bijvoorbeeld is men tot de ontdekking gekomen, dat de fraaie (door 
Newton opgevat als door god geschapen) natuurwetten daar niet gelden en dat de werkelijk-
heid slechts in termen van waarschijnlijkheid beschreven kan worden. Een ander voor-
beeld: de "Big Bang" theorie in de astronomie neemt aan, dat er eens een begin van de 
kosmos geweest moet zijn. Dit wordt dan door godsdienstigen uitgelegd als een schep-
pingsdaad yan god. Walsh ziet dit als verschuiving van het probleem. Waar komt die god 
dan vandaan? Een van de moderne opvattingen is juist, dat alles wat is er altijd geweest 
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is. Een Big-Bang moet dan verklaard worden uit reeds aanwezige condities. De zin van 
het leven is, aansluitend hierop, dan ook niet iets van buiten af aan dit leven gegeven, 
maar is inherent aan dit leven. De vraag naar de zin van het leven kan niet los gezien 
worden van het bewustzijn, dat de mens onderscheidt van het verder blinde en onbewust 
universum. 

Anthropology and Humanism Quarterly 
In het februarinummer 1983 levert Lawrence C. Watson in Second Thoughts on Oscar 
Lewis' family autobiography kritiek op de methodiek van Oscar Lewis. Deze is de 
schrijver van een aantal anthropologische bestsellers, zoals de Children of Sanchez, 
waarin hij de leden van een doodarm Mexicaans gezin zelf over hun levenservaringen 
aan het woord laat. Zijn boeken zijn tussen haakjes verplichte literatuur voor hen, die zich 
in de "cultuur van de armoede" en de problematiek van Latijns-Amerika willen ver-
diepen. Watsons kritiek nu is, dat de mensen in die levensverhalen hun eigen concrete 
ervaringen geweld aan doen door er achteraf een bepaalde interpretatie aan te geven. 
Hij wil de methode van Lewis aanvullen door gebruik te maken van dagboeken, die hij 
de betrokkenen bij laat houden en die een directere neerslag van hun ervaringen zijn. 
Door deze vervolgens te vergelijken met hun interpretaties achteraf, kunnen we zo een 
prachtig inzicht krijgen in het culturele proces, dat zich ook op macroniveau voltrekt, 
het proces waarin mensen hun op het moment vaak onverdraaglijke ervaringen op den 
duur toch weten te verdragen door ze op een cultureel geaccepteerde manier uit te 
leggen. 
Dorice Tentchoff bekritiseert Jon Wagners studie Sex Roles in Contemporary Ameri-
can Communes. Vóór 1965 bestonden er in de V.S. in totaal zo'n 600 communes. Tus-
sen 1965 en 1975 zijn er 50.000 bijgekomen met een totaal ledental van 750.000. Deze 
fenomenale groei is zonder meer een uiting van grote onvrede met de bestaande orde te 
noemen. Een grote vergissing zou het echter zijn te denken, dat er in die communes ook 
werkelijk een alternatieve leefwijze zou bestaan. Zo vond Wagner, dat er in de "corpo-
ratieve" communes (waarin de leden zich onderwerpen aan bepaalde groepsafspraken), 
geleid door een charismatisch leider, duidelijk sprake is van ongelijkheid in de mannen-
en vrouwenrol. Hij vond verder, dat die communes, waarin de sexuele gelijkheid nog 
het meest voorkomt, op Skinners in Walden Two beschreven rationeel-utilitaire maat-
schappijopvatting gebaseerd zijn. Wagner bestrijdt dus de opvatting, dat het commune-
leven natuurlijkerwijs tot gelijkheid tussen mannen en vrouwen leidt, een veel geloofd 
sprookje, dat volgens hem teruggrijpt op het utopische denken van Marx en Engels. 
Tentchoff nu is van mening, dat Wagner het kind met het badwater weggooit. In de 
eerste plaats kan het best zo zijn dat het monogame gezin historisch gezien voortgekomen is 
uit de onderdrukkende klasserelaties, maar daarom hoeven deze nog niet wederzijds 
gekoppeld te zijn. Ten tweede kan het communeleven niet begrepen worden zonder in-
zicht in de omringende cultuur. Het zal daarmee op alle mogelijke manieren door-
drongen zijn. Een derde punt is, dat in iedere religieuze corporatieve commune die 
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sexuele ongelijkheid neigt op te treden. Er is dus een nader te onderzoeken verband 
tussen religie/godsdienst/charismatisch leiderschap aan de ene kant en sexuele ongelijk-
heid aan de andere. 

The Humanist 
In het juli/augustus nummer analyseert Stephan D. Mumford in The Catholic Church 

and Social Justice Issues de verschillende machtsbronnen en soorten macht van de 
katholieke kerk in de V.S. In 1975 lanceerden de Amerikaanse bisschoppen een "her-
derlijk actieplan" als reactie op de beweging voor legalisering van abortus. Mumford 
heeft sterk de indruk, dat deze laatste slechts een aanleiding was en dat het actieplan 
om de Kerk grotere politieke macht te verschaffen, al eerder klaarlag. Ook bewegingen 
als die van gelijke rechten tussen mannen en vrouwen en die voor gezinsplanning wor-
den door de Kerk als gezagsondermijnend gezien. "Misschien is het tijd dat sociaal ver-
antwoordelijke Amerikaanse katholieken de Amerikaanse kerk onttrekken aan de 
controle van het Vaticaan. Anders kunnen zij als individuen van dezelfde hypocrisie be-
schuldigd worden als waaraan hun kerk zich bezondigt". (Een wensdroom die in Neder-
land ook wel eens gedroomd zal zijn . . .) Corliss Lamont beschrijft in John Dewey and 
the Catholics hoe de beroemde Amerikaanse filosoof en humanist op 91-jarige leeftijd, 
op zijn sterfbed, nog lastig gevallen werd door een priester, die hem tot het katholicisme 
wilde bekeren. Ook Darwin, Russell, Shaw en Santayana hadden dergelijke ervaringen. 
Wat is er blijkbaar mooier dan om aarts-sceptici in de armen van de Heilige Moederkerk 
te laten sterven? Michael Scott Cain is in Crazies at the Cate verontrust over de invloed 
van godsdienstig-rechts op de Amerikaanse scholen. In een school in Anchorage, 
Alaska, is bijv. de American Heritage Dictionary verboden, omdat er "vieze" woorden 
in voorkomen als bed, kut, lul, bal. In Warsaw, Indiana, was iemand gevraagd op een 
middelbare school een cursus te geven over vrouwen in de literatuur. Growing up 
Female in America werd haar echter verboden te gebruiken vanwege de plaatjes met 
naakte lichamen erop, The Stepford Wives idem dito vanwege de discussies erin over het 
echtelijk geslachtelijk verkeer, enz. enz. Cain schrijft: "Het zou een vergissing zijn om 
dit alles als een plaatselijk probleem te zien (....). Censuur, het verbieden en verbranden 
van boeken en pogingen om het denken van anderen te controleren is er altijd geweest 
sinds godsdienst-dwepers die uit Europa verdreven waren, zich in Nieuw-Engeland 
vestigden". Hij vindt, dat humanisten dit alles niet meer moeten accepteren. "Pas als 
mensen de vrije uitwisseling van ideeën hoog waarderen, als ze weigeren zichzelf te 
censureren of te laten censureren, dán pas zullen de gekken aan onze hekken terug-
gedreven worden". In A humanistic Approach to Sports tenslotte bepleit Irving Simon 
een veel grotere aandacht in humanistische kringen voor sport, vanwege de persoons-
vormende kwaliteiten ervan. 



Boekbespreking 

M. F. Fresco, Socrates; Zijn wijsgerige betekenis, Van Gorkum, Assen 1983, 128 blz., 
f 19.90. 

"Dit boekje is bedoeld voor iedere belangstellende, maar ook voor de vakman. Het 
vereist geen speciale voorkennis". Aldus de eerste zinnen van het woord-vooraf op 
bladzijde II. Het is dus bestemd voor ieder die belang stelt in de wijsgerige betekenis van 
Socrates. Daarnaast hoopt de schrijver ook voor die speciale belangstellenden, die 
tevens mensen van het vak zijn, een visie te ontwikkelen, die aanleiding zal geven tot in-
stemming of afwijzing, in elk geval tot discussie. 
Nu ben ik geen "vakman"; ik zal me dan ook onthouden van kritiek op de inhoudelijke 
kant van het boekje en het bespreken als een "gewone" belangstellende zonder 
"speciale voorkennis". 
Het boek begint als een sprookje: "In het oude Athene leefde eens een man, die . . ." 
"Kortom het moet een rare man zijn geweest. Iemand die zó lelijk was (...), die altijd in 
zijn zelfde plunje liep, 's zomers en 's winters, die — behalve wellicht in zijn jeugd —
geen duidelijk beroep, laat staan een duidelijke broodwinning had .. ." 
Na die vreemde snuiter in Athene enigszins te hebben uitgebeeld volgt de beschrijving 
van de sociale en culturele situatie in en om Athene van en vóór de tijd waarin Socrates 
leefde. 
Die uitbeelding van Socrates en die beschrijving van Athene vormen deel I van het boek 
(tevens als inleiding beschouwd). 

Deel II handelt over twee onderwerpen: de methode en de mogelijke bronnen. De ge-
volgde hermeneutische methode vloeit als vanzelf voort uit het hermeneutische proces, 
dat Fresco in deel I reeds volgde en van plan is te blijven volgen. Wat "hermeneutisch" 
is vindt men in het notenregister. 
Opmerking: Bij het woord "hermeneutici" op blz. 7 had reeds naar deze noot verwezen 
moeten worden. F. schrijft toch (ook) voor belangstellenden zonder "speciale voor-
kennis". 
Het komt er in elk geval op neer, dat wanneer we het een en ander van Socrates en zijn 
denkwereld willen begrijpen, "we ons zelf meenemen", onze eigen interpretatie hechten 
aan de gegevens, die ons ter beschikking staan. 
Die gegevens treffen we aan in bronnen, "mogelijke" bronnen, zegt Fresco zeer voor-
zichtig. Want er kunnen gegevens overgeleverd zijn, die wel bronnen voor onze inter-
pretatie lijken, maar het niet zijn. 
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Hij begint dan met "de Attische comedie". We lezen: "Er is in de verte enige verwant-
schap met Wim Kan, het is alleen veel feller, veel minder vrijblijvend en zeker niet be- 
minnelijk". 
Opmerking: Ik snap niet — met alle eerbied voor Wim Kan — waarom hier niet Sieto 
Hoving of Freek de Jonge of Herman van Veen, of het satyrische cabaret in 't algemeen 
is genoemd. Wat mij betreft had elke vergelijking met een bepaald persoon uit onze 
samenleving achterwege kunnen blijven. 
"Socrates wordt herhaaldelijk terloops door hen (de Satyrici - vdB) op de hak 
genomen" (als armoedszaaier en dief). 
Voorts vervolgt Fresco met het noemen en bespreken van alle andere mogelijke bronnen 
tot en met Aristoteles en "anderen". Dit hele hoofdstuk van deel II, 40 bladzijden lang 
heeft mij als niet-vakman verveeld. Het veronderstelt een degelijke "speciale voor-
kennis" van de Griekse auteurs; niet alleen van Xenophon en Plato en Aristoteles, maar 
ook van Aristophanes, Euripides, Phaidon, Aristippos, enz. enz. Als men "algemeen" 
belangstellend is, moet men zich door deze rijstebrijberg heenwerken en er enkele 
smakelijke krenten van nuttigen. Die enkele krenten zijn: 
— dat aretè = epistèmè juister vertaald wordt met "voortreffelijkheid = inzicht" dan 
met het traditionele "deugd = weten" 
— dat Xenophon alleen maar een simpel-moraliserende Socrates ten tonele voert en 
"niet al te betrouwbaar" moet worden geacht, wanneer we van de historische Socrates 
meer willen weten. Alleen "de behoefteloze, zelfgenoegzame zelfbeheersing en gehard-
heid van de "wijze" Socrates" vindt men bij hem evenals bij Antisthenes. 
— dat we bij Plato de echte Socrates beter kunnen ontdekken. 
— dat Socrates' betekenis voor de metafysica (ideeenleer!) veel geringer is dan voor het 
zoeken naar normen voor het goede handelen (paideia). 
De smaak van deze krenten samenvoegend: Socrates' filosofie bestond in zijn filo-sof-
eren. Zijn methode was "protreptisch en elenktisch" (aansporend en onderzoekend, 
toetsend, aan de kaak stellend, weerleggend)". (blz. 64) 

Het derde deel van het boekje is getiteld: "Socrates' filosofische en agogische be-
tekenis". 
Opmerking: Ik zou met het oog op de niet-vakman liever zeggen: Socrates' betekenis 
voor het denken en het handelen. 
Fresco stelt de vraag, of Socrates in de eerste plaats gezien moet worden als een filosoof 
dan wel als een "vormingsleider-op-hoog-niveau". Hij beantwoordt die zelf door te 
zeggen, dat "het filosofische en het (ped)agogische bij Socrates twee zijden van één 
medaille zijn". Het "zichzelf willen kennen" en de ander voorhouden, dat dat een be-
langrijk doelwit is (aretè = epistèmè oftewel voortreffelijkheid = inzicht) vormen één 
geheel, denken en handelen horen bij elkaar. 
Toch legt Fresco de nadruk op de handelingskant van het filosoferen: het kritische na-
denken is geen doel in zichzelf, het is gericht op de "vaardigheid om als geestelijke 
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vroedvrouw" op te treden; het is een sociale activiteit. Om dat met hem eens te zijn 
spoort hij de lezer aan om "— al is het in vertaling — één of meer platoonse dialogen in 
hun geheel te lezen". 
Hiermee is eigenlijk het doel van de auteur bereikt. Hij voegt nog twee hoofdstukjes toe 
over Socrates' religiositeit en over zijn proces en sterven. 
Het slot — men zou kunnen zeggen: de conclusie — is, dat Socrates blijvend actueel is, 
want "in hem (is) het autonome kritische denken definitief gevestigd (—)" (blz. 96). 
Een uitgebreid notenmateriaal, een bibliografie en enkele registers completeren het 
boek. 
Mijn slotopmerking (de lezer zal het al wel begrepen hebben): Het boek geeft de visie 
van Fresco op de "historische" Socrates en diens betekenis voor het latere (en ook het 
huidige) denken en handelen goed en duidelijk weer. Er is echter veel geschreven, dat 
voor de niet-vakman onverteerbaar is, omdat het niet anders is dan in-discussie-treden-
met mensen van het vak. Voordat men als gewoon belangstellende die discussie zou 
kunnen appreciëren, zou men niet alleen "een of meer platoonse dialogen in hun 
geheel" moeten lezen, maar het gehele pakket van behandelde bronnen moeten kennen. 
En dat wel als minimum. Misschien worden sommigen van deze algemene belang-
stellenden door dit boekje zo geprikkeld, dat zij met de bestudering van dat pakket aan 
de gang gaan . . . . 
Voor de vakman daarentegen is er — lijkt mij — nogal interessant materiaal in verwerkt. 
Het is te hopen, dat hij door de misschien wat al te populaire schrijftrant — vooral in 
het begin — niet voortijdig het boek sluit met de verzuchting: alweer zo'n populair 
gevalletje. 
Jammer van de vele schrijf- en drukfouten. 

DR. J. G. VAN DER BEND 



Losse noilties 

De Vereniging Rembrandt, die zich beijvert om oude en moderne kunst voor 
Nederland te behouden, bestaat honderd jaar. 

In het Rijksprentenkabinet in Amsterdam kunt u een gedeelte zien van de tekeningen, 
prenten en etsen, die in de loop der jaren met steun der Vereniging zijn verworven. Ter 
gelegenheid van het eeuwfeest werd aan de cineast Keller de opdracht gegeven om een 
herdenkingsfilm te maken en die werd, eind september, uitgezonden. Na een voorverto-
ning voor de pers werd de film hogelijk geprezen, maar ik doe niet mee in het koor der 
prijzers. Zeker, er waren goede, interessante gedeelten te zien, onder andere de opna-
men van de bestuursvergaderingen waarin over de aankopen werd gesproken, maar 
waarom moest de geschiedenis van de Ridderzaal in Den Haag omstandig verteld wor-
den? Had dat iets met de Vereniging Rembrandt te maken? Waarom werden er zo 
weinig aankopen getoond? Waarom zwalkte de camera zo vaak en zinloos door steden, 
dorpen en gebouwen? Waarom werd bijna iedere opname begeleid door eindeloos dren-
zende muziekjes, zodat men de gesproken woorden nauwelijks kon verstaan? Door dit 
alles werd de film een lawaaiig en rommelig gedoe, dat geen recht deed aan het be-
langrijke werk van de Vereniging. 

Tot de grote schrijvers van de negentiende eeuw en het begin van deze eeuw — Multa-
tuli, Couperus, Emants, Heyermans, Van Deyssel — behoort hij niet, maar Nico van 
Suchtelen schreef wel een paar romans, die nog steeds de moeite van het lezen waard 
zijn. Tat- twam- asi (een typisch humanistische roman), en Quia absurdum, (over de 
kolonie Walden van Van Eeden) zijn interessante en niet zelden diepzinnige boeken. 
Zijn bekendste roman is echter De stille lach, de liefdesgeschiedenis in brieven van de 
dorpsonderwijzer en Elizabeth van Rozande. Ik weet zeker, dat veel mensen, vooral zij, 
die zo'n vijftig jaar geleden jong waren, met intense belangstelling en overgave dit boek 
lazen. Voortdurende schokken van herkenning; machtig, ontroerend. Laatst kreeg ik 
het boek weer in handen en ik schrok me dood. Had ik dat zo mooi gevonden? 
Chotochot wat een sentimentaliteit, wat een gedraai om de brij der liefde, wat een einde-
loos gepluis in gevoelens en gevoelentjes, wat een egoïstisch altruïsme, wat een ge-
zwijmel. Maar zo'n ervaring zet een mens wel aan het denken. Dit boek van Van 
Suchtelen is niet alleen gedateerd, zoals dat heet, maar is volstrekt verouderd. En dan 
komt de vraag op welk soort boeken het minst snel veroudert. De basisgevoelens, ver-
liefdheid, haat, jalousie, verdriet, vreugde, angst zullen we 1 niet aan tijd gebonden zijn, 
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maar de manier waarop ze in de literatuur beschreven worden zijn aan de tijd van ont-
staan gebonden. En welk soort boeken wordt het minst en het laatst door de beruchte 
tand kapot gemaakt? Ik geloof, dat het in de eerste plaats de polyinterpretabele (naar 
Romeins benaming) zijn en ten tweede de boeken, die nuchter en redelijk, met "ge-
wone" woorden, de gebeurtenissen beschrijven, dus zonder de stijlkenmerken van de 
tijd van ontstaan. Vanzelfsprekend kunnen de gedichten en het proza, behorend bij een 
bepaalde periode, de belangstelling houden van hen die historische onderzoekingen 
doen, maar langer blijvend zijn de literaire produkten die, zo sec mogelijk, meedelen, 
wat de auteur te zeggen heeft. De stille lach is een stille grijns geworden, omdat de stijl 
van de neo-romantische periode de basisgevoelens overheerst. Ik ben mij er overigens 
wel van bewust dat ik hier beland ben middenin de problemen van de literatuurweten-
schap, van de "grandeur en misère" van die veelomstreden tak van onderzoek. 

Dat alles in de wereld, waar mensen een deel van zijn en waarover zij kunnen denken, 
voortdurend verandert, ("alles stroomt, niets blijft") is een onaanvaardbare gedachte 
voor allen, die een zekerheid willen hebben van waaruit zij kunnen leven en waarop zij 
kunnen terugvallen. Plato heeft een schitterende constructie op een schitterende wijze 
geformuleerd. Als alles voortdurend verandert dan zweeft de wereld — wordend en ont-
wordend — als het ware tussen zijn en niet-zijn in; een onaanvaardbare gedachte voor 
hem. De oplossing van dit emotionele probleem vond hij in de ideeënleer. De voort-
durend veranderende wereld is een afspiegeling en een verstoffelijking van een eeuwige, 
constante wereld der ideeën, die in, bij of door de goden bestaat. Door de Eros wordt de 
mens als het ware naar de hoogste ideeën, van waarheid, schoonheid en goedheid 
(onderscheiden, ongescheiden als de triniteit in het christelijk geloof) getrokken. Het is 
duidelijk dat deze ideeënleer een brug kon vormen tussen de wijsbegeerte van de Oud-
heid en het christelijk geloof. Daar immers ook een eeuwige, constante geestelijke 
werkelijkheid. God, de schepper van de tijdelijke, veranderlijke wereld. Deze uiterst 
summiere weergave van Plato's systeem heb ik nodig om een, in mijn ogen, interessant 
verschijnsel in de literatuur aan te geven. Er is een groot verschil tussen de dichters, die 
hun voortbrengselen als geïnspireerd — dus van buiten komend — beschouwen en zij 
die zich als de schepper van het kunstwerk zien. De eerstgenoemden zullen in meerder-
heid godsdienstig zijn, maar niet allen. De tweede groep zal in meerderheid niet gods-
dienstig zijn, maar niet allen. Nijhoff en Vestdijk hebben daarover een interessante 
polemiek gevoerd. Het gedicht, zegt Nijhoff, is er constant als idee en de dichter heeft 
het alleen maar te "verlossen", te ont-dekken en te schaven. Vestdijk is het daar totaal mee 
oneens. De dichter maakt, schept het gedicht en voordien bestond het niet. Humanisten 
zullen geneigd zijn, denk ik, om Vestdijk gelijk te geven, maar een eenvoudige zaak is 
het allerminst. Je ziet herhaaldelijk, dat een kunstenaar, een dichter, als het ware buiten 
zich zelf om een kunstwerk maakt. Men spreekt dan van inspiratie en de kunstenaar 
spreekt dan van "doorgeven", niet van maken. Wat weten wij eigenlijk van het schep-
pingsproces? Wat is inspiratie? Wat is scheppen? Weet u het? 
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