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Ten geleide 

Behalve de vaste rubrieken bevat dit nummer vier artikelen, waarin steeds op een 
andere manier eenzelfde thema aan de orde komt, de vraag naar de beheersbaar-
heid van het maatschappelijk gebeuren. 

Bij de beantwoording van deze vraag is Piet Thoenes het meest optimistisch. Hij hield 
als hoogleraar sociologie aan de Rijksuniversiteit Utrecht, op 13 december j.l. voor het 
eerst de 'Socrateslezing', een jaarlijks door de stichting Socrates te organiseren lezing 
"ter verdieping van het humanisme". In zijn artikel De geringde uil geeft Thoenes, be-
weeglijke geest als hij is — zijn aantekeningen kon hij maar gedeeltelijk terugvinden en 
ontcijferen — een reconstructie ervan uit de vrije hand. Het onderwerp 'humanisme en 
wetenschap' is niet verwonderlijk voor iemand als Thoenes, die zijn hele wetenschappe-
lijke loopbaan, tot en met zijn magistrale afscheidscollege onlangs, wijdde aan de rol 
van de wetenschap in de maatschappij. Hij onderscheidt drie nivo's in het bedrijven van 
wetenschap: kennisvergaring, toepassing van die kennis bij de beheersing van natuur en 
maatschappij en tenslotte schepping van geheel nieuwe producten zoals genetische 
structuren, computers en atoombommen. Sommige van deze noviteiten bedreigen de 
mensheid in haar bestaan. Zoals Thoenes met een understatement in zijn afscheidsrede 
zei: "Het verwijderen van God uit de schepping gaf ons een plezierige vrijheid ons met 
de bedrijfsleiding te gaan bemoeien, maar heeft in meerdere opzichten geleid tot een 
respectloze behandeling van de daar aangetroffen waar". Wetenschap interpreteert de 
wereld allang niet meer alleen, maar verandert haar ook en soms in bijna-fatale zin. Wat 
te doen met de uil der wetenschap: rustig laten vliegen of kooien? Met dit laatste zouden 
we de menselijke creativiteit de nek omdraaien en de kans op een betere toekomst ver-
spelen. Thoenes bepleit een tussenoplossing: laten vliegen, maar wèl ringen, de weten-
schap een boodschap meegeven, een opdracht. Hier ligt een taak voor het humanisme 
met toekomstvisie. 
Een aanzienlijk pessimistischer wetenschapsbeeld heeft Max Horkheimer, de grond-
legger van de 'kritische theorie', de radicaal-maatschappijkritische 'Frankfurter Schu-
le'.Ons nieuwe redactielid Paul Cliteur belicht in De ontwikkeling in het denken van 
Maz Horkheimer een latere, geheel anders gekleurde periode van Horkheimers denken. 
Niet alleen is de traditionele wetenschap volgens hem steeds meer ontaard in specialis-
tische kennis en wordt onze maatschappij door de techniek beheerst. Volgens de latere 
Horkheimer kan ook de op Marx gebaseerde kritische wetenschap geen uitkomst meer 
bieden. Slechts een religieus-humanistisch te noemen levensgevoel á la Schopenhauer 
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kan dat, maar op een geheel andere manier. Mensen kunnen elkaar in al hun lijden, 
strijd en eenzaamheid alleen maar vinden in hun gemeenschappelijke "hunkering naar 
het totaal Andere", een opvatting die zijn radicale studenten hem niet in dank afnamen. 
Horkheimer raakte overschaduwd door de meer in zwang zijnde jongere Frank furters 
als Adorno en Habermas, een lot met een zekere tragiek. 
Tragiek was ook het thema van het Socrates Symposium van 13 maart j. 1. Een van de 
sprekers was Th. C. W. Oudemans, wetenschappelijk medewerker bij de vakgroep filo-
sofische anthropologie aan de Universiteit van Amsterdam. Het artikel Humanisme en 
tragiek is de tekst van zijn toespraak. Hij zet daarin de Renaissance-humanist Pico della 
Mirandola tegenover de Antieke tragediedichter Sophocles. De eerste erkent het conflict 
tussen 'hominitas' en 'humanitas' in ieder mens. Tot de menselijke soort te behoren wil 
nog niet zeggen menselijk te zijn. De mens kan in deze zin inderdaad onmens zijn. Hij 
kan in vrijheid echter 66k voor de mensheid kiezen en dat maakt hem als mens pas 
menselijk. Deze optimistische humanistische opvatting is bij Sophocles niet aanwezig. 
De mens is wel vrij, maar het is zeer de vraag of goed bedoelde 'menselijke' keuzen 
altijd goed voor de mensheid uitpakken. Dit is de wezenlijke tragiek van de mens, die 
Oudemans ook in de huidige kernwapenproblematiek terugvindt. 
Dezelfde tragiek komt aan de orde in het artikel van ons redactielid, de slavist Peter 
Krug, over de roman Vaders en zonen van de Russische schrijver Toergenjev. De 
romanfiguur en medicus Bazarov is oorspronkelijk links-radicaal met een optimistisch 
geloof in de wetenschap. Hij sterft uiteindelijk illusieloos aan de gevolgen van een ver-
waarloosde infectie. Ook in de andere romanfiguren schildert Toergenjev op levens-
echte wijze aspecten van de --ook door hemzelf sterk gevoeldde — wezenstragiek van de 
mens. 
Inmiddels zijn door het uittreden van Jan Brandt Corstius, Bertus Schaper en Paula van 
Schaveren uitgedunde gelederen van de Rekenschapredactie aangevuld met maar liefst 
vier nieuwe redactieleden. Dat is allereerst Wim van Dooren, die als filosoof en bij-
zonder hoogleraar vanwege Socrates verbonden aan de T.H. in Delft, al meerdere arti-
kelen in Rekenschap op zijn naam heeft staan, in dit nummer een boekbespreking. Ver-
volgens Joos Sinke, andragoloog en hoofdlegerraadsman met belangstelling voor vraag-
stukken aangaande geweld en (wan)hoop en voor futurologie. De derde is Jan Stoof, 
redacteur buitenland van Vrij Nederland en ook geen onbekende meer in ons blad. En 
dan is Paul Cliteur toegetreden tot onze redactie, die blijkbaar niet alleen hoeft te be-
staan uit 'veteranen van het humanisme', waar hij even bang voor was. Hij is een net af-
gestudeerd jurist, actief in Amnesty International, met ook filosofische belangstelling. 
Hij is o.a. geïnteresseerd in de ontwikkeling van de spirituele kant van het humanistisch 
mens- en wereldbeeld, vandaar het artikel over de latere Horkheimer. 
Tot slot nog dit: De redactie is nu helaas weer een louter mannenzaak geworden, maar 
we zijn op zoek naar vrouwelijke uitbreiding! 
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Fundamentalisme 

Een van de bekendste rechtsfilosofische werken van na de oorlog, H. L. A. 
Hart's The concept of law (1961) opent met de vraag: "Wat is recht?" Hoe 
vreemd dat ook moge klinken, in de honderden jaren dat juristen en filosofen 
zich over deze vraag hebben gebogen, is het niet mogelijk gebleken op zo'n 
schijnbaar eenvoudige vraag een antwoord te geven. En dat geldt niet alleen 
voor een vraag als "wat is recht?", maar ook voor "wat is kunst?". Nee, men 
behoeft echt niet naar de beruchte wijsgerige vraagstellingen als "wat is tijd?" 
(Augustinus) of "wat is de mens?" te verwijzen om het verschijnsel te illustreren 
dat wij dagelijks werken met begrippen waarvan ons de betekenis slechts vaag 
voor de geest staat. 

Ook op donderdagavond, 3 mei, in het Amsterdamse Odeon, werd ik weer eens met 
bovenbeschreven verlegenheid geconfronteerd. "Wat is fundamentalisme?" Dat was de 
even voor de hand liggende als moeilijk te beantwoorden vraag waarmee interviewer 
Joop van Tijn het HV-televisieprogramma over fundamentalisme opende. Ik zat in de 
zaal, want ik mocht de opname van de twee programma's die op resp. 25 mei en 1 juni 
werden uitgezonden, bijwonen. 
Natuurlijk is de vraag wanneer men zich aan de letterlijk-theologische betekenis houdt 
niet moeilijk te beantwoorden. De term "fundamentalisme" zou men dan kunnen 
reserveren voor het streven van bepaalde protestantse bewegingen binnen de Verenigde 
Staten aan het begin van deze eeuw die terug wilden grijpen op de grondslagen van een 
bijbelgetrouw geloof. Men verzette zich vooral tegen de negentiende eeuwse radicale 
bijbelkritiek en het door de evolutietheorie en andere wetenschappelijke ontdekkingen 
geseculariseerde wereldbeeld. Op een conferentie in Niagara in 1895 werd een funda-
mentalistische beginselverklaring geformuleerd met een vijftal punten: de onfeilbaar-
heid van de schrift, de goddelijkheid van Christus, zijn geboorte uit de maagd Maria, 
zijn plaatsvervangend lijden en het geloof in zijn feitelijke opstanding en wederkomst. 
Het team van specialisten dat zich rond de tafel van Van Tijn verzameld had, bestaande 
uit de politicoloog Saul Landau, de middenoostendeskundige Fred Halliday, de 
historica Homa Natigh en de filosoof Svetozar Stojanovie, beperkte zich echter niet tot 
het fundamentalisme in deze engtheologische betekenis. 
Saul Landau voerde met de hem typerende vlotheid als kenmerken van het funda-
mentalisme "autoritair gedrag", "dogmatisme", "conservatisme" en een "reactionai-
re houding" aan. Het fundamentalisme ontkent de gelijkheid van mensen, verheerlijkt 
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het verleden van de "good old days" dat eigenlijk speciaal voor de gelegenheid ge-
creeerd wordt. Over het decadente heden heen grijpt men terug op een gouden tijd. 
Tja, alles goed en wel, dacht ik toen, maar valt er zo niet wat al teveel onder het funda-
mentalisme? Ik kon de dissidente gedachte niet onderdrukken dat zelfs de door mij zeer 
bewonderde humanistische marxist Stojanovie, lid van de joegoslaafse Praxis-groep, 
binnen deze ruime begripsomschrijving zou vallen. De Praxis-groep wil namelijk over 
de dogmatische ontaarding van het "reëel bestaande socialisme" heen teruggrijpen op 
een nog niet door leninistische interpretatie verminkte "jonge Marx". Terug naar de 
bronnen zelf!; net als de Amerikaanse protestanten aan het begin van deze eeuw de Hei-
lige Schrift wilden schoonwassen van de glossen die een intellectuele kaste van critici 
daarbij gemaakt had. Landau, schrijver van het ook in Nederland uitgegeven Nieuw 
Rechts in Amerika (Amsterdam, V. Gennep 1983), praatte naar mijn idee de dingen wel 
wat al te gemakkelijk aan elkaar. Het meest belangwekkend vond ik nog de wijze waar-
op hij de vervlechting tussen religieuze heilsverwachting en de politieke dimensie in 
Amerika schildert. Voor de USSR is dat verhaal al vaak vertelt. Om Marx psychologisch 
te begrijpen, schrijft Bertrand Russell, moet men rekening houden met het volgende 
schema: Jaweh = dialectisch materialisme/De Messias = Marx/De uitverkorenen = 
Het Proletariaat/De Kerk = De Communistische Partij/De Wederkomst = De Revo-
lutie/De Hel = De bestraffing van de Kapitalisten/Het Duizendjarig Rijk = De Com-
munistische Maatschappij. Ook door Menno ter Braak en Karel van het Reve (o.a. in 
Het geloof der kameraden) is er herhaaldelijk op gewezen dat het communisme eigenlijk 
een religieuze heilsleer is. 
Landau probeert nu zo'n interpretatie van het amerikaanse politieke denken te geven 
door te wijzen op de protestants-fundamentalistische heilsverwachting die de achter-
grond vormt van hun streven naar hegemonie. Vanaf het puriteinse begin, zegt Landau, 
zijn Amerikaanse politici altijd van een speciale relatie met God uitgegaan. Lincoln ver-
klaarde dat hij gevolg gaf aan Gods wil door de Unie in stand te houden. President Roo-
sevelt noemde het presidentschap een kansel om het volk morele leiding te geven. 
Wilson verliet zich op het advies van God voordat hij besloot de VS de Eerste Wereld-
oorlog in te voeren. En Johnson kondigde via de televisie aan dat hij elke avond op zijn 
knieën de Heer om leiding vroeg voor zijn politiek in Vietnam. Ook bij het huidige 
Nieuw Rechts vinden we een geloof aan het duizendjarig rijk waarbij "het communis-
me" als duivel in het leven wordt geroepen als bindmiddel voor sociale en nationale 
cohesie. God en het lot van Amerika; ze zijn altijd direct met elkaar verbonden geweest 
in de Amerikaanse geschiedenis. Het besef een missie te hebben was de morele basis 
waarop de koloniën in Nieuw Engeland gevestigd waren. 
Met de paar kritische kanttekeningen aangaande de wijze waarop Landau de zaken aan 
elkaar praat, wil ik het gevaar van het Amerikaans fundamentalisme overigens zeker 
niet bagatelliseren. Als concrete uitingsvormen van Nieuw Rechts noemt hij: terug-naar-
het-gezin-beweging, voor gebed op school, tegen de juridische grondrechten, tegen 
abortus en tegen pornografie, homosexualiteit en buitenechtelijk geslachtsverkeer. Af- 
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Opname uit het HV-programma "Is God Rechts?", uitgezonden op 25 mei en 1 juni. 
Van links naar rechts: Fred Halliday (middenoosten-deskundige), Saul Landau (politi-
coloog), Joop van Tijn (presentator), Homa Natik (historica) en Svetozar Stojanovic 
(filosoof). 

schrikwekkend is het voorbeeld van een plaatselijke afdeling van de Morele Meerder-
heid die zelfs verder ging dan de beweging als geheel. In Santa Clara, Californië, ver-
langde de vroegere afdelingsleider van de Morele Meerderheid de doodstraf voor homo-
sexuelen. In een interview met Kron-tv in San Francisco zei een vertegenwoordiger van 
deze stroming: "Ik ben het eens met de doodstraf en ik geloof dat homosexualiteit iets 
is, dat op één lijn kan worden gesteld met moord en andere zonden". 
Een vraag die in een televisieprogramma met internationale specialisten noodzakelijkwijs 
wat onderbelicht moest blijven is die naar de verschijningsvormen van het Nederlandse 
fundamentalisme. Kunnen we überhaupt spreken van een Nederlands fundamentalis-
me? Zeker; het orgaan van de Nederlandse stroming is Bijbel & Wetenschap, tijdschrift 
van de Evangelische Hogeschool, dat nu zijn negende jaargang is ingegaan. B&W startte in 
1975 als uitgave van de Stichting tot Bevordering van Bijbelgetrouwe Wetenschap en 
probeert het evolutionistisch wereldbeeld te vervangen door een zogenaamd creationis-
tisch model, waarin gepoogd wordt het scheppingsverhaal uit Genesis in overeenstem-
ming te brengen met de gegevens die de wetenschap ons aandraagt. "Er is geen ware, 
zuivere wetenschap dan Schriftgetrouwe wetenschap", schrijft Dr W. J. Ouweneel in 
zijn Redactioneel van mrt. '81. En "alleen wat God heeft geopenbaard kan goed en 
recht heten", zo meent Mr H. van Veelen en komt tot de opmerkelijke stelling dat wij 
de Tien Geboden als basis van onze moderne rechtsorde zouden moeten aanvaarden. 
Het doorlezen van een paar jaargangen Bijbel & Wetenschap leert echter dat het Neder-
lands fundamentalisme een minder agressief karakter draagt dan het Amerikaanse, zij 
het dan wel dat men met verbazing moet vaststellen dat de biblicisten graag het Coperni-
caanse wereldbeeld en de Darwinistische evolutieleer inwisselen voor de speculaties van 
de pseudogeleerde Immanuel Velikovsky. 

Paul Cliteur 
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De geringde uil 
P. Thoenes 

Humanisme en wetenschap 

Wat hieronder volgt, zou het getrouw verslag snoeten zijn 
van een inleiding die ik voor de Stichting Socrates over dit 
onderwerp heb mogen houden op 13 december 1983. Inmid-
dels ruim drie maanden later blijkt dat ik de desbetreffende 
aantekeningen nog maar gedeeltelijk terug kan vinden en 
ontcijferen. Het wordt daarom een reconstructie uit de vrije 
hand. De teneur is de zelfde, de vorm deels anders. Met 
mijn excuses aan Socrates, Rekenschap en het gewaardeer-
de gehoor van 13 december j.1. 

Er is een oude, diepgaande en levendige relatie tussen humanisme en weten-
schap. Het humanisme is een levensbeschouwing, die er altijd een eer in gesteld 
heeft een slag wetenschappelijker te zijn dan andere, meer religieus georiën-
teerde, aanschouwingswijzen. De wetenschap op haar beurt heeft het huma-
nisme vaak gezien als een levensbeschouwing, waarnaast ze beter gedijde, dan in 
de schaduw van als minder rationeel en tolerant geziene opvattingen. 

Toch is het een goede zaak die relatie eens opnieuw aan de orde te stellen. In dit geval 
vindt dat vooral zijn aanleiding in de veranderende functie van de wetenschap. Als die 
zo aan het veranderen is, als hieronder gesteld gaat worden, wordt het dan ook tijd voor 
het humanisme om tot een bijstelling van de relatie te komen? 
In het onderstaande wordt eerst de oude relatie nog eens geschetst, dan de nieuwe ont-
wikkeling van de wetenschap aangegeven, om tenslotte aan te duiden, wat dat voor een 
humanistische stellingname zou kunnen betekenen. 

Uit de geschiedenis 
Het is niet overdreven te zeggen, dat er sinds de Renaissance perioden in de Westerse 
cultuurgeschiedenis zijn, waarbij humanisme en wetenschap elkaar, qua mentaliteit, als 
bondgenoot hebben ervaren. Voor een deel is dat soms een bondgenootschap geweest 
tegen een lastige en machtige derde: het georganiseerde Christendom. Er zijn zelfs perio-
den, waarin het er op lijkt, alsof het Christendom als leidende levensbeschouwing voor 
deze gebieden bezig is te vervluchtigen naar een deisme of zelfs agnosticisme. Daarvoor 
in de plaats komt dan een verlichte levensbeschouwing, die in zich zelf compleet is als 
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een combinatie van een wetenschappelijke kenvorm en een humanistische zingevings-
reflectie. 

Die combinatie is op het ogenblik voor miljoenen in de Westerse wereld een erkend en 
voor hen afdoende gegeven. Maar niet afdoende genoeg om als nieuwe monolieth te 
fungeren. Zowel het Christendom, andere religies en een cultuurbeweging als de 
Romantiek, zijn even authentieke onderdelen van het Westers cultuurpakket. Huma-
nisme en wetenschap zullen hun onderlinge relatie mede moeten afstemmen op hun al 
dan niet in de rekening willen betrekken van dat type waardebepaling. 
Voor de plaats van de wetenschap is daarbij van belang, dat in de loop van de ge-
schiedenis haar kennis en haar verklarend vermogen voortdurend zijn toegenomen. Op 
basis van een denkbare extrapolatie is het dan mogelijk te veronderstellen, dat er op een 
ogenblik voldoende kennis aanwezig zal zijn om een volstrekt wetenschappelijke levens-
beschouwing op te baseren. 
Het dramatische voor een huidige generatie van wetenschapsbeschouwers is, dat zij de 
wetenschap zich inderdaad nog steeds zien uitbreiden en dus dichter komen bij de ver-
wezenlijking van een dergelijke verwachting, terwijl tegelijkertijd de wetenschap, te-
zamen met de techniek, een aantal innoveringen ten tonele voert, die door velen eerder 
als levensbedreigend worden ervaren. 

Het traditionele wetenschapsbeeld van het humanisme 
De titel van deze paragraaf is rijkelijk vrijmoedig. Een dergelijk beeld is nodig, om van 
daaruit tot een nieuwe positiebepaling te kunnen geraken. In feite is er nooit een hele-
maal consistente humanistische wetenschapsopvatting geweest. Voor een eenvoudige 

typering kunnen de volgende punten toch wel worden gehanteerd: 

A. Kenvorm en kenvermogen 
Het humanisme hanteert als kenmodel een materialistisch geconditioneerd idealisme. Er 
bestaat een wereld, ook buiten onze perceptie, die ons verregaand conditioneert. Binnen 
die conditionering, waarvan wij de grenzen zo goed mogelijk moeten verkennen, heb-
ben wij het recht en de plicht om te komen tot een eigen interpretatie en eventueel een 
eigen vormgeving. Daarbij behoort een bescheiden visie op de toch wel erkenbare moge-
lijkheid van een autonome Ideeëngeschiedenis. We hoeven niet weg te zakken in een 

Sartriaanse of Foucaultse nihilistische relativering, noch ons te verheffen op basis van 
een veronderstelde voor ons gereserveerde openbaring. Een relationistische verankering 
in de zin van Scheler of Mannheim lijkt hier een werkbaar uitgangspunt. 
Voorzover daar overwegingen een rol gaan spelen over een menselijke of cosmische be-
stemming hanteert de humanist het concept van de mogelijkheid van vooruitgang. Er is 
geen determinisme ten hemel of ter helle of een eeuwige beslotenheid in een cyclische 
herhaling. Die Geschichte ist an ihre Stirnseite immer Wen; maar als de mens zijn 
mogelijkheden goed gebruikt, kan hij voor zijn aandeel zijn best doen een opwaartse 
spiraalcurve tot ontwikkeling te brengen. Meer dan een te stellen mogelijkheid, een ver- 
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plichtende verwachting is dit niet. Het humanisme hanteert niet een religieus-onto-
logisch bestemmingsbeeld. 
De groei der wetenschappelijke kennis verandert daar in principe weinig aan, waar ze ter 
ener zijde ons bepaalde grenzen duidelijker laat zien, verschaft ze ons elders weer een 
extra sprong vermogen. 

B. Verplichtingen der wetenschap 
Voor de humanist is de wetenschap niet een autonome, waardevrije, maatschappelijk 
tot niets verplichtende hobby. Het is duidelijk dat de wetenschap in materiële en spiri-
tuele zin een belangrijk maker van onze wereld is. Toch kan ze niet meer zijn dan een in-
strument. Het eerste wat de mens doet is bestaan, eerst daarna gebruikt hij het kennen 
als een hulpmiddel om dat bestaan in te richten. Maar dat instrument is zo machtig en 
belangrijk geworden, dat het gebruik ervan door garanties moet worden omgeven. In 
ons type cultuur past een pluriforme, zo vrij mogelijke wetenschap. Dat wat zij aan 
direct of indirect inrichtend vermogen heeft, dient ze bewust aan te wenden en niet 
achteloos weg te schenken aan zo maar technici of ondernemers, die er om wat voor 
reden ook iets mee zouden willen. 
Samenvattend zouden we kunnen zeggen, dat het humanisme in zijn wetenschaps-
traditie een redelijk open oog heeft voor het beperkte waarheidsvermogen der weten-
schap, maar dat toch niet onder curatele wenste te zien gesteld. 
Dat betekende niet zonder meer, dat alles kon en mocht, als het maar wetenschappelijk 
was. Bestaan is belangrijker dan kennen of kunnen. Als de mens de maatstaf is, dan is 
.het niet alleen zijn brein waarmee gemeten wordt. 

Enkele nieuwe ontwikkelingen in de wetenschap 
Hieronder ga ik drie niveaus van wetenschapsbeoefening onderscheiden. Ze worden niet 
gebracht als een soort verkapte historische fasen, maar wel kan van te voren gezegd 
worden, dat de derde functie de laatste tijd steeds belangrijker wordt en dat de be-
spreking daarvan in feite het pièce de résistance van deze beschouwing is. 
Het eerste, door een ieder in het Westen sinds lang gekende en gerespecteerde niveau is 
dat van de kennis en de verklaring. Men moet nooit vergeten, dat het kernstuk van de 
moderne westerse wetenschap, de eerst gekomene, de ontdekking is geweest van het 
heliocentrisch wereldbeeld. Kenmerken daarvan zijn: onbekommerdheid om bestaande 
mythen, het doorschouwen van een anders lijkende dagelijkse realiteit, het hanteren van 
een vergelijkenderwijs simpel verklaririgsmodel, het niet in essentiële overweging nemen 
van practische consequenties. 
Dat alles heeft zwaar gewogen bij het tot stand komen van een daarvan in belangrijke 
mate afgeleid model van wetenschapsstijl. De wetenschap had in verstand en onschuld 
ontdekt, hoe het eigenlijk was en had een Lutheraans zelfbeeld: Hier sta ik, ik kan niet 
anders . . . en toch beweegt ze. 
Om de activiteiten op het tweede niveau is de wetenschap al even beminnenswaardig: de 
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Om de activiteiten op het tweede niveau is de wetenschap al even beminnenswaardig: de 
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wetenschap als instrument om onze wereld zo in te richten, dat we beter opgewassen 
waren tegen de natuur. De mens is in sommige opzichten een niet zo erg goed uitgerust 
dier. De wetenschap leerde hem beter kijken, horen, pakken, con-serveren, warmte vast 
houden, aanvallen, verdedigen, kortom rustte hem beter uit in de strijd om het bestaan. 
Hielp hem een lang niet altijd vriendelijke natuur te ontscherpen. 
De mens hoefde daarbij niet tot iets anders te worden dan hij was. De wetenschap hielp 
hem bij zijn zelfontplooiing, dat waar hij in wezen op aangelegd was, dat wat al in hem 
klaar lag, kreeg onder het schild der wetenschap betere kansen tot ontplooiing. Vooral 
de humanisten heb ik er altijd van verdacht, dat zij goed schenen te weten, hoe zo'n ont-
plooide mens er dan uit moest zien. 
Zowel in de eerste als in de tweede fase was er in essentie binnen de wetenschapsfilosofie 
sprake van het kennen van een reeds voltooide wereld. Ontdekkers als Kepler, Newton, 
Linnaeus brachten Gods heerlijke schepping in kaart en waren dankbaar, dat het ons 
gegeven was steeds meer van dat rondom ons opgetrokken mechanisme te mogen door-
gronden. In de negentiende eeuw begint er dan een ontwikkeling van kennis, die de 
grondstructuur der wetenschap gaat veranderen. Het gaat niet meer zo om het zijnde 
maar om het wordende. 
Kant en Laplace schetsen de ontwikkeling van het heelal, Lyell van de geschiedenis der 
aardkorst, Lamarck en Darwin die van flora en fauna, Voltaire en Ferguson (al in de 
18de eeuw) van de geschiedenis der mensheid als geschiedenis van opeenvolgende typen 

samenleving. Daarbij dreigde de mens ook uit het middelpunt te geraken. Hij werd een 
toevallige verschijning in een toevallige periode van een toevallig hemellichaam. 
De idee van een gerede, welgeordende wereld, waarin de mens een vaste en centrale 

plaats had, ging door deze ontwikkeling verloren. De schepping was niet zonder meer 
respectabel, er was een strijd om het bestaan en het was zaak de eigen positie daarbinnen 
zo goed mogelijk veilig te stellen of eventueel te verbeteren. Dat veilig stellen had ook 
binnen het Christendom, als het zich niet al te Staphorstelijk opstelde, wel legitimiteit. 
Maar met dat verbeteren was het moeilijker. Was het de mens toegestaan de Schepping 
te verbeteren? Eigenlijk was hij dat al ijverig aan het doen: de aarde werd verwarmd en 
gekoeld, dieren en plantenrassen werden verbeterd en ook de mens bleef niet helemaal 

dezelfde. 
En zo is het al niet meer zo'n grote stap naar het derde niveau: De wetenschap als de 
nieuwe creator, de maker van dat wat er nog nooit geweest was: nieuwe elementen, 
nieuwe stoffen, nieuwe planten, nieuwe dieren, nieuwe samenlevingen. Het ging niet 
meer alleen om een voorgegeven model dat gekend en geïmiteerd kon worden, maar om 
een nieuw model, dat kon worden gewenst en gemaakt, plastische chirurgie, in het labo-
ratorium bedacht door physici, chemici, bio-chemici, medici, psychologen, sociologen 
en economen. 
Om uit die ontwikkeling het meest fascinerende punt naar voren te schuiven: Als de hui-
dige DNA-structuren nog de huidige levensvormen bepalen en wij blijken nu in staat 
DNA te manipuleren, hoe gaat dan de ontplooide mens nieuwe stijl er uit zien? Een 
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soepele zwiepstaart, grote witte vleugels, radar-ogen? 
Onze wetenschap is reeds hard bezig onze wereld te herconditionneren. Het doet er voor 
deze discussie eigenlijk niet eens zo veel toe, hoe succesvol ze al is. Hoe goed ze haar 
experimenten in de hand weet te houden. In die zin zal het toch allemaal mensenwerk 
moeten blijven met wat te zure regen, te warm gestookte atmosfeer, te proteïnerijk 
voedsel, te softenon baby, te grote bom. 
Er is een mogelijkheid tot lering, aanpassing en herstel. Ideaal zal het nooit worden, 
maar de aard van het dilemma wortelt dieper: wat gaan we nu als "ideaal" veronder-
stellen? Binnen afzienbare tijd kunnen we creëren op grote schaal. Wat gaan we dan 
scheppen? Hoe ziet de nieuwe blauwdruk er uit? Laten we dat over aan de toevallige in-
ventiviteit der onderzoekers? Aan de snelheid der octrooi-verlening? Aan de efficiency 
van een productieve onderneming? 
Kortom, laten we Athena's uil vrij vliegen? Gaan we haar kooien? Is ringen een verant-
woorde tussenvorm? Als ringen een milde vorm van programmeren is, is er dan al iets in 
de maak, dat programma mag heten? Of zelfs humanistisch programma? 

De humanist als toeziend voogd 
Een dergelijk programma ligt natuurlijk nog niet gereed. Zoals wel vaker op de pelgrims-
tocht der mensheid, hebben we ons een beetje door onze zelfgemaakte gebeurtenissen 
laten overvallen. Maar we zullen er wel aan moeten gaan werken, voor mijn gevoel 
onder vrij hoge druk. Exit autonome, waardevrije wetenschap, exit, Galilei. Ontwikke-
ling van een wetenschapsethiek, omdat uiteindelijk niet de wetenschapsresultaten ons 
moeten bepalen, maar wij de wetenschaps-resultaten. Het gaat hier niet om het muil-
korven van de waarheidszoeker, maar om het oriënteren van een bouwmeester. 
Het constateren van de noodzaak van een nieuwe basishouding ten aanzien van de 
wetenschap is de boodschap van dit artikel. Er moet een boodschap in de ring. Welke 
dat is, kunnen we nog niet weten. Ter voorbereiding van de gedachtenwisseling volgen 
hier nog enkele kanttekeningen. 
Om te beginnen dan over de aard der onderneming. Eenvoudig is het niet, wel riskant. 
Dat realiseren we ons maar al te goed. Zeker in de huidige cultuurfase, waarin het voor-
al in Nederland zo de mode is te weten dat morgen doemsdag is. 
Maar in feite gaat het over iets heel positiefs. De mens heeft de situatie bereikt, waarin 
hij de beschikking krijgt over een enorm nieuw kapitaal en hij moet eens even rustig 
denken, wat hij daarvoor kopen wil. 
Voor de humanist ligt dat zelfs nog weer positiever. Niet gehinderd door taboes uit 
goeddeels overleefde mythologieën kan hij in eigen beheer een nieuwe rationele werk-
verhouding tot de hem altijd al vertrouwde wetenschap gaan bepalen. 
Het hiervoor gegeven model kan hij in feite grotendeels trouw blijven. De belangrijkste 
bijstelling zou zijn, dat hij het vrij onbeperkte vertrouwen, dat hij in de wetenschap 
heeft gehad als waarheidsvinder, zwaarder moet aanvullen met een clausulering voor de 
wetenschap als bestaansinrichter. 
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Wat dat inrichten van het bestaan betreft, is hij uiteindelijk bescheiden. De mens is een 
levensverschijnsel, een biologische species, niet aangelegd op de eeuwigheid en niet het 
centrum van de schepping. In die zin voldoet hij al aan zijn mogelijkheden, als hij zelf 
middelen aandraagt, om zijn bestaan als soort te verlengen. 
Persoonlijk zou ik er aan toe willen voegen, dat ik die bestaansverlenging zonder meer 
niet eens zd interessant vind. De mens zie ik liever als Icarisch: natuurlijk zal hij vallen, 
maar hij heeft dan tenminste gevlogen. Het gaat niet zo zeer om lang overleven, maar 
om de hier door te brengen tijd zo elegant mogelijk te passeren. Doordat hij redelijk 
goede vermogens heeft, heeft hij ook redelijk grote verplichtingen, wat betreft het waar 
maken van kennis, schoonheid en rechtvaardigheid. Hij hoeft niet persé te specialiseren 
in de vervaardiging van overvloed, luxe en macht, maar kan op de lange duur werken 
aan het opheffen van tekorten en kwalen in het kader van het hiervoor geschetste 
tweede niveau en zich al wat experimenten veroorloven op het daarna in zicht komende 
derde. 
Dit is een wat tentatieve uitspraak, waarmee eigenlijk aangegeven wil zijn, dat het 
humanisme in het kader van een door haar aanhangers te ontwikkelen wetenschaps-
ethiek mede uitspraken zou moeten doen, in hoeverre en waar de wetenschap al naar dat 
derde niveau mag door stoten of eerst nog op verder onderzoek moet op het eerste en 
tweede niveau. 
Want voorzover met deze werkverruiming toch ook een stuk tragiek verbonden is, is het 

dat besef, dat we al over dat derde niveau moeten gaan nadenken, terwijl er op het 
eerste en tweede nog aardig wat te doen zal blijven. 
Hofstee heeft er destijds bij zijn afscheidscollege op gewezen, hoezeer onze burgerlijke 
cultuur in het teken heeft willen staan van vrijheid, gelijkheid en broederschap. Hij 
heeft er vooral naar gekeken, in hoeverre dat een waargemaakt programma is en 
typeerde dat als een wereld die we gemaakt hadden in het teken van vrijheid, gelijkheid 
en eenzaamheid. 
Aanknopend bij het hier gegeven betoog, heeft de wetenschap ons vooral geholpen bij 
het krijgen van vrijheid en gelijkheid. Een waardevrije, autonome wetenschap heeft met 
broederschap niet zo veel van doen. Een humanistische wetenschapsethiek zou zich er 
misschien meer speciaal op kunnen richten hoe te stimuleren, dat de nieuwe weten-
schappelijke mogelijkheden er op gericht worden ons te helpen bij het inrichten van een 
broederlijker samenleving. 
Ik ben er helemaal voor, dat dat in het nieuwe handvest komt. Toch hoop ik stiekem 
ook, dat de ring niet al te zwaar is. De uil moet wel kunnen blijven vliegen .. . 
Wat onze houding zal zijn tegenover het ontwikkelen van een wetenschap op het derde 
niveau, wordt bepaald door het mensbeeld van de humanist. 
Vindt hij de bestaande mens qua mogelijkheden goed genoeg uitgerust, dan kan hij de 
wetenschap vragen zich te beperken tot het aanbrengen van garanties en zekerheden en 
het terugdringen van inmiddels reeds ontstane al te avontuurlijke experimenteertnoge-
lij kheden . 
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Is hij bovendien christelijk genoeg om de huidige mens zwak en zondig en geneigd tot 
alle kwaad te vinden, dan kan hij enthousiast mee gaan helpen aan het afbreken van het 
hoger onderwijs. Interessanter is de veronderstelling, dat de mens niet af is, maar nog 
een hele nieuwe bestaansgeschiedenis in petto heeft, waarbij de wetenschap een goede 
dienaar kan zijn. Wat zal de humanist zeggen? Blijft hij de burgerlijke cultuur trouw 
binnen een bekende en gewende menselijke maat? Of zetten we de deur open voor een 
na-burgerlijke cultuur, één waar Eros en civilisatie het beter kunnen vinden en waar 
ruimte zou kunnen zijn voor Menschliches iibermenschliches? 

onlangs verscheen bij Van Gorcum 

Dr. E. C. Santing 

De ethiek van Erich Fromm 
Een humanistisch appèl 

1984. 216 blz., ing. f 35,00. ISBN 90 232 2054 4 
Serie: Philosophia Religionis, nr. 22 

Dit boek laat zien dat Fromm een humanistische ethiek ontwikkeld heeft met 
de mens als hoogste norm en waarbij het uitgangspunt is de menselijke 
natuur met haar unieke mogelijkheden van rede en liefde. Fromm roept de 
mens op mens te worden door het ontwikkelen van zijn humane 
mogelijkheden en wijst een weg gekenmerkt door vertrouwen, hoop en liefde. 

Verkrijgbaar in de boekhandel of rechtstreeks bij uitgeverij Van Gorcum, 
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Ruim tien jaar geleden overleed de Duitse socioloog, filosoof en psycholoog 
Max Horkheimer. Horkheimer behoort tot die groep van denkers in wier werk 
duidelijk twee fasen te onderscheiden zijn. Aanvankelijk stond hij sterk onder 
invloed van de marxistische maatschappijkritiek, maar later treedt hij naar 
voren als protagonist van een religieus-humanistische wereldbeschouwing. In dit 
artikel wordt deze ontwikkeling geschetst waarbij ik dan zal proberen vooral het 
belang van die latere fase te accentueren. 

1. Traditionele en kritische theorie 
Max Horkheimer (1895-1973) is vooral bekend ge-
worden als de vader van het beroemde instituut voor 
Sociaal-wetenschappelijk Onderzoek (Institut fiir So-
zialforschung). In 1930 werd hij daarvan het hoofd, 
een post die hij combineerde met een stoel voor socia-
le filosofie aan de universiteit van Frankfurt. In zijn 
inaugurele rede, De tegenwoordige positie van de so-
ciale filosofie en de taken van het Instituut voor So-
ciaal-wetenschappelijk Onderzoek,' pleit hij voor in-
terdisciplinair onderzoek dat gebaseerd is op Marxis-
tische uitgangspunten. Zeven jaar later wordt in het 
programmatisch essay Traditionele en kritische theo-

rie' (1937) deze standpuntsbepaling verder uitge-
werkt. De Marxistisch geïnspireerde kritische theorie, 
die het uitgangspunt vormde voor het werk van de le-
den van de Frankfurter Schule (Horkheimer, Ador-
no, Marcuse, Benjamin, Fronun e.a.) wordt daarin 
afgebakend van de traditionele theorie. 

De traditionele theorie, schrijft Horkheimer, vindt zijn meest karakteristieke verwoor-
ding in het Vertoog over de methode van de Franse filosoof René Descartes (1596-1650). 
Onder een theorie verstaat men in deze opvatting: "een geheel van uitspraken over een 
gebied van de werkelijkheid, die zodanig met elkaar verbonden zijn dat uit enige daar-
van de overige afgeleid kunnen worden".3  
De inspiratie voor de kritische theorie wordt echter gevonden in het werk van Karl Marx 
(1818-1883), en dan speciaal in diens boek Kritiek van de politieke economie. We komen 
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over deze kwestie nog te spreken, maar reeds nu kan gesteld worden dat de kritische zich 
van de traditionele theorie wil onderscheiden, omdat deze laatste onvoldoende aandacht 
heeft voor de maatschappelijke bepaaldheid van het wetenschappelijk proces. De 
burgerlijke geleerde (d.i. de aanhanger, bewust of onbewust, van de traditionele theorie) 
geeft zich geen rekenschap van het feit dat een wetenschappelijke theorie het product is 
van het maatschappelijk arbeidsproces. 
Naast het essay uit 1937 is voor het denken van Horkheimer een tien jaar later bij 
Querido verschenen boek dat hij samen met zijn vriend Theodor Wiesengrund Adorno 
(1903-1969) schreef, van groot belang: Dialektiek der Verlichting.' In dit uiterst pessi-
mistisch werk analyseren de beide auteurs een merkwaardige en noodlottige ontwikke-
ling die zich heeft voorgedaan sinds de Verlichting: de door de stijging van de econo-
mische productiviteit mogelijk gemaakte bevrijding van de mensheid heeft tot niets 
anders dan een steeds verdergaande slavernij gevoerd, slavernij aan het productie- 
apparaat. Van het ideaal van de grote Renaissance-geleerde Francis Bacon (1561-1626), 
die de beloften schilderde die een wetenschappelijke beheersing van de natuur door 
natuurwetenschap en techniek leek in te houden, blijkt niets terecht te zijn gekomen. De 
Verlichting is omgeslagen in haar tegendeel (vandaar de term "dialektiek": een proces, 
gekenmerkt door tegenstellingen). 

De wereld in verval 
Ook in Horkheimers Kritiek van de instrumentele rede (eerste Engelse versie in 1947) 
staat weer centraal die toenemende beheersing van de natuur die tegelijkertijd gepaard 
gaat met een grotere onmondigheid van de mens. Onder de heerschappij van het weten-
schappelijk denken is de samenleving er immers bepaald niet op vooruit gegaan. Men 
kan wel zeggen dat de grote catastrofen van de 20e eeuw, te weten de twee wereldoorlo-
gen en de massamoorden in Auschwitz, niet mogelijk zouden zijn geweest als de weten-
schap deze niet had mogelijk gemaakt. En wat te denken van de oorlog in Vietnam? 
Was het niet de wetenschap die hiervoor de noodzakelijke know-how leverde? Vooral 
teleurgesteld was Horkheimer in het feit dat individuen dit proces blijkbaar helemaal 
niet als verontrustend ervaren. Men koestert de eigen ketenen. 
Het is een bekend feit dat Horkheimer in de 50- en 60er jaren steeds pessimistischer 
werd. Maar ook in de laatste jaargangen van het Tijdschrift voor Sociaal-wetenschappe-
lijk Onderzoek (het orgaan van de Frankfurtse School; 1932-1941) komt reeds een pessi-
mistische houding sterk naar voren. Terecht heeft Jilrgen Habermas (1929- ), een 
latere vertegenwoordiger van de School van Frankfurt en tevens een van de belang-
rijkste hedendaagse filosofen, erop gewezen' dat reeds in het essay Het einde van de 
Redeti  Horkheimers latere denken over de kritiek op de instrumentele rede te vinden is. 
"De rede" figureert vaak in het werk van de Frankfurters en wordt dan geplaatst 
tegenover het "verstand". Deze tegenstelling tussen Rede (Engels: Reason; Duits: Ver-
nunft) en Verstand (Engels: Understanding; Duits: Verstand) stamt uit de traditie van 
het Duits idealisme, de dominante richting in de Duitse filosofie van de negentiende 
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eeuw, waaruit Marx is voortgekomen maar waarmee ook de Frankfurters in voort-
durende dialoog zijn. Martin Jay, de geschiedschrijver van het denken van de Frank-
furtse School, merkt over de tegenstelling tussen Rede en Verstand het volgende op: 
"Voor het verstand bestaat de wereld uit eindige entiteiten die alleen maar identiek aan 
zichzelf zijn en geheel tegengesteld aan alle andere dingen": Terwijl met de Rede ver-
wezen wordt naar een vermogen dat voorbij gaat aan de verschijnselen en doorstoot tot 
de diepere eenheid der dingen. De Rede is voor Horkheimer dus een veel geladener 
begrip dan men zou vermoeden op basis van het Nederlandse woord. Zijn pessimistische 
diagnose van de vervallen toestand waarin de westerse cultuur verkeerde gaf hij dan ook 
de titel mee Het einde van de rede (1941). 
De beschaving, aldus Horkheimer in bovengenoemd essay, verkeert in een verval-
proces. We zijn komen te leven in een volkomen gefragmenteerde, een verbrokkelde 
wereld en symptomatisch daarvoor is dat het begrip "rede" totaal verdwenen is uit het 
vocabulaire. De zegetocht van het nominalisme (standpunt dat alleen de afzonderlijke 
concrete dingen werkelijk zijn en dat de algemene begrippen slechts 'namen', lat.: 
'nomina', zijn), formalisme en positivisme (met het nominalisme verbonden en sterk op 
de natuurwetenschappen georiënteerde wijsgerige richting) is kenmerkend voor het he-
dendaags cultuurverval.8  Onder invloed van de positivistische ideologie ziet men in de 
rede slechts een soort telmachine en is kennis gedegradeerd tot het weten te bedienen van 
hendels.' Zelfs de liefde heeft in de totalitaire maatschappij haar spontaan karakter ver-
loren. "De mensen verliezen zich er niet langer in, noch worden ze verblind door liefde. 
Onder het nationaal-socialisme wordt buiten-echtelijke gemeenschap door de staat 
aangemoedigd als een maatschappelijk nuttige vorm van arbeid". I°  

Naastenliefde als moraal 
Horkheimers oude aanklacht aan het adres van de traditionele theorie, namelijk dat zij 
de mens geabstraheerd ("losgetrokken") van haar maatschappelijke context wil be-
schouwen, is tragische werkelijkheid geworden. "De sociale eenheid is niet langer meer 
het gezin maar het atomisch opgevatte individu" en de strijd om het bestaan bestaat erin 
te zorgen dat je niet volkomen vernietigd wordt in een wereld van "apparaten, machines 
en hendels". De mensen zijn verbrokkeld en vallen uiteen (atomized and disintegra-
dng), aldus Horkheimer aan het eind van zijn essay. 
Ook in het latere werk is de pessimistische teneur dominant. Hij verwijdert zich dan in 
zekere mate van Marx en zoekt toenadering tot de filosoof wiens werk hij reeds in zijn 
studententijd gelezen had: Arthur Schopenhauer (1788-1860). Karakteristiek voor de 
verandering van oriëntatie die men bij de latere Horkheimer vindt is dat hij het Marxis-
tisch ideaal van de solidariteit wil vervangen door een Schopenhaueriaans opgevatte 
naastenliefde. Het socialisme is nog steeds zijn ideaal, maar, zo schrijft hij in Marx 
vandaag (1968), "de verbinding met de klassenstrijd is achterhaald"." De diepere een-
heid die de gehele mensheid tezamenhoudt ziet hij in het feit dat allen deelhebben aan 
die deplorabele toestand die Schopenhauer met zoveel verve geschilderd heeft. Daarmee 
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is Schopenhauers filosofie een ware leer der vertroosting, een perfecte basis voor een 
moraal van naastenliefde: "Schopenhauer heeft de naastenliefde, ja de liefde tot alle 
wezens, wijsgerig gefundeerd, zonder de op de dag van vandaag twijfelachtige be-
weringen en geloofsbelijdenissen daarbij te betrekken".12  De naastenliefde wordt dus 
door Horkheimer humanistisch en niet theologisch gefundeerd. God als positief dogma 
moet worden verworpen, schrijft hij in Opmerkingen over de liberalisering van de religie 
(1970), maar het "verlangen daarentegen dat de aardse werkelijkheid met al haar af-
schrikwekkends niet het laatste is verbindt en verenigt alle mensen die nu eenmaal niet 
kunnen berusten in het onrecht op deze wereld. God wordt dus tot voorwerp van men- 
selijk verlangen en verering gemaakt; hij houdt op het object van kennis en bezit te 
zijn".13  Het woord "Sehnsucht" heb ik vertaald met "verlangen", maar ook hier 
geldt, net als met de vertaling van "Vernunft", dat de Duitse term associaties oproept 
die slecht overkomen in het Nederlandse "verlangen". J. Klapwijk, schrijver van een 
boekje over de Frankfurters, spreekt van een "religieus heimwee" of "religieus ver-
langen"." 

Wetenschapskritiek 
Overigens is Horkheimer in zijn houding met betrekking tot de religie weer schatplichtig 
aan Schopenhauer. Ook deze laatste zag als de "grondwaarheid" van alle religies "de 
behoefte aan verlossing uit een bestaan dat aan het lijden en de dood ten deel gevallen 
is".15  In dat lijden en de dood, in die deplorabele toestand waarin de wereld verkeert, 
bestaat voor Schopenhauer de eenheid van de mensheid, ja zelfs: de eenheid van het 
bestaan. Wij allen zijn wil-tot-leven, maar gedoemd tot sterven, een inzicht waartoe 
men nooit langs wetenschappelijke weg, maar alleen door inkeer in het eigen zelf kan 
komen. De wetenschap kan ons volgens Schopenhauer ook alleen maar tot de buiten-
kant van de dingen voeren, nooit tot de diepere eenheid van het menselijk bestaan. 
Nu hebben we gezien hoe Horkheimer in zijn Traditionele en kritische theorie de domi-
nante wetenschapsbeoefening bekritiseerde, omvat deze onvoldoende rekening hield 
met de historisch en maatschappelijk bepaalde context waarin het wetenschappelijk 
proces gestalte krijgt. "De feiten welke de zintuigen ons aandragen (..) zijn in tweeërlei 
zin maatschappelijk bepaald: door het historisch karakter van het waargenomen object 
en door het historisch karakter van het waarnemende orgaan (..)".16  Ook in Hork-
heimers latere denken speelt de wetenschapskritiek een belangrijke rol. De wetenschap 
heeft ons wel veel kennis gegeven, schrijft hij in Pessimisme vandaag (1971), maar het is 
slechts verbrokkelde kennis, kennis zonder totaalblik. Zo kan bijvoorbeeld het onder-
zoek naar de fysiologisch-psychologische functies van de mens, ons geen totaalblik over 
zijn wezen geven. En het wetenschappelijk inzicht is steeds sterker ontaard tot ge-
raffineerde, specialistische kennis. Horkheimer komt in dit verband met het voorbeeld 
van een huisarts. Vijftig jaar geleden wist de doorsnee arts natuurlijk veel minder van de 
afzonderlijke organen dan een specialist van tegenwoordig, maar daar staat tegenover 
dat hij de afzonderlijke patient veel meer aandacht kon geven; hij kende de jeugd van 
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dat hij de afzonderlijke patient veel meer aandacht kon geven; hij kende de jeugd van 
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zijn patiënt, diens gezin, kortom hij kende de patiënt zelf beter.' Opnieuw zien we dus 
dat Horkheimer, zij het met andere accentueringen dan in zijn essay uit 1937, de ver-
brokkeling, atomisering en het specialisme laakt waarin de huidige dominante weten-
schapsbeoefening verzeild is geraakt. 
Kernbegrip uit het latere denken van Horkheimer is de "bestuurde wereld" (verwaltete 
Welt). Steeds sterker doet zich de noodlottige ontwikkeling voelen dat wij op weg zijn 
naar een totaal vertechnologiseerde wereld. Kinderen ervaren de werkelijkheid alleen 
nog maar door een televisiescherm en in de cafés kan geen gesprek meer worden gevoerd 
vanwege de oorverdovende muziek van speelautomaten. Maar voert dit nu tot volledige 
berusting? Tot een pessimistisch bij de pakken neerzitten? Nee, dat is in ieder geval niet 
de conclusie die Horkheimer zelf uit zijn pessimisme getrokken wil zien. Als een soort 
Sisyphus is de mensheid ertoe bestemd om toch altijd door te gaan; door te vechten 
tegen het kwaad en de onderdrukking die reeds voor de jonge Frankfurter zijn inspiratie 
tot filosoferen vormden. "Berusting is onmogelijk zolang er nog een rest van vrijheid 
blijft"," schrijft hij in Filosofie als cultuurkritiek (1960). 

2. Pessimisme en cultuurkritiek 
Wanneer we nu, ruim tien jaar na zijn overlijden, nog eens terugkijken op Horkheimers 
wijsgerige ontwikkeling, dan dringt zich de vraag op waarin zijn betekenis ligt voor de 
huidige wereldbeschouwelijke en politieke discussie. Opvallend is dan dat de latere 
Horkheimer, de pessimistische cultuurkriticus, de schepper van een Schopenhaueriaans 
geïnspireerd religieus humanisme, volkomen wordt overschaduwd door de jongere 
Marxistisch georiënteerde maatschappijkriticus, die als vader van de Frankfurter Schelle 
bekendheid geniet. Vooral een lang interview uit 1970, waarin alle elementen van het 
religieus humanisme van de latere Horkheimer pregnant naar voren komen, en dat 
onder de titel Die Sehnsucht nach dem ganz Anderen' is uitgegeven, werd honend ont-

vangen. Progressieve studenten en orthodoxe Marxisten spraken van de "biecht van een 
ketter op zijn doodsbed".' Terecht? Blijkbaar in tegenstelling tot uitgeverij Boom, die 
in 1981 nog een (fraai uitgegeven en vakkundig geannoteerde) vertaling van het essay 
Traditionele en kritische theorie op de markt bracht, ben ik van mening dat het de latere 
en niet de vroegere Horkheimer is die ons in deze tijd nog iets te zeggen heeft. Wie het 
essay uit 1937 nog eens doorleest wordt getroffen door de grote vaagheid, door het on-
gespecificeerde van zowel de aanklacht als aangeklaagde. Tegen wie richt hij zich? In-
derdaad, tegen het positivisme; maar namen van bepaalde hedendaagse positivisten die 
dan geen oog zouden hebben voor de sociale functie van het wetenschappelijk proces wor-
den niet gegeven. In De jongste aanval op de metafysica (1937), waarin Horkheimer het 
positivisme van de Weense Kring bestrijdt, komen de namen van Wittgenstein (1889-
1951) en Russell' (1872-1970) naar voren. Maar iedereen weet toch dat Russell als geen 
ander zich zorgen maakte over het feit dat onze intellectuele ontwikkeling geen gelijke 
tred houdt met onze morele ontwikkeling en dat een groot gedeelte van zijn wijsgerige 
werkzaamheid gericht was op politieke en maatschappelijke vraagstukken. De invloed 
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van wetenschap op de maatschappij heet een van zijn boeken en ook uit andere titels als 
Opvoeding en de maatschappelijke orde, Macht, Wegen naar vrijheid enz. enz., blijkt 
toch een grote maatschappelijke betrokkenheid. En een grote maatschappelijke betrok-
kenheid komt niet alleen naar voren uit het werk van de positivist Russell, maar ook uit 
het oeuvre van de existentialisten Jaspers (1883-1969) en Sartre (1905-1980). Kortom: de 
Frankfurters hadden bepaald niet het monopolie van de kritische instelling. Volkomen 
terecht merkt Leszek Kolakowski in zijn Main currents of Mandsm op dat wanneer 
Horkheimer veelvuldig herhaalt dat alle kennis sociaal geconditioneerd is, hij slechts 
algemeenheden debiteert die niemand bestrijdt en ook niet bestrijden kan vanwege het 
ongespecificeerd karakter van de bewering.' 

Religieus-humanistische ontwikkeling 
Een veel grotere zeggingskracht gaat er echter uit van het werk van de latere Hork-
heimer. Het is vooral dit deel van zijn denken dat niet verouderd is en dat aansluit bij 
moderne filosofische inzichten, waarvan als voornaamste pluralisme, scepticisme, pessi-
misme en de kritiek op de technocratie kunnen worden genoemd. 
Deze ontwikkeling van een vaag Marxisme uit de vroegere periode naar een mijns 
inziens veel rijper stadium van een religieus-humanistische wereldbeschouwing is iets dat 
niet — zoals vaak geschiedt — betreurd moet worden, maar dat alleen maar toe te 
juichen valt. Opvallend is dat deze ontwikkeling ook in stilistisch opzicht zijn vruchten 
afwerpt: het logge monotone gedreun van de opstellen die werden geschreven voor het 
Zeitschnft fiir Sozialforschung maakt plaats voor goed leesbare essays: "nur wer achte 
eigene Gedanken hat, hat achten Stil", schreef Schopenhauer, die Horkheimer mis-
schien ook in stilistisch opzicht gunstig beïnvloedde. 
Hoe radicaal de breuk met het verleden aanvankelijk was toen Horkheimer na de oorlog 
(in 1950) opnieuw kwam doceren in Frankfurt wordt verteld door Michiel Korthals: 
"Alles wat met het marxistische verleden te maken heeft (zoals het tijdschrift) wordt 
letterlijk in dichtgespijkerde kisten in de kelders van het instituut opgesloten. De 
colleges van Horkheimer gaan over Kant, Hegel of Schopenhauer; Marx of de proble-
men van de kritische maatschappijtheorie kwamen niet aan de orde. Horkheimers 
heftige kritiek op het stalinistische Rusland brengen hem in de buurt van de koude oor-
log-ideologen".23  
Ook het Marxistisch klassebegrip en de daarop gebaseerde solidariteitsgedachte wordt 
door hem verlaten om plaats te maken voor een Schopenhaueriaans gefundeerd mede-
lijden, dat alle confessies, sektes, ideologieën en wijsgerige richtingen doorkruist. Net  
als Schopenhauer staat Horkheimer ook niet vijandig tegenover de ware kern van het 
christendom, maar uitdrukkelijk afstand neemt hij van de dogmatiek, rituelen en 
institutionele kant van de religie. Een zekere mate van scepsis, schrijft hij, zou de religie 
ten goed komen. "Wanneer de traditie, de religieuze kategorieën, in het bijzonder de 
gerechtigheid en goedheid van God niet als dogma's, niet als absolute waarheid, zou-
den worden gepresenteerd, maar als het verlangen van diegenen die tot ware treurnis in 
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staat zijn, juist omdat die leer niet bewezen kan worden en tot het gebied van de twijfel 
behoort, kan een religieuze gezindheid, althans de basis daarvoor, in adekwate vorm be-
houden blijven".' 

3. Slot 
Wanneer we nu, tien jaar na het overlijden van Horkheimer, terugkijken op zijn wijs-
gerige werkzaamheid, dan denk ik dat we kunnen zeggen dat niet zozeer de vroegere 
Horkheimer, de Marxistisch geïnspireerde vader van de "Kritische theorie", ons nog 
iets te zeggen heeft, maar dat het juist de latere, Schopenhaueriaanse, religieus-huma-
nistische denker is die meer de aandacht verdient dan hij gekregen heeft. Het Marxisme 
van de jongere Frankfurter en zijn kritiek op het positivisme bestaat ten dele uit vaag-
heden (tegen welke standpunten van welke met name genoemde positivist richt hij zich 
nu eigenlijk?), ten dele uit gemeenplaatsen (wie zou er willen ontkennen dat aan het 
wetenschappelijk proces een sociale dimensie te onderkennen valt?). In het pluralisme, 
scepticisme en pessimisme van de latere denker die, het eng Marxistisch klassenstand-
punt verlatend, weet dat wij door zullen moeten werken aan een betere wereld ondanks 
het feit dat de nieuwe mens op aarde niet gerealiseerd zal worden — in het denken van 
die Horkheimer is echter veel waardevols te vinden. 

Noten 
1 Opnieuw gepubliceerd in: Max Horkheimer, Sozialphilosophische Studien, Frankfurt am 

Main 1972, p. 33-47. Hierna aangehaald als SS. 
2 In: Zeilschrift filr Sozialforschung, herausgegeben von Max Horkheimer, Jg. 6, 1937, p. 245-

294. Hierna aangehaald als Z'S. 
3 o.c. 
4 Ook in Fischer Taschenbuch Verlag. 
5 Jitrgen Habermas, Philosophisch-politische Profile, Frankfurt am Main 1981, p. 424: "Im 

vorletzten Heft vertlffentlicht Horkheimer seinen Aufsatz ilber 'Das Ende der Vernunft', der in 
nuce die 'Kritiek der instrumentellen Vernunft' vorwegnimmt". 

6 ZfS, Jg 9, 1941, p. 366 e.v. 
7 Martin Jay, The dialectical imagination, Boston 1972, p. 61. 
8 Z/S, Jg. 9, 1941, p. 371. 
9 o.c., p. 381 e.v. 

10 o.c., p. 382. 
11 In: Max Horkheimer, Gesellschaft ini cJbergang, Frankfurt am Main 1972, p. 158. Hierna aan-

gehaald als: GU. 
12 SS, p. 155. 
13 SS, p. 136. 
14 J. Klapwijk, Dialectiek der Verlichting, Assen 1976. 
15 Arthur Schopenhauer, Sdmtliche Werke, herausgegeben von W. Frhr. von LOhneysen, Cotta-

Verlag/Insel-Verlag, dl. V, p. 806. 
16 ZjS, Jg. 6, 1937. 
17 SS, p. 141. 
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Humanisme  en Iragiek 
Th. C .141. Outleimins 

Wanneer we de begrippen humanisme en tragiek tegenover elkaar plaatsen, 
dan weerklinken daarin de echo's van eerbiedwaardige tradities. Tragedies 
werden in het kader van Dionysusfeesten opgevoerd in het Athene van de 
vijfde eeuw voor Christus. Het humanisme is een stroming die haar oor-
sprong vindt in de zorg om de 'homo humanus' in de Romeinse oudheid. De-
ze zorg houdt verband met de opvoeding tot menselijkheid, de paideia zoals 
die door de Sofisten is geïntroduceerd, wellicht niet toevallig in de tijd dat 
ook de tragedies floreerden. 

Ook al is het mogelijk de bronnen van tragiek en humanisme in het oude Griekenland 
te vinden, toch zijn deze stromen in zo uiteenlopende beddingen geraakt dat het moei-
lijk is om ze in één denkbeweging te overspannen. 
Dat het niet eenvoudig is om humanisme en tragiek samen te overdenken heeft zijn 
gronden, die ik hier voor een deel hoop bloot te leggen. Daartoe zal ik eerst proberen 
enkele kenmerken van beide mensopvattingen aan het licht te brengen. 

Natuur vs menselijkheid 
Kenmerkend voor het humanisme is dat het uitgaat van een fundamenteel conflict in 

mensen, namelijk een conflict tussen de menselijke natuur enerzijds en de menselijk-
heid van de mens anderzijds. Dat mensen delen in dezelfde aard, de hominitas, bete-
kent nog niet dat ze menselijk zijn, dat ze het kenmerk van humanitas bezitten. In het 
onderscheid tussen mensheid en menselijkheid huist een strijd, die zich uit in het men-
selijk vermogen om de eigen natuur te buiten te gaan, onmenselijk te worden. Deze 
strijd wordt evenwel niet als uitzichtloos ervaren: juist omdat mensen in wezen hu-
maan zijn kunnen ze opgeroepen worden om te worden wat ze eigenlijk al zijn, name-
lijk werkelijk menselijk. 
In de humanistische gedachtengang is de menselijke waarde en waardigheid centrum 
en richtsnoer van denken en handelen. Menselijkheid is het middelpunt, waaraan de 
rest van de werkelijkheid haar waardigheid ontleent. Humaniteit wordt niet in diepere 
of hogere goederen gefundeerd. Dat impliceert dat mensen hun waarde en waardig-
heid niet van elders kunnen betrekken: zij worden beschouwd als verantwoordelijk te-
genover zichzelf, waarbij zij zelf hun eigen wetgevers, dus autonoom zijn. 

Humanisme is dus gestoeld op een conflict, namelijk dat mensen onmenselijk kunnen 
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maan zijn kunnen ze opgeroepen worden om te worden wat ze eigenlijk al zijn, name-
lijk werkelijk menselijk. 
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en richtsnoer van denken en handelen. Menselijkheid is het middelpunt, waaraan de 
rest van de werkelijkheid haar waardigheid ontleent. Humaniteit wordt niet in diepere 
of hogere goederen gefundeerd. Dat impliceert dat mensen hun waarde en waardig-
heid niet van elders kunnen betrekken: zij worden beschouwd als verantwoordelijk te-
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Humanisme is dus gestoeld op een conflict, namelijk dat mensen onmenselijk kunnen 
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zijn. Datzelfde conflict is, in getransformeerde gedaante, de bewegende grond van 
tragedies als die van Sophocles. Ook deze laat zien dat mensen hun maat te buiten 
kunnen gaan, dat ze kunnen verdierlijken. Termen als 'rauw', 'wild', 'woest ' , 'beest-
achtig' worden herhaaldelijk gebruikt om tragische helden te kenschetsen waar zij 
hun grenzen overschrijden. Zo wordt Antigone, de dochter van Oedipus, een rauw 
kind van een rauwe vader genoemd. 
Hoewel de fundamenten van humanisme en tragiek in dezelfde aarde rusten lopen 
hun wegen uiteen. Ook tragici onderkennen dat mensen hun eigen zelfstandigheid en 
waardigheid in het middelpunt plaatsen, toch leggen zij er de nadruk op dat de mense-
lijke autonomie voortdurend doorbroken wordt. In tragedies worden mensen door 
middelpuntvliedende krachten uit het centrum van hun wereld weggestoten. Zij raken 
gedecentreerd, en wel omdat ze slechts een onderdeel zijn van een kosmisch geheel 
van natuur, levende wezens, goden, wetten, familie en polis, dat er niet omwille van 
hen is. Bovendien raken, zoals we nog zullen zien, mensen uit het evenwicht van hun 
menselijkheid doordat dit geheel van krachten disharmonisch is, en daarmee bedrei-
gend voor de zelfstandigheid van hun denken en spreken. Zo is te begrijpen dat voor 
tragici noch autonomie noch paideia een oplossing is voor het conflict tussen mense-
lijkheid en onmenselijkheid. Tragici stellen de vraag of het wel mogelijk is mens te 
zijn zonder tegelijkertijd ook onmenselijk te zijn, of het overschrijden van de mense-
lijke maat niet evenzeer hoort tot de menselijke natuur als het bepaald worden door 
die maat. 
Zo belanden we in een strijd tussen humanisme en tragiek, een gevecht dat woedt op 
een gemeenschappelijk bodem, en dat niet op een overwinning of nederlaag voor een 
der partijen zal uitlopen, omdat het een strijd is die zich afspeelt in de historische vari-
aties van de menselijke natuur zelf. 

Pico della Mirandola 
Zowel het gemeenschappelijk toernooiveld als enkele plekken waar botsingen plaats-
grijpen hoop ik nu te laten zien aan de hand van twee fragmenten, het ene uit de rede 
over de menselijke waardigheid van Pico della Mirandola uit 1496, het andere uit 
Sophocles' Antigone, uit de jaren 440 voor Christus. 
Laat ik beginnen met een uitvoerig citaat uit de rede van Pico. De Scheppergod is aan 
het woord tegenover Adam: 
`Wij hebben u, o Adam, geen bepaalde woonplaats, geen eigen aangezicht, geen en-
kele speciale taak gegeven, opdat ge die woonplaats, dat aangezicht en die taak die ge 
verkiest, verwerven en bezitten zult naar uw eigen wil en wens. Voor alle andere we-
zens is de natuur vastomlijnd en binnen de door ons voorgeschreven wetten beperkt. 
Gij zult die voor uzelf bepalen, door geen grenzen belemmerd, naar eigen vrije wil, 
waaraan ik u heb toevertrouwd. Ik heb u midden in het heelal gezet, opdat ge van 
daaruit gemakkelijker alles rondom u zien kunt wat er in de wereld is. En we hebben u 
niet hemels of aards, niet sterfelijk of onsterfelijk gemaakt, opdat ge als een vrij en 
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soeverein kunstenaar uzelf boetseert en modelleert in de vorm, die ge verkiest. Het 
staal u vrij naar het lagere, het dierenrijk te ontaarden, maar ge kunt u ook verheffen 
naar het hogere, het goddelijke rijk door eigen wilsbeschikking.' (vert. Hemelrijk) 
In dit citaat treffen we de humanistische mensopvatting aan zoals we die al eerder ge-
schetst hebben. Mensen vormen het centrum van de wereld, ze zijn in beginsel onbe-
grensd en autonoom, tot in het scheppen van hun eigen leven, en ze kunnen zichzelf 
verbeteren, zo, dat ze niet dierlijk, en dus onmenselijk, maar goddelijk en dus waar-
lijk menselijk worden. 

Toch betekent dit alles niet dat Pico een wereldvreemd optimist is. Hij zegt wel dat 
mensen op aarde het leven van Cherubijnen moeten nastreven, een engelachtige 
mensopvatting heeft hij geenszins. Mensen zijn niet zonder meer menselijk, want ze 
zijn door hartstochten en door onverstand bepaald. Daartegenover zijn purgeringen, 
louteringen van de ziel nodig. 
Maar waarom zou de menselijke ziel gelouterd moeten worden? Om dat te verduide-
lijken keert Pico terug naar de vijfde eeuw voor Christus. Hij wijst erop dat er volgens 
de leer van Empedocles een dubbele natuur in de menselijke ziel heerst, een hemelse 
en een aardse, een die als liefde (eroos), een andere die als strijd (eris) functioneert. 
Ook Pico is die mening toegedaan: Multiplex... in nobis discordia — er is meervoudige 
tweestrijd in ons, die nog sterker is dan een burgeroorlog. 
Pico gaat er dus van uit dat mensen in een conflict verkeren, tussen het aardse en het 
goddelijke, tussen wat hen verbindt en wat hen scheidt, tussen het menselijke en het 
onmenselijke. Pas vanuit het besef van die strijdigheid is Pico's humanisme te begrij-
pen: zijn idee dat de moraalfilosofie de oorlog van driften en verstand beheerst, dat 
de dialectiek de verwarring van het verstand beteugelt, dat de natuurfilosofie de te-

genstrijdigheid der opinies beslecht. 
Het is interessant om op te merken dat volgens Pico ondanks de inzichten van de na-
tuurfilosofie de hele natuur door conflict en strijdigheid blijft beheerst. De door hem 
zo begeerde rust en vrede, de eenheid van de felicitas kunnen er pas zijn dankzij de 

hogere inzichten van de theologie, die heerst over de heraclitische natuur. (Een heden-
daags niet-godsdienstig humanist zou goede nota moeten nemen van Pico's opvatting 
dat alleen godskennis geluk kan brengen.) We concluderen dat Pico slechts humanist 
kan zijn in zoverre hij besef heeft van de verdeeldheid van de condition humaine. 

Sophocles 
Wenden we ons nu tot Sophocles en laten we met hem terugkeren naar een vroege 
ochtend in het oude Thebe. Bij een heuvel ligt een lijk te rotten, dat door een groep 
wachters bewaakt wordt. De heerser van de stad, Creon, heeft een edict uitgevaar-
digd, dat dit lijk niet begraven mag worden, omdat de stad anders bezoedeld zou wor-
den. Daar komt dan een jong, nog ongehuwd meisje, Antigone. Ze wil haar smadelijk 
omgekomen broer toch de verschuldigde grafriten geven. Zij lijkt wel de verpersoon-
lijking van de menselijke autonomie. Ze stelt haar eigen, volgens haar goddelijke, re- 
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gels tegenover die van haar oom en voogd, ze trekt zich van haar zuster niets aan, ze 
gaat in tegen de regels van de stad, ze verkiest bewust de dood boven het leven, zelfs 
boven haar verloofde Haemon. Is het een wonder dat ze door het koor wordt afge-
schilderd als autonomos zoosa, autonoom, volgens eigen wet, levend? 
Zonder dit menselijk verlangen naar zelfstandigheid en eigenwaarde is Sophocles' t ra-
gedie niet te begrijpen. Het blijkt ook heel duidelijk in het eerste koorlied van de A n-

tigone. Maar daar wordt tevens duidelijk dat de menselijke autonomie begrensd is en 
regelmatig doorbroken wordt. 
Veel dingen zijn overweldigend en niets beweegt zo overweldigend als de mens; deze 
gaat over de grijze zee heen met stormachtige zuidenwind, en schrijdt voort onder de 
golven die rondom oprijzen. Hij slijt de eerbiedwaardigste der goden, de on verganke-
lijke en onvermoeibare aarde, af. Hij keert haar door het wenden van de ploeg, jaar 
in jaar uit, met het paardenras. 
En hij maakt het geslacht van de lichtzinnige vogels, en de stammen wilde dieren en 
wat leeft in de zee buit, door ze te vangen in gevlochten netten, de schrandere mens, 
en met zijn kunstgrepen heerst hij over het dier dat in het wild weidt in de bergen; en 
hij temt het langmanige paard met een juk om zijn nek, en de onvermoeibare 
bergstier. 
Hij heeft en de taal, en het snelle denken en het temperament voor steden vorming ge-
leerd; ook om te vluchten voor het bijten van de vorst, als het moeilijk bivakkeren is 
onder de blote hemel, alsmede voor de lelijke striemen van de regen; hij vindt voor al-
les een weg. Zonder uitweg gaat hij niets tegemoet wat de toekomst betreft. Alleen uit 
de Hades zal hij zich geen ontsnapping verwerven; maar uit ziekten waartegen geen 
kruid gewassen was heeft hij een vluchtweg gevonden. 
Al heeft hij meer subtiele vindingrijkheid dan hij kon hopen, toch sleept hij zich nu 
eens naar het slechte, dan weer naar het goede. Als hij de wetten van het land en het 
recht der goden waarbij hij zweert hooghoudt, is hij hoog in de stad; stadloos is dege-
neaan wie het slechte kleeft, wegens overmoed. Moge degene die deze dingen doet 
mijn haard niet delen, en niet hetzelfde denken. (vert.: Lardinois en Oudemans) 

Relatieve autonomie 
Mensen worden hier zeker afgeschilderd als degenen die autonoom de elementen be-
dwingen, dieren onderwerpen, taal en sociale vaardigheid leren. Maar die indruk is 
toch bedrieglijk. De menselijke zelfbeschikking is begrensd en wordt doorbroken. 
Wat de begrensdheid ervan aangaat: allereerst blijkt de dood een onoverkomelijke 
barrière voor mensen te zijn. En mensen blijken zich te moeten houden aan de beper-
kingen die de wetten van de stad en die van de goden hen opleggen. 
De menselijke autonomie wordt ook doorbroken, doordat mensen wel meer vinding-
rijkheid en vaardigheden hebben dan ze durfden hopen, maar ze toch daarmee nog 
niet het goede bereiken. Voor Sophocles leidt autonomie niet per definitie tot juist 
handelen, wat mensen ook aan taal en sociaal gedrag geleerd hebben. 
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Hier blijkt dat Sophocles geen humanist is. Voor hem is de verdeeldheid van mensen 
tussen het juiste en het niet-juiste, en daarmee uiteindelijk tussen het menselijke en 
het niet-menselijke, niet, zoals voor Pico, de prelude, maar het slotakkoord en de hele 
toonaard van zijn mensopvatting. Autonomie lost het probleem van de humaniteit 
niet op — dit probleem ontstaat juist door de menselijke autonomie, die, anders dan 
mensen verlangen, begrensd is en doorbroken wordt. 
Zo laat Sophocles zien dat mensen op twee manieren, door hun begrenzing en door 
het doorbreken van hun zelfstandigheid, uit hun centrale positie worden gstoten, ge-
decentreerd raken. 
Allereerst blijkt in de tragedie dat mensen wel kunnen proberen zelfstandig te zijn, 
maar toch gebonden blijven, aan de natuur, de stad, de familie, de goden. De tragiek 
van Antigone is dat zij zelfstandig wil zijn en toch tegen die machten niet opkan. Dit 
gegeven is voor Sophocles geen aanleiding tot modieus existentieel verzet tegen de 
knellende banden van gezin en staat, die de ware zelfontplooiing zouden fnuiken. In-
tegendeel, de onmogelijkheid van Antigone's autonoom gedrag, uitmondend in haar 
zelfmoord, laat juist de goddelijke ordening van de werkelijkheid zien. Mensen heb-
ben een begrensd terrein, tussen de sfeer van de dieren en die van de goden. Ze kun-
nen dan niet, zoals Pico stelt, kiezen tussen dierlijkheid en goddelijkheid. Mensen zijn 
sterfelijk en hebben als zodanig zowel met het gebied van het leven als met dat van de 

dood te maken. Ze zijn dan niet, zoals Pico stelt, noch sterfelijk noch onsterfelijk. Zo 
wordt Antigone's autonomie door de begrensdheid ervan gedecentreerd. Niet zij staat 
centraal, maar de goddelijke ordening van de werkelijkheid die er niet omwille van 
haar is, maar omwille waarvan zij wordt geofferd. 
Maar de menselijke autonomie wordt ook doorbroken. Het is de vraag of Antigone er 
wel zeker van kon zijn dat zij een goede daad verrichtte, toen ze haar broer de grafri-
ten gaf, of ze niet het tegendeel heeft bereikt van wat ze verlangde. Deze tweede mid-
delpuntvliedende kracht is hierin gegrond dat Sophocles de menselijke natuur zowel 
als de natuur in het algemeen uiteindelijk als onbeheersbaar ziet, en wel omdat ze een 
spel van krachten vormen die mensen niet in hun macht hebben, maar waarvan ze de 
speelbal zijn. Zo schept de macht van de hartstocht, de Eros (voor Empedocles het 
verbindende element!), verwarring, ze brengt de menselijke zelfstandigheid uit haar 
baan. En mensen kunnen wel pogen om hun woorden en hun daden bewust te voltrek-
ken — maar die woorden en daden worden opgenomen in het spel der krachten, dat ze 
in hun tegendeel kan verkeren. Doordat de menselijke autonomie wordt meegesleept 
door de macht van de hartstochten, en doordat het menselijk inzicht in het eigen han-
delen door de loop van de gebeurtenissen wordt bedrogen, is het menselijk leven 
doortrokken van ambiguïteit en ironie. 

Ambigue menselijke natuur 
Deze meerzinnigheid die de menselijke zelfstandigheid in haar tegendeel doet verke- 
ren kan verduidelijkt worden aan de hand van de betekenis van het woord philos in de 
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sterfelijk en hebben als zodanig zowel met het gebied van het leven als met dat van de 

dood te maken. Ze zijn dan niet, zoals Pico stelt, noch sterfelijk noch onsterfelijk. Zo 

wordt Antigone's autonomie door de begrensdheid ervan gedecentreerd. Niet zij staat 
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Maar de menselijke autonomie wordt ook doorbroken. Het is de vraag of Antigone er 
wel zeker van kon zijn dat zij een goede daad verrichtte, toen ze haar broer de grafri-
ten gaf, of ze niet het tegendeel heeft bereikt van wat ze verlangde. Deze tweede mid-
delpuntvliedende kracht is hierin gegrond dat Sophocles de menselijke natuur zowel 
als de natuur in het algemeen uiteindelijk als onbeheersbaar ziet, en wel omdat ze een 
spel van krachten vormen die mensen niet in hun macht hebben, maar waarvan ze de 
speelbal zijn. Zo schept de macht van de hartstocht, de Eros (voor Empedocles het 
verbindende element!), verwarring, ze brengt de menselijke zelfstandigheid uit haar 
baan. En mensen kunnen wel pogen om hun woorden en hun daden bewust te voltrek-
ken — maar die woorden en daden worden opgenomen in het spel der krachten, dat ze 
in hun tegendeel kan verkeren. Doordat de menselijke autonomie wordt meegesleept 
door de macht van de hartstochten, en doordat het menselijk inzicht in het eigen han-
delen door de loop van de gebeurtenissen wordt bedrogen, is het menselijk leven 
doortrokken van ambiguïteit en ironie. 

Ambiguë menselijke natuur 
Deze meerzinnigheid die de menselijke zelfstandigheid in haar tegendeel doet verke- 
ren kan verduidelijkt worden aan de hand van de betekenis van het woord philos in de 
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Antigone. In algemene zin betekent dit woord: iemand die ja nastaat. Zo meent Anti-
gone dat zij, door Polynices te begraven, iets doet voor haar philoi, haar naasten. 
Mijn natuur is het om niet te haten, maar om te philein, te beminnen, zo zegt zij. 
Maar het woord philos, net als het Nederlandse woord 'naaste', is meerzinnig. Voor 
Antigone is een philos een verwant—maar het woord kan ook op een vriend duiden, 
of op een geliefde. Wanneer Antigone zegt dat zij voor haar naasten opkomt, dan 
heeft ze daarmee goede bedoelingen, maar ze ziet niet in dat ze in wezen alleen oog 
heeft voor haar verwanten. Zonder het te beseffen veronachtzaamt ze, in haar te ster-
ke nadruk op familiebanden, de kameraadschap in de stad, en de noodzaak om via 
het huwelijk over te gaan naar een nieuw familieverband. Antigone denkt voor haar 
naasten in het strijdperk te treden, terwijl zij zich in een door haar niet besefte beteke-
nis juist van haar naasten verwijdert. (Haar liefde voor haar dode broer gaat zo ver 
dat ze, zonder dit te bedoelen, woorden gebruikt waarin een sexuele ondertoon door-
klinkt, en daarmee een incestueus vermoeden.) Bovendien, en hierin bewerkstelligt de 
ambiguïteit van de taal een toppunt van ironie in de gebeurtenissen, wil Antigone wel 
op zelfstandige wijze haar verwanten redden, maar blijkt ze door haar gedrag het te-
genovergestelde te bereiken. Door zichzelf uiteindelijk om te brengen voert ze haar 
geslacht naar de ondergang. 
Omdat de menselijke autonomie onlosmakelijk verbonden is met de kracht van het 
gepassioneerde, een kracht die mensen niet bezitten, maar waardoor ze worden beze-
ten, en omdat het spel der krachten in de werkelijkheid de betekenis van levensuitin-
gen doet omkeren, zijn mensen geneigd de menselijke maat te overschrijden. Zo wor-
den mensen, die in hun autonomie hun menselijkheid betuigen, tegelijk ook onmen-
selijk. Mensen hebben niet de beschikking over hun zelfbeschikking, ze zijn geen heer 
en meester over hun autonomie. 
Nu is het niet zo dat Sophocles de eigenwilligheid van zijn helden afkeurt. Gematigde, 
prudente figuren zijn niet tragisch. Daardoor gaan ze niet, zoals de stijfhoofdigen, te 
gronde. Maar ze blijven ook verstoken van de grandeur, ja de menselijkheid, die nu 
juist de tragische figuur kenmerkt. Zo is Antigone, als verbeelding van de condition 
humaine, een strijdtoneel van grootsheid en geringheid, van het hemelse en het aard-
se, maar daarmee ook van het menselijke, het bovenmenselijke, en het ondermenselij - 
ke. 
Deze ambiguïteit van de menselijke natuur geeft Sophocles weer in zijn woorden 
`Veel is overweldigend, en niets is zo overweldigend als de mens'. In dit woord 'over-
weldigend', dat het woord 'deinos' vertaalt, klinkt zowel het grootse, het zelfstandi-
ge, het bewonderenswaardige, als ook het gewelddadige, het onmenselijke van men-
sen door. Terwijl voor Pico de menselijke autonomie via paideia leidt tot humanise-
ring, is voor Sophocles de menselijke natuur gedecentreerd: mensen zijn, door de 
hartstocht van hun autonomie, van nature verdeeld tussen menselijkheid en onmense-
lijkheid. 
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Ironie 

Ik zal nu proberen in heel kort bestek te laten zien dat als gevolg van een tragische de-
centrering sommige hedendaagse problemen van autonomie en inzicht in een ander, 
misschien wel troebeler licht kunnen verschijnen. 
Wanneer we erop letten dat aan de menselijke taal onheelbare meerzinnigheid kleeft, 
waardoor gebeurtenissen op ironische wijze in hun tegendeel verkeren, en waardoor 
het humane het onmenselijke als de keerzijde van een Januskop in zijn kielzog mee-
voert, dan krijgt in sommige conflicten de nadruk die gelegd wordt op de menselijke 
zelfstandigheid en beslissingsbevoegdheid iets tragisch en ironisch. Zo leven we in een 
land waar het volgende conflict wordt uitgevochten, uitsluitend met argumenten die 
op de veronderstelde menselijke zelfbeschikkingsvermogens gebaseerd zijn. De ene 
groep meent dat het land alleen via een steeds krachtiger verdediging kan worden be-
schermd, zonder zich te realiseren dat die bescherming in opperste onveiligheid zou 
kunnen omslaan. En de andere groep denkt het land te beschermen door het steeds 
minder sterk te verdedigen, zonder besef dat hier evenzeer het gevoel van veiligheid in 
volstrekte onveiligheid zou kunnen omslaan. De ironie wil dat beide groeperingen 
zich beroepen op de menselijke waardigheid en humaniteit, terwijl zij hun tegenstan-
der gedehumaniseerd achten. 
Wanneer we aandacht schenken aan de overweldigende menselijke hartstocht, dan 
kan het van belang zijn naar het woord van Sophocles te luisteren: wanneer mensen 
voortgaan in hun overweldigende prestaties, dan is er het risico dat ze de aarde, de 
eerbiedwaardigste van de goden, afslijten. Het is niet ondenkbaar dat mensen uit 
naam van de humaniteit vergeten dat de aarde een eigen zelfstandige betekenis heeft, 

dat zij het dragend fundament is van diezelfde humaniteit. Er is een risico dat mensen 
hun aardse omgeving verwoesten, daarbij indirect hun eigen leven en identiteit bedrei-
gend. 
Maar de mensen kunnen de aarde hoogstens afslijten, niet vernietigen. Zij is, in 
Sophocles' woorden, onvergankelijk en onvermoeibaar. Ook al zouden mensen hun 
eigen directe natuurlijke omgeving verwoesten, dan nog zou het leven van de aarde 
voortgaan. Daar ligt een diepe zin van het Icarus-schilderij van Breughel. Wanneer de 
mensen ten val komen, dan blijft de natuur, als beweging van niet-eindigend verbin-
den en splijten van krachten, onaangedaan. 

De problematiek van humanisme en tragiek komt ook aan de orde in de volgende werken van de 
auteur: 
— De verdeelde mens, ontwerp van een filosofische antropologie, Boom Meppel, 1980. 
— Niets is zo overweldigend als de mens, in: Wijsgerig Perspectief 23 (1) 1982/3, p. 1-10 (ism A. 

Lardinois). 
— Over de natuur van mensen, inleiding in de filosofische antropologie, Samson, Alphen a/d 

Rijn 1983 (ism R.D. de Jong). 
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Vaders en zonen 

Peter Krug 

Het afgelopen jaar is overal aandacht 
besteed aan de honderdjarige sterfdag 
van Karl Marx. Vrijwel onopgemerkt 
bleef in Nederland het feit, dat een 
eeuw geleden ook de Russische schrij-
ver Ivan Toergenjev overleed (1818-
1883), merkwaardig genoeg geboren 
in hetzelfde jaar als Marx. 

Er is voldoende reden alsnog een bijdrage 
te wijden aan deze klassieke Russische au-
teur. Talloze malen is hij vergeleken met 
zijn grote tijdgenoten Dostojevski en 
Tolstoj en meestal werd hij door de critici 
als derde op de ranglijst geplaatst. 
Opmerkelijk is echter, dat in de literaire 
conjunctuur het oordeel nu weer meer ten 
gunste van Tourgenjev schijnt te verschui- 	 Ivan Toergenjev 
ven.' Het is uiteraard ondoenlijk hier een 
overzicht te geven van zijn gehele oeuvre. Zijn "Aantekeningen van een jager", zijn zes 
romans "Roedin", "Het adelsnest", "Aan de vooravond", "Vaders en zonen", 
"Rook" en "Onontgonnen land", maar ook zijn vele prachtige novellen en to-
neelstukken geven een veelkleurig beeld van het leven van de Russische landadel en de 
intelligentsia in de jaren 1850 tot 1880 en ook van de geestelijke en sociale stromingen in 
het Rusland van die periode. Zijn werken munten uit door stilistische en technische 
gaafheid. 

Westers georiënteerd 
Het is ook de grote verdienste van Toergenjev geweest bruggen geslagen te hebben 
tussen Rusland en West-Europa. Hij vertaalde Poesjkin in het Frans en bracht omge-
keerd de Russen in kennis met auteurs als Flaubert, Zola en De Maupassant. Door 
zijn langdurig verblijf in West-Europa (vooral in Baden-Baden en Parijs) kende hij de 
Europese cultuur als weinigen van zijn landgenoten. In de strijd tussen de Russische 
slavofielen en de op West-Europa gerichtte "zapadniki" (westerlingen) stond Toer- 
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genjev met volle overtuiging aan de zijde van de laatsten. 
Hij bracht regelmatig korte bezoeken aan Rusland en volgde met intense belangstel-
ling de politieke ontwikkelingen onder Nicolaas I en Alexander II. 
Met veel liefde schetst hij in zijn "Aantekeningen van een jager" de Russische 
moezjiek, ook al idealiseerde hij deze geenszins, zoals Tolstoj. Zijn literaire faam ver-
kreeg hij door zijn korte novelle uit het boerenleven "Chorj en Kalinytsj" (1847), la-
ter opgenomen in de "Aantekeningen van een jager". In deze bundel verhalen treedt 
ook een vertegenwoordiger van de intelligentsia naar voren, nl. in het verhaal "De 
Hamlet van het district Sjtsjigry". 
Het is één van die veelvuldig in het werk van Toergenjev voorkomende Russische 
Hamlet figuren, die onmachtig zijn hun kennis en begaafdheid in daden om te zetten. 
Een geheel ander type intellectueel vormt de hoofdpersoon van Toergenjevs be-
kendste roman "Vaders en zonen", de "nihilist" Bazarov. Bazarov, een medisch stu-
dent, reist met zijn vriend Arkadi Kirsanov naar het landgoed van diens vader Nikolaj 
Kirsanov. Het decor van het verhaal wordt gevormd door de kleine samenleving van 
een negentiende-eeuws Russisch landgoed met zijn boeren en bedienden. Nikolaj Kir-
sanov tracht zich zo goed mogelijk aan te passen aan de door de boerenbevrijding van 
1861 ontstane nieuwe situatie. Hij wordt met meer sympathie getekend dan zijn ang-
lofiele broer "the perfect gentleman" Pavel Kirsanov, een dandy met verfijnde ma-
nieren, die vasthoudt aan de oude tradities en hierdoor onvermijdelijk in botsing 
komt met de onbehouwen, nonconformistische, provo-achtige Bazarov, die duidelijk 
zijn minachting laat blijken voor de voze gevestigde waarden. 
Toergenjev typeert Bazarov als een "nihilist" en hiermede deed dit begrip zijn intrede 
in de Russische literatuur. 

Het Russische nihilisme 
Wanneer Nietzsche spreekt over het komende "nihilisme" ("der umheimlichste aller 
Gitste steht vor der Tr") doelt hij niet alleen op een ondergang van de hoogste waar-
den van onze Westerse cultuur maar ook op het verloren gaan van elk besef van zin en 
doel, van elk geestelijk perspectief. 
Het Russische "nihilisme" van Bazarov is echter een radicale vorm van de Russische 
Verlichting. Het stelt in de plaats van de oude waarden een nieuw wetenschapsgeloof 
en heeft als zodanig niets van het tragische levensbesef van Nietzsche. 
Bazarov verkondigt extreem-radicale ideeën, die niet wortelen in Russische bodem 
maar in de materialistische systemen van Duitsers en Nederlanders als Vogt, Mole-
schott en Bllchner. 
Bazarov geeft duidelijk blijk van zijn minachting voor de idealistische frazes van de 
oudere generatie. De wetenschap is voor hem de enige norm en richtsnoer zonder dat 
hij een echte wetenschapsman kan worden genoemd. "Een goede chemicus is twintig-
maal nuttiger dan de beste dichter", verklaart hij. Poesjkin en Rafaël hebben in zijn 
ogen geen enkele waarde. 

81 

genjev met volle overtuiging aan de zijde van de laatsten. 
Hij bracht regelmatig korte bezoeken aan Rusland en volgde met intense belangstel-
ling de politieke ontwikkelingen onder Nicolaas I en Alexander II. 
Met veel liefde schetst hij in zijn "Aantekeningen van een jager" de Russische 
moezjiek, ook al idealiseerde hij deze geenszins, zoals Tolstoj. Zijn literaire faam ver-
kreeg hij door zijn korte novelle uit het boerenleven "Chorj en Kahnytsj" (1847), la-
ter opgenomen in de "Aantekeningen van een jager". In deze bundel verhalen treedt 
ook een vertegenwoordiger van de intelligentsia naar voren, nl. in het verhaal "De 
Hamlet van het district Sjtsjigry". 
Het is één van die veelvuldig in het werk van Toergenjev voorkomende Russische 
Hamlet figuren, die onmachtig zijn hun kennis en begaafdheid in daden om te zetten. 
Een geheel ander type intellectueel vormt de hoofdpersoon van Toergenjevs be-
kendste roman "Vaders en zonen", de "nihilist" Bazarov. Bazarov, een medisch stu-
dent, reist met zijn vriend Arkadi Kirsanov naar het landgoed van diens vader Nikolaj 
Kirsanov. Het decor van het verhaal wordt gevormd door de kleine samenleving van 
een negentiende-eeuws Russisch landgoed met zijn boeren en bedienden. Nikolaj Kir-
sanov tracht zich zo goed mogelijk aan te passen aan de door de boerenbevrijding van 
1861 ontstane nieuwe situatie. Hij wordt met meer sympathie getekend dan zijn ang-
lofiele broer "the perfect gentleman" Pavel Kirsanov, een dandy met verfijnde ma-
nieren, die vasthoudt aan de oude tradities en hierdoor onvermijdelijk in botsing 
komt met de onbehouwen, nonconformistische, provo-achtige Bazarov, die duidelijk 
zijn minachting laat blijken voor de voze gevestigde waarden. 
Toergenjev typeert Bazarov als een "nihilist" en hiermede deed dit begrip zijn intrede 
in de Russische literatuur. 

Het Russische nihilisme 
Wanneer Nietzsche spreekt over het komende "nihilisme" ("der umheimlichste aller 
Gste steht vor der Tr") doelt hij niet alleen op een ondergang van de hoogste waar-
den van onze Westerse cultuur maar ook op het verloren gaan van elk besef van zin en 
doel, van elk geestelijk perspectief. 
Het Russische "nihilisme" van Bazarov is echter een radicale vorm van de Russische 
Verlichting. Het stelt in de plaats van de oude waarden een nieuw wetenschapsgeloof 
en heeft als zodanig niets van het tragische levensbesef van Nietzsche. 
Bazarov verkondigt extreem-radicale ideeën, die niet wortelen in Russische bodem 
maar in de materialistische systemen van Duitsers en Nederlanders als Vogt, Mole-
schott en Bchner. 
Bazarov geeft duidelijk blijk van zijn minachting voor de idealistische frazes van de 
oudere generatie. De wetenschap is voor hem de enige norm en richtsnoer zonder dat 
hij een echte wetenschapsman kan worden genoemd. "Een goede chemicus is twintig-
maal nuttiger dan de beste dichter", verklaart hij. Poesjkin en Rafaël hebben in zijn 
ogen geen enkele waarde. 



82 

Het demasqué van alle traditionele waarden en overtuigingen is zijn voornaamste doel 
en dit jaagt hij op intolerante wijze na. Over Bazarovs nihilisme zegt zijn vriend Arka-
di: "Een nihilist is een mens, die zich buigt voor geen autoriteiten, die geen enkel 
principe op goed vertrouwen aanneemt, welke achting men ook van allerlei zijden aan 
dat principe toedraagt..." 
Bazarovs tegenpool, de oom van Arkadi, de "liberaal" Pavel Kirsanov, werpt hem 
evenwel tegen, dat het Russische volk trouw is aan zijn tradities: "het is patriarchaal, 
het kan zonder geloof niet leven". 
Hiertegenover stelt Bazarov weer: "In onze tijd is het 't nuttigste te ontkennen; wij 
ontkennen". 
Wanneer Bazarov definitief afscheid neemt van zijn vriend Arkadi zegt hij nog: "Jul-
lie adellijke heren komen nooit verder dan edele berusting of edele toorn en dat heeft 
niets te betekenen. Jullie vechten bijvoorbeeld niet meer en vinden daarom dat jullie 
beste mensen zijn, maar wij willen juist vechten... Wij keren ons tegen de anderen, 
wij willen anderen breken". Maar het zijn niet meer dan de polemieken van een 
salon-revolutionair. Tot werkelijke revolutionaire daden komt Bazarov niet. Een 
breuk met Pavel Kirsanov, die onder het mom van een vooruitstrevend liberalisme 
vasthoudt aan conservatieve opvattingen, is onvermijdelijk. De oude tradities en de 
nieuwe tijd zijn niet te verzoenen. Pavel ergert zich steeds meer aan de intellectuele 
hoogmoed van de plebejische, onbehouwen student en schampert: "Zo, dit is dan de 
jeugd van nu! Deze lieden zijn onze opvolgers!" De wederzijdse irritatie neemt voort-
durend toe en het komt tenslotte tot een ouderwets duel, waarbij Pavel door Bazarov 
licht wordt gewond. 

Gemis aan idealisme 
In "Vaders en zonen" treedt naast het rijkeluiszoontje Arkadi en de radicale materia-
list Bazarov nog een derde "progressieve" jongere naar voren, nl. J evdoksia K oeksj 
na, voorstandster van de vrouwenemancipatie, schijnbaar geïnteresseerd in alle nieu-
we ontwikkelingen. Maar het is een modieuze belangstelling. Koeksjina meent, dat 
moderne jonge vrouwen deze dingen niet onverschillig kunnen laten, maar zij is er 
niet wezenlijk bij betrokken. Bazarov doorziet deze pose en behandelt haar met min-
achting. 
Wanneer hij evenwel bij zijn ouders vertoeft, toont hij zich een humaan arts, die door 
de gewone boeren met sympathie wordt bejegend. Toch behoort hij niet tot die meer 
ontwikkelde, vaak aristocratische jongeren, die in de jaren zestig naar het platteland 
trokken om de arme boeren door onderwijs geestelijk en sociaal op een hoger peil te 
brengen. Toergenjev heeft deze "narodniki" (populisten, van "narod": volk) op 
treffende wijze getekend in zijn roman "Onontgonnen land". Bazarov mist het idea-
lisme van de jonge revolutionairen, die het leven van de moezjiek willen verbeteren: 
"Ik haat die laatste boer, Filip of Sidor, voor wie ik me moet opofferen en die me niet 
eens zal bedanken. Wat zou ik daar trouwens aan hebben? Hij zal in zijn mooie, wit te 
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huis wonen, wanneer uit mij al onkruid groeit". 
Zijn elitaire minachting voor de Russische boer blijkt ook uit deze uitlating: "De 
moezjiek begrijpt zichzelf niet". 
Bazarov krijgt bij Toergenjev een meer menselijk karakter, wanneer hij verliefd 
wordt op de mooie jonge weduwe Anna Sergejevna Odintsova. Maar de "nihilist" 
Bazarov ervaart deze liefde als een bedreiging: "In de gesprekken met Anna Sergejev-
na liet hij meermalen zijn verachting voor de romantiek merken, maar als hij alleen 
was gebleven, bemerkte hij tot zijn verontwaardiging romantiek in zijn eigen hart". 
Anna's houding is echter even ambivalent en terecht zegt Bazarov tegen haar: "U zou 
willen liefhebben en u kunt niet liefhebben". 
Liefdeservaringen worden door Toergenjev bijna steeds als tragisch ervaren. "De lief-
de is feitelijk helemaal geen gevoel. Het is een ziekte van lichaam en geest". 
De ongelukkige afloop van de liefdesaffaire brengt Bazarov tot een groeiende scepti-
cisme en pessimisme. De cynische held blijkt niet bestand te zijn tegen een persoonlij-
ke nederlaag. Ook hier, evenals in de meeste romans van Toergenjev ("Roedin", 

"Het adelsnest") faalt de hoofdfiguur in een liefdesverhouding, hetgeen een beslis-

sende ommekeer in zijn leven betekent. 

Bazarov en Hamlet 
Bazarov sterft jong aan tyfus als gevolg van een infectie opgedaan bij een sectie. Zijn 
nonchalance bij de behandeling van de wond sproot voort uit "zwaarmoedige verve-
ling en doffe onrust". 
Bazarov sterft moedig, zonder illusies. Hij heeft eigenlijk meer van een Hamlet dan 
van een Prometheus of Faust. Hij is zich sterk bewust van de grenzen van het mense-
lijk kunnen. In navolging van Pascal zegt hij: "Het kleine plekje dat ik inneem is zo 
miniem in vergelijking met de overige ruimte, waar ik niet ben en waar ik niets mee te 
maken heb; en het stuk tijd dat ik zal kunnen leven is zo nietig vergeleken met de eeu-
wigheid, waarin ik niet bestaan heb en niet zal bestaan... En in dit atoom, in dit ma-
thematische punt heeft bloedsomloop plaats, werken hersens en willen ook nog iets... 
wat afschuwelijk! Wat een onzin!" 
En bovendien merkt hij op: "Ieder mens hangt aan een draadje, de afgrond kan zich 
iedere minuut onder hem openen". Hij beklemtoont nog zijn eigen nutteloosheid met 
te verklaren dat een schoenmaker, een slager, een kleermaker voor Rusland meer no-
dig zijn dan hij. 
Hoezeer Toergenjev ook sympathiseerde met de jonge, revolutionaire generatie en 
ook met zijn romanfiguur de cynicus Bazarov, voor hem waren (waarden als liefde, 
trouw, schoonheid geen lege frazes, zoals ook blijkt uit het slot van de roman. Hierin 
schetst hij op ontroerende wijze hoe Bazarovs ouders het graf van hun zoon bezoeken 
en spreekt hij over de macht van de "zuivere, opofferende liefde". Tegenover het ma-
terialisme van Bazarov stelt hij het raadsel van het menselijk bestaan in een eeuwige 
"onverschillige natuur" (later zou hij deze filosofie nog een extra accent geven in zijn 
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melancholische "Gedichten in proza"). 
Vele Sovjetcritici zien in Bazarov een "democraat" en "revolutionair". Volgens mij 
was hij geen van beide. Hij onderscheidde zich juist van de jonge idealistische revolu-
tionairen van zijn tijd door zijn ongeloof in de vooruitgang, zoals ook blijkt uit zijn 
cynische opmerking over de boeren, die in fraaie huizen zullen wonen. Wel verkon-
digt hij atheïstisch-materialistische opvattingen zoals vele jongeren intellectuelen. Het 
is echter meer de tragische vergeefsheid van dit leven dat de lezer treft dan de resolute 
uitspraken van Bazarov, die voor tijdgenoten zeker schokkender waren dan voor een 
twintigste-eeuwer. Volgens Dostojevski was Bazarov het slachtoffer van zijn eigen 
abstracte theorieën. Hij was een lotgenoot van Raskolnikov uit "Schuld en boete". 
Een echte wetenschapsman was Bazarov niet, eerder een "Geist der stets verneint". 
Hij bleef een kritische individualist, een "outsider". Bazarov was de getuige van een 
tijd waarin alle vertrouwde, overgeleverde zekerheden wankelden en de jonge Russen 
tastend zochten naar nieuwe waarheden in een vergeefse poging de verstarring en apa-
thie te doorbreken. Eigenlijk faalt Bazarov in alles en blijkt hij een Hamlet figuur te 
zijn zoals Toergenjev er zovele heeft geschetst.' 
Bij een beoordeling van dat Russische nihilisme (dat zoals reeds gezegd niets gemeen 
heeft met het nihilisme van Nietzsche) rijst de vraag of dit het bestaan van ethische 
waarden en normen ontkent. Bazarov schijnt die indruk te wekken. Berdjajev echter 
zegt in zijn "Het Russische denken in de negentiende en twintigste eeuw": "Het nihi-
lisme wordt ervan beschuldigd de moraal verloochend te hebben en amoreel te zijn ge-
weest. In werkelijkheid leefde er in dit Russische amoralisme, een sterk moreel pa-
thos, een pathos van verontwaardiging tegen het in de wereld heersende kwaad en on-
recht". 
Het nihilisme in verschillende nuances had in de jaren tussen 1860 en 1890 een krach-
tig stempel gedrukt op de intelligentsia. Zo schreef ook Sofja Kovalevskaja (1850- 
1891), de befaamde wiskundige, onder de titel "De nihiliste" een semi-autobiogra-
fisch verhaal van een meisje van aristocratische huize, dat de zijde van de revolutio-
nairen koos.3  

Toergenjev en Bazarov 
Over het ontstaan van de figuur Bazarov zegt Toergenjev in een artikel "Naar aanlei-
ding van Vaders en zonen": "Daar ik niet in hoge mate de gave van de vindingrijk-
heid bezit, heb ik altijd de behoefte aan een hechte basis gevoeld, waar ik mijn voeten 
stevig op kon neerzetten. Hetzelfde gebeurde met Vaders en zonen; als model van de 
hoofdpersoon, Bazarov, diende mij een jonge dokter uit de provincie, die mijn aan-
dacht had getrokken (hij is kort voor 1860 gestorven). In die voortreffelijke jongeman 
belichaamde zich in mijn ogen dat ternauwernood ontloken, nog vaag tastende begin-
sel dat men later nihilisme zou noemen. De indrukken die ik van die persoon onder-
ging, waren heel sterk en tegelijk niet geheel duidelijk; in het begin kon ik hem zelfs 
niet goed plaatsen — en ik luisterde en keek ingespannen naar alles wat er zich om mij 
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sel dat men later nihilisme zou noemen. De indrukken die ik van die persoon onder- 
ging, waren heel sterk en tegelijk niet geheel duidelijk; in het begin kon ik hem zelfs 
niet goed plaatsen — en ik luisterde en keek ingespannen naar alles wat er zich om mij 
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heen afspeelde, in mijn verlangen de juistheid van mijn eigen gewaarwordingen aan 
de praktijk te toetsen".4  
Toergenjev zegt in een brief over Bazarov: "Ik stelde me een sombere, wilde, grote fi-
guur voor, half uit de aarde gegroeid, sterk, kwaadaardig, eerlijk—en toch gedoemd 
te verdwijnen omdat hij zich nog in het voorportaal van de toekomst bevond". Alleen 
het uitzonderlijke kunstenaarschap van Toergenjev kon voorkomen, dat Bazarov een 
caricaturale propagandist van onrijpe ideeën werd. 
De reacties op de Bazarovfiguur waren zeer verschillend. Toergenjev zegt hierover on-
der meer: "Ik wil niet uitweiden over de indruk die deze roman op het publiek heeft 
gemaakt; ik wil slechts opmerken dat het woord 'nihilist', toen ik weer in Petersburg 
was — en net op de dag van de bekende brand in het Apraksin-paleis — al bij duizenden 
in de mond bestorven lag. En de eerste uitroep van de eerste de beste kennis van me, 
die ik op de Nevski Prospekt tegenkwam, luidde: "Ziet u nou, wat uw nihilisten uit-
spoken! Ze steken heel Petersburg in brand!" 
En elders schrijft hij in zijn artikel "Naar aanleiding van Vaders en zonen": "Terwijl 
sommigen mij ervan beschuldigen de jonge generatie beledigd te hebben, en dat ik 
niet met mijn tijd ben meegegaan, en een obscurant ben... verwijten anderen me ge-
lijktijdig verontwaardigd, dat ik voor diezelfde jonge generatie een knieval heb ge-
maakt. "U kruipt aan de voeten van die Bazarov rond!", roept een van mijn cor-
respondenten uit..." 

Overeenkomst met Toergenjev zélf 
Het genuanceerde geluid van Toergenjev wekte bij rechts en links over het algemeen 
slechts irritatie. In hetzelfde artikel schreef hij voorts nog: "Het nauwgezet en met 
overtuiging de waarheid brengen, de realiteit van het leven — dit is het hoogste geluk 
voor de schrijver, zelfs indien deze waarheid niet samenvalt met zijn eigen sympa-
thieën". Aan de dichter Fet schreef hij over Bazarov: "Ik weet niet of ik van hem 
houd of hem haat". 
Hier moet onmiddellijk aan worden toegevoegd dat Toergenjev zoveel uiteenlopende 
uitspraken heeft gedaan, zowel over de "vaders" als over de "zonen", dat prof. Da-
vid Lowe in zijn recente werk "Tourgenev's Fathers and Sons" (Ann Arbor, 1983) 
zelfs tot de conclusie komt: "... in the last analysis it is difficult to believe anything 
that he said about it..." Maar Lowe wijst nog op een ander interessant aspect van dit 
meesterwerk. De overeenkomsten tussen de hoofdfiguren en Toergenjev zélf. Nikolaj 
Kirsanov, de oudere landedelman, vertoont een merkwaardige gelijkenis met de au-
teur. Beiden zijn immers westers georiënteerde aristocraten, die hun landgoed slecht 
beheren, van muziek en de natuur houden en niet al te gelukkig zijn in de liefde. 
De kritiek van de beide jongeren Arkadi en Bazarov op Nikolaj Kirsanov is in wezen 
Toergenjevs zelfkritiek. 
In de strijd tussen de generaties staat de schrijver aan de zijde van de "vaders" waar 
hij Pavel tegen Bazarov laat zeggen: "Zo, dit is dan de jeugd van nu! Deze lieden zijn 
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onze opvolgers!" Maar in zijn brieven verklaarde Toergenjev dat Bazarovs opvattin-
gen (behalve die over kunst) geheel de zijne waren! Ook noemt hij Bazarov (met een 
verwijzing naar het boek van Lermontov) "een held van onze tijd"! 
De breuk tussen de oude Kirsanov en Bazarov is het conflict in Toergenjevs eigen 
denkwereld. 
Toergenjev poogde zoveel mogelijk — ondanks zijn duidelijke sympathieën en antipa-
thieën—een onpartijdige waarnemer te blijven. Hij was, wat Raymond Aron zou noe-
men, een "spectateur engagé" die met mildheid en soms met humor zijn tijdgenoten 
tekende. 
De Nobelprijswinnaar Isaiah Berlin5, die in zijn "Russische denkers" een uitvoerige 

studie wijdde aan Toergenjev en de figuur van Bazarov, zegt: "Het middenterrein is 
een beruchte, onbeschutte, gevaarlijke en ondankbare positie. De ingewikkelde posi-
tie van mensen, die in het heetst van de strijd met beide partijen willen blijvenpraten 
wordt vaak uitgelegd als slapheid, schipperen, opportunisme, lafheid. Toch gelden 
deze eigenschappen, die misschien op sommige van toepassing zijn, niet voor Eras-
mus; niet voor Montaigne; niet voor Spinoza toen hij instemde in onderhandelingen 
met de Fransen die Nederland waren binnengevallen; zij golden niet voor de beste ver-
tegenwoordigers van de Gironde, of voor sommige verslagen liberalen in 1848, of 
voor de moedige liberale Europeanen die in 1871 niet de zijde van de Parijse Commu-
ne kozen. Niet uit zwakte of lafheid hebben de mensjevieken zich in 1917 afzijdig ge-
houden van Lenin, niet uit zwakheid of lafheid zijn de ongelukkige Duitse socialisten 
in 1932 geen communisten geworden". 
Toergenjev bleef trouw aan zijn weinig comfortabele middenpositie en verwekte hier-
mee ergernis zowel bij de revolutionairen als bij de slavofielen. Berlin zegt hierover: 
"Hij verklaarde dat hij een Europeaan was; de westerse beschaving was de enige be- 
schaving
, 
	die hij kende... Namens hem spreekt Potoegin in "Rook" wanneer hij zegt: 

, 
Ik ben toegewijd aan Europa, of liever gezegd aan de beschaving... dat woord is zui- 

ver en heilig, terwijl andere woorden, "volk" bijvoorbeeld, of "glorie", naar bloed 
ruiken." Toergenjevs veroordeling van de politieke mystiek, van het irrationalisme, van 
populisten of slavofielen, van conservatieven of anarchisten, bleef gehandhaafd". 

Bazarov nu 
De liberaal Toergenjev kwam onvermijdelijk in een scherpe confrontatie met de ex-
tremisten van links en rechts. Berlin merkt in verband met de Bazarovfiguur hierover 
nog op: "Dit pijnlijke conflict, een halve eeuw lang het kenmerk van de hachelijke si-
tuatie van de Russische liberalen, heeft nu wereldwijde dimensies gekregen. Laten we 
het duidelijk stellen: het zijn niet de Bazarovs die heden ten dage als voorvechters van 
de opstand optreden. In zekere zin hebben de Bazarovs gewonnen. De triomfantelij ke 
opmars van de kwantitatieve methoden, het geloof in de organisatie van het menselijk 
leven door de technologie, het vertrouwen op niets anders dan de berekening van uti-
litaire consequenties bij de evaluatie van een politiek die enorme aantallen mensen 
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aangaat, dat is Bazarov, en niet de Kirsanovs..." 
Lang na Toergenjevs dood bleef "Vaders en zonen" een veelgelezen boek. Nog in 
1910 noemde A. J. Groezinski in een studie over Toergenjev Bazarov het type van een 
"nieuwe held". De discussies over "Vaders en zonen", waarvan in de Sovjetunie ver-
schillende herdrukken verschenen, gaan nog steeds door. 
In een door de Moskouse universiteit verzorgde uitgave over Toergenjevs roman en 
de ideeënstrijd in de jaren zestig van de vorige eeuw, noemt de Sovjetcriticus P.G. 
Poestovojt Bazarov een "democraat" (wat volgens Westerse opvattingen uitermate 
twijfelachtig is). "Nihilist" is voor dergelijke auteurs ook synoniem met "revolutio-
nair". Merkwaardig is, dat Poestovojt (hij noemt Toergenjevs werk een "politieke 
roman"!) tot de conclusie komt, dat Toergenjev als liberaal en "reformist" geen be-
grip had voor de revolutionaire jeugd van zijn tijd. Opnieuw eenzelfde kritiek als een 
eeuw geleden! Ook de Sovjetcritici blijven gevangen in hun ideologisch kader en heb-
ben nauwelijks oog voor de menselijke trekken, die Toergenjev aan zijn hoofdfiguur 
verleende. Voor Poestovojt staat vast: "Toergenjev geloofde niet en kon niet geloven 
in het perspectief van een revolutionaire democratie". Voor ons blijft Toergenjev 
echter in de eerste plaats een groot romancier en stilist en daarnaast een strijder voor 
de humanisering van de menselijke samenleving, voor vrijheid, tolerantie en sociale 
rechtvaardigheid. Hij was geen prediker, geen profeet en had een afkeer van alle 
abstracties en ideologieën. Hij wilde geen "boodschap" brengen en in zijn realisme 
hield hij zich verre van alle tendensliteratuur. Zijn streven was er op gericht evenals 
Shakespeare een literaire vorm te geven aan "the body and pressure of time". 
De jonge weduwe Anna Odintsova geeft in de roman Toergenjevs eigen mening weer 
wanneer zij zegt: "Ik ben overtuigd dat elk afzonderlijk menselijk wezen een geheim, 
een raadsel is". 
Ook in onze tijd, waarin de rol van de wetenschap en vooral het vooruitgangsgeloof 
nogal eens ter discussie worden gesteld heeft de figuur van Bazarov een merkwaardige 
actualiteit gekregen. Dit geldt zeker ook voor de huidige Sovjetunie waar het dialec-
tisch materialisme nog steeds een onaantastbaar dogma is. De Sovjetkritiek richt zich 
tegen Toergenjev, niet tegen zijn romanfiguur Bazarov en diens utilitaristisch materi-
alisme. 
Toergenjev liet een onvergetelijk werk na. Hij stierf ver buiten zijn geliefde Rusland, 
in het Franse Bougival, bewonderd door velen, ook door andere grote schrijvers als 
De Maupassant, Galsworthy, Thomas Mann en Tsjechov. 
Terecht zei Ernest Renan aan het graf van deze grote realist onder de Russische klas-
sieken: "Toergenjev behoort aan de gehele mensheid". 

Noten: 
1. Er zijn de laatste jaren veel werken van hem gepubliceerd, in het Nederlands onder meer zijn 

"Herinneringen" (Arbeiderspers, 1974). Voorts verschenen er in Engeland en Frankrijk 
nieuwe publikaties over Toergenjev van David Lowe, Leonard Shapiro, Richard Freeborn, 
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April Fitz-Lyon, Henri Granjard en Alexandre Zviguilsky. 
2. Vgl. zijn rede "Hamlet en Don Quichote" (ook in het Nederlands vertaald, zie mijn bijdrage 

hierover in "Tijd en Taak", 14 januari 1984). 
3. Een Engelse vertaling verscheen onder de titel "A nihilist girl". In 1978 verscheen haar auto-

biografie "A Russian Childhood" en in 1983 een biografie van Don H. Kennedy "Linie 

sparrow"; a portrait of Sophia Kovalevsky". 
4. I.S. Toergenjev "Herinneringen", vertaald door Charles B. Timmer Amsterdam, Arbei-

derspers, 1974. 
5. Over het werk van Berlin vgl. P. Cliteur, "Pluralisme en vrijheid bij Isaiah Berlin", Reken-

schap, december 1983. 

Literatuur: 
Van "Vaders en zonen" verschenen verschillende Nederlandse vertalingen, o.m. van A. Saal- 
bom (1918), Else Bukowsky (1919) en Aleida G. Schot (1948) en ook in Van Oorschots Russi- 
sche Bibliotheek (1958). 
Van literatuur over het werk van Tourgenjev noem ik: 
Eekman, T., Tourgenjevs verhalen: vorm en norm (in de bundel "Zes Russische klassieken". 
Amsterdam, 1963). 
Magarshack, D., Turgenev; a life. London, 1954. 
Petrov, S.M., I.S. Toergenjev; tvortsjeski poetj. Moskou, 1979. 
Poestovojt, P.G., Roman I.S. Toergenjeva "Ottsy i deti" i idejnaja borjba 60-ch godov XIX 
veka (De roman van I.S. Toergenjev "Vaders en zonen" en de ideeenstrijd van de jaren zestig 
van de negentiende eeuw"), Moskou, 1960. 
Timmer, Ch. B., Een jager zonder wild (in de bundel "Rusland zwart op wit", Amsterdam, 
1966). 
Yarmolinsky, A., Turgenev; the man, his art and his age, New York, 1959. 
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Les Cahiers Rationalistes 
In deze rubriek is reeds meerdere ke-
ren een engels- en duitstalig tijd-
schrift besproken; het wordt tijd dat 
wij eens aandacht besteden aan wat 
er in Frankrijk vanuit de humanisti-
sche hoek verschijnt. Wie naar de 
franstalige "Rekenschap" op zoek 
gaat zal het echter opvallen dat het 
humanisme daar iets anders, enwel 
rationalistischer georiënteerd is dan 
in Nederland. Men zou kunnen zeg-
gen dat het meer de kant van De Vrije 
Gedachte opgaat dan van het Huma-
nistisch Verbond. We vinden dit bij 
voorbeeld duidelijk in Les Cahiers 
Rationalistes, een maandelijkse uit-
gave van de "Union rationaliste", die 
ik nu bij u wil introduceren. 

De "Union rationaliste", opgericht in 
1930, stelt zich tot doel het bestrijden van 
het openbaringsgeloof en de oriëntatie op het bovennatuurlijke. Men doet dit door het 
organiseren van bijeenkomsten, het maken van radio-programma's en de uitgave van 
brochures en tijdschriften, waaronder de Cahiers. Het bestrijden van fanatisme, dog-
matisme, bijgeloof, mythen en andere manifestaties van het obscurantisme—ziedaar 
wat de Franse rationalisten zich blijkens hun grondslagverklaring hebben voorgeno-
men. Als meer positieve en concretere idealen worden genoemd: het maken van pro-
paganda voor openbaar onderwijs (het privéonderwijs is immers grotendeels in han-
den van de katholieke kerk), het verbreiden van een wetenschappelijke denkhouding 
en het bestuderen van de oorzaken van wat men als irrationalisme betitelt. 
In het smakelijk uitgevoerd tijdschrift dat per nummer zo'n twintig tot veertig 
pagina's beslaat vinden we: commentaren op actuele politieke ontwikkelingen, recen-
sies van films en toneelstukken, boekbesprekingen, interviews en artikelen over grote 
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voorlopers van het rationalisme en materialisme. Zo gaat Roland Desné in het april-
nummer van dit jaar in op leven en werk van de Franse atheist Jean Meslier (1664-
1729). Het zal de lezer niet verbazen dat de actuele betekenis van Meslier wordt gezien 
in zijn bijdrage aan een "altijd levende traditie", namelijk die van "de strijd voor het 
rationalisme". Meslier verklaart waarom de religie altijd een oorzaak van scheuring 
onder de mensen vormt en toont tevens aan dat religieuze irrationaliteit gepaard gaat 
met irrationaliteit op sociaal en politiek terrein. Ook Francois Jacquet-Francillon 
bespreekt een historisch figuur, te weten de Franse filosoof Joseph Ferrari, schrijver 
van Les philosophes salariés (1849), dat onlangs opnieuw werd uitgegeven (Ed. Pay-
ot, 1983). Ferrari bestrijdt in zijn boek de reactionaire filosofie van de intellectuele 
paus van die dagen, Victor Cousin, en neemt het op voor het rationalisme en materia-
lisme. Sterk wordt door Jacquet-Francillon de relatie van Ferrari met de Franse Ver-
lichtingsfilosofen benadrukt. Overigens is de traditie van de Franse philosophes (Vol-

taire, D'Alembert, maar vooral Diderot en de radicale materialisten) een stroming die 
voortdurend voor het voetlicht komt in de Cahiers rationalistes. Men grijpt vaak over 
de negentiende eeuw heen terug op de achttiende eeuwse Verlichting; de eeuw van ra-
tionalisme, atheisme, materialisme en vóór-marxistische maatschappijkritiek. 
Naast aandacht voor de voorlopers van het rationalisme vinden we in de Cahiers arti-
kelen over actuele onderwerpen, zoals een stuk over racisme (jan. '84), kritiek op het 
privéonderwijs (jan. '84), een verhandeling over euthanasie en dergelijke. 
De Cahiers zijn bij tijd en wijle interessant, maar maken tevens een wat droge en 
vooral sektarische indruk. De antwoorden die geïnterviewden geven op vragen zijn zo 
stereotiep dat men zich afvraagt of deze wel spontaan gegeven worden. Wanneer ge-
vraagd wordt naar de actuele betekenis van de schrijver Roger Martin du Gard ant-
woordt de geïnterviewde braaf: "Wel, voor mij is dat zijn rationalisme. Een rationa-
lisme dat ten grondslag ligt aan zijn materialisme" (dec. '83). En wanneer in het mei-
nummer van vorig jaar G. Labica wordt geïnterviewd naar aanleiding van de hon-
derdjarige sterfdag van Marx dan ziet ook Labica de oorspronkelijkheid van Marx ge-
legen in zijn... inderdaad! ...: "nouveau rationalisme, nouveau materialisme". 
.Men begrijpe mij goed: ik ben zeker geen vijand van het rationalisme. Van harte kan 
ik instemmen met een opmerking die de rationalist Frits Staal zich in een recent Vrij 
Nederland-interview liet ontvallen: "De rede is geen kerk, de rede is de bereidheid om 
te luisteren naar logische en redelijke argumenten" (28-4-'84, p. 9). Maar wil het rati-
onalisme levensvatbaar zijn dan lijkt het mij wel geboden dat het met wat meer zelfre-
lativering en wat minder plaatijzeren ernst wordt gepresenteerd dan geschiedt in de 
Cahiers rationalistes. Anders maakt men het Dessauer en de anderen die het rationa-
lisme bekritiseren als een modern sektarisch dogmatisme wel wat al te gemakkelijk. 

The Humanist 
In het nummer van januari/februari 1984 bekritiseert Fran P. Hosken in A Crucial 
New Direction for International Family Planning het feit, dat men zo weinig aan- 

90 

voorlopers van het rationalisme en materialisme. Zo gaat Roland Desné in het april-
nummer van dit jaar in op leven en werk van de Franse atheist Jean Meslier ( 1664-
1729). Het zal de lezer niet verbazen dat de actuele betekenis van Meslier wordt gezien 
in zijn bijdrage aan een "altijd levende traditie", namelijk die van "de strijd voor het 
rationalisme". Meslier verklaart waarom de religie altijd een oorzaak van scheuring 
onder de mensen vormt en toont tevens aan dat religieuze irrationaliteit gepaard gaat 
met irrationaliteit op sociaal en politiek terrein. Ook Francois Jacquet-Francillon 
bespreekt een historisch figuur, te weten de Franse filosoof Joseph Ferrari, schrijver 
van Les philosophes salariés (1849), dat onlangs opnieuw werd uitgegeven (Ed. Pay-
ot, 1983). Ferrari bestrijdt in zijn boek de reactionaire filosofie van de intellectuele 
paus van die dagen, Victor Cousin, en neemt het op voor het rationalisme en materia-
lisme. Sterk wordt door Jacquet-Francillon de relatie van Ferrari met de Franse Ver-
lichtingsfilosofen benadrukt. Overigens is de traditie van de Franse philosophes (Vol-
taire, D'Alembert, maar vooral Diderot en de radicale materialisten) een stroming die 
voortdurend voor het voetlicht komt in de Cahiers rationa/istes. Men grijpt vaak over 
de negentiende eeuw heen terug op de achttiende eeuwse Verlichting; de eeuw van ra-
tionalisme, atheisme, materialisme en vóór-marxistische maatschappijkritiek. 
Naast aandacht voor de voorlopers van het rationalisme vinden we in de Cahiers arti-
kelen over actuele onderwerpen, zoals een stuk over racisme (jan. '84), kritiek op het 
privéonderwijs (jan. '84), een verhandeling over euthanasie en dergelijke. 
De Cahiers zijn bij tijd en wijle interessant, maar maken tevens een wat droge en 
vooral sektarische indruk. De antwoorden die geïnterviewden geven op vragen zijn zo 
stereotiep dat men zich afvraagt of deze wel spontaan gegeven worden. Wanneer ge-
vraagd wordt naar de actuele betekenis van de schrijver Roger Martin du Gard ant-
woordt de geïnterviewde braaf: "Wel, voor mij is dat zijn rationalisme. Een rationa-
lisme dat ten grondslag ligt aan zijn materialisme" (dec. '83). En wanneer in het mei-
nummer van vorig jaar G. Labica wordt geïnterviewd naar aanleiding van de hon-
derdjarige sterfdag van Marx dan ziet ook Labica de oorspronkelijkheid van Marx ge-
legen in zijn... inderdaad! ...: "nouveau rationalisme, nouveau materialisme". 
Men begrijpe mij goed: ik ben zeker geen vijand van het rationalisme. Van harte kan 
ik instemmen met een opmerking die de rationalist Frits Staal zich in een recent Vrij 
Nederland-interview liet ontvallen: "De rede is geen kerk, de rede is de bereidheid om 
te luisteren naar logische en redelijke argumenten" (28-4-'84, p. 9). Maar wil het rati-
onalisme levensvatbaar zijn dan lijkt het mij wel geboden dat het met wat meer zelfre-
lativering en wat minder plaatijzeren ernst wordt gepresenteerd dan geschiedt in de 
Cahiers rationalistes. Anders maakt men het Dessauer en de anderen die het rationa-
lisme bekritiseren als een modern sektarisch dogmatisme wel wat al te gemakkelijk. 

The Humanist 
In het nummer van januari/februari 1984 bekritiseert Fran P. Hosken in A Crucial 
New Direction for International Family Planning het feit, dat men zo weinig aan- 



91 

dacht schenkt aan het verband dat er bestaat tussen de graad van ontwikkeling van 
vrouwen en het geboortecijfer. Meestal wordt er slechts geconcludeerd, dat er bij een 
bepaalde graad van economische welstand een vermindering van de toename van het 
aantal geboorten plaats vindt. Dit is inderdaad het geval, maar het bovengenoemde 
verband ligt hier o.a. ten grondslag aan en dat wordt vaak genegeerd. Naarmate vrou-
wen een hoger ontwikkelingsnivo bereiken en een zelfstandiger sociale positie inne-
men, neemt de geboortegroei af. Ook het kleinste beginnetje van vrouwenemancipa-
tie is juist in ontwikkelingslanden taboe. Mannen ontlenen daar hun status dikwijls 
aan het aantal kinderen, dat ze hebben. Dit is vooral het geval in Afrika, waar de ge-
boortegroei dan ook de spuigaten uitloopt en alleen binnen bepaalde perken blijft 
door de grote zuigelingensterfte. De organisaties, die gezinsplanning moeten stimule-
ren in die landen, krijgen vaak van anthropologen het advies de tradities niet te ver-
storen. Hier heeft de schrijfster lak aan. Ze werkt bij het tijdschrift Women's Interna-
tional Network News, dat begonnen is op grote schaal de Universal Childbirth Picture 
Books in de Derde Wereld te verspreiden, voor ieder begrijpelijke plaatjesboeken 
over het geboorteproces. Pas als de biologische feiten gemeengoed zijn geworden, 
kan gezinsplanning wortel schieten. 

Free Inquiry 
In het winternummer 1983/84 allereerst een interview van Paul Kurtz met de omstre-
den behavioristische psycholoog B.F. Skinner. Deze trekt een (m.i. nogal manke) ver-
gelijking tussen de huidige aandacht voor de individuele mensenrechten en anorexia 

nervosa. Dit is een bepaalde ziekte, waarbij een oorspronkelijk te dikke vrouw te ver 
doorvermagert. Onze cultuur lijdt aan libertas nervosa (een te ver doorgeschoten vrij-
heidsdrang) en caritas nervosa (een idem dito zorg voor de mens), waaraan hij respec-
tievelijk de antipsychiater Thomas Szasz en Erich Fromm aan laat lijden. Het mense-
lijk individu is voor hem niet iets, dat op zichzelf bestaat. Het is meer een doorgeef-
systeem. Hij haalt Samuel Butler's uitspraak aan, dat de kip slechts de manier van het 
ei is om zich te vermenigvuldigen. 
Vervolgens vraagt Lewis Feuer zich af in Anti-Science, The Irrationalist Vogue of the 
1970's, wat de reden was voor het opbloeien van de vele anti-wetenschappelijke bewe-
gingen ("deze sociale ziekte") in de jaren '70. In 1975 hield volgens een Gallup-
onderzoek 22% van de volwassen Amerikaanse bevolking zich bezig met astrologie, 
90% van de mensen onder de 30 wist wat hun sterrenbeeld was en 1250 van de 1500 
dagbladen had een vaste horoscoop-rubriek. Ook andere "irrationele" bewegingen 
scoorden hoog, zoals Transcendente Meditatie, yoga, Oosterse religies, enz. Onder de 
jongeren was er een verschijnsel te zien, dat vroeger ook bij de Indianen voorkwam. 
Bij rampen en tegenspoed kon een Indianenstam en bloc besluiten de oude goden af 
te zweren en nieuwe te nemen (en bijv. tot het christendom toe te treden). Na de 
mislukte linkse studentenrevolte van 1968 gingen velen teleurgesteld naar hun nieu-
we geloof over, gesteund door vooraanstaande schrijvers, zoals Norman Mailer en 
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Marshall McLuhan. Het zou onjuist zijn de angst voor de atoomdreiging als oorzaak 
aan te wijzen. Het ontstaan van een tegencultuur uit onvrede met de gevestigde orde is 
een regelmatig terugkerend verschijnsel bij iedere expanderende cultuur. Bepaalde 
jongeren willen niet erkennen, dat ze hun ouders niet meer voorbij kunnen streven. 
Ze haken af: ze willen en kunnen hun draai in de dominante cultuur niet meer vinden. 
Het hele irrationele denken, van het occultisme tot de Encounterbeweging toe is hier-
bij voor hen een uitkomst, vooral als dat nog gecombineerd wordt met een doem-
denken. Het "grote protest" wordt via de "grote weigering" tot de "grote regres-
sie". 
Levi Frage!! geeft in Humanism in Norway een reactie op het artikel van Paul K urt z in 
het vorige nummer van Free Inquiry over de toekomst van het humanisme in de VS. 
Deze noemde als redenen, waarom het humanisme de bevolking niet blijkt aan te 
spreken: het gemis aan leiders van nationale allure, tekort schietende financiën, inter-
ne conflicten en slechte organisatie. Fragell heeft n.a.v. de snelle groei tijdens de 
laatste paar jaar van het Noorse Human-Etisk Forbund (20.000 leden op een bevol-
king van slechts 4 miljoen) een alternatieve visie. Hij onderscheidt in de wereld twee 
of drie soorten humanistische organisaties. Allereerst de meer rationeel ingestelde 
vrijdenkers, zoals de National Secular Society in Engeland (en bij ons De Vrije Ge-
dachte, AN), die veel van hun kracht ontlenen aan het zich afzetten tegen de gods-
diensten. Dan de meer beschouwelijk-ethische richting (zoals de Bund Freireligitsen 
Gemeinden van Westduitsland), die zich vooral met ethische vragen en sociale proble-
men bezig houdt. Tenslotte, deels samenvallend met de tweede, is er een derde kate-
gorie humanistische organisatie, die zich toelegt op het ontwikkelen en samen beleven 
van niet-godsdienstig, religieus ritueel (een Nederlands voorbeeld: De Vrije Gemeen-
te, AN). Alle drie soorten humanistische organisaties hebben recht van bestaan, maar 
ieder voor zich een zeer beperkte aantrekkingskracht. Het Noorse succes is volgens 
Fragell te danken aan een combinatie van de drie. 

Anthropology and Humanism Quarterly 
In het decembernummer 1983 beschrijven Dunn en Magnarella in Siddha Yoga de 
grote invloed, die een Indiase goeroe (Muktananda) op westerlingen kan hebben 
("toen Baba mijn voorhoofd tussen mijn wenkbrauwen aanraakte, leek het alsof ik 
een electrische schok kreeg"). Zij bekritiseren daarmee een gangbaar paradigma in de 
anthropologie, dat van het cultureel relativisme. Dat gaat uit van de opvatting, dat ie-
dere cultuur uniek is en dat alle delen van een cultuur hun betekenis aan dat unieke 
geheel ontlenen. Delen van een cultuur mogen dan ook niet los van hun kontekst 
bestudeerd worden en culturen en delen ervan mogen niet met behulp van normen van 
buiten beoordeeld worden. De schrijvers zijn het hiermee oneens. Culturen zijn uit-
eindelijk menselijke scheppingen en zijn gebaseerd op oer-menselijke ideeën. Deze 
hebben in alle culturen geleid tot gelijksoortige reacties op de uitdagingen van het le-
ven, slechts enigermate verschillend door situatie en geschiedenis. Deze ideeën (de ar- 
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chetypen van Jung) zijn te beschouwen als onbewuste neerslagen van de strijd om het 
bestaan van onze voorouders. Humanistische anthropologen zouden zich moeten af-
vragen, waarom bepaalde spirituele bewegingen zo'n aantrekkingskracht door de cul-
turen heen uitoefenen. Wat mankeert er blijkbaar in een cultuur en wat zijn de eigen-
schappen van de aanhangers van deze bewegingen? 
In het februarinummer 1984 analyseert Durrenberger in Icelandic Saga Heroes de 
IJslandse middeleeuwse cultuur. Deze is in tegenstelling tot de Europese nauwelijks 
door het christendom beïnvloed, is uitgesproken "heidens" te noemen en heeft aller-
lei trekken met het moderne existentialisme gemeen. De schrijver noemt de helden uit 
de IJslandse sagen dan ook "existentialistische helden in een absurde wereld. Als zo-
danig gingen ze hopeloze gevechten aan met geweldige overmachten en waren bereid 
hierin hun leven te geven". 

Journal of Humanistic Psychology 
Het zomernummer 1983 is een "consumentengids" over goeroe's en spirituele groe-
peringen, zoals de hoofdredacteur treffend opmerkt. In een serie artikelen (van resp. 
Deikman, Vaughan, Welwood en Hendlin) wordt de opkomst van de verschillende re-
ligieuze en spirituele bewegingen in de VS geanalyseerd en geëvalueerd. Alle schrijvers 
zijn het er over eens, dat de snelle groei ervan veroorzaakt is door het onvermogen 
van zowel de gevestigde godsdiensten als de "burgerlijke religie" (het geloof in Ame-
rika als "Gods own country" om de aanhangers intense religieuze en mystieke erva-
ringen te verschaffen). Voortgebouwd wordt dus op het werk van William James, die 
in 1902 al in zijn boek Varieties of Religious Experience godsdiensten evalueerde naar 
de mate, waarin ze aanhangers deze ervaringen wisten te verschaffen. De tegenwoor-
dige wildgroei in religieuze bewegingen noopt tot onderzoek naar de mate, waarin de-
ze groeperingen destructief of constructief op hun volgelingen inwerken. De moeilijk-
heid is de vraag, welk normenscala bij deze evaluatie te hanteren valt. Genoemde 
schrijvers bezigen allen het groeimodel: mensen hebben in verschillende stadia van 
hun psychische en geestelijke groei verschillende groeibehoeften. Destructief werken 
die goeroe's en groeperingen als ze mensen afhankelijk van hen maken. Constructief 
zijn ze, als ze mensen in hun geestelijke groei stimuleren, tot "ego-transcendentie" 
brengen. Kenmerkend hiervoor is, dat het ego, de menselijke identiteit, niet verloren 
gaat, maar opgenomen wordt in een ruimer belevingskader. De gedachte, dat be-
langstelling voor paranormale verschijnselen ego-transcendentie op zou leveren, is 
een valkuil. Integendeel: deze verschijnselen hebben te maken met een v66r-persoon-
lijke i.p.v. bovenpersoonlijke fase van geestelijke groei. Een andere valkuil is de af-
keer van theorie en abstract denken. Het gaat in deze fase juist om een vernieuwd toe-
passen van de menselijke ratio. Tenslotte moet het existentiële gevoel van "zinloos-
heid" niet verward worden met de mystieke "leegte". Zinloosheidsgevoelens, zoals 
beschreven door Sartre, Jaspers en Heidegger en nogal vaak voorkomend bij mensen 
in de "midlife crisis", moeten niet op bovenpersoonlijk nivo bestreden worden. Ze 
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verdwijnen pas, als mensen op existentieel nivo leren de feiten van hun lichamelijk en 
geestelijk bestaan in samenhang te accepteren. 
Een artikel van geheel andere aard schreef Charlene Spretnak, een feministe, actief in 
de boeddhistische vredesbeweging. In Naming the Cultural Forces that push us to-
wards War geeft ze een opsomming van de factoren, die ons van de vrede afhouden. 
Deze liggen volgens haar voornamelijk in het patriarchale karakter van onze cultuur. 
Oorlogvoeren is géén oer-menselijke trek. In het matriarchale Neolitische Europa 
bestonden nog geen vestigingen, deze werden pas gebouwd na de invallen van de patri-
archale, Indo-europese nomaden sinds 4500 vóór onze jaartelling. Kenmerkend voor 
het patriarchale cultuurpatroon zijn de volgende eigenschappen: 1. de verticale ge-
zagsverhoudingen (vrouwen, negers en Jappen zijn "minder"), 2. de opvatting dat 
oorlogvoeren pas tot echte menswording leidt ("pas als jullie, vrouwen, bereid zijn 
om in tijd van oorlog mee te vechten, zullen we over gelijke rechten praten"), 3. het 
voortdurend ophemelen van "mannelijke" en omlaaghalen van "vrouwelijke" eigen-
schappen (na de Vietnam-oorlog konden vele oud-strijders om die reden geen relatie 
van gelijkwaardigheid meer met vrouwen onderhouden), 4. het rituele moorden van 
vaders op zonen en omgekeerd (het offer van Abraham, de dood van Christus), 5. het 
gebrek aan aandacht voor de levenschenkende en verzorgende processen (geboorte, 
kinderverzorging, koken, enz.), dat automatisch leidt tot grotere aandacht voor de 
leven-nemende processen als het doden, 6. de associatie tussen bloed en eer, heiligheid 
en macht. Voorbeelden hiervan zijn het bloedoffer in vele culturen, de besnijdenis, 
het rituele drinken van bloed (zoals in symbolische vorm ook tijdens de katholieke 
mis gebeurt). In het kerntijdperk is een patriarchaal cultuurpatroon levensgevaarlijk 
geworden en we moeten dus naar een meer vrouw-gerichte cultuur toe. 
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Boekbesprekingen 

Dr. C.I. Dessaur, De droom der rede; Het mensbeeld in de sociale weten-
schappen; Een poging tot criminosofie; Martinus Nijhoff, 's Gravenhage 
1982. 

In De droom der rede heeft C.I. Dessaur/Andreas Burnier voor het eerst 
haar levensbeschouwing systematisch in relatie tot haar vakgebied de crimi-
nologie uiteengezet. Het produkt is een levensbeschouwelijk uiterst interes-
sante publikatie: Dessaur laat zien, dat in de sociale wetenschappen de le-
vensbeschouwelijke visie op de mens van doorslaggevend belang is voor de 
theorievorming, in weerwil van de strenge methodologie, die dit lijkt uit te 
sluiten. In haar eigen woorden beschrijft Dessaur dat "de mens altijd funda-
mentele keuzen doet op het niveau van het mens- en wereldbeeld (ook als die 
keuzen impliciet en vaak geheel onbewust geschieden), en hoe deze keuzen 
datgene wat verder in de menswetenschappen gebeurt en wat daarin vervol-
gens onder optimale omstandigheden maximaal mogelijk is, bij voorbaat 
vastleggen" (p. 11). 
Meer dan de helft van het boek is gewijd aan een onderzoek van het mensbeeld, niet 
in de sociale wetenschappen maar in de geschiedenis van de filosofie. Dessaurs stelling 
over deze ontwikkeling wordt verwoord in de titel van het eerste deel: "de verschra-
ling van het mensbeeld". Zij ziet na een uiterst diepzinnige en genuanceerde benade-
ring van de mens in oude Indische en andere mystieke geschriften, een terugval in sub-
tiliteit, die hand in hand gaat met de toenemende beheersing van de buitenwereld. Al-
leen al in differentiatie van de menselijke geest is dit merkbaar: er vindt een "voortdu-
rende simplificatie" (p. 9) plaats, van een zeven-, negen- of twaalfledig mensbeeld in 
het oude India, via een drieledige of vierledige mens bij Plato en Aristoteles, naar een 
dualisme van geest en lichaam in het Christendom, met als eindpunt een materia-
listisch monisme in de huidige sociale wetenschap. 

Verschraling 
In het evaluerende hoofdstuk "de herontdekking van de mens" blijkt overigens, dat 
verschraling niet het enige aspect van deze ontwikkeling is. Dessaur gebruikt hier on-
der andere de bekende metafoor dat wereldgeschiedenis en individuele ontwikkeling 
parallel kunnen lopen. In de menselijke biografie ziet zij een dergelijke "verschra-
ling", in de vorm van gerichtheid op de buitenwereld, op macht en beheersing, die ge- 
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paard gaat met verwaarlozing van het innerlijk en het ontwikkelen van tegenstrijdige 
impulsen in de mens. Dit speelt zich af in de jonge volwassenheid; deze periode kan 
worden afgesloten met de "midlife crisis". 
Daarna kan een proces van "individuatie" (Jung) optreden: "een herintegratie op 
hoger niveau van de mens met haar eigen totaliteit en daarmee met medemensen en 
kosmos" (p. 195). Niet het ik staat dan meer centraal, maar de mens voelt zich opge-
nomen in een groter geheel. Het proces van "verarming" lijkt hier tegelijkertijd 
noodzakelijk doorgangshuis voor het bereiken van een volgende, pas werkelijk vol-
wassen fase. Analoog aan dit proces bestaat ook voor de mensheid van nu de moge-
lijkheid van een "ingrijpende bewustzijnsmetamorfose" (p. 243). In onze tijd heeft 
"de toonaangevende mensheid het egobewustzijn maximaal (...) ontwikkeld, en 
(staat) eigenlijk aan de grens (...) van het ontwaken in het "bovenbewustzijn", het 
herintegreren van ego tot Zelf" (idem). 
Ik geef deze passage nu in zijn meest optimistische vorm, met nadruk op de mogelijk-
heden voor de toekomst. Dessaurs wereldbeschouwing is echter pessimistisch, en zul-
ke vooruitzichten krijgen bij haar nooit de nadruk. Deze passage staat in het teken 
van een crisis, waar de mensheid eerst doorheen zal moeten, voordat het "bovenbe-
wustzijn" maar enigszins in zicht komt. Die crisis wordt gekenmerkt door "het 
kwaad, (dat nu) in al zijn vormen en in zijn meest extreme gedaanten het centrale pro-
bleem (blijkt) te zijn" (idem). 

Onuitroeibaar kwaad 
Haar bemoeienis met het kwaad is vooral interessant, omdat dit in de moderne psycho-
logie, en levensbeschouwing, vaak onderbelicht blijft. Ook het humanisme oriënteert 
zich voor het mensbeeld momenteel sterk op de humanistische psychologie van 
*Maslow, Frankl en anderen. Deze stroming wordt door Dessaur gezien als één van de 
grote drie in de psychologische theorievorming van deze eeuw (naast freudianisme en 
behaviorisme). In dat kader typeert ze de humanistische psychologie, uiteraard 
schetsmatig, als een "psychologie zonder schaduw" (en het freudianisme als een psy-
chologie zonder licht, het behaviorisme als een psychologie zonder ziel) (p. 213). Des-
saur geeft verder een aanzet tot typologie van het kwaad, zowel in individuen als in de 
maatschappij. 
Overtuigend slaagt Dessaur erin, duidelijk te maken dat haar levensovertuiging van be-
lang is voor de wijze waarop zij criminologie beoefent. Haar vraagstelling is een andere 
dan die van vele andere criminologen. Zij streeft geen kennis na, die moet leiden tot 
vermindering van criminaliteit als gevolg van overheidsbeleid — overtuigd als zij is van 
de onuitroeibaarheid van het kwaad. Om dezelfde reden zoekt zij ook niet naar maat-
schappelijke structuren die mensen tot de weg van het kwaad zouden brengen. Zij 
streeft meer naar begrip en verheldering van het functioneren van "het kwaad", waar-
mee zij overigens geheel blijft binnen de kaders van wetenschap (als een activiteit die 
zichzelf rationeel verantwoordt). 
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Prikkelend is haar verdediging van reïncarnatie, omzat zij een toetsingsmethode hier-
voor geeft, langs de weg van analyse onder invloed van hypnose. En zij vervolgt: "De 
werkelijkheid is, zoals te verwachten valt van de dogmatische en starre Kerk der Rede 
( = de wetenschap), dat men van de data niet wil horen en over toetsing niet peinst. Zo 
min als de kerkelijke hoogwaardigheidsbekleders van de Renaissance door een tele-
scoop wilden kijken, wil de wetenschappelijke establishment nu van fundamenteel 
nieuwe data weten, respectievelijk deze voor zover mogelijk controleren en de verras-
sende nieuwe interpretatiemogelijkheden toetsen" (p. 198-199). 

Integratie van mensbeelden 
Men hoeft het met Dessaurs mensbeeld niet eens te zijn, om haar stelling te kunnen on-
derschrijven dat mensbeelden de sociaal-wetenschappelijke theorievorming domine-
ren. In haar boek komt echter weinig naar voren, hóe dit gebeurt. Heel kort zegt zij 
daarover: "In de praktijk worden er echter vaak enorme gedachtensprongen gemaakt 
van het beschikbare feitenmateriaal naar de geboden verklaringen of beleidsaanbeve-
lingen en veelal is een "harde" presentatie en toetsing overeenkomstig de gangbare ne-
opositivistische onderzoeknormen op sociaal gebied onmogelijk. (...) Kijkt men niet 
naar de leer maar naar de praktijk, dan is criminologiebeoefening in de regel een 
mengsel van zeer afgezwakt neopositivistisch onderzoek en daarmee vaak uiterst los 
verbonden enthousiaste opinies, de laatste tijd nogal eens van neomarxistische of neo-
darwinistische ideologische signatuur" (p. 249-250). Dat smaakt naar meer. Waar the-
orie en praktijk zo uiteenlopen, kan de theorie (het positivistische zelfbeeld van de so-
ciale wetenschap) niet goed zijn. Uit een nadere analyse van de praktijk van de sociale 
wetenschap zou het functioneren van mensbeelden in de theorievorming duidelijk 
kunnen worden, terwijl dat in Dessaurs boek nu nog slechts is aangeduid. 
In laatste instantie heeft Dessaurs studie daardoor een programmatisch karakter: zij 
stelt als programma dat het mensbeeld in de sociale wetenschappen geanalyseerd moet 
worden. Ook in ander opzicht, de ontwikkeling van het mensbeeld zelf, overheersen de 
programmatische aanduidingen boven de concrete inzichten. Zij heeft nu als eis ge-
steld dat de beide kanten van haar activiteit: de levensbeschouwelijke en de weten-
schappelijke, met elkaar worden geïntegreerd. Haar verdere stappen naar die integra-
tie zouden voor beide terreinen van eminent belang kunnen zijn. 

Erik van der Hoeven 

Marilyn Ferguson, De aquarius samenzwering; Ankh-Hermes, Deventer, 
1983, tweede druk, 307 blz., f 35,—. 

De ondertitel van het boek luidt: 'persoonlijke en sociale transformatie in de tachtiger 
jaren' (omslag) en/of 'persoonlijke en maatschappelijke transformatie in de tachtiger 
jaren' (titelpagina). Het is vertaald, bewerkt en verkort door Douwe J. Bosga (zonder 
verdere aanduiding hoe en waar) en voorzien van prijzende voorwoorden van H. van 
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Praag (ned. vert.) en van Max Lerner (in het origineel en in de vertaling). De oor-
spronkelijke titel luidt 'The Aquarian Conspiracy', waarbij de vraag rijst waarom het 
boek niet evengoed 'De waterman conspiratie' in het Nederlands had kunnen heten. 
De twee ondertitels geven ook te denken: ze suggereren, dat de belangstelling toch 
meer naar het persoonlijke uitgaat, gezien de terminologische nonchalance; en zo is 
het ook. 
Waarom bespreek ik dit boek? Ik heb deze taak op me genomen, omdat ik er een inte-
ressante verbinding aantrof van modern hersenonderzoek en utopische maat schappi 
visie. Helaas blijkt bij nadere lezing, dat alles op een weinig diepgaande en modieuze 
wijze wordt gebracht; de onderscheiden funktie van de twee hersenhelften, hèt thema 
van het boek, wordt in een paar bladzijden even doorgenomen en de concretisering 
van een nieuwe maatschappij blijft zo in het vage, dat alle politieke gezindten er wel 
van hun gading kunnen vinden. Alle auteurs met bewustzijnsverruimende interesses 
worden ruimschoots geciteerd (van Hesse tot Bagwan) en nobelprijswinnaarscitaten 
ontbreken geenszins. 
Ik vind dit jammer, want ik heb sympathie voor het boek; onder de al te schone schijn 
van de presentatie ligt namelijk een wezenlijke problematiek verborgen. Het loont ze-
ker om daar op in te gaan. De vraag is immers, of er niet andere wegen zijn dan de tot-
nutoe geprobeerde en mislukte om een utopische samenleving te realiseren. Steeds 
weer werd ervan uitgegaan, dat de mensen, zoals ze nu zijn, in staat zijn een betere 
maatschappij te bereiken, indien er wezenlijke veranderingen in die maatschappij 
worden aangebracht. Steeds weer is gebleken, dat dit op korte of lange termijn 
mislukt. Nu kunnen we wel vaststellen, dat 'de mensen' er niet rijp voor zijn, maar 
wanneer zouden ze dat dan wel zijn? In de utopische en futurologische literatuur vat 
de gedachte post, dat er een 'nieuwe mens' zou moeten komen; diens eigenschappen 
• zouden evenwel minstens in aanleg in de huidige mens te vinden moeten zijn zonder al 
te spekulatief te worden. Zo komen we dan terecht bij een analyse van de menselijke 
geest van nu, en meer in concreto van de menselijke hersenen. 
Liggen daarin eigenschappen verankerd, die ons een optimistischer mensbeeld voor 
de toekomst kunnen beloven? Ferguson geeft enkele aanzetten om hierover verder te 
denken in twee opzichten: de rechter (emotionele) hersenhelft zou meer moeten kun- 
nen domineren; dit hoeft slechts bij een 'elite' te gebeuren om de maatschappij vol-
doende te kunnen beïnvloeden (dit is die zgn. 'samenzwering'). De twee valkuilen van 
resp. wetenschappelijke manipulatie en politieke diktatuur moeten dan wel onder- 
kend èn vermeden worden, waarvoor meer nodig is dan het publiceren van welwillen-
de boeken zoals Ferguson doet. Haar medische, economische en pedagogische model- 
len zijn te simpel en te lief om reëel te zijn; haar leidraden van 'ruimer bewustzijn' en 
'netwerken zonder leiders' verdienen meer en betere uitwerking. Als het daartoe 
komt, kunnen we Ferguson dankbaar zijn voor de door haar gegeven aanleiding. 

W. v. DOOREN 
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Losse notities 

In de achttiende eeuw, de tijd der Verlichting, kwam de rede, tot dan in hoofdzaak in 
dienst van de godsdienst of, zoals door Luther, verworpen, tot volle ontplooiing. Op 
de titelpagina van de Grande Encyclopédie, dit monument van kennis en van kritiek 
op de heersende machten, staat de rede als een godin afgebeeld en haar licht doet de 
wolken en de nevels van onkunde, onverdraagzaamheid en obscurantisme verdwij- 
nen. De toets der rede werd aangelegd en alles wat die toets niet kon doorstaan werd 
als onwaar beschouwd. Er waren twee aspecten van de rede, die de fransephilosophes 
niet grondig doordachten. Een engelsman — ik meen Hume — wees erop, dat de rede 
een gevoelswortel heeft en een hartstocht kan worden, die door de rede niet doorlicht 
of verklaard kan worden. En dan waren er velen, die meenden, dat de Rede —met een 
hoofdletter — een godin was, die, transcendent, haar stralen op de mensen uitzond. 
Die godin werd dan ook, aan het einde van de Franse Revolutie, vereerd in een ere-
dienst, waarbij de guillotine niet gemist kon worden. Rationalisme is dikwijls onrede-
lijk. De franse denker, die in al zijn vezels redelijk bleef was Denis Diderot. Geestig, 
speels, nooit docerend, legt hij zijn denkbeelden in de mond van personen, die in dia-
logen, schijnbaar als tijdverdrijf, de zwaarste onderwerpen behandelen. In Jacqes le 
fataliste et son maitre gaat het over de predestinatie. Jacqes voert, in de gesprekken 
met zijn meester, de voorbeschikking ad absurdum en ten slotte wordt de meester de 
knecht van de knecht. Ik hoop, dat u als u dit leest, de gelegenheid zult hebben om 
Kraaykamp sr. te gaan zien in de rol van de knecht. De bewerking en het spel leidden 
tot een onvergetelijke voorstelling. 

Begrijpelijk is het wel maar spijtig is het ook, dat zovele humanisten zo weinig weten 
van de christelijke godsdienst. Even begrijpelijk en even spijtig is het, dat zovele 
christengelovigen zo weinig weten van de humanistische levensovertuiging. Oren heb-
ben muren. Op geringe en veelal verouderde kennis wordt door beide groepen ge- en 
veroordeeld. Nu is de kennis van de mystiek en het spiritualisme — de derde grote stro-
ming naast het Rooms-katholicisme en het dogmatisch Protestantisme — in 't bijzon-
der onbekend buiten de theologen—die zich daar mee bezig houden. Zou u be-
langstelling hebben voor deze richting, die het aanzien van de moderne tijd voor een 
groot deel bepaald heeft, leest u dan eens een laat middeleeuws boekje, dat alle mysti-
ci en spiritualisten lazen. De schrijver van dit boek, de Theologia Deutsch, is onbe-
kend. Luther gaf het uit maar verloochende het later. In 1958 gaf Boucher in Den 
Haag het nog eens uit onder de titel Het boekje van het volkomen leven. De kenner 

Losse notities 

In de achttiende eeuw, de tijd der Verlichting, kwam de rede, tot dan in hoofdzaak in 
dienst van de godsdienst of, zoals door Luther, verworpen, tot volle ontplooiing. Op 
de titelpagina van de Grande Encyclopédie, dit monument van kennis en van kritiek 
op de heersende machten, staat de rede als een godin afgebeeld en haar licht doet de 
wolken en de nevels van onkunde, onverdraagzaamheid en obscurantisme verdwij- 
nen. De toets der rede werd aangelegd en alles wat die toets niet kon doorstaan werd 
als onwaar beschouwd. Er waren twee aspecten van de rede, die de franse philosophes 
niet grondig doordachten. Een engelsman — ik meen Hume — wees erop, dat de rede 
een gevoelswortel heeft en een hartstocht kan worden, die door de rede niet doorlicht 
of verklaard kan worden. En dan waren er velen, die meenden, dat de Rede — met een 
hoofdletter — een godin was, die, transcendent, haar stralen op de mensen uitzond. 
Die godin werd dan ook, aan het einde van de Franse Revolutie, vereerd in een ere-
dienst, waarbij de guillotine niet gemist kon worden. Rationalisme is dikwijls onrede-
lijk. De franse denker, die in al zijn vezels redelijk bleef was Denis Diderot. Geestig, 
speels, nooit docerend, legt hij zijn denkbeelden in de mond van personen, die in dia-
logen, schijnbaar als tijdverdrijf, de zwaarste onderwerpen behandelen. In Jacqes le 
fataliste et son maitre gaat het over de predestinatie. Jacqes voert, in de gesprekken 
met zijn meester, de voorbeschikking ad absurdum en ten slotte wordt de meester de 
knecht van de knecht. Ik hoop, dat u als u dit leest, de gelegenheid zult hebben om 
Kraaykamp sr. te gaan zien in de rol van de knecht. De bewerking en het spel leidden 
tot een onvergetelijke voorstelling. 

Begrijpelijk is het wel maar spijtig is het ook, dat zovele humanisten zo weinig weten 
van de christelijke godsdienst. Even begrijpelijk en even spijtig is het, dat zovele 
christengelovigen zo weinig weten van de humanistische levensovertuiging. Oren heb-
ben muren. Op geringe en veelal verouderde kennis wordt door beide groepen ge- en 
veroordeeld. Nu is de kennis van de mystiek en het spiritualisme — de derde grote stro-
ming naast het Rooms-katholicisme en het dogmatisch Protestantisme — in 't bijzon-
der onbekend buiten de theologen — die zich daar mee bezig houden. Zou u be-
langstelling hebben voor deze richting, die het aanzien van de moderne tijd voor een 
groot deel bepaald heeft, leest u dan eens een laat middeleeuws boekje, dat alle mysti-
ci en spiritualisten lazen. De schrijver van dit boek, de Theologia Deutsch, is onbe-
kend. Luther gaf het uit maar verloochende het later. In 1958 gaf Boucher in Den 
Haag het nog eens uit onder de titel Het boekje van het volkomen leven. De kenner 



100 

van de bijbeluitgaven C.C. de Bruin schreef er een heldere inleiding bij. 

De boekenweek 1984 ligt alweer ver achter ons. Als altijd ontvingen de kopers van een 
boek een novelle cadeau. Dit keer was het De ortolaan van Maarten 't Hart. Het is 
een vreemd geval met hem. Ik zal de laatste zijn om te ontkennen, dat hij een uitzon-
derlijk intelligent en veelzijdig man is. Ik neem voetstoots aan, dat hij een goed bio-
loog is en dat hij veel weet van muziek. Zijn kennis van de literatuur, niet alleen van 
Vestdijk en Dickens, zijn speciale vrienden, is ontzaglijk groot. Hij is ongelofelijk ac-
tief; levens van drie individuen zouden gevuld zijn als zij deden wat 't Hart alleen 
doet. Hij kan best geestig zijn, zoals blijkt uit zijn essay De vrouw bestaat niet en hij 
heeft een paar romans geschreven, die de moeite van het lezen waard zijn. Tegen de 
kritiek op zijn soms slordige, soms wijdlopige stijl verdedigde hij zich overtuigend 
door erop te wijzen, dat schrijvers, die veel te zeggen hebben hun stijl niet koesteren. 
Het is dan als met de drukletters; de beste zijn zij, die de lezer niet merkt. Kortom, 't 
Hart is een bijzonder man en dat is ie. Nu weet ik, dat hij overgevoelig is voor kritiek. 
Iemand, die het waagt bezwaren tegen zijn boeken te uiten kan rekenen op schier 
oudtestamentische wraakgevoelens en iemand, die hem prijst op zijn blijvende be-
wondering. 
Het zij zo en nu toch maar over De Ortolaan. Ik heb de pretentie, dat de schrijver zelf 
zal moeten toegeven, dat een paar punten van kritiek een objektief element hebben. 
Ten eerste is de titel volstrekt willekeurig gekozen. Het vogeltje de ortolaan heeft geen 
functie; het boekje zou even goed of even slecht de mus of de kraai hebben kunnen 
heten. Veel belangrijker is, dat 't Hart op een schoolmeesterachtige manier zijn ken-
nis van de biologie etaleert. En al die colleges hebben niets te maken met de liefdes-
geschiedenis, die hij beschrijft. Het knapste jongetje uit de klas steekt voortdurend 
zijn vinger op. Hij weet alles. Het lijkt wel of de schrijver deze novelle heeft geschre-
ven om zijn kennis te kunnen luchten. En dan nog iets. Blijkbaar was 't Hart, in de 
tijd van het schrijven, bezig met de boeken van Kiengegaard, waardoor hij gegrepen 
werd. Niet alleen koos hij een motto uit diens werk, maar op zeven plaatsen werden 
citaten gegeven, die op zich zelf diepzinnig, niets of nauwelijks iets met de situatie, die 
beschreven wordt te maken hebben. Ik geef verder geen oordeel over het verhaal, 
maar de genoemde punten doen het boekje afbreuk en ik geloof niet, dat de schrijver 
door deze novelle een nieuwe laag van lezers heeft aangeboord. 

H. BONGER 
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citaten gegeven, die op zich zelf diepzinnig, niets of nauwelijks iets met de situatie, die 
beschreven wordt te maken hebben. Ik geef verder geen oordeel over het verhaal, 
maar de genoemde punten doen het boekje afbreuk en ik geloof niet, dat de schrijver 
door deze novelle een nieuwe laag van lezers heeft aangeboord. 

H. BONGER 
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