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Column
'Negatief èn positief'

Henk Visser

Op de vraag van zijn kinderen waarom andere
kinderen hen op straat altijd achternazaten, uit-
scholden of met stenen bekogelden, had Moses
Mendelssohn geen antwoord. Zijn reactie was
spreekwoordelijk: 'Mensen! Mensen! Hoever
hebben jullie het laten komen!'
Hoever mensen het nog in de twintigste eeuw

hebben laten komen, is bekend en nog is deze
eeuw niet afgelopen. Hoe kan iemand hier lijde-
lijk bij toezien? Is de voornaamste taak voor hu-
manisten in deze tijd niet de analyse en bestrij-
ding van uitingen en andere handelingen van
minachting, ja van haat van mensen jegens men-
sen? Is het niet de hoogste tijd om middelen ter
bestrijding van discriminatie te ontwikkelen op
basis van I. een beschrijving van historische fei-
ten en 2. een poging tot verklaring van deze fei-
ten?
Ik erken dat dit programma, dat al in 1926 door

Fritz (Perets) 8ernstein werd geformuleerd, in
wetenschappelijk-humanistisch opzicht nuttiger
is dan de neiging van andere onderzoekers om
alle vormen van discriminerend gedrag, van zo-
genaamde grappen tot genocide, als uitingen van
vooroordelen te zien. Maar wat mij dwarszit is de
welhaast exclusieve nadruk op wat mensen ande-
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ren voor verschrikkelijks hebben aangedaan. Is
de analyse en bevordering van uitingen en andere
handelingen van sympathie, of zelfs van liefde
van mensen jegens mensen, niet minstens even
belangrijk?
Niet voor niets verplichtte de klassieke eed van

Hippocrates artsen niet alleen om geen kwaad te
doen, maar ook om patiënten te helpen; en de tho-
ra gebiedt niet alleen geen vreemdelingen te ver-
drukken, maar ook om ze lief te hebben. Hier
wordt zelfs een inhoudelijk argument voor gege-
ven: want gij zijt zelf ook vreemdeling geweest in
Egypte. Met andere woorden: doe anderen, zoals
ge wilt dat men u doet. Gelukkig kent de geschie-
denis ook mensen die in overeenstemming met
deze positieve formulering van de gulden regel
hebben gehandeld.

Het negatieve effect van een te sterke nadruk op
antidiscriminatie, antiracisme en anticriminali-
teit moet niet worden onderschat. Laten we de
lessen van de pedagoge Lea Dasberg ter harte ne-
men door ervoor te zorgen dat de presentatie van
leed en onrecht gepaard gaat met de presentatie
van hoop en mogelijkheden tot verbetering.



Ten geleide

'Spiritualiteit' is een term die de laatste tijd ook
in buitenkerkelijke kring meer en meer gebruikt
lijkt te worden. Vroeger werd spiritualiteit daar
nogal eens afgedaan als 'typisch christelijk' of
verward met spiritisme of spiritualisme: het ge-
loof in geesten respectievelijk in het primaat van
de geest boven de stof. Tegenwoordig echter
duidt de term meer en meer een bepaalde geestes-
houding aan, die positief gewaardeerd wordt van-
wege de richtinggevende kracht die ze uitstraalt.
Het woord spiritueel in de zin van 'geestig', 'sne-
dig' en 'van veel geest getuigend' was altijd al
een in de omgangstaal gangbaar woord. Er is nu
echter een dieptedimensie bij (of aan het licht)
gekomen, die zowel naar de bron van het mense-
lijk bestaan als naar de ongekende mogelijkhe-
den ervan verwijst.

Het woord spiritualiteit heeft een bijbelse oor-
sprong en komt via het Latijnse spiritus (geest)
en het Griekse pneuma (in de Septuagintvertaling
van het Oude Testament) van het Semitische
woord ruach. Dit betekende oorspronkelijk 'op-
gewonden ademhaling' en 'loeiende windstoot'.
Het gaf de vitale kracht aan die ervaren wordt in
zowel in de ademstoot als de windstoot en waar-
van men niet weet waarvandaan deze komt en
waarheen deze voert. De levenskracht die binnen
en buiten de mens aangetroffen wordt, van hem
uitgaat zowel als op hem inwerkt.

Valt spiritualiteit nu wel in verband te brengen
met humanisme? Naar mijn mening zeker, maar
onder twee voorwaarden. Alleen wanneer er ge-
concentreerd wordt op de 'antropologische', oor-
spronkelijke betekenis van spiritualiteit en niet
op godsdienstige invullingen ervan. En verder
wanneer in het humanisme niet louter de rationa-
liteit van het bewuste en denkende ik centraal
staat, maar wanneer dit zich openstelt voor en
zich laat inspireren door diepere en omvattender
zinverbanden in cultuur, natuur en kosmos.

In een tijd waarin grote creativiteit gevraagd
wordt bij het oplossen van de talloze problemen
van onze mondiale samenleving is een mentali-

teitsverandering uiterst belangrijk. In dit thema-
nummer willen we een aantal auteurs het woord
geven die schetsen hoe de traditionele manier van
denken op een aantallevensgebieden onvoldoen-
de is en soms zelfs fataal dreigt te worden en hoe
een bepaalde spirituele manier van leven en be-
naderen van problemen wellicht nieuwe en hoop-
volle perspectieven kan bieden.

Otto Duintjer ziet in onze tijd twee gegevens
waarmee we hebben te leven: een grotere con-
frontatie met andere culturen zowel op wereld-
schaal als op het persoonlijke vlak. En een
groeiende twijfel aan de waarde van de gevestig-
de, traditionele opvattingen. Beide gegevenhe-
den tonen volgens hem de wenselijkheid aan van
een derde leerproces: een grotere aandacht voor
en zuivering van ons bewustzijn. Bij dit zelfon-
derzoek kan spiritualiteit een belangrijke rol spe-
len en zouden bij voorbeeld meditatieve praktij-
ken onze interesse voor waarheid kunnen verster-
ken. Ze kunnen bijdragen aan het ontstaan van
een spirituele levenskunst, die zowel voor het op-
lossen van problemen vruchtbaar kan zijn, als
ook met onopgeloste problemen doet leren leven.

Anne-Marie Korte merkt op dat feministische
spiritualiteit als term vaak gekoppeld wordt aan
godinneverering, hekserij, magie enzovoort. Ze
vindt het begrijpelijk dat dit gebeurt: hierin komt
een aantal door de mannenmaatschappij onder-
drukte energieën omhoog en zij verschaft vrou-
wen een andere identiteit. Een andere vorm van
feministische spiritualiteit ziet schrijfster in de
maatschappijkritiek die opkomt voor een
rechtvaardiger positie van de vrouW. Ook in deze
vorm is er sprake van een streven naar een nieuwe
identificatie als vrouw. In het licht van de post-
moderne kritiek op de 'grote verhalen' en dus ook
op een eventueel ontstane feministische 'ideolo-
gie' wil Anne-Marie Korte echter een stap verder
gaan en niet de identificatievraag van vrouwen
centraal stellen, maar de vraag hoe vrouwen zich-
zelf zien, voelen en presenteren. Deze vraag is
vaak niet makkelijk te beantwoorden; steun hier-
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bij biedt de écriture jéminine en wellicht de her-
lezing van het werk van vrouwelijke mystieken.
Op zoek naar wat spiritualiteit in het leven van

mensen concreet kan inhouden is Albert Nieuw-
land te rade gegaan bij twee auteurs - Jean-Paul
Sartre en Etty Hillesum - die hem in verschillen-
de perioden van zijn leven zeer aangesproken
hebben en die hij hier ook zelf aan het woord laat.
Herman Wegman volgt met de lezer een aantal
gedichten van Gerrit Achterberg en wijst op de
dieptedimensie ervan. Alphons van Dijk wijdt
een artikel aan de gevaren van spiritualiteit, dat
wil zeggen aan de mogelijkheid van blok- of sek-
tevorming op basis van 'laatste waarden', op
grond waarvan hij dan over demonische spiritua-
liteit wil spreken. En t?t slot van het themage-

deelte van dit nummer een in haar onnavolgbare
stijl geschreven stuk van Roelie Koning, dat ein-
digt met: 'het merendeel der mensen zit vastge-
klonken aan dagelijkse zorg en arbeid. Maar vast
en zeker dat er boven de hersenpannen iets wiekt
dat verder wil, of hoger, dieper, anders. Zouden er
mensen zijn die geen last hebben van zoiets vaags
als spiritualiteit?'

Albert Nieuwland

Met dank aan drs. Joep Spitz, universitair docent
Theorie van de levensbeschouwing aan de Uni-
versiteit voor Humanistiek, voor zijn waardevol-
le bijdrage aan de samenstelling van dit nummer.

In de afgelopen periode hebben zich enkele wijzigingen voorgedaan in de samenstelling van de
redactie van Rekenschap. Gert van Dijk nam van André Hielkema de functie van redactiesecre-
taris over. De laatste verzorgt nu de eindredactie. Willem de Ruiter, die al eerder aangaf weinig
tijd beschikbaar meer te hebben voor het blad, verliet de redactie. Marleen Janssen Groesbeek,
econome en redactrice van het Financieel Dagblad, aanvaardde de uitnodiging om tot de redac-
tie toe te treden.
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Opmerkingen over spiritualiteit
Een optie voor humanisten?

Qtto Duintjer

Hoeveel er ook onduidelijk en onzeker is in onze
tijd en wat de toekomst betreft, onze feitelijke er-
varingen bevatten wel aanwijzingen voor wat er
minstens op aankomt. Bij voorbeeld dat we hoe
dan ook hebben te leren samen te leven met men-
sen van alle volkeren, culturen en tradities op aar-
de. We komen elkaar tegen, op wereldschaal en
in onze directe omgeving.
Een andersoortig voorbeeld is een les die we

vooral in westerse landen te leren kregen: je niet
laten leiden door blind autoriteitsgeloof. Histori-
sche ervaringen hebben ons met de neus gedrukt
op de eindigheid en feilbaarheid van autoriteiten,
zoals wereldlijke heersers en instituties, kerkvor-
sten, synodes, goeroes en opgetekende versies
van goddelijke openbaring of inspiratie. Dat is
geen reden om niet serieus te luisteren naar men-
sen met ervaring en beproefd gezag, maar in ge-
val van twijfel heb je af te gaan op het beetje licht
dat je eigen bewustzijn opvangt en verspreidt,
met name op zijn beste ogenblikken (altijd ge-
noeg voor de eerstvolgende stap).'
Beide voorbeelden onderstrepen de 'wense-

lijkheid' van een derde leerproces: werken aan de
geleidelijke opening en purificatie van ons be-
wustzijn. Socrates noemde het 'zorg besteden
aan de ziel' , Jezus sprak van 'de balk wegdoen uit
uw oog', in de Indiase traditie heet het 'sadhana'.
Dergelijke praktijken betreffen een stapsgewijs
leerproces naar verdieping, verruiming en (ter
wille daarvan) ook zuivering van bewustzijn. On-
derlinge samenwerking en solidariteit zullen
minder moeizaam tot stand komen naarmate dat-
gene in ons bewustzijn minder verduisterd is wat
verder reikt dan onze persoon, groep of cultuur.
En ieder die wel eens op de noodzaak gestuit is
om af te gaan op eigen bewustzijn in kritieke si-
tuaties, weet hoe belangrijk het kan zijn om je be-
wustzijn zo helder mogelijk te krijgen en te hou-
den.
Deze drie voorbeelden alleen al zouden mede

een vertrekpunt kunnen zijn bij een kritisch zelf-
onderzoek in elk van de 'levensbeschouwelijke'

tradities van de mensheid, zowel theïstische als
humanistische. Waar ligt de zuiverste kern en wat
komt in aanmerking voor revisie, uitzuivering of
aanvullende verrijking? Aan zo'n onderzoek valt
in dit bestek natuurlijk niet te beginnen. Het voor-
gaande was inleiding tot een paar opmerkingen
over de betekenis van spiritualiteit in verband
met humanisme.

Levensbeschouwelijke tradities
Wat de theïstische tradities betreft (zoals joden-
dom, christendom, islam en sommige vormen
van hindoeïsme) volsta ik bij deze gelegenheid
met één opmerking: voor zover we geneigd zijn
de ons omvattende werkelijkheid (het hoogste,
diepste en wijdste) aan te roepen onder een ver-
trouwde naam van een 'persoonlijke' God, laten
we die God dan in ieder geval aanroepen ten gun-
ste van de héle mensheid en van alle levende we-
zens, en dan ook dienovereenkomstig handelen.
Een God die niet minstens alle mensen overstijgt
en positief omvat, kan niet transcendent zijn. Dat
is hoogstens een godsbeeld, of een afgod.
Wat in westerse landen 'humanisme' ge-

noemd wordt in positieve zin, hoeft zich over de
kritische pointe van de twee eerstgenoemde
voorbeelden niet de meeste zorgen te maken. Het
ethisch en humanitair gehalte van bedoeld huma-
nisme is zonder meer duidelijk. Historisch in-
drukwekkend was vaak ook de moed waarmee
humanisten durfden afte gaan op eigen bewust-
zijn tegenover autoritaire machten. Bij dit laatste
punt kan voor de toekomst wel de vraag worden
opgeworpen of menselijk bewustzijn soms niet te
zeer werd beperkt tot verstand, zintuigen en ge-
weten. Zodat discursief denken dan lijkt te func-
tioneren als afsluitend plafond voor alle mogelij-
ke ervaring. Niet alleen komen intuïtie en hart
(gevoel en meegevoel) dan minder duidelijk aan
bod, maar er vallen ook consequenties te verbin-
den aan het feit dat gedachten en gewetensoorde-
len, die in ons bewustzijn opkomen, vaak onbe-
wust vanuit heel verschillende lagen van de psy-
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che worden ingegeven en gemotiveerd. Daarin
kan een aanwijzing gezien worden om na te gaan
of in ons een opening te vinden is naar het meest
zuivere en universele, waardoor ons verstand en
geweten gereinigd en gevoed kunnen worden.
Daarmee ben ik weer bij het derde vertrekpunt:
het belang van zelfinkeer en purificatie.

Mijns inziens verkeren alle 'levensbeschou-
wingen', culturen en tradities van de mensheid
momenteel in enigszins vertroebelde staat, min
of meer vermengd met tijdgebonden fixaties,
eenzijdigheden, dubieuze insluipsels of andere
obstakels voor radicale openheid. Tegelijkertijd
worden we dagelijks geconfronteerd met een ver-
scheidenheid van zulke werkelijkheidsbenade-
ringen en met een feitelijke relativering die daar-
in reeds besloten ligt. In deze situatie kan men
proberen een gegeven traditie of werkelijkheids-
opvatting als omvattend en onschokbaar funda-
ment te nemen - voorbeelden van 'fundamenta-
lisme' kunnen binnen alle theïstische tradities
hier en daar worden aangetroffen, maar soms ook
bij politieke ideologieën, materialisme en sciën-
tisme. Of je kunt een vreemde traditie gaan idea-
liseren, of je verschansen in cynische onverschil-
ligheid. Onderwijl zijn er gelukkig ook allerlei
mensen die, al dan niet vanuit een gerelativeerde
traditie, goed werk doen in ethisch-sociaal op-
zicht.

Maar als er nu eens een innerlijke weg blijkt te
zijn naar de creatieve bron van alle culturen en
tradities? Waar die weg wordt opgegaan, begint
wat ik spiritualiteit zou noemen. Een weg die
vanuit elke traditie kan worden ingeslagen.

Spiritualiteit als mogelijke optie
Spiritualiteit als ervaringsweg naar en vanuit een
innerlijk toegankelijke bron is principieel aange-
wezen op praktisch zelfonderzoek en eigen erva-
ring. En daarmee wezenlijk onderscheiden van
elk autoriteitsgeloof. Op de spirituele weg kun-
nen gidsen en overgeleverde wijsheidsgeschrif-
ten behulpzaam zijn, niet met beweringen die je
op gezag zou moeten geloven, maar met aanwij-
zingen voor een praktijk die je zelf kunt uitprobe-
ren en die kan leiden tot eigen ervaring. Of met
inhoudelijke articulaties vanuit zulke ervaring,
die een soort 'kaartlezers' -functie hebben ter
oriëntatie in ons innerlijk landschap. Voor zover
zulke articulaties niet uit ervaring herkend wor-
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den, kunnen ze nog het best genomen worden als
een mogelijke optie (het zou wel eens kunnen we-
zen...). Om je dan af en toe in deze mogelijkheid
op te stellen en na te gaan of daarmee onze beken-
de wereld en het leven dat we leiden in ander licht
komen te staan, en of dat aanleiding kan worden
zelf een begin te maken met bedoelde praktijken.

Op de vraag of het voor humanisten, of voor
wie dan ook, wel 'nodig' is om deze optie ernstig
te gaan nemen, waag ik zo in het algemeen niet te
antwoorden. Kennen en delen we soms maatsta-
ven aan de hand waarvan zoiets kan worden uit-
gemaakt? Niet eens van zoiets elementairs als
ons eigen bestaan op aarde, en dat van miljoenen
mensen, weten we strikt genomen in hoeverre het
'nodig' is. Maar is het daarom minder leerzaam
en waardevol?

In ieder geval vormen ethische gezindheid, in-
tellectuele integriteit en het ontbreken van autori-
teitsgeloof een gunstig uitgangspunt voor spiri-
tualiteit. En in al die opzichten heeft het humanis-
me een respectabele traditie. Autobiografisch ge-
sproken is een vorm van humanisme ook mijn ei-
gen uitgangspunt. Na een breuk in mijn studen-
tentijd met kerkelijk christendom en met alle 're-
ligieuze projectie', heb ik vijftien jaar lang een
vorm van agnostisch humanisme gezien als mijn
definitieve positie. Totdat geheel onvoorziene er-
varingen een tweede cesuur in mijn leven brach-
ten. 'Ervaringen' met werkelijkheid die zintui-
gen, discursief verstand en eigen eindige per-
soonlijkheid overstijgt, omvat en doordringt, en
daarmee heel onze conventioneel bekende wer-
kelijkheid. Sindsdien ben ik niet zozeer uit op
herhaling van zulke ervaringen (die zich in de
loop der jaren nog enkele keren voordeden), maar
heb ik de waarde ontdekt van een dagelijkse pe-
riode van meditatieve stilte 'bij de ingang van ons
gewone bewustzijn', die meer of minder door-
werkt in wat ik van dag tot dag te doen krijg. Ik
weet niet of ik tot dit laatste gekomen zou zijn
zonder bedoelde ervaringen, wel weet ik dat zo'n
meditatieve praxis zonder meer zinnig is. Nog af-
gezien van de betekenis die zoiets kan hebben
voor ons persoonlijk leven en in maatschappelijk
opzicht, 'meditatieve praktijken' interesseren
mij vooral omdat en voor zover zij verband hou-
den met een mogelijke toegang tot waarheid, die
ons in werkelijkheid toch al omringt en raakt, ook
wanneer we er weinig van menen te merken. Het



intrigeert me om daar, kritisch onderzoekend,
meer van te weten te komen. En dat kan het best
door je er bij beetjes voor open te stellen en on-
derwijl goed te kijken. Waarheidsinteresse is in
ieder geval een goede invalshoek. Te meer omdat
de status en de reikwijdte van al onze bekende
waarheden hierbij in het geding kan zijn.

Vanuit deze achtergrond ben ik ertoe gekomen
vragen op te werpen die de mogelijkheid van
'transcendentie' in het oog houden, en probeer ik
door ervaring gevoede 'vermoedens' intellectu-
eel-filosofisch onder woorden te brengen. Ver-
moedens en inzichten aangaande de 'psychische
tunnel' die loopt van ons bekende discursief-zin-
tuigelijk bewustzijn, cultuur- en persoongebon-
den, via de innerlijke stilte van een 'getuige-be-
wustzijn' , in de richting van een onafgrensbare o-
penheid (manifestatie-ruimte of Waarheid, vol-
gens Plato's beeldspraak 'buiten de grot', maar
wat daar te ervaren is doordringt alle 'grotten'),
die zich in geen enkele cultuur of wereldbeschou-
wing uitput, maar waar ook de ingangen gelegen
zijn naar alle mogelijke 'grotten' of menselijke
cultuurwerelden. 2 Elke concretisering - intellec-
tueel, artistiek, praktisch - hoezeer ook geïnspi-
reerd vanuit die omvattende achtergrond, is gefil-
terd door de culturele en persoonlijke conditie
van een eindig 'voertuig' en dient daarom ook
naar gewone gezichtspunten beoordeeld te wor-
den. Al kan zij ook dienen als eye-opener in de
richting van die bovenpersoonlijke bron, en zo
aanleiding worden om daarnaar op zoek te gaan
via het eigen bewustzijn.

Wijsgerige overwegingen3
Op het eerste gezicht kan het merkwaardig lijken
dat spiritualiteit in verband gebracht wordt met
zelfinkeer en een innerlijke weg, terwijl zij toch
ook verbonden heet met 'transcendentie', met
wat heel onze bekende ervaringswereld over-
stijgt en omvat. Hoe kan zoiets 'wijds' speciaal te
maken hebben met zoiets 'kleins' als ons inner-
lijk? Om maar meteen met het 'eind' te beginnen:
in ons kleine innerlijk zit zoiets als 'het oog van
een naald', toegangspoort naar 'het Koninkrijk
Gods', dat dan overal om ons heen aanwezig en
vaak veronachtzaamd blijkt,juist ook herkenbaar
aan het doorschijnende uiterlijk van elk bewust
wezen datje ontmoet.

Ter toelichting, en op een andere toonhoogte,

herinner ik aan een inzicht dat door bijna alle
stromingen in de hedendaagse filosofie wordt ge-
deeld. Ik bedoel het inzicht dat heel onze ge-
woonlijk bekende wereld een geïnterpreteerde
wereld is, omdat ons denken, doen en waarnemen
geleid worden door een of ander aangeleerd in-
terpretatiekader: een 'taalkader' (Carnap), 'le-
vensvorm' (Wittgenstein), 'eindige speelruimte
van onverborgenheid' (Heidegger), 'transcen-
dentaal veld' (Deleuze). Ons denkend waarne-
men wordt geleid en gestructureerd door inter-
pretatiekaders, bijeengehouden in een historisch
cultuurpatroon, waarbinnen alle verschijnselen
die wij voor mogelijk houden worden onderge-
bracht. Door dezelfde filosofen worden zulke ka-
ders en cultuurwerelden onderkend als historisch
relatief, gerelateerd aan een bepaalde gemeen-
schap. Met andere woorden: reeds heel onze be-
kende ervaringswereld (die volgens de moderne
fysica over lichtjaren reikt tot in miljoenen melk-
wegstelsels; ook al betreft dat de werkelijkheid
nog slechts naar haar dimensie van meetbare ma-
terialiteit) heeft een menselijke ingang in ons
zelf, in ons die zo'n interpretatiekader of cultuur-
patroon hebben aangeleerd. Mijn vraag is nu:
vanwaaruit kunnen zulke kaders worden aange-
leerd en binnengetreden, gerelativeerd en over-
schreden? In welke zin hebben wij deel aan een
'bewustzijn' voorafgaand aan ons cultureel be-
wustzijn en aan ons persoonlijk bewustzijn? Be-
treft dat voorafgaande bewustzijn soms die om-
vattende Openheid, Waarheid of 'Geest', waar
het woord spiritualiteit naar verwijst?

In dit verband geeft het woord 'aangeleerd'
reeds veel te overwegen. Kinderen leren een taal
en de eigenaardigheden van een cultuurpatroon,
uitgaande van een psychische staat die wij ,'bij
bewustzijn' noemen (niet 'bewusteloos'). Wat
voor bewustzijn is dat? Zulk bewustzijn is niet
discursief, kan gepaard gaan met grote wakker-
heid en biedt onder meer gelegenheid om gelei-
delijk aan binnen te treden in de geïnterpreteerde
wereld van ons discursieve bewustzijn (ons in-
nerlijk en uiterlijk gepraat). Bij meditatie kun je,
door innerlijk stil te worden, in contact komen
met een getuige-bewustzijn dat voorbijtrekkende
gedachten en indrukken gadeslaat zonder zelf
weer denkend te zijn (iets anders dan reflectie).
Bovendiscursief bewustzijn wijst op een wijze
van zelf-zijn (een 'laag' van de psyche) die nog
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niet vereenzelvigd is met sociaal-culturele ge-
dragspatronen, noch met de daarbinnen pas iden-
tificeerbare persoonlijkheid.4 Ligt daar niet het
innerlijk voorportaal en de blijvende achter-
grond, ook bij volwassenen, die in staat stelt tot
het leren van iets wezenlijk nieuws en tot oor-
spronkelijke creati viteit?

Werkelijke verbondenheid en moraliteit
Bijzonder intrigerend vind ik de mogelijkheid dat
langs deze weg ook de wezenlijke verbondenheid
ervaarbaar kan worden van alle mensen en alle
bewuste wezens. Hoeveel vragen hierover ook te
stellen zijn, het lijkt erop dat elk eindig bewust-
zijn in zekere zin deel uitmaakt van een achterlig-
gend en overkoepelend 'Bewustzijn' ('Geest' of
'Zelf), waarin alle bewustzijnsvormen samen-
komen en onderling verbonden blijken. Dit is één
van de mogelijke verwoordingen van een myste-
rie waarin veel besloten ligt. Het houdt verband
met een even mysterieuze merkwaardigheid van
een bepaald soort 'transcendentie-ervaring',
waarbij je eerst lijkt te 'sterven' (een mogelijke
beëindiging van je fysiek-mentale persoonlijk-
heid ervaren wordt), terwijl zich vervolgens een
onafgrensbare ruimte opent waar zich van alles
blijkt voor te doen, zonder dat je daarin jezelf als
afzonderlijk wezen ervaart. Niettemin weet je
achteraf daar zèlf geweest te zijn. Is die manifes-
tatie-ruimte zèlf ons aller uiteindelijke 'Zelf'? En
behouden we in die zin ons Zelf, indien we bereid
zijn onszelf te verliezen? Christelijke, vedanti-
sche en boeddhistische formuleringen - theïsti-
sche en niet-theïstische - komen hier bij hetzelf-
de uit.
Is het ethisch gebod tot verwerkelijking (van

'naastenliefde', 'mededogen', 'niet-schaden')
een afgeleide van een voorafgaande werkelijk-
heid? Een werkelijkheid, wel te verstaan, die ge-
legen is voorbij onze interpretatiekaders en wat
wij daarbinnen gewoonlijk voor mogelijk en
werkelijk houden. In ons bekende domein van
dualiteiten is het ethisch-normerende dan een pri-
maire echo vàn en een herinnering áán die voor-
afgaande werkelijkheid waar allen verbonden
zijn. Vanuit die werkelijkheid gezien is er inder-
daad evenveel reden uw naaste lief te hebben 'als
uzelf' . Het meest bijzondere van beiden ligt daar-
in dat zeer zèlfzijn en aldus deel hebben aan 'het-
zelfde Zelf', en daarmee ook aan het onafzien-
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baar 'Andere' dan onszelf. Zelfkennis en kennis
van anderen blijken dan ook in alle opzichten
complementair. En: 'wat gij aan één van deze
mijn minste broeders hebt gedaan, hebt ge aan
Mij gedaan'.
Hier ligt een bron voor hernieuwde bezinning

op de betekenis en achtergrond van moraliteit. In
westerse theïstische tradities - afgezien van erva-
ringen waarvan mystici gewagen in alle tradities
- bestaat een tendens om het transcendente waar-
in geloofd wordt, primair te zien als moreel-ge-
biedende instantie, een 'Heer die geboden gege-
ven heeft'. Sinds mensen minder geneigd werden
op gezag te geloven, verdween bij velen dit Gods-
geloof, en kregen morele geboden zelf het hoog-
ste primaat (bij voorbeeld in de vorm van een 'ca-
tegorische imperatief', thans onder de titel van
'normen en waarden'). Inmiddels echter vragen
nogal wat jongeren, een paar generaties verder,
zich af waarom zij dan wèl in nonnen op gezag
zouden geloven.
Is ervaring met werkelijke verbondenheid niet

nog belangrijker? Daartoe hoeft niet in de eerste
plaats gedacht te worden aan zeldzame ervarin-
gen. Het gaat gewoon om menselijke mogelijk-
heden. In ieders levensgeschiedenis zijn aankno-
pingspunten te vinden voor besef van belangelo-
ze verbondenheid, minstens in verband met een
moeder of vader, vriend of vriendin, kinderen of
huisdieren (voor wie je onder omstandigheden
'door het vuur' zou gaan). Het is zaak zulk impli-
ciet besef naar boven te halen, te verdiepen en te
verruimen. Allerlei praktijken kunnen bevorder-
lijk zijn om te leren ons hart meer te openen en in-
tuïties te zuiveren die wijzen op werkelijke ver-
bondenheid. Voor dergelijke praktijken kan bij
voorbeeld meer ruimte worden gemaakt in het
onderwijs, dat toch niet uitsluitend gericht hoeft
te zijn op discursieve informatie en calculerend
denken, noch uitsluitend gemotiveerd door wat
Plato noemde 'begeerten van de buik' (ik-gebon-
den begeerten naar veiligheid, genot en status).
Ook die begeerten dienen natuurlijk erkend en
gevoeld te kunnen worden, toegelaten tot ons be-
wustzijn, maar zij hoeven niet de leiding te heb-
ben en ons blindelings mee te slepen. Het gaat het
erom ook datgene in ons te honoreren wat daar
bovenuit gaat. In elk geval hoeft niet elke gril die
we vrijelijk in ons bewustzijn toelaten, vervol-
gens ook nog in daden omgezet te worden om



onze vrijheid te 'bewijzen' (een modieus misver-
stand). Niets in ons hoeft ontkend of verdrongen
te worden, maar de voornaamste vraag is telkens:
wat in ons heeft de leiding, wat geeft de richting
aan?

Is het niet veelzeggend dat kleine kinderen,
mee op vakantie in het buitenland, moeiteloos
contact kunnen leggen met onbekende leeftijdge-
nootjes die geen Nederlands spreken, terwijl dat
een paar jaar later algauw even moeilijk wordt als
voor vele volwassenen? Kleine kinderen, omge-
ven door ouderlijke liefde, hebben hun hart wat
meer open en verkeren nog voornamelijk bij de
bovendiscursieve ingang van het menselijk be-
wustzijn. Zou het niet mogelijk zijn om culturele
vaardigheden, onze discursieve kennis en kunde,
aan te leren zonder contact te verliezen met dat
innerlijk voorportaal? In ieder geval is het nooit
onmogelijk om te leren zulk contact te hervinden.
Bij gelegenheden waar spirituele 'praktizanten'
en monniken met meditatieve ervaring samenko-
men uit alle tradities van de mensheid, blijken die
elkaar terstond te herkennen, te bemoedigen en
over en weer aan te vullen. Terwijl theologen,
godsdienstwetenschappers en andere theoretici
die op schriftgeleerdheid zijn aangewezen, soms
eindeloos blijven staren op 'de onmiskenbare
verschillen' tussen overgeleverde formulerin-
gen. Iets van die wederzijdse herkenning en
rechtstreekse communicatie kun je bij voorbeeld
ook aantreffen onder echt creatieve mensen op
alle terreinen van het leven. Mensen die bij hun
werk ook hun hart laten spreken en zich laten lei-
den door een bovenpersoonlijke intuïtie in de
goedheid van waarheid en schoonheid, gerech-
tigheid en barmhartigheid.

Levenshouding en maatschappelijke
problemen
Voor het 'oplossen van maatschappelijke proble-
men' kan een spirituele levenshouding stellig re-
levant zijn. Maar het kenmerkende van spirituali-
teit kan toch eerder omschreven worden als het
leren van een soort levenskunst. En dat betreft
ook de kunst om voluit aanwezig te leven met op-
geloste problemen en nog niet opgeloste (die zich
na elke oplossing weer aandienen), met oplosba-
re en vooralsnog onoplosbare problemen, bijdra-
gend watje hebt bij te dragen, zonder te doen als-
of het leven zelf zich laat oplossen in het 'oplos-

sen van problemen'. Problemen oplossen is een
voor iedereen dagelijks terugkerende 'infrastruc-
turele' opgave, maar het is geen richtinggevend
en levenvervullend doel in zichzelf. Naar de
mate, en op de ogenblikken, dat die levenskunst
tot bloei komt, kan zij zich tonen in toegenomen
alertheid, beschikbaarheid, onpartijdige betrok-
kenheid en een bovenpersoonlijk soort levens-
vreugde die niet gauw door paniek kan worden
aangetast. Zulke levenskunst is natuurlijk gun-
stig in allerlei persoonlijke en maatschappelijke
situaties, ook al brengt zij telkens slechts eindige
bijdragen voort van sterfelijke personen met hun
specifieke talenten en bagage.
Heeft dit nog te maken met wat eerder werd

aangeduid als 'transcendentie'? Transcendentie
zal in onze tijd vooral betekenen dat mensen hun
persoonlijk bewustzijn gaan ervaren als verbon-
den met een 'Bewustzijn' dat allen omvat. Vanuit
het eindige kan transcendentie noch voorspeld,
noch bewerkstelligd worden. Het kan ons over-
komen, het kan O1iseindig bewustzijn bereiken,
voor zoveel we er vrijwillig van in ontvangst kun-
nen nemen. En de voorbereiding daartoe leidt tot
een levenshouding die naar haar aard ook maat-
schappelijk gunstig zal blijken, welke kant de
ontwikkelingen ook opgaan.

Noten
I. Dit zou het goede kunnen zijn in wat tegenwoordig

'individualisering' genoemd wordt, in de zin van: eigen
verantwoordelijkheid inzake waarheid en moraliteit.
Maar onder diezelfde vlag wordt vaak ook iets anders
aan de man gebracht: opkomen voor rechten en belan-
gen van de eigen persoon of groep. Dit laatste kan onder
omstandigheden natuurlijk best terecht zijn, maar als
trend wijst het een andere kant op dan hier bedoeld. Ei-
gen verantwoordelijkheid hoeft allerminst in dienst te
staan van egocentriciteit of groepscentriciteit.
2. Zie mijn artikel 'Eros en transcendentie bij Plato',

in: H.P. Kunneman en Th.C.W. Oudemans (red.), Filo-
sofie aan de grens (Assen 1992).
3. Uitvoeriger uiteenzettingen zijn bij voorbeeld te

vinden in mijn: Rondom metafysica - over 'transcen-
dentie' en de dubbelzinnigheid van metafysica (Meppel
1988). 'Het belang van nieuwe spiritualiteit in een ex-
pansieve maatschappij', in: Otto Duintjer, Cornelis
Verhoeven e.a. (red. B. Nagel), Maken en breken- over
produktie en spiritualiteit (Kampen 1988). En in het ge-
noemde Plato-artikel.
4. Vgl. mijn Rondom regels, wijsgerige gedachten

omtrent regel-geleid gedrag (Meppel 19853).
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Kennis van het vlees
Feminisme, spiritualiteit en de lichamen van vrouwen

Anne- Marie Korte

'Mystici en geestelijken hebben het over het afwerpen van dit lichaam
en zijn verlangens, zodat je geen slaafmeer bent vanje vleselijke lusten.
Maar ze zeggen ons niet dat we door het vlees vrij gemaakt worden. Dat
ons verlangen naar een ander ons zuiverder boven onszeljzal uittillen
dan wat voor goddelijks ook.'
Jeanette Winterson, The Pass ion (1987).

Een van de belangrijkste zaken die de vrouwen-
beweging en de feministische theorievorming
van de afgelopen decennia teweeg hebben ge-
bracht, is de ontwikkeling van een andere kijk op
'lichamelijkheid'. Aan de ene kant is dat gebeurd
door scherp en aanhoudend kritiek te leveren op
het reduceren, in welk verband dan ook, van
vrouwen tot (de functies van) hun lichaam - op
een wijze van denken die tot voor kort de wester-
se wetenschap, religie en cultuur grondig door-
trok. Aan de andere kant is een heel nieuw terrein
van inzichten en voorstellingen aangeboord door
de lichamen van vrouwen zelf ter sprake en 'tot
spreken' te brengen. Deze veranderingen hebben
mijns inziens opmerkelijke consequenties, niet
alleen in kennistheoretisch, ethisch en esthetisch
opzicht, maar ook voor het terrein van religie en
van 'spiritualiteit'. Onder dit laatste versta ik hier
in de meest brede zin van het woord een houding
tegenover of een betrokkenheid bij iets wat indi-
vidueel of collectief van grote waarde wordt ge-
vonden en waarover niet gemakkelijk of vanzelf-
sprekend te beschikken valt. Voor ik mijn visie
nader toelicht wil ik eerst de kwestie aanroeren in
hoeverre ik het mogelijk en zinvol vind om van
'feministische spiritualiteit' te spreken.

CuItuurkritische feministische
spiritualiteit
Wat spreken over feministische spiritualiteit las-
tig maakt, is dat de term zelf in hoge mate 'bezet'
is. Feministische spiritualiteit wordt meestal on-
middellijk geassocieerd met Godinneverering,
hekserij, magie en (natuur)rituelen1 - niet in de
laatste plaats omdat de term ook het meest onbe-
vangen gebruikt wordt door degenen die er deze
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invulling aan geven.2 Er bestaan ook andere op-
vattingen en vormgevingen van spiritualiteit in
feministische context, 3 maar die hebben lang niet
zoveel bekendheid gekregen en ze spreken in ie-
der geval niet zo tot de verbeelding. Bij dit laatste
ligt volgens mij ook precies de betekenis en de
aantrekkingskracht van deze bekendste gestalte
van feministische spiritualiteit: zij spreekt zowel
bij voor- als bij tegenstanders onmiddellijk tot de
verbeelding. Zij doet dit door gebruik te maken
van religieuze voorstellingen en cultische ele-
menten die 'vreemd' zijn omdat ze niet tot de
hoofdstroom van de westerse christelijke cultuur
behoren, maar die daar wel een treffend commen-
taar op vormen. Godinneverering, hekserij, ma-
gie, matriarchale verbeelding en natuurrituelen
roepen een verdreven en verdrongen en histo-
risch gemarginaliseerde 'andere werkelijkheid'
op waarin vrouwen, lichamelijkheid, vruchtbaar-
heid en intuïtie gewaardeerd en geëerd in plaats
van gewantrouwd of gediskwalificeerd worden.

Dit maakt ook duidelijk wat de waarde van
deze vorm van feministische spiritualiteit is voor
degenen die er deel aan hebben. Voor zover het
feminisme een seksespecifieke identiteitskwes-
tie oproept, dat wil zeggen voor zover het aan-
dringt te bepalen wie of wat ik (niet) ben 'als
vrouw', oog in oog met veranderende opvattin-
gen en waarden op dit punt, kan deze vorm van fe-
ministische spiritualiteit een bijzonder belangrij-
ke functie vervullen.4 In een inmiddels klassiek
geworden essay, getiteld 'Why Women Need the
Goddess' ,5 heeft de feministische theologe Carol
Christ betoogd welke politieke, psychologische
en religieuze belangen hierbij in het geding zijn:
'Wat vrouwen aan kracht en onafhankelijkheid in



hun vermogen hebben kan bevroed worden door
oude en moderne beelden van de Godin te be-
schouwen. Deze betekenis van het symbool van
de Godin is eenvoudig en duidelijk, maar ze is
voor velen toch moeilijk te begrijpen. Ze staat in
scherp contrast met de paradigma's van de afuan-
kelijkheid van vrouwen ten opzichte van mannen
die in de westerse religie en cultuur de overhand
hebben.' Voor Carol Christ staat vast dat het
symbool vl:\nde Godin veel te bieden heeft voor
wie zich van deze paradigma's wil ontdoen. 'Als
vrouwen er voor vechten een nieuwe cultuur te
scheppen waarin de kracht, de lichamen en de ei-
gen wil van vrouwen en hun onderlinge banden
toegejuicht worden, lijkt het voor de hand te lig-
gen dat de Godin terugkeert als symbool voor de
nieuw ontdekte schoonheid, kracht en macht van
vrouwen.'
Opmerkelijk is dat deze vorm van feministi-

sche spiritualiteit die zo sterk gericht is op de on-
dersteuning van een nieuwe identiteit en van po-
sitieve identificatie 'als vrouw' maar weinig pu-
blieke invloed en weerklank lijkt te hebben -
waarmee ze eigenlijk probleemloos past in een
cultuur waarin geloof en godsdienst steeds verder
geïndividualiseerd en geprivatiseerd raken.
Deelname vindt individueel en in kleine groepen
plaats, en leidt niet snel tot collectieve overschrij-
ding of ondermijning van de grenzen van de pri-
vé-sfeer, van het terrein dat sinds de opkomst van
de moderne geïndustrialiseerde samenleving als
het eigen domein van vrouwen én als dat van het
geloof wordt beschouwd.6

Maatschappijkritische feministische
spiritualiteit
Dit laatstgenoemde aspect ligt anders bij wat ik
als een tweede en eveneens inmiddels 'klassieke'
vorm van feministische spiritualiteit zie - een
vorm waarbij het woord 'spiritualiteit' zelf overi-
gens niet zo gauw in de mond genomen wordt.
Het betreft hier de brede stroom van activiteiten,
(hulp)acties en manifestaties die gerechtigheid,
concreet recht doen aan vrouwen, tot doel heb-
ben. Beïnvloeding van de publieke opinie en van
de politieke besluitvorming wordt hier bewust
nagestreefd. Betrokkenheid bij het lot van andere
vrouwen is hier het uitgangspunt.? In naam hier-
van richten (groepen) vrouwen zich op structure-
le kwesties die vrouwen wereldwijd treffen, zo-

als vrouwenmishandeling en incest, vrouwen-
handel en (seksuele) uitbuiting, bevolkingspoli-
tiek en gebrekkige vrouwengezondheidszorg, ar-
moede en de economische afuankelijkheid van
derde-wereldlanden, oorlogspolitiek en wapen-
industrie. Deze kwesties worden openbaar ge-
maakt, aangeklaagd en bestreden, in het besef dat
zonder de inspanningen van vrouwen zelf con-
crete kwesties van recht doen aan vrouwen niet
'vanzelf aan de orde komen en blijven. Dat hier
nog steeds een lange weg te gaan is laat bij voor-
beeld de pulieke discussie zien die recent ge-
voerd is over de verkrachtingen in het voormalige
Joegoslavië. De felle disputen over de omvang
daarvan, over het al of niet systematische karak-
ter ervan en over de kwestie in hoeverre àlle be-
trokken partijen zich hieraan schuldig maken, la-
ten de concrete gebeurtenissen waar het hier om
gaat - verkrachtingen van vrouwen en de gevol-
gen daarvan - bijna helemaal uit beeld verdwij-
nen. Terecht is van feministische kant protest ge-
rezen tegen dit soort discussies, die de onzicht~
baarmaking en marginalisering van tegen vrou-
wen gericht geweld bevestigen.
De meeste vrouwen die dit soort structurele

kwesties aan de orde stellen en aan allerlei acties
hiervoor meedoen, zullen hun inzet en betrok-
kenheid op dit punt niet zo snel als 'feministische
spiritualiteit' typeren, zeker gezien de bovenbe-
schreven eerste associaties bij de term feministi-
sche spiritualiteit. Maar voor sommigen zijn deze
associaties precies de reden om hier wel van fe-
ministische spiritualiteit te spreken en zo deze
term van zijn esoterische en zelfgenoegzame la-
ding te ontdoen.
De feministische theologe Elisabeth Schüssler

Fiorenza bij voorbeeld pleit er sterk voor om de
betrokkenheid bij het lot van (andere) vrouwen
wereldwijd als een feministische vorm van spiri-
tualiteit te zien - waarmee zij tegelijk de traditio-
nele christelijke visie tegen wil spreken dat spiri-
tualiteit alleen op innerlijke of 'naar boven' ge-
richte zaken betrekking heeft. Zij doet dat tegen
de achtergrond van de 'moderne', maatschappe-
lijk geëngageerde invulling van christelijk geloof
die de politieke en de bevrijdingstheologie van de
jaren zeventig en tachtig heeft voortgebracht.
Kenmerkend voor feministische spiritualiteit is
volgens Schüssler Fiorenza dat zij 'afgoden-
dienst aan de mannelijkheid' en 'valse zelfopof-
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fering' van vrouwen verwerpt en verbondenheid
tussen vrouwen sticht. Feministische spirituali-
teit stelt vrouwen in staat in elkaars belang te han-
delen en de aanwezigheid van God te ervaren in
de op deze titel verzamelde 'gemeenschap van
vrouwen'. 'Diegenen onder ons die deze roep
hebben verstaan, antwoorden daarop met zich in
te zetten voor de bevrijdingsstrijd van vrouwen
en van alle volkeren, door verantwoordelijk te
zijn voor vrouwen en hun toekomst, en door de
solidariteit binnen de gemeenschap van vrouwen
in stand te houden. Inzet, verantwoordelijkheid
en solidariteit in gemeenschap zijn de kenmerken
van onze roeping en strijd.'8

Deze tweede vorm van feministische spiritua-
liteit lijkt op het eerste gezicht hemelsbreed te
verschillen van de eerstgenoemde. Maar inhou-
delijk draait ze als vorm van feministische spiri-
tualiteit niet minder om de kwestie van identifi-
catie 'als vrouw'. Het antwoord op de feministi-
sche vraag 'wie ik ben als vrouw' wordt hier ge-
geven in termen van wat men onmiddellijk ge-
meen denkt te hebben in ervaringen, behoeften en
verlangens met àndere vrouwen, waar ook ter we-
reld: 'zij zijn net als ik'. Het is geen toeval dat de
betrokkenheid, de inzet en de solidariteit die uit
deze voorstelling van 'verwantschap als vrouw'
voortkomen, zich in de eerste plaats richten op
zaken als de zelfbeschikking van vrouwen, de on-
schendbaarheid van hun lichaam, hun economi-
sche zelfstandigheid, hun recht op onderwijs en
op vrije meningsuiting. Aan de indruk valt niet
helemaal te ontkomen dat het hier een identifica-
tie 'als vrouw' betreft waarbij de eigen westerse
'burgerlijke vrijheden' feitelijk tot algemene fe-
ministische norm worden gemaakt.

Spiritualiteit voorbij 'identificatie als
vrouw'
Voor velen met feministische opvattingen is het
de vraag of er wel een belang gemoeid is met het
aanwijzen van een gemeenschappelijke feminis-
tische oriëntatie, grondhouding of betrokken-
heid, ongeacht of die voorzien is van religieuze
connotaties - prehistorisch, traditioneel, modem
of anderszins. Dit voorbehoud hangt samen met
verzet tegen nieuwe vormen van essentialisme,
wezensbepaling van wat (mannelijk en) vrouwe-
lijk 'is', en met vrees voor nieuwe aan sekse gere-
lateerde normativiteit die in het spreken over en
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handelen vanuit 'identificatie als vrouw' al snel
de kop opsteekt.

De filosofe Julia Kristeva heeft erop gewezen
dat de opkomst van de vrouwenbeweging in de
jaren zestig geplaatst moet worden binnen het ka-
der van de religieuze crisis van de westerse cul-
tuur. Voor haar roept dit de vraag op in hoeverre
het feminisme in staat is deze crisis uit te houden.
Of is het zelf al weer bezig een nieuwe religie in
het leven te roepen? Dit laatste ziet Kristeva ge-
beuren waar het feminisme met zijn begrijpelijke
en noodzakelijke nadruk op de kracht en de waar-
de van 'het vrouwelijke' nieuwe mythen van de
louter goede, almachtige vrouw/moeder schept.
Zal het feminisme, dat zijn beginpunt vindt in
(het denken van) verschil, in staat zijn te breken
met het geloof in de Vrouwen Haar kracht, vraagt
Kristeva zich af. Zal het in staat zijn 'deze roep
om differentie binnen te leiden in elk element van
het "geheel vrouwelijke" en uiteindelijk de sin-
gulariteit van elke vrouw te voorschijn brengen,
en nog verdergaand, haar veelvuldigheid, haar
verschillende talen, voorbij de horizon, voorbij
wat we zien, voorbij het geloof zelf?,9 Kristeva
ziet in een nieuwe verbeelding, in een 'estheti-
sche praktijk' voorbij man/vrouw-opposities, dat
wil zeggen voorbij de christelijke religie èn voor-
bij de matriarchale tegenhanger daarvan, femi-
nistische ideologie/religie, 'een modern ant-
woord op de eeuwige vraag naar moraliteit'. Uit-
drukkelijk wijst zij iedere nieuwe mythologise-
ring en religiositeit die uitgaat van 'het vrouwe-
lijke' af, in naam van de 'singulariteit' en de
'veelvuldigheid' van iedere vrouw.

Betekent het, als we deze kritiek ter harte ne-
men, dat er vanuit een zelfkritisch feministisch
oogpunt veel voor te zeggen is om niet meer van
'feministische spiritualiteit' te spreken? Het pro-
bleem waar Kristeva naar mijn idee terecht op
wijst, is een neiging om het feminisme als een ge-
loofsovertuiging op te vatten, in de in zekere zin
'afgeronde' en het hele leven omsluitende bete-
kenis die feitelijk voor steeds minder mensen in
de westerse cultuur navolgbaar is. Ik kan me vin-
den in haar twijfel of vrouwen met feministische
varianten hiervan uiteindelijk zo veel opschieten.

Met opzet heb ik aan het begin van dit artikel
een omschrijving van spiritualiteit gegeven die
niet een geesteshouding, een levensbeschouwing



of een geloofsovertuiging in deze omvattende zin
tot uitgangspunt heeft, en gesproken van 'een
houding tegenover of een betrokkenheid bij iets
wat individueel of collectief van grote waarde
wordt gevonden en waarover niet gemakkelijk of
vanzelfsprekend te beschikken valt.' Deze opvat-
ting van spiritualiteit is lichter en minder massief,
en maakt het mijns inziens mogelijk om over 'fe-
ministische spiritualiteit' te spreken in aanslui-
ting bij recente ontwikkelingen binnen feministi-
sche theorie waarin geprobeerd wordt om niet
langer de identiteits- of identificatiekwestie 'als
vrouw' centraal te zetten. Vruchtbaarder dan de
vraag wie of wat ik (niet) ben 'als vrouw' lijkt de
vraag hoe ik me zie, benoem en presenteer 'als
een vrouw' te zijn. Deze benadering doet meer
recht aan de postmoderne ervaring dat subjectivi-
teit voorgegeven noch eenduidig is, van moment
tot moment verschilt en 'gemaakt' wordt. Ze doet
meer recht, om met Kristeva te spreken, aan de
roep om differentie, aan het te voorschijn bren-
gen van de singulariteit en de veelvuldigheid van
elke vrouw.
Als ik hiervan uitga is het ook mogelijk een an-

dere invalshoek te gebruiken om het over spiri-
tualiteit te hebben vanuit een feministisch per-
spectief.

Kennis van het vlees
Kijkend naar de 'esthetische praktijk', naar de
'verbeeldingen' die individuele vrouwen in de li-
teratuur en in beeldende en uitvoerende kunst
sinds de tweede feministische golf tot stand bren-
gen, valt mij een steeds terugkerende thematiek
op: de overweldigende aandacht voor het present
stellen, het verbeelden van en het geven van nieu-
we betekenissen aan de lichamen van vrouwen.
Dit is met name te zien in de installaties van de
vele vrouwelijke kunstenaars die hun eigen li-
chaam tot het middelpunt van hun werk maken.
Maar ook blijkt deze belangstelling in de femi-
nistische receptie, uit de aandacht die de afgelo-
pen tijd bij voorbeeld naar de schilderes Frida
Kahlo1o of naar de schrijfster Jeanette Winter-
son11 is uitgegaan, of uit de grote fascinatie die
ook in feministische kring bestaat voor de ultie-
me bodyperformer, Madonna.
Als we deze overweldigende aandacht zouden

opvatten als 'betrokkenheid bij iets wat individu-
eel of collectief vaI1grote waarde wordt gevon-

den en waarover niet gemakkelijk of vanzeIfspre-
kend te beschikken valt', als een vorm van femi-
nistische spiritualiteit, dan stuiten we niet alleen
op een belangrijk inhoudelijk kenmerk - het
toeëigenen vanje lichaam 'als dat van een vrouw'
- maar wordt ook duidelijk welke ondervindin-
gen van pijn, huivering en ontzetting hier onlos-
makelijk mee verbonden zijn. Het is geen toeval
dat in deze verbeeldingen het offeren, uithonge-
ren en beschadigen van het eigen lichaam vaak
prominent aanwezig zijn.
Dat deze problematiek zo centraal staat heeft

te maken met een historische erfenis die de licha-
men van vrouwen eerder te veel dan te weinig
aandacht geschonken heeft - en niet in positieve
zin. In dit verband wordt vaak het geest-lichaam-
dualisme van de hoofdstroom van de westerse fi-
losofische en theologische tradities als boosdoe-
ner aangewezen, maar dit is eigenlijk te alge-
meen gesteld; het punt zit bij de bijzondere con-
sequenties die dit voor vrouwen zelf heeft. Het
gaat er niet alleen om dat vrouwen vereenzelvigd
zijn met lichamelijkheid en met de functies van
hun lichaam, zodat kennis over vrouwen tot de
'kennis van hun vlees' herleid is. De kwestie is
dat wat het betekent om belichaamd te zijn 'als
een vrouw' geen 'echte', want geen open vraag is.
Te veel betekenissen en probleemstellingen heb-
ben er zich al van meester gemaakt - te weinig
zijn vrouwen hierover zelf aan het woord geko-
men.
In welke mate dit voor vrouwen zelf een pro-

bleem vormt laat mijns inziens de probleemstel-
ling over het lichaam van vrouwen in het feminis-
tisch werk van Simone de Beauvoir goed zien. De
Beauvoir volgt in haar Le deuxième sexe het exis-
tentialistisch-filosofisch interpretatiekader van
Sartre om de 'tweederangssituatie' van vrouwen
kritisch te ontleden. In dit kader gebruikt zij de
existentialistische definities van het lichaam als
'onze greep op de wereld' en 'uitdrukking van
onze transcendentie'. Voor de concrete situatie
van vrouwen blijkt zij deze definities echter niet
zondermeeroverte kunnen nemen. Vrouwen be-
vinden zich, zo moet De Beauvoir concluderen,
veeleer in de greep van hun lichaam. De verhou-
ding tot het eigen lichaam is voor vrouwen ge-
compliceerd en verwarrend, stelt De Beauvoir,
omdat vrouwen voor zover ze 'vrijheid' zijn hun
eigen lichaam als 'vreemd' ervaren: 'Haar fysio-
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logisch lot is vrij complex, zij beleeft het als iets
dat voor haar zelf een vreemde zaak is; haar li-
chaam is voor haar niet een duidelijke expressie
van haarzelf; zij voelt zich ervan vervreemd; de
band die in ieder individueel leven het fysiologi-
sche leven bindt aan het psychische leven, of juis-
ter gezegd de relatie die er bestaat tussen de facti-
citeit van een individu en de vrijheid die hij op
zich neemt is het moeilijkste raadsel dat in de si-
tuatie van de mens besloten ligt. Bij de vrouw
neemt dat raadsel wel de meest verwarrende
vorm aan.>I2

De Beauvoirs breedsprakige analyses va~
zwangerschap brengen in beeld hoe groot voor
haar de afstand is tussen de transcendente daad
die het vrije subject constitueert, en de lichame-
lijke functies van vrouwen bij het 'het in stand
houden van de soort': 'Maar de zwangerschap is
vooral een drama dat de vrouw met zichzelf be-
leeft; zij ervaart dat tegelijkertijd als een verrij-
king en een verminking. De vrucht is een deel van
haar lichaam en een parasiet die haar uitbuit; zij
bezit die, maar wordt er ook door bezeten [...] Het
bijzondere van de zwangere vrouw is dat op het
ogenblik dat haar lichaam zich transcendeert zij
dat zelf als immanent ervaart [...] De transcen-
dentie van de kunstenaar, van de man van de daad
wordt gedragen door een subjectiviteit, maar in
de toekomstige moeder wordt de tegenstelling
subject-object opgeheven. Ze vormt met het kind
dat haar doet opzwellen een dubbelzinnige een-
heid die door het leven overspoeld wordt. Ver-
strikt in de netten van de natuur is zij plant en dier,
een reservoir van colloïden, een broedstoof, een
ei [...] [De zwangere vrouw] is niet langer een ob-
ject dat aan een subject onderworpen is, zij is ook
geen subject meer dat bang is voor haar vrijheid;
zij is de dubbelzinnige werkelijkheid "leven" ,
(p. 584-585).

Vrouwen moeten hun vrijheid veroveren, en
wel veroveren, zoals De Beauvoir regelmatig
suggereert, op hun eigen lichaam: 'Zij'moet haar
waardigheid als transcendent en vrij subject ver-
overen ondere aanvaarding van haar lichamelijke
situatie' (p. 460). Voor De Beauvoir gaat het hier
niet om het lichaam in al zijn activiteiten; in het
geval van reizen, sport, dans en seksualiteit is er
voor haar geen sprake van een spanning tussen
het vrije subject en 'haar' lichaam. Het veroveren
van haar vrijheid heeft betrekking op het teniet-
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doen van haar lichaam 'als dat van een vrouw'.
Dat slaat voor De Beauvoir op de activiteiten die
dienen tot instandhouding van 'de soort' en die
exclusief aan vrouwen toebedeeld zijn, zoals
menstruatie, zwangerschap en (op)voeding, en
de (emotionele en financiële) afhankelijkheid
van mannen die zij onlosmakelijk hiermee ver-
bonden acht. Ook voor De Beauvoir is de kwestie
wat het betekent om belichaamd te zijn als een
vrouw eigenlijk geen vraag. Omdat het voor haar
evident is wat het betekent om een vrouwelijk li-
chaam te hebben, bestaat er voor haar een pro-
bleem, namelijk dat vrouwen voor zover ze 'vrij-
heid' zijn hun eigen lichaam als 'vreemd' ervà-
ren.

Er bestaat geen twijfel over het scherpe inzicht
van Simone de Beauvoir in de mechanismen die
de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen
voortbrengen - terecht wordt zij als grondlegster
van het moderne feministische denken be-
schouwd. Des te opmerkelijker is het dat zij de
vraag die voor vrouwen zelf van het grootste be-
lang is, namelijk wat het betekent om belichaamd
te zijn als een vrouw, niet los heeft kunnen maken
van het geest-lichaamdualisme en de bijbehoren-
de negatieve kijk op de lichamen van vrouwen
van de westerse filosofische traditie. Vanuit haar
ratimlalistisch-feministische optiek lijkt De
Beauvoir zich eerder van deze vraag te willen
ontdoen, dan dat zij erop ingaat. Het gaat er mij
hier niet om De Beauvoir iets te verwijten - waar
ik op wil wijzen is hoe moeilijk het is om deze
kwestie van zijn massieve historische erfenissen
te bevrijden.

In recente feministische studies valt te zien dat
in toenemende mate geprobeerd wordt de vraag
wat het betekent om belichaamd te zijn als een
vrouw open te leggen en van nieuwe invullingen
te voorzien. Ik wil hier enkele voorbeelden noe-
men van nieuwe toeschrijvingen die ik interes-
sant vind omdat ze ook de last en de pijn van de
oude verwerken.

In de Franse écriturejéminine wordt op het ni-
veau van de taal en de tekstuele praktijk gepro-
beerd lichamen 'als die van een vrouw' present te
stellen. 'Het lichaam schrijven is. een nieuwe
tekst schrijven - niet met een fallische pen - nieu-
we inscripties van het vrouwelijk lichaam, los
van en woelend onder de fallocratische coderin-
gen die de censuur, uitwissing en onderdrukking



van de vrouwelijke libidinale economie [...]
voortbrengen.' 13 Wat zo te voorschijn komt is
een 'autonome erotiek' van vrouwen, autonoom
in de zin van onafhankelijk van wat mannen op
dit punt verlangen, verbeelden en (menen te) ont-
beren. Woorden geven aan het genieten van vrou-
wen brengt een 'archeologie van het vrouwelijk
lichaam' op gang die het mogelijk maakt te spre-
ken over de lichamen van vrouwen los van de ge-
dachte dat het hier een 'mislukking', een 'gebrek'
of een 'teveel' ten opzichte van iets ànders be-
treft, zoals de taal die we spreken ons van meet af
aan te denken geeft. 14

Met soortgelijke bedoelingen worden herle-
zingen ondernomen van het mystieke en visio-
naire werk van vrouwen, zoals van Hildegard van
Bingen en Teresa van Avila. Dit gebeurt niet al-
leen binnen vrouwenstudies theologie, maar ook
binnen medische wetenschappen en letteren.
Deze nieuwe interpretaties brengen de grote be-
tekenis van de beleving van het eigen lichaam
binnen mystieke en visionaire teksten van vrou-
wen aan het licht. In deze teksten bevinden zich
taal en beelden die vrouwen zelf ontworpen heb-
ben om over hun en elkaars lichaam 'als dat van
een vrouw' te kunnen spreken en die hen in staat
stellen zichzelf als subject van pijn en genot op te
vatten. 15

Deze nieuwe toeschrijvingen zijn niet afsluit-
baar, en het blijft nodig ze tegen te spreken en ze
(op)nieuw in te vullen. Enerzijds omdat nog al-
tijd nieuwe praktische kwesties ter tafel komen
waarin de lichamen van vrouwen in het geding
zijn, zoals op dit moment in westerse context met
name in de voortplantingstechnologie. En ander-
zijds omdat deze toeschrijvingen het zelf weer
mogelijk maken om kritisch te staan tegenover
(andere) vormen van 'onteigening' van de licha-
men van vrouwen.

Besluit
Het is uiteraard niet zonder reden dat ik naden-
kend over hedendaagse vormen en opvattingen
van spiritualiteit vanuit een feministisch perspec-
tief de kwestie van de beleving en de verbeelding
van de lichamen van vrouwen centraal heb gezet.
De gedachte dat spiritualiteit - het woord zegt het
al - in de eerste plaats een zaak van de geest is,
vormt zelf nog steeds een hypotheek die religieus
gesanctioneerde minachting en marginalisering

van vrouwen in stand houdt: het gezag over zaken
van de geest zou niet aan vrouwen, die zo sterk in
de greep van hun lichaam verkeren, kunnen wor-
den toevertrouwd. De wijdverbreide opvatting
dat vrouwen meer gevoelig of ontvankelijk zou-
den zijn voor spiritualiteit lijkt hiermee in tegen-
spraak, maar vormt in feite de keerzijde van de
medaille. Want vaak wordt hierbij concreet ge-
dacht aan het opvallend grote en actieve aandeel
van vrouwen in charismatische, 'spirituele' en
opwekkingsbewegingen waarin veel plaats
wordt ingeruimd voor 'geestesvervoering' en het
- ook lichamelijk - uiten van religieuze emoties.
Met andere woorden, vrouwen worden hier in
verband gebracht met een vorm van spiritualiteit
die zelf een - omgekeerde - bevestiging vormt
van de splitsing tussen rationaliteit en emotiona-
liteit, geest en lichaam. Tegen deze achtergrond
heb ik de beleving en verbeelding van de licha-
men van vrouwen naar voren gehaald als invals-
hoek om over hedendaagse vormen van spiritua-
liteit te spreken vanuit een feministisch perspec-
tief.

Zoals ik in mijn inleiding stelde is een van de
belangrijkste resultaten van de vrouwenbewe-
ging en de feministische theorievorming van de
afgelopen tijd de ontwikkeling van een andere
kijk op 'lichamelijkheid'. Wanneer ervaringen
van vrouwen als vertrekpunt worden genomen
blijken in de eerste plaats minder instrumentele
en heroïsche visies op lichamelijkheid naar voren
te worden gebracht. Over de kostbaarheid en de
kwetsbaarheid van het lichaam, bij voorbeeld,
valt niet alleen in termen van pijn, ascese, offer en
overga ve te spreken. Maar er is meer. De feminis-
tische verkenningen van wat het betekent om be-
lichaamd te zijn als een vrouw hebben van licha-
melijkheid eigenlijk een nieuw soort hermeneuti-
sche categorie gemaakt. 'Kennis van (uit) het
vlees' onthult niet alleen maar een aantal pijnlij-
ke ofvrolijke waarheden over het lijden en het ge-
nieten dat verband houdt met belichaamd zijn
'als een vrouw'. 'Kennis van(uit) het vlees' vecht
ook een van de belangrijkste veronderstellingen
van het westerse geest-lichaamdualisme aan,
omdat het het denken in termen van eindigheid
versus oneindigheid verwart. Wat te denken van
het feit dat het lichaam eindig is, maar niet 'ar,
dat het beperkt is, maar ook in tal van opzichten
overstijgbaar, dat het grenzen heeft, maar dat die
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grenzen nooit echt vast blijken te liggen? Dat je
'eraan vastzit' maar er tegelijk ook afstand van
kunt nemen?

Ik noem de feministische preoccupatie met
deze problematiek een vorm van spiritualiteit
omdat deze vergelijkbaar is met, maar ook duide-
lijk inhoudelijk verschilt van enkele andere 'be-
zorgdheden' die ik als hedendaagse vormen van
spiritualiteit zie. Zij gaat evenals de moderne 'ge-
zondheidsspiritualiteit' uit van een nauwe sa-
menhang tussen lichaam en geest, maar naar mijn
mening staat zij veel kritischer tegenover de
nieuwe verpsychologiseringen van gezondheid
en de bijbehorende ontkenning van de beperkin-
gen van het lichaam die hierin een belangrijk aan-
deel hebben.16
Ze laat zich ook met 'postmoderne spirituali-

teit' vergelijken voor zover hierin de beperkin-
gen van de rationaliteit aan de orde gesteld wor-
den zonder de rationaliteit zelf helemaal op te
willen geven. Het is evenwel niet de ervaring van
leegte of voorlopigheid die haar het meest aan het
hart ligt, zoals met betrekking tot 'postmoderne
spiritualiteit' gesteld wordt.'? Haar passie ligt
eerder, om het wat poëtisch te zeggen, bij de 'vrij-
making door het vlees'.

Noten
I. Zie bij voorbeeld Alphons van Dijk, 'Ervaring en

beleving: religiositeit vandaag', in: Rekenschap 38
(\991) p. 90-92, die bij zijn bespreking van 'religieuze
feministische spiritualiteit' ook precies deze elementen
noemt en doorlicht.
2. Enkele bekende publicaties uit deze beweging

zijn: Anne Kent Rush, Moon, Moon (New York/Berke-
ley 1976); Mary Daly, Gyn/Ecology: The Metaethics of
Radical Feminism (Boston 1978); Merlin Stone, Eens
was God als vrouw belichaamd: De onderdrukking van
de riten van de vrouw (Katwijk aan Zee 1979); Heide
Göttner-Abendroth, Die Göttin und ihr Heros: Die ma-
triarchalen Religionen in Mythos, Märchen und Dich-
tung (München 1980); Charlene Spretnak, The Politics
ofWomen 's Spirituality: Essays on the Rise of Spiritual
Power within the Feminist Movement (Garden City/
Doubleday 1982); Mary Daly, Pure Lust: Elemental
Feminist Philosophy (Boston 1984); Starhawk, The
Spiral Dance: A Rebirth ofthe Anciellt Religion ofthe
Great Goddess (San Francisco 1986); Starhawk, Truth
or Dare (New York 1987).
3. Sommige auteurs werken een vorm van feministi-

sche spiritualiteit uit die niet direct gebaseerd is op reli-
gieuze en mythische voorstellingen maar op de speci-
fieke levensfasen en lichamelijke ervaringen van vrou-
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wen; zie bij voorbeeld Penelope Washbourn, Becoming
Woman: The Questfor Wholeness in Female Experien-
ce (San Francisco 1977) en Carol Ochs, Women and
Spirituality (Totowa 1983). Er is ook een groot aantal
auteurs die vanuit hun christelijke achtergrond een ei-
gen spoor van feministische spiritualiteit ontwikkelen,
gebruik makend van verschillende religieuze (vrou-
wen)tradities. Zie o.a. Ursa Krattiger, Die perlmutteme
Mönchin: Reise in eine weibliche Spiritualität (Zürich
1983); Elga Sorge, Religion und Frau: Weibliche Spirf-
tualität im Christentum (Stuttgart 1985); Catharina
Haikes, Feminisme en Spiritualiteit (Afscheidscollege
Katholieke Universiteit Nijmegen, Baarn 1986); Maria
Kassei, Het oog in de buik: Ervaringen met diepte-psy-
chische vrouwelijke spiritualiteit (Kampen 1991); Ca-
rol P. Christ, The Laughter Of Aphrodite: Reflections
On A Joumey To The Goddess (San Francisco 1987).
4. Een goed inzicht hierin geeft Jacqueline Borsje in

'Vrouwenspiritualiteit: Op zoek naar binnen voor
kracht naar buiten', in: Religieuze bewegingen in Ne-
derland 14 (1987) p. 7-52.
5. Carol Christ, 'Why Women Need the Goddess:

Phenomenological, Psychological, and Political Re-
flections', in: Carol Christ en Judith Plaskow (eds.),
Womanspirit Rising: A Feminist Reader in Religion
(\979) p. 273-287.
6. Een belangrijke uitzondering hierop vormen de

acties die vrouwen vanuit deze achtergrond in de jaren
tachtig hebben gevoerd voor ontwapening en vrede, zo-
als de omsingeling van het Pentagon (1981) en de bele-
gering van militaire bases waaronder Greenham Com-
mon (1981). In naam van 'de verbondenheid van al wat
leeft' zetten vrouwen hier hun lijfelijke aanwezigheid
in tegen oorlogspolitiek en vernietigingsindustrie. Zie
voor hun motieven o.a.: Charlene Spretnak, 'De beteke-
nis van feministische spiritualiteit voor de vredesbewe-
ging', in: Werkschrift voor Leerhuis en Liturgie (sep-
tember 1982) p. 38-52. In een kritische bespreking heeft
Dresen gewezen op de 'moederlijke' aanspreking van
vrouwen die deze acties doortrekt: Grietje Dresen, 'Te-
gen beter weten in: Aantekeningen omtrent de morali-
teit die leeft in het streven van Vrouwen voor Vrede', in:
Th. de Wit (red.), Naar een radicale politieke ethiek:
Theologie, ethiek en politiek in de kerkelijke vredesbe-
weging (Amersfoort 1984) p. 62-73.
7. Voor Aarnink maakt deze betrokkenheid deel uit

van 'de spiritualiteit van het feminisme': Laetitia Aar-
nink, 'De spiritualiteit van het feminisme', in: Speling
35 (\ 983) nr. 2, p. 31-41. Over deze betrokkenheid is
binnen vrouwenstudies vooral als een methodologische
en ethische kwestie gesproken. Zie o.a. Lorraine Code,
Epistemic responsibility (Hanover N.H. 1987); Barbara
Hilkert Andolsen e.a. (eds.), Women 's Consciousness,
Women's Conscience: A Reader in Feminist Ethics
(San Francisco 1985).
8. Ik noem de (van oorsprong Duitse) Noordameri-

kaanse theologe Elisabeth Schüssler Fiorenza hier als
voorbeeld omdat haar werk in Nederland binnen de



vrouw-en-geloofbeweging (de vrouwenbeweging bin-
nen en aan de randen van de christelijke kerken) heel be-
kend en geliefd is. Haar standpunt inzake feministische
spiritualiteit wordt door veel christelijke feministes ge-
deeld. Haar bekendste boeken zijn In Memory of Her: A
Feminist Theological Reconstruction of Christian Ori-
gins (Londen 1983) (Ned. vert.: Ter herinnering aan
haar: Eenfeministische reconstructie van de oorspron-
gen van het christendom (Hilversum 1987» en Bread
Not Stane: The Challenge of Feminist Biblkal Inter-
pretation (Boston 1984). Een heel bekende vertegen-
woordigster van deze visie is voorts de Duitse theologe
Dorothee Sölle.

9. Julia Kristeva, 'Le Temps des Femmes', in: 33/44:
Cahiers de recherche de sciences de textes et docu-
ments 5 (winter 1979) p. 5-19.

10. De Mexicaanse schilderes Frida Kahlo (\ 907-
1954) maakte ongeveer 200 schilderijen, waarvan het
merendeel uit zelfportretten bestaat. De fysieke pijn en
ziekten die haar leven teisterden, bracht zij daarin 'le-
vensgroot' tot uitdrukking. Zie: Hayden Herrea, Frida:
Een biografie van Frida Kahlo (Amsterdam! Antwer-
pen 1992).

11. De Engelse schrijfster Jeanette Winterson werd
in 1958 geboren en schreef o.a. Oranges Are Not the
Only Fruit (\ 985), The Passion (\ 987) and Written on
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Zin en tegenzin
Spiritualiteit bij Etty Hillesum en Jean-Paul Sartre

Albert Nieuwland

Wat moet men onder spiritualiteit verstaan? Zo'n
tien à vijftien jaar geleden was het in humanisti-
sche kring een nog ongebruikelijke term I; tegen-
woordig lijkt hij ook hier een zeker burgerrecht te
hebben verworven om een bepaalde geesteshou-
ding aan te duiden, die mensen op een creatieve,
'andere' manier de werkelijkheid laat zien en be-
leven.2 Bestond spiritualiteit vroeger dan niet? In
de rooms-katholieke theologie kent zij een eeu-
wenoude en rijke traditie rondom het mystieke
streven naar eenwording met god. Maar ook in de
protestantse theologie was het tot voor kort een
min of meer onbekend begrip. Pas de laatste jaren
is het ontdekt (of herontdekt) als antropologisch
begrip, als algemeen menselijke mogelijkheid
zich te laten inspireren door wat de 'innerlijke'
kant van de werkelijkheid kan worden genoemd.
In protestantse en zeker buitenkerkelijke kringen
bestond het als begrip inderdaad niet expliciet,
als mogelijkheid en als notie daarvan natuurlijk
wel. Maar pas in deze tijd van maatschappelijke
en culturele omwentelingen, gepaard gaande met
grote innerlijke onzekerheid bij mensen, is spiri-
tualiteit als term om die typisch menselijke mo-
gelijkheid te benoemen, op de voorgrond getre-
den.
Een van de eersten, bij mijn weten, die in Ne-

derland spiritualiteit expliciet met humanisme in
verband bracht was de protestantse theoloog C.
Aalders die haar omschreef als het niet zómaar
accepteren van de menselijke conditie als feite-
lijk gegeven, maar het zich laten inspireren, uit-
dagen en activeren door de als mysterie beleefde
werkelijkheid.3 Spiritualiteit is bij uitstek subtiel
en persoonlijk, maar tegelijkertijd universeel als
menselijke mogelijkheid en kan zich zodoende
overal en nergens en bij iedereen op vaak onver-
wachte momenten openbaren. Hoe haar op het
spoor te komen: spiritualiteit als individuele er-
varing die natuurlijk nooit in woorden te vangen
valt, maar er hooguit soms in tot uitdrukking ge-
bracht kan worden?
Ik ben eens bij mezelf nagegaan of ook ik erva-
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ringen met bovengenoemde notie in mijn leven
gekend heb en kwam hen op het spoor aan de
hand van twee boeken die in verschillende perio-
den belangrijk voor me waren en een tijdlang tot
mijn lijfboeken behoorden. De eerste was Jean-
Paul Sartres La Nausée, waar ik via recalcitrantie
tegen mijn leraar Frans op de middelbare school
op gekomen ben. Deze had L' existentialisme est
un humanisme in het Nederlands vertaald, maar
had er 'ter voorkoming van misverstand' pedan-
terig bij laten zetten dat het maken van de verta-
ling geenszins inhield dat hij het in alle opzichten
eens was met Sartres opvattingen ointrent het hu-
manisme.4 Bij het lezen van La Nausée onder-
vond ik voor het eerst in mijn leven de kick van de
herkenning, de herkenning van mijn eigen een-
zaamheid en uitzichtloosheid, die ik later ook bij
Van het Reves De avonden had. Maar bij het le-
zen van Sartre herkende ik in de laatste bladzij-
den ook een geestverruimende ervaring, die ik nu
spiritueel zou noemen.
Veel duidelijker en intenser, maar ook anders

was dat vele jaren later het geval bij het lezen van
Het verstoorde leven, de dagboekaantekeningen
van Etty Hillesum.5 Deze 'humanistische mysti-
ca' spreekt wel over god, maar bedoelt daar haar
eigen innerlijke bron mee, waarmee ze in contact
met het 'Al' staat. Als contrast met de bepaald
niet van enige mystieke mentaliteit te betichten
Sartre leek me Etty Hillesum, 'bakvis en heili-
ge',6 een voorde hand liggende bron om spiritua-
liteit op het spoor te komen. Beiden wil ik in het
volgende zoveel mogelijk zelf aan het woord la-
ten, Sartre in de Nederlandse vertaling.?

In de greep
Beide boeken zijn ondanks vele verschillen zeker
vergelijkbaar. Etty Hillesums dagboek dateert
van 1941-1943, jaren waarin ze als levenslustige
jonge joodse vrouw van achter in de twintig naast
haar angst voor de naderende ondergang een he-
vige verliefdheid voelt voor haar hulpverlener.
Sartre schreef zijn roman tien jaar eerder, toen hij



precies even oud was als Etty Hillesum. Via Ro-
quentin, de hoofdpersoon die een dagboek bij-
houdt, schildert hij de belangrijkste kant van zijn
eigen kleurloze bestaan in het Franse provincie-
nest Le Havre.8
Dagboek en roman beginnen met bijna identie-

ke passages. Hillesum: 'Ik lijk zeer überlegen in
vele problemen des levens, maar toch, daar heel
diep zit een samengebalde kluwen en houdt iets
me vast in de greep en ik ben af en toe toch een
angstige stakkerd, ondanks het heldere denken.'9
Roquentin (Sartre): 'Er is iets met me aan de
hand, dat weet ik nu wel zeker. Iets heeft zich be-
hoedzaam in me genesteld, stiekem, als een ziek-
te en niet als een doodgewone zekerheid, een rea-
liteit waarvan het bestaan aantoonbaar is.' la
Ook in de aarzeling om hun innerlijk aan het

papier toe te vertrouwen vinden Hillesum en Sar-
tre elkaar. De eerste: 'Vooruit dan maar! Dit
wordt een pijnlijk en haast onoverkomelijk mo-
ment voor mij: het geremde gemoed prijsgeven
aan een onnozel stuk lijntjespapier. ' 11Roquen-
tin: 'Dat is het gevaar alsje een dagboek bijhoudt,
denk ik: je maakt alles belangrijker dan het is,
legt op alle slakken zout.' 12
Uit deze passages komt ook een belangrijk

verschil naar voren: Etty Hillesum wil wel maar
kàn nog niet, ze wil 'het geremde gemoed prijs-
geven', 'stromen', zich geven, haar ego verlie-
zen. Roquentin daarentegen kan en wIl dat ook
niet, hij wil alleen maar begrijpen: 'Een dagboek
bijhouden om greep op de werkelijkheid te krij-
gen. De nuances, de onbelangrijke voorvallen
niet voorbij laten gaan, zelfs al lijkt het of ze er
niet toe doen, en vooral orde op zaken te stel-
len.' 13

Nederlaag
Beiden zijn verwikkeld in een voortdurende
strijd tussen lichaam en geest. Ze proberen aan-
vankelijk met hun verstand, het 'heldere denken'
hun lichamelijkheid te beheersen, maar merken
al snel dat dat niet lukt. Hillesum duikt onder in
een intense verliefdheid, Roquentin in gevoelens
van vervreemding en zelfvervreemding: 'Toen
de Autodidact [een van de romanpersonages,
A.N.] me vanmorgen in de bibliotheek goeden-
dag kwam zeggen, duurde het tien seconden
voordat ik hem herkende. Ik zag een vreemd ge-
zicht, nauwelijks een gezicht. En dan zijn hand

die als een dikke, witte worm in de mijne lag. Ik
liet zijn hand direct los en de arm viel slap te-
rug.' 14Roquentin voelt een toenemend gevoel
van walging, een toenemende tegenzin tegen zijn
omgeving en tegen het hele leven.
Hillesum daarentegen heeft zin in het leven

ondanks de dreigende ondergang die ze zich wèl
bewust is. Ze stort zich in een relatie met de veel
oudere handlijnkundige Julius Spier, een 'magi-
sche persoonlijkheid', waarmee ze zich identifi-
ceert: 'De strijd tussen stof en geest, die bij deze
54-jarige man nog in volle gang is. En het lijkt of
ik verpletterd word onder het gewicht van die
strijd. Ik word bedolven onder die persoonlijk-
heid en kan er niet onderuit komen; mijn eigen
problemen, die ik als ongeveer als van dezelfde
aard aanvoel, liggen maar wat te spartelen.' 15 Ze
geeft zich, ook lichamelijk, maar houdt geestelijk
wel steeds een zekere reserve. 'Toen we voor de
eerste keer worstelden was het prettig, sportief,
wel even onverwachts voor me, maar ik was di-
rect im Bilde en dacht: 0, dat hoort dan zeker bij
de behandeling [...] Maar bij de tweede keer wor-
stelen was het al heel anders. Toen werd ook hij
erotisch. En toen hij op een gegeven moment bo-
ven op mij lag te kreunen, eventjes maar, en de
oudste stuiptrekkingen ter wereld maakte, toen
kwamen er oergemene gedachten in me opstij-
gen, zoals vergiftigde dampen uit een moeras,
zoiets van: leuke manier van patiënten behande-
len hebjij.'16
Hoe anders handelt Roquentin! Hij hunkert in

zijn eenzaamheid naar Anny, 17een vroegere lief-
de, onvoorspelbaar, grillig. Hij verlangt naar een
ontmoeting, maar weet van tevoren al dat deze op
een teleurstelling zal uitlopen. 'Ze zal me ontvan-
gen alsof we elkaar gisteren nog hebben ontmoet.
Als ik nu maar geen stommiteiten uithaal, waar-
door ik meteen in het begin al haar irritatie op-
wek. Vooral niet vergeten dat ik haar bij het bin-
nenkomen geen hand moet geven; daar heeft ze
een hekel aan.' 18 Blijft Hillesum in haar overgave
zichzelf, Roquentin verliest zichzelf volledig in
zijn gerichtheid op de ander. 'Vroeger, als ik
Anny terugzag, zelfs na een afwezigheid van vie-
rentwintig uur, of' s morgens bij het wakker wor-
den, wist ik al nooit de woorden te vinden die ze
graag wilde horen, de woorden die bij haar jurk
pasten.' 19De ontmoeting wordt natuurlijk een
grote flop: 'Gedachteloos pak ik mijn kopje
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waarin nog een restje thee is achtergebleven en
zet het aan mijn lippen. De thee is koud. Ik heb zin
om te roken, maar durf niet. Ik heb het benauwen-
de gevoel dat we elkaar niets meer hebben te zeg-
gen.'20

Ik-verlies
Bij Roquentin lopen alle relaties spaak, zelfs die
met de Autodidact, de 'humanist uit de provin-
cie' ,21die 'werkt aan zijn ontwikkeling in alfabe-
tische volgorde'.22 Deze zonderling komt op een
gegeven moment in een onverkwikkelijke situa-
tie terecht. Roquentin neemt het besluit om zich
eindelijk eens voor iemand in te zetten, maar zijn
hulp wordt afgewezen. Gefrustreerd en eenzaam
blijft hij achter en heeft het gevoel zichzelf te ver-
liezen. 'Het lukt me niet goed meer me zelf te
voelen, zo vergeten ben ik. Bestaan dat zich zelf
voelt bestaan, is het enige werkelijke dat in me is
achtergebleven. Ik gaap, zacht en nadrukkelijk.
Niemand. Antoine bestaat voor Niemand. Een
gek idee. En wat is dat, Antoine Roquentin? Iets
abstracts. Een bleke herinnering aan me zelfflak-
kert in mijn bewustzijn. Antoine Roquentin ... En
plotseling vervaagt het Ik, het vervaagt en dan is
het ermee gedaan, het dooft uit. '23
Wat Roquentin zomaar overkomt, moet Etty

Hillesum - maar dan in een heel andere context-
helemaal zelf veroveren, op zoek als ze is naar
spiritualiteit. 'Zoveel kleine splintertjes van het
eigen ik, die de weg versperren naar ruimere ge-
bieden. Dat begrensde ik, met zijn wensen die al-
leen op bevrediging van dat hoogst beperkte ik uit
zijn, uitroeien en uitdoven.'24

Bevrijding
Etty Hillesum slaagt erin haar liefde voor Spier
op een universeler plan te brengen, tot een opgaan
in mensheid, natuur en kosmos. 'Waarom zou
men niet een grote en tedere liefdesroes kunnen
beleven met een lente en met alle mensen? En
men kan ook vriendschap sluiten met een winter,
en met een stad of met een land. Ik herinner me
die wijnrode beuk uit m'n bakvisjaren. Ik had
daar een bijzonder soort verhouding mee. 's
Avonds kon ik plotseling opeens naar hem ver-
langen en dan ging ik hem opzoeken, een half uur
fietsen ver en dan liep ik om hem heen, gevangen
en betoverd door zijn bloedrode blik.'25
Wat een verschil met Roquentins beleving
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van bomen! 'Ieder moment verwachtte ik te zien
hoe de stammen van de bomen verschrompelden
en in elkaar krompen als krachteloze roeden, tot
ze als een slap, gerimpeld zwart hoopje op de
grond lagen. Ze hadden geen zin om te bestaan,
maar konden er niet mee ophouden, dat was
het. '26
Op het dieptepunt aangeland van zijn depres-

sieve toestand, het 'nauwste punt van de zandlo-
per' ,27hervindt Roquentin zichzelf uiteindelijk.
In zijn vertrouwde kroeg maakt hij de rekening
van zijn leven op en heeft tijdens het luisteren
naar zijn geliefde song uit de jukebox, Some of
these days, een wat men een 'eenheidsherstellen-
de ervaring' zou kunnen noemen.28 Hij besluit
naar Parijs te gaan en met schrijven zijn bestaan
actief zin te geven. 'Zou ik niet kunnen probe-
ren ... Natuurlijk niet iets op muziekgebied ...
maar zou ik niet iets anders ...? Het zou een boek
moeten zijn: dat is het enige wat ik kan. Maar
geen historisch boek [...]. Een ander soort boek.
Ik weet niet precies wat - maar je zou achter de
gedrukte woorden, achter de bladzijden, iets
moeten vermoeden wat niet zou bestaan, iets wat
boven het bestaan verheven zou zijn. Een verhaal
bij voorbeeld, een verhaal over iets wat nooit echt
zou kunnen gebeuren, een avontuur. Mooi en
hard als staal zou het moeten zijn, zodat de men-
sen die het lazen, zich zouden schamen over hun
bestaan. '29
Is dit perspectief van Roquentin eigenlijk we-

zenlijk verschillend van dat van Etty Hillesum
als ze schrijft: 'Dat is een wereld waarin de eeu-
wige fluisteringen der mystiek tot levende wer-
kelijkheid zijn geworden, en waarin gewone, al-
ledaagse voorwerpen of gezegden een hogere be-
tekenis hebben gekregen. Het is best mogelijk dat
de mensen er na de oorlog meer open voor zullen
staan dan tot dusverre, dat zij van een hogere we-
reldorde gezamenlijk doordrongen zullen wor-
den.'3o

Spiritualiteit
Gegeven onze omschrijving aan het begin van dit
artikel, getuigen beide passages voor mij duide-
lijk van spiritualiteit: het niet meer accepteren
van de feitelijkheid van situaties, maar het zoe-
ken naar en zich openstellen voor achterliggende
zinverschaffende betekenissen. Deze 'transfor-
matie', omslag van bewustzijnstoestand, treedt



bij Roquentin veel en veel later op dan bij Etty,
pas op het allerlaatst van zijn dagboek en de ro-
man van Sartre. Het lijkt me niet te gewaagd te
veronderstellen dat ook bij Sartre deze door-
braak, dit tijdelijk ik-verlies en het zich richten op
een hoger doel, pas later kwam. Bij Sartre in een
prille en indirecte vorm, namelijk een 'ander-
mans' dagboek, bij Etty Hillesum rijp en expli-
ciet in haar eigen dagboek. Zij maakt haar ont-
wikkeling in een veel hoger tempo mee dan Sar-
tre, begrijpelijk vanuit haar persoonlijkheid en de
concrete alomvattende dreiging van de holo-
caust. Sartres Walging, in tegenstelling tot de
dagboeken van Etty Hillesum vanuit een ratio-
neel, 'mannelijk' perspectief geschreven, is ook
- maar di ffuser - doortrokken van dreiging, angst
en absurditeit. Geschreven deels uit onvrede met
de heersende kleinburgerlijke cultuur en met
voorgevoel van de naderende wereldbrand, deels
wellicht ook te verklaren uit Sartres incidentele
gebruik van mescaline.3l

Beiden hebben gemeen - dat zal uit de voor-
gaande citaten misschien wel gebleken zijn - een
bepaald gevoel voor humor en zelfspot, ook een
element van spiritualiteit dat een aanzet kan ge-
ven tot het relativeren en overstijgen van hun si-

tuaties. Maar ze doen dit uiteindelijk pas eerst
echt door over hun ervaringen te schrijven. Etty
Hillesum moest het in haar hoop op een 'huma-
nistisch tijdperk'32 bij haar dagboekaantekenin-
gen laten. 'Ik zou lang willen leven om het later
toch nog eens te kunnen uitleggen en als me dat
niet vergund is, welnu, dan zal een ander het doen
en dan zal een ander mijn leven verder leven, daar
waar het mijne is afgebroken en daarom moet ik
het zo goed en zo overtuigd mogelijk leven tot de
laatste ademtocht, zodat diegene die na mij komt
niet helemaal opnieuw hoeft te beginnen en het
niet meer zo moeilijk heeft.'33

Ze stierf in Auschwitz in 1943 en stond daar als
'lichtende persoonlijkheid' velen nog bij.34
Sartre moest eerst het moeizame proces van

het schrijven van zijn eerste grote boek doorma-
ken, vervolgens moest hij het nog gepubliceerd
zien te krijgen, hetgeen hem na een lange lijdens-
weg uiteindelijk lukte.35 Het boek werd een suc-
ces, een 'baanbrekend boek dat bij alle illusie-
loosheid een' 'humanistisch" venster biedt in de
nacht van walging van het bestaan. '36Het leverde
Sartre zelf de innerlijke kracht op door te gaan
met de schepping van zijn monumentale filosofi-
sche en literaire oeuvre.
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Noten
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de Vogel, Het humanisme (Assen 1968).
2. Zie bij voorbeeld G.A. van der Wal, 'Religieus hu-

manisme', in: Rekenschap (maart 1988) en Edward
Schillebeeckx en Leo Apostel, (A)theïstische spiritua-
liteit, Tijdschrift voor Geestelijk Leven (april 1988).
3. e. Aalders, Spiritualiteit, over geestelijk leven
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4. lean-Paul Sartre, Het Existentialisme is een Hu-

manisme, vertaald door dr. T.l.e. Gerritsen (Den Haag
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1946).
5. Het verstoorde leven, dagboek van Etty Hillesum

1941-1943 (Haarlem 1981).
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10. Sartre, p. 13.
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'Belles Lettres'
Herman Wegman

In deze bijdrage wordt gezocht of en hoe in de literatuur, in de titel
aangeduid met 'Belles Lettres', sprake is van duw' en diepte van het
menselijke bestaan, hoe hiervan in de tonen van onze dagelijkse
woorden de ondertonen meeklinken van de dichterlijke verbeelding.

'Spirituele literatuur', waarover ik gevraagd ben
te schrijven, is een nogal vaag begrip. Ik geef van
beide woorden een korte omschrijving. De gep-
lande, 25 delen omvattende, serie World Spiri-
tlIality, waarvan Ewert Cousins de 'general edi-
tor' is, geeft de volgende beschrijving van spiri-
tualiteit: ' het gaat om de innerlijke dimensie
van iemand Deze geestelijke kern is het centra-
le punt van de menselijke persoon. Het is daar dat
deze open is voor het transcendente, de ultieme
werkelijkheid ervaart.' I Literatuur, vervolgens,
heeft voor mij te maken met verbeelding. Door de
verbeelding bouwt een schrijver door middel van
belles lettres, van welgekozen woorden en zin-
nen, een werkelijkheid op, die de mijne diepgang
en verte geeft. Dus zeggen we, als we de twee
woorden verbinden tot 'spirituele literatuur' , dat
in een gedicht of een roman de dichter of schrijver
door zijn verbeelding de lezer richt op de ultieme
werkelijkheid, op datgene wat de lezer ten diep-
ste raakt, wat haar/hem overstijgt.

Symbolen
Literatuur betreft in ons woordgebruik het ge-
schrevene. Het zijn echter niet alleen de letters
van het alfabet die mij in aanraking kunnen bren-
gen met 'de ultieme werkelijkheid'. Wat roept
een rivierlandschap, dat wonderlijke samenspel
van stilte, water en lucht in het midden van ons
lage land, al niet wakker! Of een sculptuur, een
schilderij, een ruimte, volmaakt van maatvoering
en opbouw. En de taal van de muziek: die is in
staat de mens mee te nemen en op te voeren naar
wat vermoed wordt, maar niet in woorden is te
vangen. Menig strijkkwartet geeft mij dit ver-
moeden.

In dit rijke aanbod van tekens geven de makers
ervan hun medemensen de ervaring mee van wat
geen oog heeft gezien, geen oor heeft gehoord en
in geen mensenhart is opgekomen. Letters en te-

kens worden symbolen. Een symbool maakt
zichtbaar, hoor- en tastbaar wat nog ongezien is,
waarnaar iedere mens blijft zoeken, naar wat in
het bovengegeven citaat 'de ultieme werkelijk-
heid' wordt genoemd. Sommigen geven aan die
werkelijkheid een naam, anderen laten haar
naamloos, maar altijd zijn symbolen gemaakt
met bouwstenen uit de aardse werkelijkheid,
maar zó dat dat bouwsel in staat is te verwijzen
naar wat dat aardse overstijgt. Het blijven mense-
lijke uitdrukkingsvormen en de aardse tekens
worden niet hemels, maar zij krijgen een onver-
moede, maar intense verwijskracht. Zij wijzen
ons, zoals we zijn: lichaam en geest samen, naar
wat ons draagt en overstijgt. Ook de symbolen
van de literatuur, de belles lettres. Die helpen ons
de werkelijkheid van hier en nu te doorzien en er
diepte en perspectief in te onderscheiden. Dat
perspectief heeft per definitie meer van de toe-
komst dan van het heden. Letters en tekens wor-
den van de eigentijdse taal geleend, om onze blik
te richten op wat verder reikt dan onze eigen tijd.

'Gehuurde zinnen'
In het gedicht Spreekuur2 geeft de dichter Gerrit
Achterberg uiting aan zijn gramschap over dege-
nen die hem behandelen (een dubbelzinnig
woord in dit verband). 'Een ziedende eb en vloed
/ onmacht en haat tegen deze doven, / die alleen in
hun witte bef geloven, / brandt in schuim over de
tafel.' [n dat verband gebruikt Achterberg de
woorden 'gehuurde zinnen'. De strofe luidt al-
dus:

Binnen hun ijdele monologen
worden de woorden niet afgewogen
op kerngewicht en draagvermogen,
geboorte of richtingskracht,
maar gehuurde zinnen, te pas gebracht,
verhinderen de begripmatigheid,
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waarop het redelijk inzicht wacht;
en de hoop is een krijtwit kind, dat lacht
tegen de rover, die het slacht.

Een navrant vers, waaruit de ergernis van de dich-
ter over wat hem wordt aangedaan proefbaar
wordt. De uitdrukking 'gehuurde zinnen' is niet
alleen in de context van het gedicht raak, maar
heeft een grotere reikwijdte. Gehuurde zinnen,
aan boeken of functie ontleende taal, de reclame-
taal, die op een daaraan aangepaste manier wordt
uitgesproken: die zijn niet in staat datgene uit te
werken wat ik zojuist onder het woord 'symbool'
onder woorden probeerde te brengen. Uit die taal
wordt niets geboren, maar door de vlakke woor-
den ervan blijven we steken in de behoeften van
hier en nu. In gehuurde zinnen resoneert niets van
de mens die ze zegt. Gehuurde zinnen hebben
geen draagvermogen. De gehuurde taal flonkert
niet, maar laat ons in het moeras verzinken. Zij is
niet in staat om uit te werken wat H. Marsman
hoopte in zijn gedicht Dies irae3:

Laat één ster, een onaanzienlijk teken
flonkren boven de rampzaligheid
en opnieuw geloven wij in streken
voorbij 't moeras van dezen lagen tijd.

Het moge duidelijk zijn: wat met een niet zo fraai
woord 'spirituele literatuur' wordt genoemd, die
vormt het tegendeel van 'gehuurde zinnen'.
Daarin spreekt de verbeelding, die onze ervaring
van de ons omringende werkelijkheid diepte
geeft en vergezicht. Die is in staat ons los te ma-
ken van het soms doodse hier en nu, zodat we er
zelfs vrede in kunnen vinden. De belles lettres
zijn in staat ons bestaan te betrekken in een 'be-
zield verband' (Marsman gebruikt deze term in:
Ik die bij sterren sliep).

Voort-duren
In de Franse geschiedschrijving is het begrip
'longue durée' gangbaar geworden. Historici
hebben ons aangetoond hoe bepaalde gewoonten
en overtuigingen de tand des tijds hebben door-
staan en in verschillende vormen tot in onze da-
gen voortleven. Wat mij nu opvalt is de lange
duur van het menselijk zoeken naar duur in ons
bestaan, naar 'voort-duren'. En vooral om in het
'hier en nu' bezield verband te zoeken, om de ein-
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digheid van het ogenblik door duur en diepte te
overkomen. Dat nu lijkt mij precies hetgeen in
spirituele literatuur gebeurt. Dichters en andere
kunstenaars verbeelden een bestaan-met-duur en
geven de lezer houvast in hun bestaan-zonder-
duur. Zij verbeelden een werkelijkheid, die door
de lezers in de dagelijksheid van het leven wordt
gehoopt. Dit gebeurt door verzen en zinnen, die
een bezield verband laten oplichten, die niet ge-
huurd zijn, maar het meest eigene van de woord-
en toonkunstenaars laten zien en horen.
Of het nu gaat om het onvervuld verlangen in

de gedichten van Leopold, om het 'bestaan zon-
der duur, een vlam die verduistert tot as' van
Marsman of om het zoeken naar de 'u', naar wie
Achterberg op zoek is en die hij door zijn gedich-
ten tot leven wil roepen, of om de paradox van le-
ven en dood in de gedichten van Gerrit Kouwe-
naar ('Een dode dichter is dichter / bij dan een le-
vende ... '4), wij vinden in deze poëzie een beel-
dend zoeken naar duur voor het menselijk be-
staan, naar zin en 'bezield verband'. Op analoge
manier gebeurt dit in 'Lieder ohne Worte'. Dat
precies maakt voor mij literatuur 'spiritueel', bel-
les lettres met diepgang (wel iets anders dan bel-
letrie). Ik citeer in dit verband een vers dat talloze
christenen heeft geraakt. Ik geef het als voorbeeld
van wat ik in het bovenstaande probeerde te be-
schrijven. Het is een vers van Thomas van Aqui-
no, een theoloog-scholasticus en filosoof uit de
Middeleeuwen, die zijn geloof redelijk wilde
funderen in een strak denkstelsel. Deze scholasti-
cus dichtte het volgende vers (het eerste woord
maakt het 'christelijk', de overige zeggen waar-
naar waarschijnlijk door velen, misschien onuit-
gesproken, voort-durend wordt uitgezien):

Jesu, quem velaturn nunc aspicio
/lesus, die ik nu verhuld nog zie,

Quando fiet illud, quod tam sitio?
/ wanneer zal komen, waar ik zo naar dorst?

Ut revelata cemens facie
/ dat ik u ziende, onverhuld,

Visu sim beatus tuae gloriae?
/ geluk vind in uw glorie?

In deze strofe van het lied Adaro te is de analyti-
cus in de huid van de mysticus gekropen en mis-
schien heeft de theoloog Thomas verwonderd te-
ruggelezen hoe ver de taal van de ziener kan rei-



ken. Was dat ook niet de kracht van Hildegard
van Bingen, wier gedichten vandaag de dag nog
worden gekend?

De dichter Gerrit Achterberg schreef het vol-
gende vers5:

Wat is de werkelijkheid zonder een beeld,
waarmee ze uit zichzelve treedt en krijgt
verbinding met bewustzijn en het wordt
iets anders dan het is, zonder tekort,
terwijl de tijd, die alle wonden heelt,
illusie en verlies tesamenrijgt.

Ondertoon
Ik kan niet goed onder woorden brengen wat ik in
het woord 'ondertoon' hoor klinken en meeklin-
ken. Wel vermoed ik dat het woord te maken
heeft met het (wat sponzige) begrip spiritualiteit.
Als we spreken van spiritualiteit, dan hebben we
het over dieptedimensie, de ultieme werkelijk-
heid, waarvan sprake is in het citaat uit World
Spirituality. De dichter kent de toon van de woor-
den en probeert daarmee de ondertoon van het le-
ven te raken. Achterberg probeerde dat zijn leven
lang en zijn oeuvre is een vergeefse poging de
dode geliefde tot leven te roepen. Hij voelt de
kracht daartoe, maar vindt een mond 'in dood
verholen' en hoort 'een taal waarvoor geen teken
is in dit heelal'. Het zijn citaten uit het gedicht
Thebe6 waarvan de begin- en eindverzen zo lui-
den:

Met leven toegerust voor beiden,
liep ik vannacht de gangen in,
die naar u leiden.

Maar had geen adem meer genoeg
en ben gevlucht in dit gedicht:
noodtrappen naar het morgenlicht,
vervaald en veel te vroeg.

Die verzen hebben een diepe ondertoon, die bij
herlezing steeds duidelijker wordt gehoord: de
dichter is met leven toegerust voor twee, maar er-
kent dat zijn toerusting niet verder leidt dan tot
een vlucht in het gedicht, dat de dode niet ten le-
ven wekt. De emotie is te snijden: 'noodtrappen
naar het morgenlicht, vervaald en veel te vroeg'.
De woorden klinken dof: vervaald is het morgen-
licht. De dichter is vergeefs in het labyrinth van
Thebe neergedaald. De ondertoon die hier klinkt,

laat de strijd horen tussen dood en leven, van de
levende in het gevecht tegen het dodelijke mo-
ment. Juis die ondertoon, die in de lezer zo krach-
tig resoneert, geeft aan dit gedicht geest en diep-
te, oftewel spiritualiteit ('spiritus').

Het woord 'ondertoon' is niet van mijzelf. Het
komt uit het gedicht van dezelfde dichter, met als
titel Conjugatie?; het luidt als volgt:

Je was niet langer doodgegaan, vannacht,
heb ik gedroomd, maar verder blijven leven.
Wat niet kon zijn werd mij opeens gegeven
in een versnelde, zalige toedracht.

Als had ik op dat ogenblik gewacht
laat het mij u ten uiterste bestreven
om al dit plotselinge te beleven
in langzame verheffing tot zijn macht.

Nu heb ik weer voor dagen lang genoeg.
Het kan weer eenzaam worden en gewoon
en zonder wissel op de eeuwigheid.

De eenmaal toegevoegde ondertoon
doet mee aan het bestaan en ik vervoeg
de woorden in een onbepaalde tijd.

Anders dan in het labyrinth van Thebe is het de
dichter in dit vers te moede, al is het in een droom.
Ik vind in de laatste regels precies wat ik in belles
lettres zoek en' hoop te vinden: de ondertoon die
meedoet aan het bestaan, zodat ik in staat ben
woorden te verheffen en te vervoegen in onbe-
paalde tijd.

Zodoende mag ik bij tijd en wijle ook doen als-
of. Dat 'alsof' is wel van belang. Een gedicht
geeft mij in dit aardse tranendal geen hemels be-
staan of bestaanszekerheid. Ieder mens rest de
strijd de angst te overkomen en te reiken naar de
ultieme werkelijkheid. In dat ernstige spel doe je
soms alsof je die werkelijkheid al hebt bereikt,
kunt proeven en zien.

Ik hoor dit 'alsof' in deze strofe van Achter-
berg:

Rangorde tussen mens en hagedis
en van de hagedis diep in de stof,
verder dan onze instrumenten reiken.

Bij dit besef mogen wij doen alsof
de reeks naar boven toe hetzelfde is
en kunnen zo bij God op tafel kijken.8

89



Noten
I. ' ... that inner dimension ... This spritual core is the

deepest center of the person. It is here th at the person is
open to the transcendent dimension; it is here that the
person experiences ultimate reality', E. Cousins, Prefa-
ce to the Series, World Spirituality. an encyclopedic
History ofthe Religiolls Qllest', vol. 16 ChristiclIlSpiri-
tllality (Londen 1986) p. XIII.
2. Verzamelde Gedichten (Amsterdam 1974) p. 987.

3. Ibidem, p. 127.
4. Ik heb me laten inspireren door essays, die verza-

meld zijn in de bundel onder redactie van Wiel Kusters,
'In een bezield verband, Nederlandstalige dichters op
zoek naar zin', Baarn 1991.
5. Verzamelde Gedichten (Amsterdam 1974) p. 804.
6. Ibidem, p. 258.
7. Ibidem, p. 80 I.
8. 'Ichtyologie', in: Ibidem, p. 81 I.
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IJlen vluchtig, maar explosief!
Over gevaren van 'spiritualiteit'

Alphons van Dijk

Dit artikel gaat over metamorfose, over de na-
tuurwetenschappelijk bekende, maar nog steeds
fascinerende overgang van een zichtbare, vloei-
bare en soms in harde spiritusblokjes gecompri-
meerde materie, naar een ijl en vluchtig gas dat,
vrijgelaten en in aanraking met zuurstof, zeer ex-
plosief kan zijn, alles omverwerpend of ver-
schroeiend.
Deze metamorfose geldt ook voor spirituali-

teit, een van spiritus afgeleid zelfstandig naam-
woord. Het doet met zijn associatie van blokvor-
migheid denken aan de mentaliteit of geestesge-
steldheid die kenmerkend wordt geacht voor een
bepaalde groep. Het duidt 'iets' aan waar ande-
ren, buitenstaanders, niet of minder over zouden
beschikken: franciscaanse of jezuïtische spiritua-
liteit bij voorbeeld. Of, meer eigentijds: matriar-
chale of vrouwenspiritualiteit, een geesteshou-
ding die vrouwen zouden moeten ontwikkelen.'
Wonderlijk genoeg komt men aanduidingen

als 'de spiritualiteit van de arbeider', 'van de
boer' of 'van de naamloze underdog' nooit tegen.
Deze categorieën vallen spontaan onder de term
'mentaliteit'; historici spreken van mentaliteits-
geschiedenis. Betreft spiritualiteit dan toch eer-
der een eliteverschijnsel ?
Zo'n 'blokachtig' begrip moet ter onderschei-

ding blijkbaar worden voorzien van een toege-
voegde specificatie, zoals zojuist aangeduid.
'''Spiritualiteit'' scheidt de geesten', schreef
Trouw boven een artikel over de Kerkendag.2
Blijkbaar is het ook aan de op spiritualiteit ge-
richte groepen niet vreemd, ten prooi te vallen
aan het verleidelijke bewustzijn tot het 'goede',
'juiste', 'de waarheid meer nabije' kamp of blok
te behoren, of zichzelf - in minder grijpbare, gas-
achtige termen gesproken - tot een meer diepzin-
nige en verfijnde denkbeweging te rekenen ofbij
voorbeeld de dynamiek van de geschiedenis be-
ter en dieper te kunnen doorzien. Spiritualiteit
zou dan te maken hebben met zoiets als voorhoe-
debewustzijn. Een voorhoede wil echter door een
grotere groep worden gevolgd!

Vragend naar humanistische spiritualiteit be-
geven nu ook humanisten zich in deze 'wedstrijd
der geesten'. Wie was éérder, wie graaft dieper,
wie is mènselijker? In de tekst van de uitnodiging
tot het schrijven van dit artikel lees ik 'dat ook het
begrip spiritualiteit ontkerkelijkt is en onder-
zocht kan worden op zijn oorspronkelijk' 'men-
selijke" betekenis'. Wellicht kunnen humanis-
ten daartoe dus een bijdrage leveren, mits ze het
begrip ontdoen van zijn onbetwistbaar 'christe-
lijke oorsprong'.3 Blijkbaar geldt de antropologi-
sche of psychologische oorsprong vóór de ety-
mologische en cultuurhistorische. Hebben huma-
nisten met hun specifieke aandacht voor de men-
selijke ervaring een betere toegang tot deze diep-
telaag dan godsdienstige mensen, die hun traditie
te gemakkelijk voor exclusief waar, want met dè
waarheid in verbinding staand houden? Of ver-
dienen Wijzen uit het Oosten de voorkeur? De In-
diër Swami Vivekananda riep rond 1900 op tot
een strijdbare spiritualiteit: 'Sta op, India, en ver-
over de wereld [het "materialistische" Westen]
met je spiritualiteit. Jawel, zoals het in dit land
het éérst is verklaard: Liefde moet haat overwin-
nen ... '4 Daarmee speelde hij bewust in op de oer-
oude scheiding tussen spiritualiteit en materiali-
teit in de neoplatoons-christelijke traditie van
'het Westen' en meende dat Westen met een deel
van zijn eigen, helaas verwaarloosde traditie te
kunnen verslaan.

Zijnsorde of tijdsorde? Alle teksten van de Euro-
pees-christelijke cultuurtraditie over de geest/
Geest zijn bedoeld om de spraakverwarring en de
scheidingen in de mensheid weer op te heffen, die
volgens het bijbels verhaal van de bouw van de
Toren van Babel zijn ontstaan door de hoogmoe-
dige greep van mensen naar het absolute. Ver-
deelde mensen zouden door de geest/Geest tot
eenheid worden gebracht. Maar zelfs waar hij als
brenger van eenheid wordt verondersteld, levert
deze geest via de van 'hem' afgeleide spirituali-
teit blijkbaar eerdereen bijdrage tot het sociaal en
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psychologisch onderscheiden van groepen en tot
het betwisten van 'oorspronkelijk' bezitsrecht!
Het inruilen door een traditie van humanise-

ring van de traditioneel religieuze ruimtelijke
metafoor van 'hoger', 'boven' of 'buiten' voor
die van een ogenschijnlijk meer antropologisch
gerichte 'diepte' en 'binnenste' maakt het pro-
bleem niet gemakkelijker. Als het niet meer gaat
om de vrije en intense deelname aan een (op de
een of andere manier als goddelijk beschouwde)
geest dieje overkomt ofvan 'buiten' of 'boven'
komend van je bezit neemt en je vervult, waar-
door je letterlijk enthousiast5 wordt, dan komt
een veel fundamentelere vraag op: welke is de
diepte- of de binnenstructuur van de mens? Is er
wel zo' n structuur? Is er voor de mens een identi-
teit-in-het-verschiet weggelegd of is de einder
van zijn bestaan of de diepte van zijn 'zelf' even
ambivalent als zijn dagelijks leven, waarin con-
tradictie, confrontatie en desintegratie evenzeer
aanwezig zijn als harmonie? Kortom, wat is dan
het 'bezielend' element?
Spiritualiteit: een betwistbaar punt dus! En

wellicht ook gevaarlijk, indien al te snel voor
weer een nieuwe levensbeschouwing, beroeps-
groep, geslacht of voor een heil- en raadzaam
geachte ontwikkeling in beslag genomen.

Ambivalentie van mens-zijn en
spiritualiteit
Komt de eerder genoemde metamorfose eenmaal
op gang, blijkt de ambivalentie ofzelfs explosivi-
teit van spiritus en zijn afgeleiden alleen maar toe
te nemen. Je kunt er als vuurspuwer de aandacht
mee trekken of anderen aan doen branden, maar
ook als verslaafd drinker er je eigen ingewanden
mee verschroeien. Eenmaal in de vrije ruimte
'waait de geest waar hij wil'. Vervelend alleen,
dat in de Semitische talen het corresponderende
woord vrouwelijk is. Zo ontbreekt iedere moge-
lijkheid dit vluchtig gas of deze wind nog enigs-
zins in de greep te krijgen. Wellicht kunje het be-
grip maar beter helemaal laten vallen, het is ver-
schroeiend, vluchtig en ambivalent. Heeft spiri-
tualiteit ook maar iets van de diepgrondig numi-
neuze betekenis die er door vrijwel alle gebrui-
kers aan wordt gegeven, dan gaat het om een zeer
intieme dimensie van menselijke groei, waarvan
het eindpunt onbenoembaar is. Wil men te vlug
of meent men, gefascineerd, tot dit eindpunt te
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kunnen doorstoten, dan kan het gaan als de pro-
feet Elia in een oudtestamentisch verhaal: loeien-
de storm, dodelijk dreigende stilte of laaiend
vuur; Elia ervoer het numineuze niet in deze an-
tropomorfe enormiteiten. Maar zich daarna on-
verwacht bevindend in het zachte, ongrijpbare
suizen van de wind, Wist hij en bedekte zijn ge-
zicht; hij liet ervan af! Te diep is de onpeilbaar-
heid van het numineuze, te ambivalent het stre-
ven van de mens ernaar.

Cultuurhistorische voorbeelden
Wie de rijke geschiedenis van culturen en religies
bestudeert, ervaart al gauw hoezeer godsbeelden
of beschrijvingen van het absolute, die juist als
bóven de mens uitgaand worden beschouwd, op
treffende wijze de heersende mensbeelden met
hun machtsrelaties en verwachtingen spiegelen.
De ambi valentie van het godsbeeld of van het ab-
solute (of juist de afwezigheid van die ambiva-
lentie, als de godheidIhet absolute Of als alleen
goed, ordenend en harmonisch, àf - in de zin van
tegenspeler - alleen slecht, demonisch, ordever-
storend en chaotisch-destructief verschijnt) zegt
vervolgens niet alleen veel over de tussenmense-
lijke, sociale (rang)orde van de vereerders, maar
ook over hun intrapsychische, veelal voorrefle-
xieve zelfopvatting. Wordt het eindpunt van de
mensenmogelijke ontwikkeling in de zin van een
'spirituele weg' niet gezien als een coïncidentie
van god èn demon, goed èn kwaad, zin èn zin-
loosheid, orde èn chaos, dan blijft ook het zelf-
beeld van de mens ofwel steken in de idee van een
natuurlijke geneigdheid ten goede, ofwel de de-
monische doem van het 'de mens is de mens een
wolf'.6
Een ander beeldenpaar. Religies neigen er

vaak toe de spanning sacraal-profaan op te lossen
ten gunste van het sacrale, waarbij individuen in
de sociaal-religieuze voorhoede zichzelf eerder
naar het sacrale toe privilegiëren en de massale
achterhoede eerder naar het profane. De moderne
secularisatie heeft deze spanning eerder omge-
keerd of zelfs tot een radicale profaniteit ont-
spannen. In beide gevallen lijkt het kwade, demo-
nische en chaotische eerder in het 'buiten-ons-
zelf', in de ànder te liggen, waar het dan door
middel van rationele maatregelen lijkt te kunnen
worden 'geëxorciseerd'. 'Het profane exorcisme
herhaalt onvermijdelijk de vergissing van het



christelijk exorcisme: het plaatst het kwaad bui-
ten onszelf - in het beste geval uit naïeve verblin-
ding of illusie van onschuld. Maar naïviteit en il-
lusie zijn wel het laatste wat een hedendaagse
verbeelding van het kwaad zich kan permitte-
ren.'?

Sommige cultuurfilosofen bepleiten dan ook
een hernieuwde bezinning op het heilige, juist in
de spanning met het profane. Voor Bataille bij
voorbeeld impliceert het heilige een terugkeer
van het besef van tragedie en van de daaraan inhe-
rente ambiguïteit: goed en kwaad, waarachtig-
heid en onwaarachtigheid zijn in het samenspel
van verbod en overtreding niet meer te scheiden.
Religies boden ondanks allerlei kritische en pro-
blematische ontwikkelingen toch steeds weer het
voor ieder individu herkenbare model van de kos-
mische dimensie en de mythische strijd van goed
en kwaad. Het moderne, geseculariseerde denken
en in zijn voetspoor het humanisme weten bij
ontstentenis van een kosmisch besef nog weinig
raad met de ambigue strijd binnen de mens, ofwel
met de 'banaliteit van het kwaad' (Hannah
Arendt).

De hellenistische gnostiek
Op hun innerlijke en door rituelen gedragen ont-
wikkelingsweg vanuit een identificatie van de
mens met zijn grof materiële lichaam en omge-
ving naar steeds meer verfijnde, geestelijke maar
ook gevaarlijke sferen van verlossend 'weten' en
bevrijdende wijsheid ontwikkelden gnostici een
duidelijke tweepolige sociaal-psychologische
structuur. Door hun tot een kleine, esoterische
kring van 'pneumatici' of 'spirituelen ' beperkte
echte, innerlijke 'weten' omtrent de verborgen
binnenkant van mens en wereld te onderscheiden
van de algemene en toegankelijke kennis van
'wereldlingen' of 'psychici' bezweken gnostici
veelal voor de verleiding hun eigen kringen onder
te verdelen in 'electi' (uitverkorenen) en 'audito-
res' (toehoorders). Het gnostieke, esoterische be-
wustzijn wordt veelal tot een sterk intellectueel
zelfbewustzijn, dat zichzelf beschouwt als voor-
hoede van een verloste mensheid en dienover-
eenkomstig handelt.8 Elementen van zo'n traps-
gewijze kennis- en inwijdingsstructuur zijn tot in
onze tijd terug te vinden in de vrijmetselarij, de
theosofische en antroposofische bewegingen en
tevens in sekteachtige groeperingen als bij voor-

beeld scientology en het katholieke Opus Dei. In
al deze bewegingen bestaat een verschil tussen de
geheime kennis van de 'inner circle' der ingewij-
den, de semi-geheime kennis van ingewijden van
lagere graad en de openbare kennis van de buiten-
wereld, het 'werkterrein'.

Waar het gaat om gevaren van spiritualiteit is
het goed eraan te herinneren dat (vermeend) bezit
van 'goddelijk weten' in een getransformeerde
en geseculariseerde manier (wilde de thema-
redactie ook niet 'spiritualiteit' seculariseren?)
kan worden voortgezet in de actieve poging, met
revolutionair geweld, op deze aarde de 'nieuwe
mens' te vestigen. De intellectuele voorhoede
van welke beweging dan ook kampt steeds met de
verleiding van de 'geest' zichzelf spiritueler te
achten dan ... en zich dus gerechtvaardigd te voe-
len om... of zich tot spreekbuis te maken van ...
De groep, beweging of partij vormt de historische
voorhoede, de groeps- of partijleiding de binnen-
ste kern die bestaat uit hen die de 'tekenen van de
tijd' en van het verloop van de geschiedenis
'zien' en voor de volgelingen richtinggevend in-
terpreteren. De filosoof Ernst Topitsch heeft zich
in zijn cultuurfilosofische studie van deze ten-
dens afgevraagd: 'Vnd wenn der Mensch
schliesslich Gott würde - was hätte er davon?'9
Vervangen we de term 'Gott-werdung' door het
schijnbaar minder uitdagende woord 'spirituali-
sering' , dan blijft het psychologische probleem
bestaan. Waar de ambivalentie van het godsbeeld
eenzijdig wordt uitgehold of god zelf, zowel de
goede als de demonische, tot persona non grata
verklaard, staat de mens te meer voor de grondige
ambivalentie van zijn eigen wezen.

Van 'Vadertje' tot Abt
In de eerste eeuwen van het christendom waren er
in het Oosten klei ne groepen personen die zich ter
wille van de intense beleving van hun geloof
schaarden rond een ascetisch en charismatisch
mens (man!), die ze op grond van zijn persoonlij-
ke levenshouding en kwaliteiten vrijwillig tot
hun leidspersoon kozen; ze noemden hem 'abba',
'Vadertje'. Naarmate deze groepen groeiden,
verschoof de relatie iP.idsman-geleide meer en
meer van een vrij gekozen tussenpersoon lijk naar
een functioneel en hiërarchisch contact, zoals
ook herkenbaar in de meest anticonventionele
beweging van de geschiedenis van de religies, het
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zenboeddhismelo; van geestelijk leidsman tot pa-
triarch of van het intieme 'abba' tot het functio-
neel-afstandelijke 'abt'. Vele moderne, met
name neo-hindoeïstische goeroe-bewegingen ba-
lanceren op de graat van abba-abt of slaan naar
het laatste door, al was het alleen maar door hun
massaliteit die een persoonlijke ontmoeting on-
mogelijk maakt. De goeroe wordt identificatie-
gestalte en krijgt trekken van de onaantastbare,
charismatische leider, zoals bij voorbeeld recen-
telijk in het geval van 'wonderdoener' Satya Sai
Baba. Op het na gewoonlijk lang zoeken bereikte
'juiste bewustzijn' van volgelingen ketst iedere
poging tot rationele, wetenschappelijke verkla-
ring afll, juist omdat spirituele bewegingen ge-
neigd zijn spoedig na hun ontstaan een onder-
scheid aan te brengen tussen in-group en out-
group.

Met Franciscus van Assisi nam de westers-
christelijke kerkgeschiedenis een nieuwe aan-
loop tot een oeroud ideaal; leden van de francis-
caanse armoedebeweging werden al spoedig
'spirituelen' genoemd. Zowel de economie als de
politieke en kerkelijke overheid beschouwde
deze combinatie van geestelijke en materiële
eenvoud als een bedreiging, die slechts binnen de
regulering van een ordestatuut kon worden toege-
staan. Als 'het vrije waaien van de geest' (welke
dan ook) heeft spiritualiteit altijd een uitdagend
en grensoverschrijdend karakter, gevaarlijk voor
instituties en verbonden. Men kan hem binnen de
perken houden door specialisering en institutio-
nalisering, met name als hij wordt geassocieerd
met een zekere verfijning en met afstand tot het
alledaagse, het grof materiële, volkse en wulpse
en chaotische. Spiritualiteit wordt dan tot een
esoterisch bedrijf voor 'Geestelijken', die op
grond van een (vermeend) abstinente en geregel-
de/gereguleerde levenswijze 'nearer to God'
zouden staan. Zulke personen hebben bij voor-
beeld bij de studie van (geopenbaarde) literatuur
toegang tot zowel de 'sensus literalis', de voor
brede groepen zichtbare letterlijke betekenis, als
tot de 'sensus plenior' (de vollere betekenis), en
zelfs tot de 'sensus spiritualis' , de spirituele bete-
kenis, alleen weggelegd voor verfijnde geesten. 12

Zo ontstond in de religieus-culturele geschie-
denis van Europa de stroming van het spiritualis-
me, waarin het christendom enkel als een geeste-
lijke kracht en werkelijkheid werd beschouwd.
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Geestverwanten in deze stroming hechtten wei-
nig waarde aan zichtbare organisatievormen en
rituelen. Men dacht zichzelf in onmiddellijke re-
latie met de Geest te staan, hechtte slechts aan de
individuele mens en achtte alleen de innerlijke
ervaring en beleving van belang.

Omstreeks 1200 na Christus meende de bene-
dictijnse abt Joachim van Fiore op grond van de
innerlijke kennis van Het Boek ook 'de tekenen
des tijds' en 'het boek van de geschiedenis' te
kunnen lezen; het tijdperk van de Schepping door
de Vader en de Verlossing door de Zoon zou wor-
den opgevolgd door de 'duizendjarige heer-
schappij van de Geest'. Oude, bindende kerk-
structuren zouden zijn achterhaald.

Het streven naar duizendjarige rijken zou een
weerkerend thema worden in de Europese ideolo-
giegeschiedenis. Uitverkorenen ('electi') en 'be-
vlogen voorgangers' zouden regelmatig zowel
hun volgelingen naar een betere toekomst leiden
als hen tegelijkertijd verachten om hun gebrek
aan een eigen innerlijke visie.13 Het thema van
voorbeeldige, spirituele, tot leidinggeven en als
identificatieobject bevoegde mensen keert ook
terug in de reeds lang voor Nietzsche bestaande
gestalte van de Übermensch. Seneca gebruikt de
term nog satirisch voor keizer Claudius, die hij op
zijn sterfbed de woorden laat uitspreken: 'Wee
mij, nu word ik een god', waarna hij met een ge-
weldige zucht vanuit zijn achterste de 'gee&t
geeft'.14 J.G. Herder past rond 1800 de term
Übermensch echter toe op de Mensenzoon Jezus,
die in zijn opofferende deemoed het voorbeeld
was van 'reinste, umfassende Menschlichkeit
selbst' .15 Het meest bekend geworden is de visie
op de Übermensch, waarin de heroïsche mens
zich bevrijdt van middelmatigheid en als een ge-
niale kristallisatie van de historisch-evolutionai-
re ontwikkeling van de geest het recht neemt de
massa te leiden.

Demonische spiritualiteit
De in de moderne geschiedenis meest extreme
vorm van de psychologische combinatie van een-
heidsbewustzijn en afstandelijke verachting
vindt men in redevoeringen van nationaal-socia-
listen, met name van HitIer. Ze zijn gekenmerkt
door een mystiek-religieus taalgebruik dat een
frappante gelijkenis vertoont met het meest mys-
tiek-spirituele van de christelijke evangeliën, dat



van Johannes. Hitler bezweert zowel de afstand
tussen voorhoede/uitverkorene en volk/volgelin-
gen als hun noodzakelijke eenheid-op-hoger-ni-
veau. 'Ich habe euch kennengelernt. Ich weiss:
Alles was ihr seid, seid ihr durch mich, und alles,
was ich bin, bin ich nur durch euch allein. '16 Een
ander citaat: 'Aus dem Yolke bin ich gewachsen,
im Yolke bin ich geblieben, zum Yolke kehre ich
zurück!' 17 Deze rede wordt afgesloten met de re-
torische oproep, vanuit de bezworen eenheid de
leider te volgen: 'Ich habe dich glauben gelehrt,
jetzt gib du mirdeinen Glauben'. Doorde combi-
natie van verachting van en afstand tot het volk
met de idee van de mystieke eenheid van volk en
leider kon het Duitse volk, dat 'nicht nur ein
Staat, sondern ein von lebendigem und innerem
Leben durchpulster Yolkskärper geworden sei',
tot het laatste toe in de vernietiging worden ge-
dreven omdat het zich zo'n uitverkoren Führer
niet waardig had getoond. Wie zich de intimiteit
van de relatie leider - geleide en de gesloten gele-
deren van de 'uitverkorenen' en de historische
'voorhoede' niet waardig toont, beschikt niet
over het 'juiste' bewustzijn en mag eventueel
monddood worden gemaakt of geliquideerd (vgl.
Trotzki).

Dit verschijnsel keert onder andere terug in het
eigentijdse scientology, dat zich presenteert als
een 'wetenschap die mensen een kans biedt te ko-
men tot volledige zelfverwerkelijking'. Mens en
aarde moeten 'clear' worden gemaakt. 'Clear is a
state in which an individual is now in con trol over
his own mental matter, energy, space and time.' 18

Het voorbeeld scientology maakt duidelijk: als
het gaat over 'geestesgesteldheid', beschikken de
leiders over 'de juiste' en worden de volgelingen
veelal geacht en bloc te volgen. 'Afwijkingen,
twijfels en kritiek worden niet geduld en actief
opgespoord, behandeld en vervolgd.' 19

Gevaren vandaag: spiritualiteit en
humanisme
De geschiedenis van het verschijnsel spirituali-
teit stelt steeds weer en steeds stringenter de
vraag naar het zelfbewustzijn en zeltbeeld van
het naar spiritualiteit strevende individu. Gecon-
stateerd werd dat 'het vrije waaien van de geest'
veelvuldig werd 'ingeblokt' tot een uitgesproken
visie op het eigen indi vidu en eventueel de kleine
groep zèlf en met name een visie op 'de anderen'.
Voor humanisten dringt zich dan onontkoombaar
de vraag op hoe men wil omgaan met de histo-
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risch vaststel bare neiging tot elitedenken, tot een
innerlijk, geraffineerd illusoir en zichzèlf meer
dan de grote groep anderen als geïntegreerd be-
schouwend zelfbeeld, vanwaaruit men vervol-
gens vol bezorgdheid die anderen 'het ene nodi-
ge' kan raden. De fascinatie van spiritualiteit kàn
uitmonden in de hoop door een geduldig werken
en schaven aan het innerlijk leven wellicht te mo-
gen behoren tot de weinigen, de 'electi', aan wie
het volgens Maslow gegeven is 'peak experien-
ces' te hebben, die vervolgens tot een onder-
stroom van het dagelijks leven uitgebreid willen
worden. Vandaaruit kan men dan aan het zèlf en
aan anderen voorspiegelen dat er voorbij alle des-
integratie en fragmentatie van het moderne leven
een innerlijke eenheid mogelijk is. Vrijwel alle
meditatieve stromingen in de cultuurgeschiede-
nis hebben weet van het verfijnde zelfbedrog dat
bij de aandacht voor 'innerlijke groei' om de
hoek kan kijken. Maar, paradoxaal genoeg, leven
veel van deze bewegingen in hun naar buiten toe
herkenbare, sociale en historisch gestalte precies
van de charismatisch wervende kracht van dat
zelfbedrog.

Voor humanisten kàn het spelen met de vraag
naar spiritualiteit een uiterst geraffineerde voort-
zetting zijn van het optimistische, op de moge-
lijkheid van 'zelfverwerkelijking' gerichte
mensbeeld van de 'humanistische psychologie'.
Het roept de vraag op naar de ambivalentie van
het mensbeeld en naar de mogelijkheid van ethe-
risch zelfbedrog. Dit geldt mijns inziens met
name als de mogelijkheid van niet alleen een
maatschappelijk-culturele of de intersubjectieve,
maar juist ook van de intrasubjectieve fragmenta-
tie uit radeloosheid omtrent het eigen 'zelf wordt
opgegeven ter wille van de zich psychologisch en
maatschappelijk aandienende 'noodzaak' met
zichzelf en voor anderen 'raad te weten'. Spiri-
tualiteit kàn betekenen: zich blootstellen aan de
neiging tot 'Gottwerdung', al is het nog zo'n
klein, geseculariseerd 'godje'! De geschiedenis
van het verschijnsel spiritualiteit stelt de vraag of
je er niet beter met de vingers af kunt blijven om
iets van de bedoelde inhoud te redden.
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Geklapwiek boven de hersenpan
Over de hang naar grotere dimensies voor het beperkte bestaan

Roelie Koning

In het kielzog van een nieuwe vriendschap wiekte
de term 'spiritualiteit' mijn persoonlijk taalge-
bied binnen. De vrienden waren katholieke histo-
rici en een van hen was bezig met de redactie van
een bundel die de titel Women and men in spiri-
tual culture (XVI-XVII centuries) zou krijgen. Ze
hadden een vlotte omgang met het begrip. Ik zat
erbij als een rund, log van aardsheid, en kauwde
op de term.
Ik wist wel in welke richting ongeveer ik de

oplossing moest zoeken. Op grond van mijn klas-
sieke opleiding kon ik de Sanctus Spiritus met de
Heilige Geest verbinden en als lerares Neder-
lands ervoer ik elke keer het genot van een ge-
slaagde truc als ik het in spellinglesjes geliefde
woord 'spiritualiën' via de bekende vloeistof spi-
ritus kon koppelen aan zijn synoniem 'geestrijk
vocht'. Maar goed, daarmee was een leerling niet
veel verder en ik ook niet.
Er valt prima te leven zonder datje weet wat de

geest is en waar die zit. Sterker, in verhalen be-
schrijven we mensen in onverknipte staat als het
gelukkigst: in het paradijs, in de kindertijd. De
daarin aanbeden staat van onbewustheid bewerkt
datje monter leeft, zonder allerlei gepluis uit be-
hoefte aan begrip. Die is van later zorg. Die is van
deze wereld en die komt met de jaren. Bewust-
heid neemt toe, verantwoordelijkheden en ver-
plichtingen ook. Disharmonie uit de doos van
Pandora vliegt rond en bestookt individueel le-
ven, zodat het gedeeld menselijk lot in de praktijk
heel verschillend uitpakt. En tja, dan komen de
vragen en het geworstel om aanvaarding.
De een meer, de ander minder neemt bij zich-

zelf iets waar dat als 'geest' betiteld kan worden.
Nu stuiten we bij introspectie wel op meer facet-
ten van onszelf, want we zijn als individuen rare
kruitvaten vol drangen. Maar met die geest is
toch iets speciaals aan de hand. Terwijl het li-
chaam keurig afgebakend in het vel steekt, voelt
de geest aan als iets wat het actuele alledaagse le-
ven wil ontstijgen. Hij lijkt zich te willen voeden
met ervaringen die hoger en verder, mooier en
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nobeler, van een lichter soortelijk gewicht zijn
dan onze logge aardsheid. Vastgeklonken aan het
lichaam en aan het beperkte ik, lijkt hij te willen
zorgdragen voor zicht op wijde verten en grotere
verbanden.

Psychosysteembouw
Behoefte aan beeldentaalligt voor de hand en dan
kom je gemakkelijk uit bij iets dat met vleugels
weg kan wieken ofhet vermogen heeft te zweven.
Helemaal dringt die beeldentaal zich op bij de be-
leving van de dood, vooral als de vreemde, be-
klemmende leegheid van het lichaam iemand be-
treft die we goed gekend hebben. De constatering
dat de geest geweken is, is van een kille trefzeker-
heid die geen recht doet aan het raadsel waarvoor
we staan en die geen balsem is voor ons verdriet
en onze angst. Aanzienlijk verdraaglijker is de
gedachte dat de geest een nieuw lichaam zoekt,
zich nestelt in een boom of in een vaas, onzicht-
baar in de omgeving blijft zweven, deel wordt
van een geestenrijk of terugkeert naar zijn godde-
lijke oorsprong. Dan is het Niets waarbij we met
lege handen staan, tenminste bezworen.
Die behoefte aan verbeelding brengt ons in het

gebied van religie en literatuur. Het ligt niet aan
de beelden, het ligt aan het gebruik in welk van de
gebieden de verhalen functioneren. Religies be-
staan er in soorten en maten, van de monumentale
verhalenbouwsels van de wereldgodsdiensten tot
de privé-verbeeldingen van sekteleiders die een
schare van tweehonderd toegewijde volgelingen
hebben weten te inspireren. Zeker zullen bij
voorbeeld ook Achterbergs monumentale dicht-
werk en Vestdijks indrukwekkende roman De
kellner en de levenden, beide verbeeldingen in
verband met de dood, met het grensgebied tussen
leven en dood en met de kracht van de geest, hun
bewonderaars hebben. Maar getuigenissen van
waardering moeten scherp onderscheiden wor-
den van zendingsdrang ten gerieve van de enig
geachte waarheid. Vooral bij collectieve waarde-
ring kan het moeilijke verschil tussen persoonlij-



ke waarde en waar wel eens gevaarlijk worden
voor de omgeving. Het is een kleine stap van
geestdrift naar zendingsdrang.

Tegenwoordig presenteren nieuwe verbeeldin-
gen in verband met de geest zich soms met de
kracht van een religie. Onze eeuw gonst in het
kielzog van Freud en Jung en Steiner van de ver-
slaggeving van innerlijke inspectietochten. Dat
daaraan behoefte bestaat, is buiten kijf. Iedere
godsdienst biedt voedsel voor de geest, dus bij
een proces van secularisatie ligt terrein braak
voor nieuwe verbeeldingen die de grote vragen
rond leven en dood en het geestelijk bestaan be-
treffen. En het wegvallen van de godsdienstige
zielzorg, deel van het takenpakket van dominee
en pastoor, maakt ruimte voor andere en nieuwe
varianten van zorg en voor andere soorten verzor-
gers.

Zoals er mensen in sociaal verband hun krach-
ten willen wijden aan de gezondheid van het li-
chaam, stelt zich ook een heel leger beschikbaar
voor de geest. De pedagoog is al een klassiek ver-
schijnsel, onze eeuw heeft de psycholoog, psy-
chiater en psychotherapeut op het toneel ge-
bracht. Zoals artsen en sportleraren het geanaly-
seerde lichaam moeten kennen om haperingen te
kunnen helen, zo is ook de aandrang van zielzor-
gers om de geest te analyseren begrijpelijk. En zo
geeft onze eeuw zowel aandacht voor psychoana-
lyse als psychosynthese te zien.

Vooraanstaande Europese psychosysteembou-
wers, die de christelijke verhalen te veel als lite-
ratuur beleefden en de materialistische visie als
veronachtzaming van de geest, hebben zich laten
inspireren door Aziatische culturen. Daaraan
werden een veel grotere ervaring en groter gezag
in het inwendig schouwen toegedicht: India als
eigentijdse variant van Israël. 'Een flink aantal
goeroes heeft, uit idealistische dan wel andere
motieven gedreven, het braakliggend behoeftig
terrein herkend en de honger van de westerlingen
gestild.

Het huidig in onze wereld waarneembaar eer-
betoon aan Het Gevoel lijkt mij een typisch wes-
terse, want om het IK cirkelende representant van
het streven naar geestelijk leven. Waar de belang-
stelling van leken niet meer loskomt van het the-
rapeutisch pluizen en waar de eigen heelheid, niet
tijdelijk bij ziekte en spanning, maar blijvend
deel van een eigen eredienst wordt, krijgen thera-

pieën religieuze trekken, Ik neem tegenwoordig
vele op psychoverbeeldingen gebaseerde verlos-
singsboodschappen waar. Ze zijn de tegenhan-
gers van de grote monumentale bouwsels en ver-
bonden met de eredienst aan de eigen gezondheid
in het moderne geseculariseerde leven.

Machtsaspiraties
Omdat ik meen dat het leven zich op aarde af-
speelt, desnoods op andere planeten maar niet in
de hemel en niet in geestenrijken, vertoef ik in het
stroomgebied van het humanisme. Dat is voorna-
melijk een conclusie en geen strategische opstel-
ling. Ik kan niet uit de voeten met God, niet met
geesten, niet met gevoelsvergoddelijking. Ook
niet met verstandsvergoddelijking trouwens. Ik
maak het me gemakkelijk met een klassieke regel
die mij nastrevenswaardig voorkomt en verder
vele moeilijkheden intact laat: mens sana in car-
pare sana.

Dit klassieke ideaal van een gezonde geest in
een gezond lichaam spreekt mij om een aantal re-
denen aan. Het verbindt de grote gebieden die ie-
der mens met de verzamelnaam 'ik' benoemt.
Het drukt de verstrengeling van lichaam en geest
uit, maar maakt niet het lichaam horige van de
geest en evenmin de geest horige van het li-
chaam. Ze krijgen een eigen waardigheid en ei-
gen recht op gezondheid toegedicht maar hebben
tevens de verplichting tot het zoeken naar harmo-
nie. Beide grootheden zijn in onderling gescher-
mutsel bepalende factoren in de geschiedenis van
mensen, van individuen en van culturen. Je kunt
er de gevaren van de consumptiemaatschappij in
benoemen, van monniken en van militairen. Pro-
bleem is namelijk dat lichaam en geest potenta-
ten zijn, er zo op gesteld zelf gestreeld en gestaald
te worden, dat ze door hun eigen behoeften el-
kaars belang gemakkelijk uit het oog verliezen.
Nu blijkt elkaars belang tevens eigenbelang, we-
ten we sinds de erkenning van de mogelijkheid
van psychosomatische kwalen. De eenzijdige
machtsaspiraties van lichaam en geest moeten in
contact gebracht worden met hun beider verwe-
venheid en dus met hun belang bij harmonie. Tot
slot is de simpelheid van de formulering mij dier-
baar omdat die mij geen horige maakt van een
leer.

Welk stuk 'mij' wijst in dit geval zo stoer de
slaafsheid af? Precies! Hebben we daar nu een
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behoefte van de geest bij de kop? Volgens het hu-
manisme wel. Dat beschouwt zelfbeschikking als
een machtige drijfveer. Een kwestie van keuze.
Valt die te rijmen met bij voorbeeld Multatuli's
visie op geloof als de vrijwillige cellulaire gevan-
genis van het verstand? Of met Fromms waarne-
ming van de angst voor vrijheid? Ja, heel gemak-
kelijk! Verklaar zelfbeschikking tot de behoefte
van de gezonde geest. Dan zijn geesten die vrij-
willig de onderwerping in schieten, ongezond.
Wil democratie ervan uitgaan dat mensen over
hun eigen situatie willen meepraten en meeden-
ken? Dan verklaren we vrijwillig afzien van mee-
beslissen, van stemmen en van kranten lezen tot
ziekteverschijnselen. Zo blijft het ideaal intact.
Het spanningsveld tussen wenselijk en werke-

lijk is een arena van visies. Daar worden giganti-
sche gevechten geleverd. De worsteling om er-
kenning van de waarde van humanisme en demo-
cratie bij voorbeeld is gekoppeld aan renaissance
en verlichting, maar nog steeds behoeven hun
pleidooien bescherming tegen allerlei, misschien
meer realistische, neigingen.

De moderne duiventil
Ook in het individuele leven zijn gevechten
waarneembaar als onderdeel van grote stromin-
gen. 'Waar blijven de vrouwelijke genieën?'
vroeg Anna Blaman zich in 1956 in een rubriek in
Het Vrije Volk af en ze liet een 'ware feminist' de
eeuwenlange geestelijke onmondigheid als ver-
klaring voor de afwezigheid van vrouwen in de
rijen der gelauwerden aanvoeren. Die wees te-
vens hoopvol op de toename van speelruimte
voor de geestelijke kwaliteiten van vrouwen en
voorzag in de toekomst vele blijken van geniali-
teit. En inderdaad, vergeleken bij de mogelijkhe-
den voor geestelijk hongerigen als Belle van
Zuylen en Carry van Bruggen lijken hedendaagse
vrouwen de vrijheid te hebben als zingende leeu-
weriken omhoog te schieten. Maar dat valt tegen.
Veelbelovende vrouwen die hoog hadden moe-
ten wieken zoals hoogleraar-columniste-partner-
en-moeder Christien Brinkgreve, zijn voorname-
lijk moe, volgens een geruchtmakende bekente-
nis die Brinkgreve door velen niet in dank is afge-
nomen. Gelukkig is er Iteke Weeda die zich nog
steeds energiek manifesteert. Het lijkt zinvol het
verschil tussen behoefte aan hoge vlucht en het
feitelijk geklapwiek wat subtieler te analyseren
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dan als gejammer van een verwende dame die ge-
woon wat andere keuzes zou moeten maken.

"k Ben Brahman, maar we zitten zonder
meid', is een veel geciteerde dichtregel van Dèr
Mouw. Sinds die situatieschets is de toestand in
Nederland ten gunste van de meiden veranderd.
Die worden tegenwoordig van regeringswege
aangemoedigd om exact te kiezen ofte gaan tim-
meren. De wc van brahmanen schoonmaken hoe-
ven ze niet meer. Nu moeten de brahmanen, on-
danks de verhevenheid van hun behoeften, zelf
met de borstel aan de slag.
In Nederland hebben democratisering en

emancipatie de geneugten van het brahmanen-
dom en andere verheven genietingen algemener
beschikbaar gemaakt. Diezelfde stromingen heb-
ben de vanzelfsprekende beschikking over ande-
re mensen verminderd, zodat in principe iedere
huisgenoot, op jonge kinderen en dieren na,
geacht wordt het eigen haardotje uit de gootsteen
te vissen. Maar iedere huisgenoot heeft heel de-
mocratisch zicht op grootsere belevingen, zodat
een eerlijker verdeling van zorg voor een demen-
te opa, ziek kind, krolse kat, geblutste auto en lek-
kende kraan een inspanning vergt die opnieuw in-
hakt op de ongestoorde ontwikkeling naar genia-
liteit.
Volgens mij staat naast andere moderne zaken

zoals consumptiedrang ook een eerlijker sprei-
ding van zorg op gespannen voet met genialiteit.
Renate Dorrestein speelt met dat verschijnsel in
haar laatste boek Ontaarde moeders (1992).
Daarin deponeert een gedreven biologe na enige
jaren opvoeding haar dochter resoluut bij haar
man, die net mooi op weg was een beroemd ar-
cheoloog te worden. 'Nou jij, lieverd'. Dan is
moeder verdwenen, waarna vader terwille van
zijn dochter zijn groeiende briljantheid, die
slechts buiten de landsgrenzen voldoende ont-
plooiingsmogelijkheden vindt, moet koppelen
aan inferieur archeologisch graafwerk in het zeer
provinciale plaatsje Sibculo, om zijn dochter nog
enigszins tot sociaal mens te laten uitgroeien.
Buitenslands is de ontaarde moeder nu eindelijk
lekker met haar talenten aan het woekeren.
Je kunt niet zeggen dat het geestelijk voer te-

genwoordig meer mensen bereikt. In de tijden
waarin de kerken volzaten, je bij volwassenwor-
ding een bijbel meekreeg en stichtelijke scheur-
kalenderblaadjes dagelijks rantsoen waren, ver-



keerden misschien wel meer mensen dagelijks
even in wijdere verbanden dan het beperkte be-
staan. Het contact met de verhalenwereld van
beide testamenten en de toegevoegde overden-
kingen verwijdden even het arbeidzaam bestaan.

Tegenwoordig is er voor veel mensen niet
meer dat godsdienstig gebied alleen, maar een
zindering aan mogelijkheden. Duik een stad als
Amsterdam in. Wat daar niet allemaal aan parti-
culiere activiteiten wordt uitgebroed om niet in
alledaagsheid en consumentschap te verdrinken.
Tegelijk zijn er signalen dat mensen door de aard
van arbeid en zorg en misschien ook door de op-
voeding, niet het gevoel hebben 'veel geest' te
wezen of kwaliteit te bereiken.

Het is met andere woorden niet alleen een
kwestie van aanbod maar ook van 'kwaliteit' in
de ontvangst. De vele mogelijkheden tot een ac-
tief geestelijk leven moeten gecompleteerd wor-
den met mogelijkheden tot rust, bezinning, con-
centratie. En daar schort het aan, kun je in jezelf
en je omgeving overvloedig waarnemen. De
diagnose is allang gesteld en heeft in zijn kielzog
een vloed aan pillen, cursussen en psychothera-
pieën.

De kloof tussen mogelijkheden en onmacht
leidt tot gekke toestanden. Zo verbind ik mij hart-
stochtelijk met het behoud van literatuur en met
het vermogen tot lezen, maar een Brinkgreve-
achtige overvolheid bewerkt dat ik tijdens het
schooljaar amper een boek lees. Dat is uiteraard
geen vrije keus. Ik ben dan ook steeds bezig orga-
nisatievormen te vinden die de mij dierbare en
noodzakelijke rust van de boekenwereld binnen
mijn bereik brengen. En daar heb ik het heel druk
mee.

Marktplein
De hevigheid van het geworstel doet vermoeden
dat die boekenwereld belangrijke behoeften kan
bevredigen. Anders zou ik toch ogenblikkelijk ter
ontspanning van mezelf voor de televisie gaan
zitten en tevreden wezen. Het geklapwiek boven
mijn hoofd laat het niet toe. Lezen dient zich aan
als meer dan consumptie. Ik zou anders ook nooit
literatuur als schoolvakonderdeel verdedigen als

ik haar alleen kon aanprijzen als middel tot aan-
gename ontspanning en tijdverdrijf. Het zou mis-
bruik van leerplicht en onderwijsrecht zijn. Op
dat niveau moet het niet van overheidswege be-
voordeeld worden boven postzegels verzamelen
en fotograferen. En als ik zwaarder geschut in
stelling breng met beladen zaken als ontroering,
ontmoeting en zingeving vind ik de beschermde
positie vergeleken met bij voorbeeld beeldende
kunst en muziek en techniek onterecht. Schoon-
heidsontroering is een kwestie van afgesteldheid.
Dan zou ik op zijn hoogst voor literatuur als keu-
zevak zijn.

In literatuur komt de innerlijke wereld van
voorgangers en tijdgenoten, uit de eigen cultuur
en uit andere culturen, beschikbaar voor vrije
kennisname. Boeken geven een cultuur geschie-
denis, mensen een achtergrond, een wijdere we-
reld en meer vrienden. Zij vergroten de dimensies
van het bestaan en relativeren het eigene. Uiter-
aard kan iedereen in de grote voorraad boeken
troep tegenkomen of windbuilen-met~schrijf-
drang. Maar die komen alleen in de literatuur te-
recht als de uitgever genoeg lezers vermoedt.
Welke uitgever verziekt zijn fonds vrijwillig met
wanprodukten? Literatuur is het marktplein van
een cultuur. Publiek drentelt langs cultuurdragers
en hun kramen, kiest of gaat in discussie. De ge-
meenschap heeft niet alleen schrijvers nodig, ook
lezers. Nu is lezen zowel een kwestie van behoef-
te als van mogelijkheden. En daaraan kunje wer-
ken.

Gevleugeld
De afwas doen, spellingregels uitleggen, haar-
dotjes verwijderen desnoods .... ofbelangrijk ver-
gaderen, de tram besturen, naar Hongkong vlie-
gen of peulen planten ... het merendeel der men-
sen zit vastgeklonken aan dagelijkse zorg en ar-
beid. Stijve nekken, starre spieren, stress, maar
het lichaam streeft naar lust. Ook de geest is lie-
ver gretig dan vleugellam. Vast en zeker dus dat
er boven de hersenpannen iets wiekt dat verder
wil, of hoger, dieper, anders. Zouden er mensen
zijn die geen last hebben van zoiets vaags als spi-
ritualiteit?
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Het Kwaad: een seculiere visie
Govert den Hartog h

Het bestaan van het kwaad is een centraal pro-
bleem voor elke theïstische wereldbeschouwing.
Als God almachtig is, kan hij het kwaad voorko-
men; als hij volmaakt goed is, wil hij het ook
voorkomen. Toch bestaat het. Door de eeuwen
heen hebben theologen geprobeerd te laten zien
dat dit niet zo ongerijmd is als het op het eerste
gezicht lijkt: de opgave van de theodicee. Is dat
probleem gebonden aan het geloof in God, of
blijft er in een seculiere wereldbeschouwing iets
van over? Nu de verschrikkingen van de oorlog
weer tot het dagelijkse nieuws behoren, lijkt dat
een gemeenplaats: hoe is het mogelijk dat men-
sen elkaar zulke dingen aandoen? Is dat voor ons
werkelijk zo onbegrijpelijk als we suggereren?

Onder de gezamenlijke noemer van 'het kwaad'
worden twee verschijnselen aan de orde gesteld
die alleen samengaan omdat ze in de context van
de theodicee op het eerste gezicht even onbegrij-
pelijk zijn: dat mensen (en dieren) lijden, en dat
mensen (en engelen) zondigen. Het eerste is het
fysieke kwaad, das Übel, het tweede het morele,
das Böse. In een seculier perspectief zijn dat the-
ma's die niets met elkaar te maken hebben. Dat er
buiten menselijk toedoen dingen gebeuren die
pijn, leed en een plotselinge dood veroorzaken -
de aardbeving op Flores die na twee dagen alweer
uit het nieuws verdween - kan voor de betrokke-
nen moeilijk te verwerken zijn, maar het is niet
iets dat een bijzondere metafysische verklaring
zou behoeven. Wat Kolakowski 'de onverschil-
ligheid van de wereld' noemt, is een gegeven,
geen probleem. Wie er zich over verwondert, ge-
tuigt daarmee van antropocentrisme: waarom
zou je verwachten dat de causaliteit van de natuur
afgestemd is op het menselijk welzijn?
Dat menselijke verlangens en behoeften ge-

frustreerd worden, is ten dele ook een gevolg van
doelbewust (of nalatig) menselijk handelen. Ook
dit is echter voor het grootste deel een gegeven en
geen probleem. Menselijke verlangens en be-
hoeften kunnen in een eindige wereld niet alle te-
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gelijk kosteloos bevredigd worden; er bestaat
schaarste, en dus competitie. Volgens sommige
cultuurfilosofen is schaarste een uitvinding van
de moderne westerse cultuur, maar wat ze bedoe-
len is dat in andere culturen de schaarste beheerst
wordt doordat mensen hun verlangens aanpassen
aan hun middelen in plaats van omgekeerd. Ook
daarbij is er echter sprake van competitie: wie
moet zijn verlangens aanpassen, en tot welk ni-
veau. Ook een moraal van het genoeg kan win-
naars en verliezers hebben. In elk geval is zo'n
moraal niets anders dan een manier van omgaan
met het elementaire feit van schaarste en strijdig-
heid van belangen: het bestaan van zo'n moraal
ontkent dat feit dus niet, maar bevestigt het. Strij-
digheid van belangen hoeft niet altijd en noodza-
kelijk tot conflict te leiden, maar een zo veroor-
zaakt conflict kan geen verbazing wekken. Het is
te verwachten dat mensen nu en dan vechten, en
daarbij elkaar schade berokkenen; dat bewijst dat
zij een wil hebben, niet dat zij 'slecht' zijn.
Pure competitie (het nulsom-spel) en pure har-

monie van strevingen zijn slechts theoretische
punten op een continuüm; ze komen in werkelijk-
heid haast niet voor. Oorlog kent vaak geen win-
naars, alleen verliezers. Anderzijds komen zelfs
in een oorlog vormen van samenwerking voor,
waar alle partijen baat bij hebben: het afzien van
bepaalde strijdmiddelen bij voorbeeld. Er zijn op
elkaar afgestemde vormen van gedrag waarbij
alle betrokkenen offers brengen (ten opzichte van
hun maximaal mogelijke uitkomst), en allen er
per saldo op vooruitgaan (ten opzichte van de uit-
komst van een voortdurend gevecht). Het bestaan
van een moraal stelt mensen in staat tot zulk ge-
drag, want een moraal bestaat grotendeels uit we-
derzijdse gedragsverwachtingen, en die maken
onderling afgestemd gedrag mogelijk. (Zonder
zulke verwachtingen zou ik niet weten of mijn
'offer' beantwoord wordt.) Zo'n moraal legt re-
stricties op aan het strijdvaardige handelen.
Zulke restricties worden vaak gehonoreerd,

maar ook vaak overtreden. Dat is het eigenlijke



morele kwaad: niet dat mensen elkaar schade be-
rokkenen, maar dat ze elkaars rechten schenden.
Maar ook dit is meer een gegeven dan een pro-
bleem. Immers, de moraal is geen uitdrukking van
een spontane harmonieuze wil, maar van een mo-
tief van de tweede orde dat erop gericht is de wer-
king van spontane motieven aan banden te leggen.
De notie van 'plicht' is daarom centraal in elke
moraal; ook de meeste deugden zijn disposities
omje plicht te doen. Er is dus, behalve van een in-
tersubjectieve competitie om schaarse goederen,
ook sprake van een intrasubjectieve competitie
tussen verlangens van de eerste orde en de wens
het goede te doen. Het is niet te verwachten dat de
wens het goede te doen het altijd zal winnen.
In deze beschrijving komt het kwade handelen

voort uit verlangens van de eerste orde, niet uit de
wens het kwade te doen. Het is interessant om die
beschrijving te vergelijken met die van Kant in
Die Religion innerhalb der Grenzen der blossen
Vernunft. Kants uitgangspunt is dat elk rationeel
wezen zich bewust is van de morele wet - dat is het
'Faktum der Vernunft' -en dat dit bewustzijn ook
een motiverende kracht heeft: er is een door de
rede gewekt gevoel, 'Achtung für das Gesetz'.
Hoe is het dan mogelijk dat mensen toch vaak hun
neigingen volgen, ook tegen de wet in? Kant
meent om dat te verklaren aan mensen behalve
neigingen en 'Achtung' nog een bijzonder verlan-
gen te moeten toeschrijven: een 'Hang' of 'pro-
pensio' om de neigingen te volgen, ook al is dat in
strijd met de wet. Henry Allison vertaalt dit als een
dispositie om 'moral holidays', morele snipper-
dagen te nemen. Dat mensen deze dispositie heb-
ben, iswat Kant 'das radikal Böse' noemt, waarbij
het woord radicaal niet opgevat moet worden als
'extreem', maar als 'in de wortel', dus: 'funda-
menteel', 'onherleidbaar', 'intrinsiek'. Mensen
hebben dus zowel 'Achtung für das Gesetz' als
een 'Hang zum Bösen', en hun vrijheid bestaat
daarin dat zij zowel het ene als het andere motief
doorslaggevend kunnen laten zijn.
Maar mijns inziens is het niet nodig zo'n bij-

zonder motief aan te nemen: als mensen 'neigin-
gen' hebben, is het verschijnsel van morele snip-
perdagen daarmee al voldoende verklaard. We
hoeven daarvoor geen bijzondere neiging de nei-
gingen te volgen te postuleren, die nog een eigen
motiverende kracht zou hebben. Kant erkent dat
eigenlijk zelf ook door te zeggen dat in wezens

die met neigingen zijn behept, de wet het karakter
heeft van een imperatief. Als ons handelen altijd
automatisch aan de wet voldeed, zou de wet dat
karakter niet hebben. Waar geen overtredingen
voorkomen, is geen gebod nodig.
Ik heb tot nu toe neutraal over 'verlangens' ge-

sproken, zonder het object daarvan nader in te
vullen. Het is feitelijk juist dat dit object voor een
groot deel het eigen goed van de handelende per-
soon is (egoïsme) of dat van met hem verbonden
anderen (zelfreferentieel altruïsme). Dat is overi-
gens niet noodzakelijk de reden waarom er spra-
ke is van inter- en intrasubjectief conflict. Ook de
aanhangers van verschillende bovenpersoonlijke
idealen kunnen reden hebben ruzie te maken, en
zelfs utilisten die een verschillende interpretatie
hebben van het algemeen belang dat zij allen
wensen te bevorderen. Maar als het menselijk
streven grotendeels egoïstisch is, kunnen we ons
onder condities van schaarste over conflicten ze-
ker niet verbazen.
Ook het egoïsme is een gegeven, en geen pro-

bleem. Ik zou me op de evolutietheorie kunnen
beroepen om dat aannemelijk te maken: het is
niet waarschijnlijk dat een wezen dat zich om het
eigen goed niet erg bekommert, zich optimale re-
produktiekansen zou scheppen. Maar er is nog
een fundamenteler argument dan dat: wat we het
'goed' van een strevend wezen noemen, kan niet
onafhankelijk van zijn streven vastgesteld wor-
den. Van een soort waarvan de leden zich om hun
eigen goed niet bekommeren, zou het moeilijk
zijn uit te maken wat hun goed eigenlijk is. Daar-
om kan een pure altruïst per definitie alleen maar
een uitzondering zijn: in een gemeenschap van
individuen die uitsluitend in elkaars welzijn
geïnteresseerd zijn, zou niemand meer weten
waaruit het welzijn van de ander bestaat. Je kunt
een pure altruïst alleen maar helpen bij het hel-
pen, maar dan moet er uiteindelijk iemand zijn
die gewoon geholpen wil worden.
De moraal van de plicht verhoudt zich tot het

egoïsme als tot alle andere verlangens van de eer-
ste orde: zij geeft daaraan een begrensde ruimte.
Egoïsme is niet zelf 'het kwaad'. Een moraal die
het als zodanig beschouwt, die puur altruïsme
vraagt, liefde voor allen tot het punt van zelfopof-
fering, kun je alleen maar met wantrouwen bekij-
ken: wie houdt hier wie voor de gek? (De moralist
zichzelf?)
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Tot dusver heb ik niets gevonden dat als een secu-
liere versie van het theodicee-probleem be-
schouwd zou kunnen worden. Bij nader toezien
bleek het thema van 'het kwaad' uiteen te vallen
in een aantal van elkaar onafhankelijke thema's.
Geen van die thema's confronteerde ons met iets
wat op het eerste gezicht onbegrijpelijk zou moe-
ten heten. Maar stel dat we kunnen wijzen op het
bestaan van zoiets als belangeloze kwaadwil-
lendheid: het kwade doen omdat het kwaad is,
niet omdat het bijdraagt tot de realisering van ei-
gen verlangens van de eerste orde. Dan zouden
we mogelijk iets hebben gevonden dat lijkt op het
theodicee-probleem.
Wat wil dat zeggen: het kwade doen omdat het

kwaad is? 'Kwaad' kan in dit verband opnieuw
als het morele of als het fysieke kwaad begrepen
worden. In het eerste geval is het uiteindelijke ob-
ject van mijn streven datgene te doen wat moreel
verboden is. Juist het feit dat de handeling verbo-
den is, maakt haar aantrekkelijk. Dat is heel goed
te begrijpen in het geval van een kind voor wie ge-
hoorzaamheid aan het morele verbod een onder-
werping is aan de wil van een ander. Het is in het
algemeen goed te begrijpen in al die gevallen
waarin 'de moraal' als heteronoom wordt erva-
ren, een knellend geheel van maatschappelijke
gedragsverwachtingen waarmee men zich niet
kan identificeren. Maar in die gevallen doet men
niet het kwade, maar slechts het 'kwade', dat
waarvan men weet dat het conventioneel als
kwaad wordt aangemerkt. De handeling heeft het
karakter van een protest of verzet tegen die con-
ventie. Zelfs als die oppositie niet gerechtvaar-
digd is, is zij niet onbegrijpelijk.
Wat ik dus als de pure kern van het probleem

van het kwaad overhoud, is het volgende: een ver-
langen dat gericht is op het lijden van een ander
als zodanig, dat wil zeggen: zonder dat daar enig
compenserend goed voor het zeif tegenover staat.
Waarom is dit 'op het eerste gezicht onbegrij-

pelijk'? Er is opnieuw een eenvoudig evolutie-
theoretisch argument: een dier dat energie be-
steedt aan de vernietiging van een ander dier zon-
der dat dit enig voordeel oplevert - het andere dier
is geen mogelijk voedsel en geen mogelijke con-
current - zet zichzelf op achterstand ten opzichte
van dieren die dit niet doen. Belangeloze kwaad-
willendheid is sociobiologisch gesproken een
minstens even merkwaardig verschijnsel als be-
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langeloos altruïsme.
Er is opnieuw een fundamenteler argument.

Zoals Kant scherp zag, moet de ethiek aannemen
dat het bewustzijn van onze plicht in staat is ons
te motiveren. Zoals Hume veel scherper zag, mo-
tiveert de plicht alleen als het goed van de ander
dat door de plicht beschermd wordt, ons aangaat.
Wanneer je inziet datje handelen voor een ander
lijden veroorzaakt en er is geen enkele andere
overweging relevant - ook niet het verlangen naar
wraak, of het verlangen je te onderscheiden als
moreel non-conformist-dan moetje geneigd zijn
dat handelen te laten. Als je dat niet bent, kan de
moraal geen vat op je krijgen.
Overigens is zelfs het inzicht van Kant al vol-

doende om het bestaan van belangeloze kwaad-
willendheid tot een probleem te maken. Wanneer
ons handelen de ander schaadt en er is geen enkele
compenserende overweging, dan wordt dit han-
delen door de morele wet verboden; dus als er-
kenning van de morele wet zelfs maar een mini-
maal motiverende werking heeft, dan zullen we
dit handelen nalaten. Kant sluit daarom ook in-
derdaad uit dat er zoiets als belangeloze kwaad-
willendheid (een 'duivelse wil') zou kunnen be-
staan. De meest radicale vorm van 'das radikal
Böse' is wat hij 'Bösartigkeit' noemt, het bewust
en systematisch uitzonderingen maken op de mo-
rele wet, maar altijd ten behoeve van de neigin-
gen. Het is daarom merkwaardig dat de conceptie
van 'das radikalBöse' in Kants tijd zoveel veront-
rusting en kritiek opriep, want werkelijk radicaal
is zij nauwelijks.

Bestaat er werkelijk zoiets als belangeloze
kwaadwillendheid? Onze ervaring lijkt het te be-
vestigen. Er is dus een seculier analogon van het
theodicee-probleem. Is er ook een seculiere op-
lossing van het probleem? Is datgene wat op het
eerste gezicht onbegrijpelijk lijkt, bij nader in-
zien toch te verklaren?
In de filosofie van de Markies de Sade, zoals

uiteengezet in ellenlange dialogen, is het mense-
lijk streven gericht op het verkrijgen van zoveel
mogelijk genot, en mensen doen alles wat daartoe
dient, ongeacht de gevolgen die dat handelen
heeft voor anderen. Het leed van de ander zou dan
niet als zodanig worden gewild, maar alleen (grif)
op de koop toe genomen. Intussen is het in zijn ge-
schreven fantasieën evident dat het genot wel de-



gelijk ontleend wordt aan de pijn en vernedering
van de ander. Maar is dat belangeloze kwaadwil-
lendheid? Het streven lijkt niet puur op de ander
gericht, maar op de relatie tussen het zelf en de an-
der: de waarneming van het lijden van de ander
bevestigt het zelf in het bewustzijn van eigen
macht en veiligheid.
Een analyse van Thomas Hobbes kan ons hier

helpen. Er is veel discussie over de vraag of Hob-
bes een aanhanger was van het hedonisme, of ten
minste van het egoïsme. In mijn interpretatie is
hij een egoïst, maar geen hedonist. De mens is
volgens hem een machine die geprogrammeerd is
om zichzelf zolang mogelijk in stand te houden.
De machine registreert welke bewegingen zijn
'vital motions' bevorderen en richt zich erop die
bewegingen te continueren. Het succes daarvan
wordt de mens zich bewust in de vorm van 'plea-
sure': dat is dus niet zelf het doel, maar alleen een
signaal dat het doel gerealiseerd wordt. Het goe-
de is altijd persoonsgebonden: goed-voor-X is
wat de vitale bewegingen van X bevordert. In dit
kader lijkt er geen ruimte te zijn voor belangeloze
kwaadwillendheid.
Om te kunnen overleven heeft een mens

'macht' nodig: al die middelen die nodig zijn om
zijn huidige en zijn (nu nog onbekende) toekom-
stige verlangens te kunnen vervullen. Macht is
schaars. Daaruit volgt dat echte macht niet abso-
luut, maar alleen vergelijkend kan worden vastge-
steld: je bent pas echt machtig als je sterker bent
dan je mogelijke concurrenten. Eer is een vorm
van macht: alsje concurrenten denken datje ster-
ker bent, zullen ze je niet aanvallen. Het is dus ra-
tioneel om te streven naar macht, naar meer macht
dan anderen en naar een reputatie van macht, en
voor dit alles zo nodig te vechten.
Maardan noteert Hobbes dat sommige mensen

op eer gericht of liever gefixeerd zijn, ver boven
de rationele maat. Zij zijn bereid de grootst mo-
gelijke risico' s te lopen, zelfs hun leven te offeren,
om een geringe smet op hun blazoen te wreken of
ongedaan te maken. In zo'n situatie blijkt de over-
levingsmachine dus niet goed te werken: dat wat
in een bepaalde context de vitale bewegingen
bevorderde, wordt nu nagestreefd, ook als het dat
niet meer doet. Er vindt dus, zou je in modernere
taal kunnen zeggen, een gebrekkige terugkoppe-
ling vanuit de ervaring plaats, waardoor een func-

tioneel programma dysfunctioneel wordt.
Dit alles kan ook in minder mechanistische ter-

men uitgedrukt worden. Bij de ontwikkeling van
hun persoonlijke identiteit is het voor mensen
van centraal belang dat ze het besef hebben dat ze
situaties die zich in hun wereld kunnen voordoen,
ook situaties van conflict, aankunnen. Het is voor
hen niet alleen van belang dat dat besef klopt,
maar ook dat ze het hebben. Wie geen zelfrespect
heeft, heeft het conflict bij voorbaat al verloren;
wie een onrealistische zelfinschatting heeft,
heeft tenminste nog een kans. Een realistische in-
schatting is echter bijzonder moeilijk: de erva-
ring laat slechts gebrekkige conclusies toe, en bo-
vendien is er een langdurig leerproces voor nodig
om die conclusies te kunnen trekken. Vandaar dat
de vorming van het zelfbeeld gedeeltelijk van de
ervaring is losgekoppeld.
Wat eruit ziet als pure kwaadwillendheid zou

dus een genieting van het zelf boven de rationele
maat kunnen zijn, de voeding van een fantasie
van superieure macht en onkwetsbaarheid. Die
fantasie bevestigt tot op zekere hoogte zichzelf,
en dat mechanisme werkt, ook als men, op enig
niveau van bewustzijn, begrijpt hoe het werkt.
Mensen kunnen het, bij voorbeeld in sadomaso-
chistische verbeeldingen en rituelen, daarom
zelfs bewust in werking stellen.

Een meer volledige beschouwing zou spreken
over de menselijke neiging de verantwoordelijk-
heid voor eigen daden afte schuiven op superieu-
ren, de neiging zwarte schapen en zondebokken
aan te wijzen, het liefst in kudden, de neiging de
menselijke kenmerken van slachtoffers te ont-
kennen. Telkens is er misschien een 'functionele'
verklaring te bedenken voor wat op het eerste ge-
zicht irrationeel gedrag lijkt, ook of juist voor een
wezen dat gericht is op het bevorderen van zijn
eigen belang in een situatie van schaarste. Is dit
type 'antropodicee' toereikend?
Een onbekende spant in de avond een dun touw

over een donker fietspad. Enkele uren later - de
dader is al naar huis - rijdt een middelbare scho-
lier daar tegenaan. Het touw verbrijzelt zijn strot-
tehoofd, hij zal nooit meer kunnen praten. De da-
der zal misschien nooit te weten komen wat hij
heeft aangericht. Waarom doet een mens zoiets?
Ik kan geen enkele verklaring bedenken.
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Techniekfilosofie *
Wim van Dooren

Techniekfilosofie als betrekkelijk nieuwe disci-
pline (te beginnen bij Kapp in 1877') binnen het
terrein van de filosofie is: reflectie in de ruimste
zin op het verschijnsel techniek. We zouden het
een vorm van toegepaste filosofie kunnen noe-
men, gericht op techniek. Het verdient dus aanbe-
veling om enigszins af te bakenen wat onder
'techniek' kan worden verstaan. Wat met zoveel
in de filosofie gehanteerde begrippen het geval is,
geldt ook voor dit begrip: het is zo vaak en zo ver-
schillend gebruikt dat een sluitende definitie on-
mogelijk is geworden. Een eerste afbakening ligt
hier overigens voor de hand: het gaat ons hier
voornamelijk om industriële techniek en om
techniek zoals die door ingenieurs kan worden
toegepast en niet zozeer om allerlei vaardigheden
zoals de techniek van schaatsenrijders of schil-
ders. 'Sport is an art' lees ik altijd als ik onderweg
ben naar Delft, laten we deze twee zaken nu maar
even buiten beschouwing laten. Rapp gebruikt
voor ons doel het woord 'Realtechnik', een
woord dat hij gebruikt met de bedoeling om daar-
mee bij voorbeeld techniek in jurisprudentie of
oorlogvoering uit te sluiten.2
Om de gedachten nader te bepalen ga ik nu

eerst te rade bij enkele filosofen die enig gezag
hebben verworven als techniekfilosofen en wel
Dessauer3, de overigens ook niet onbekende Ha-
bermas4, de op bejaarde leeftijd in Nederland be-
kend geworden Ellul5 en Friedrich Jünger, broer
van Ernst.6 Ik heb deze vier gekozen om hun zeer
uiteenlopende positiekeuzes, zodat het pro-
bleemgebied enigszins wordt gedekt. De geheel
eigen visie van Heidegger bewaar ik voor later.
Voor Dessauer is techniek 'een reëel zijn uit

ideeën, door finale vormgeving en bewerking uit
natuurlijke gegevens'. Ik accentueer dat het om
een doelgerichte omvorming van de realiteit
gaat. Op de borden bij bouwwerken kunnen we
tegenwoordig ook lezen dat daar iets wordt 'ge-
realiseerd'. Habermas definieerde techniek als
'het gerationaliseerd beschikken over geobjecti-
veerde processen'; hiermee zijn we nog in de
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buurt van Dessauer, ook al ligt het accent op 'be-
schikken' en lijkt de omschrijving nog neutraler.
In beide gevallen gaat het om een karakteristiek
van een bepaald soort menselijk handelen, waar-
naast ook ander handelen kan worden onder-
scheiden. Ellullet meer op het verschijnsel tech-
niek zelf zonder dit onmiddellijk aan menselijk
handelen te verbinden: voor hem is techniek 'be-
trokken op een geheel van levenloze of eventueel
levende wezens die worden georganiseerd om de
mens te vervangen in het uitvoeren van een ge-
heel van handelingen, door de mens bepaald'.
Hier komt de macht van de techniek als vervan-
gende organisatie aan bod. Jünger ten slotte gaat
nog verder in de opvatting van de techniek als een
zelfstandige macht: hoofdkenmerk is 'de zelf-
standige, zich gelijkvormig herhalende functie'.
Vervolgens zal ik me niet aan de gewoonte

kunnen onttrekken die bij filosofische begripsbe-
paling steeds aanwezig blijft: de terugkeer naar
de Grieken. We kunnen van hen leren dat er on-
derscheid bestaat tussen enerzijds technè en an-
derzijds praxis. In de erop volgende begripsge-
schiedenis blijkt dat handelen het meest algeme-
ne begrip is, waarvan arbeid een onderdeel vormt
en daarvan is dan weer techniek een nadere inper-
king. Techniek is die vorm van arbeid, waarbij
werktuigen of instrumenten worden gebruikt.
De passages bij Hegel zijn ook zeer instructief

waar hij de relatie van heer, knecht en werktuig
bespreekt (in zijn Fenomenologie). Het werktuig
als midden tussen de arbeider en zijn te bewerken
materiaal wordt zelfstandig en gaat het arbeids-
proces beheersen. Zo wordt het handelen in de zin
van arbeid of techniek onvrij en stelt het zich bui-
ten de eigenlijke context van handelen.
Handelen als zodanig is immers vrij in het al of

niet gehoorzamen aan normen. Indien arbeid en
techniek als zelfstandige activiteiten en op zich-
zelf beschouwd worden, vallen ze niet meer on-
der normen van handelen en zo heeft de geschie-
denis zich helaas ook voltrokken. Zelfs bij Aris-
toteles worden al praktische en technische activi-



teit van elkaar onderscheiden (naast de theoreti-
sche). Niettemin is ook bij deze filosoof de sa-
menhang tussen de drie gebieden groot en is er
ook bij hem alle reden om het technische en het
praktische beide een 'handelen' te noemen.

Ik zal even de techniekdefÏnities als zodanig
terzijde laten en eerst de aandacht bepalen bij de
reflectie op het verschijnsel techniek. Een tradi-
tionele opvatting van techniek is dat deze in staat
is of moet zijn tot beheersing van de natuur door
de cultuur. Zo langzamerhand krijgen we de in-
druk dat die beheersing zo goed is gelukt, dat de
natuur niet meer bestaat. Het is de dialectiek van
de homo faber, dat hij als natuurwezen zichzelf
onmogelijk heeft gemaakt. In de techniekfiloso-
fie is dit proces al snel onderkend. Het is daarom
misschien niet eens zo opvallend hoezeer in de
korte tijd dat techniekfilosofie bestaat, er een gro-
te verschuiving heeft plaatsgevonden van een op-
timistische naar een pessimistische visie; utopi-
sche idealen hebben plaatsgemaakt voor wanho-
pige toekomstvisioenen. Vooruitgangsgeloof
lijkt via dialectische scepsis tot ondergangsver-
wachting te leiden. Eerst bejubelde men de voor-
uitgang, vervolgens zag men in dat de vooruit-
gang er veel groter uit ziet dan hij werkelijk is
(het Nestroy-citaat bij Wittgenstein7), ten slotte
werd de waarde van vooruitgang als zodanig in
twijfel getrokken. Zoals Bloch8 liet zien, moet
het begrip vooruitgang zelf gedifferentieerd wor-
den. En in de woorden van Musil: 'Man hat
Wirklichkeit gewonnen und Traum verloren'.9
Vooruitgang op een bepaald punt impliceert al-
tijd tegelijk achteruitgang op een ander punt; een
mooi voorbeeld is te vinden in de ontwikkeling
van muziekinstrumenten. 10

Enkele typerende uitspraken kunnen hier nog
worden aangehaald om de gesignaleerde ontwik-
keling van positief naar negatief te illustreren.
Kapp dacht in 1877 aan een 'Selbsterlösung der
Menschheit' door techniek; Lenin meende het
communisme te realiseren door een combinatie
van Sovjetmacht en elektrificering van het hele
land en Bellamy zag het gouden jaar 2000 door de
industrie gerealiseerd. Nog Rapp meent dat wij
hebben geleerd om de natuur als beheersbare ma-
terie te beschouwen." Hij spreekt ook vol waar-
dering over 'het in dienst nemen van de materiële
wereld' .12 Nog mooier klinkt de uitdrukking van
Van Melsen: 'humanisering van de natuur' .'3

In de jaren zestig zag men misschien de bui al
hangen, maar niettemin ontwierp men vrolijk
toekomstscenario's en bedreef men futurologie.
De Nederlandse 'werkgroep 2000' liep voorop in
het optimisme, maar werd steeds kritischer en
verdween uiteindelijk. De 'club van Rome' zette
de mensen in 1972 op een ander spoor.

Een belangrijk moment in de verandering van
houding werd gevormd door het inzicht dat de
moderne techniek niet zonder meer een voortzet-
ting betekent van vroegere technieken; er is geen
sprake van een geleidelijke overgang van telraam
naar computer, van kruidenthee naar harttrans-
plantatie of van geweerkogel naar atoombom.
Dialectisch gesproken: een kwantitatieve toe- of
afname bewerkt een kwalitatieve sprong. Ook
lijkt het erop dat de formeel-technische vooruit-
gang de reële inhoud verdringt: we kunnen bij
voorbeeld wel steeds sneller communiceren
maar weten niet wat te zeggen. Hardware en soft-
ware houden geen gelijke tred in hun ontwikke-
ling. Techniek als middel blijkt zozeer overheer-
send te zijn geworden dat het doel verdwenen is:
de heer der wereld wordt slaaf van de machine,
schreef Spengler al in 1931.14

Zo leek er maar één remedie te zijn: de dolge-
draaide techniek weer terugschroeven en streven
naar een andersoortige techniek die anders dan de
bestaande niet verweven zou zijn in het militair-
industrieel complex; Marcuse werd de voorvech-
ter van een 'witte techniek' en daarmee van een
andere vorm en betekenis van wetenschap. Ook
in Delft ging men, zij het mondjesmaat, 'aange-
paste technologie' bedrijven. Het was te mooi om
waar te zijn. De voortgang der gebruikelijke tech-
niek was niet te stuiten en andere vormen bleken
niet levensvatbaar of liever gezegd: niet haal-
baar.

Ten slotte bleef alleen nog over de stem van
onheilsprofeten in afschrikwekkende analyses en
in zwarte utopieën en een defaitisme van iemand
als Ellul. We kunnen ook denken aan het verhaal
van Wells (The Time Machine) waarin als resul-
taat van de ontwikkeling een slechter mensen-
soort ontstaan is.

Met de technologie wordt door de pessimisten
ook de rationaliteit als daarvoor typerend instru-
ment aangevallen of zeIfs afgewezen. We kennen
de postmodernistische rationaliteitsdiscussie,
waarop ik hier niet verder zal ingaan. Wel kom ik
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zo in de buurt van mijn eerste thema: wetenschap
en technologie.

Na deze inleiding wil ik vier grote onderdelen
van techniekfilosofie aanduiden en er telkens een
stelling aan verbinden. Het betreft een weten-
schapstheoretisch, een politiek-maatschappelijk,
een ethisch en een kosmisch-metafysisch aspect.

1 De relatie van techniek of technologie met
wetenschap is het eerste grote probleem dat ik nu
wil aansnijden. Traditioneel gezien was er een
groot onderscheid tussen zuivere wetenschap en
de toepassing daarvan, dus ook tussen weten-
schap en techniek. Parallel hieraan was het on-
derscheid tussen universiteiten enerzijds en be-
roepsscholen zoals technische hogescholen, con-
servatoria, diergeneeskundige en tandheelkundi-
ge opleidingen anderzijds. Het leek allemaal heel
duidelijk: een technicus was geen wetenschap-
per. Simpel gezegd: de wetenschapper onder-
zoekt hoe alles in elkaar zit en de technicus doet
daar iets mee. De musicoloog bestudeert muziek
en de musicus maakt muziek. De fictie van deze
tweedeling werd nog in stand gehouden doordat
de typische beroepsopleiding tot bij voorbeeld
arts, leraar of dominee buiten het officiële univer-
sitaire program gehouden werd. Dit alles is voor-
goed voorbij zoals u weet. De hogescholen zijn
universiteiten geworden en nagenoeg alle oplei-
dingen zijn in de universitaire studie geïnte-
greerd. Het is nog net niet zover dat we ook al een
detectivica, een wetenschappelijke discipline
van het detective-wezen hebben, zoals Musil zijn
detective Stader laat nastreven met diens bureau
Newton, Stader en co.15, maar ver zijn we er niet
vanaf. De universiteit leidt tot de meest onwaar-
schijnlijke beroepen op; ik laat de voorbeelden
graag aan uw fantasie over.

In de begripsaanduiding is ook iets veranderd:
techniek heet doorgaans technologie en sugge-
reert daarmee een echte wetenschap te zijn en zo
is het ook. Het is niet alleen een binnendringen
van de kant van de techniek, evengoed geldt om-
gekeerd dat de wetenschap allerlei trekken ver-
toont, die vroeger aan techniek werden toege-
schreven.

Er is een familiegelijkenis tussen de verschil-
lende vormen of takken van wetenschap, de tech-
niek inbegrepen. Als wetenschap 'gesystemati-
seerde kennis van een bepaald werkelijkheidsge-
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bied' is, dan is duidelijk geworden dat deze ken-
nis vaak niet zonder handelen en ingrijpen kan
worden verkregen en als techniek een bepaalde
vorm van handelen is volgens een van de eerder
geciteerde definities, dan gaat deze gepaard met
kennisverwerving. Zimmerli verzet zich tegen de
traditionele opvatting van techniek als toegepas-
te natuurwetenschap en stelt mijns inziens geheel
terecht dat de natuur (whatever it may be) slechts
via de techniek kan worden gekend.16 Als boven-
dien wetenschappen in een aantal gevallen ge-
richt zijn op vinden, beheersen, ontwerpen en
voorspellen, dan hebben zij daarmee de grens
met technologie geheel overschreden. Heuristiek
en ontwerpmethodologie zijn onderdelen van het
wetenschappelijk bedrijf geworden. Het is bo-
vendien duidelijk geworden dat ook het als zeer
zuiver beschouwd wetenschappelijk onderzoek
in veel gevallen, bewust of onbewust, gebaseerd
is op allerlei maatschappelijk belang. Mogelijke
en gewenste toepassingen zijn niet los te zien van
het onderzoek zelf, maar er onlosmakelijk mee
verbonden. In Delft hadden al tientallen jaren ge-
leden bijna alle leerstoelen in de wiskunde de be-
naming: 'de zuivere en toegepaste wiskunde'.
Door de geheel vervaagde grenzen tussen weten-
schap en toepassing zien nu veel bedrijven hun
kans schoon om via door hen gesponsorde leer-
stoelen het wetenschappelijk onderzoek in han-
den te krijgen. Zo dreigt de zogenaamde zuivere
wetenschap geheel verloren te gaan ten koste van
het voor bedrijven dienstbaar onderzoek. Het
lijkt wel alsof het oude ideaal van de waardevrije
wetenschap weer nieuw leven moet worden inge-
blazen. Mijn stelling is derhalve dat er geen prin-
cipieel noch praktisch onderscheid is te maken
tussen techniek en wetenschap.

11 De politiek-maatschappelijke kant van de
wetenschappelijke of verwetenschappelijkte
techniek is sterk naar voren gekomen in de tech-
nocratiediscussie. Ook hier is een optimistisch
begin dat via een kritische discussie uitloopt op
een roemloos einde. Het uitgangspunt van de ont-
wikkeling werd gevormd door de op het eerste
gezicht niet onplausibele en zelfs kritisch bedoel-
de stelling, dat de macht in de maatschappij be-
hoort te worden uitgeoefend door deskundigen,
door degenen die er verstand van hebben. De vol-
gende stap is dan de invulling van het begrip 'des-



kundig'. Al volgens Saint-Simon aan het begin
van de 19de eeuw zijn de deskundigen in de in-
dustriële staat de industriëlen en de technici res-
pectievelijk de ingenieurs. Dit ideaal van 'alle
macht aan de ingenieurs' bleef nog even liggen
totdat het weer werd opgevat in de jaren dertig in
de Verenigde Staten onder de vlag van 'techno-
cratie'. Howard Scott publiceerde in 1932 zijn
tijdschrift The Technocrat en richtte in het vol-
gende jaar Technocracy Inc. op met het doel de
staat zo te reorganiseren, dat de ingenieurs daar-
over de hoogste zeggenschap hebben. De werke-
lijke problemen in onze maatschappij zijn naar
zijn idee niet politiek, maar sociaal-technisch en
moeten dus ook technisch worden opgelost. De-
mocratische besluitvorming belemmert de goede
oplossingen omdat zelfs informatie door deskun-
digen de meerderheid nog niet tot deskundigen
maakt. Schelsky kon later (in 1961) in zijn opvat-
ting van de 'technische staat' ook nog bijna on-
schuldig-naïef stellen dat deze technocratie aan
de democratie haar substantie onttrekt, zonder
antidemocratisch te zijn. I? Ook al is Schelsky la-
ter meer sceptisch geworden ten aanzien van deze
technische staat, hij meende nog steeds dat er
voor elk probleem één goede oplossing is, en die
is zijns inziens niet door meerderheid van stem-
men of iets dergelijks te verkrijgen.

Nog later was het Luhmann, die in zijn sys-
teemtheorie democratische besluitvorming al-
leen maar als storend kon ervaren. 18 De nieuwe
studierichting van 'technische bestuurskunde'
(in de nauwe omarming van de Rand Corpora-
tion) is de meest recente loot aan de stam van de
technocratie. Het succes hiervan is een aanwij-
zing te meer dat het technocratisch (no-nonsense)
model inmiddels allang in onze zogeheten demo-
cratieën is verwerkelijkt.

Daarom is er nujuist verzet tegen gerezen: niet
tegen een utopisch klinkend ideaal van 'de ware'
technocratie, maar tegen de werkelijke praktijk
ervan. Het werd te gek: het is maar één letter ver-
schil, 'technocracy' met 'c' wordt 'technocrazy'
met 'z'. Roszak heeft de aanval ingezet tegen, zo-
als hij formuleerde, 'de sociale vorm waarin een
industriële maatschappij de top bereikt van zijn
geïntegreerde organisatie'. Ook hier is een inte-
ressante parallel met de houding tegenover tech-
niek in het algemeen: er worden pogingen onder-
nomen tot alternatieven en uiteindelijk blijven de

sceptici en defaitisten over.
Van anarchistische kant is al sinds heel lang,

sinds Bakoenin en Kropotkin, een ander model
van de maatschappij voorgesteld en een enkele
maal in praktijk gebracht. Hier is het uitgangs-
punt niet de zeggenschap van de deskundigen,
maar de zeggenschap van alle betrokkenen; Bal-
delli heeft trouwens eens de interessante stelling
geponeerd dat uitsluitend de betrokkenen des-
kundig zijn.19 Echte betrokkenheid en zeggen-
schap zijn slechts mogelijk in een model van
kleinschaligheid. Zo is het ook soms door indus-
triëlen zelf gezien, zoals in de boektitel van
Schuhmacher die als leuze is gaan fungeren: 'hou
het klein' ofwel 'small is beautiful' .20 Bakoenin
heeft in een van zijn boeken een gloedvol betoog
gehouden voor de ondergeschiktheid van weten-
schap en technologie aan het leven. Hij preekte
'de opstand van het leven tegen de wetenschap of
liever tegen de regering van de wetenschap. Niet
om de wetenschap te vernietigen - dat zou een
misdaad tegen de mensheid zijn - maar om haar
op haar plaats terug te zetten, zodat zij daar nooit
meer vandaan komt.' 21 De wetenschap heeft naar
zijn opvatting meegewerkt aan het wettigen en
rationaliseren van het onrechtvaardige en absur-
de. Dit kon zij doen doordat zij door een bevoor-
recht corps wordt vertegenwoordigd en doordat
zij zichzelf als doel van alle menselijke ontwik-
keling heeft gesteld. De uitweg uit deze impasse
zal dan komen wanneer de wetenschap inziet,
'dat zij slechts een noodzakelijk middel is ter be-
reiking van een veel verhevener doel: de volledi-
ge humanisering van de werkelijke situatie van
alle reële individuen.' Dit kan alleen bereikt wor-
den door een openheid en een doel bewustheid
van de wetenschap en in een maatschappij die
volgens de beginselen van vrijheid en gelijkheid
is georganiseerd.

Kropotkin heeft in zijn boek over Fields, Fac-
tories and Workshops22 het principiële pleidooi
gevoerd voor de federatieve kleinschaligheid op
elk arbeidsterrein; het boek uit 1900 is kennelijk
nog zo actueel in zijn voorstellen en zo weinig
opgemerkt, dat de uitgever bij de herdruk in de ja-
ren zeventig de titel wijzigde in Fields. Factories
and Workshops tomorrow. Het nieuwste voorstel
in deze zelfde richting, en ook meer dan dat, want
al in klein verband gerealiseerd, is het onlangs in
een dissertatie verdedigde sociocratiemodel, op-
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gezet door Endenburg. 'Sociokratie' wordt in het
'manifest' van 1984 gedefinieerd als 'een wijze
van organiseren van de besluitvorming die ge-
lijkwaardigheid van eenieder bij het nemen van
beslissingen waarborgt.' 23In de praktijk hanteert
men het consentbeginsel, dat wil zeggen, dat be-
sluiten alleen kunnen worden genomen indien
geen van de betrokkenen er bezwaar tegen maakt.
Dit kan uiteraard alleen in kleine kring, dus er
wordt verder gedacht voor grotere verbanden aan
een federatie ('koppeling') van deze kringen.

Zo zijn we met de kleinschaligheid in de sfeer
van het alledaagse gekomen en is het tijd om ons
af te vragen hoezeer de grote techniek op dit da-
gelijks leven inwerkt: hoezeer is het erdoor ver-
beterd of verslechterd? Wat zijn de implicaties
van de 'technisierte Welt'?24 Ik wil twee auteurs
aanhalen, die zich hiermee indringend hebben
beziggehouden: Lefebvre en Jünger.

De ontwikkeling van de moderne techniek
heeft de huidige leefwereld, in individueel en in
sociaal opzicht, principieel veranderd. De tech-
niek is dominant geworden in de vormgeving van
het alledaagse; kenmerkend is het stadsleven.
Met Jünger wil ik vaststellen dat in tegenstelling
tot wat vanzelfsprekend lijkt, de mens door de
ontwikkeling van de techniek armer, onvrijer,
onzekerder, onkritischer en doellozer is gewor-
den; meer arbeid heeft en minder vrije tijd. Ar-
mer: want wat is eigenlijk 'rijk'? Er zijn in de we-
reld inderdaad enkele gebieden waar men van
rijkdom kan spreken, maar dan is die rijkdom het
gevolg van een uitbuitingssituatie. 'Rijk' zou
moeten zijn 'vrij', behoefteloos, eventueel zelfs
bezitloos. In onze situatie betekent het zoge-
naamd rijk zijn: afhankelijk zijn en aangewezen
zijn op bescherming. Het gaat ook gepaard met
een verlies aan zekerheid en angst voor criminali-
teit etc. Hoe meer er beschermd moet worden, des
te meer loopt er blijkbaar gevaar; dit geldt niet al-
leen op het individuele vlak, maar ook in groter
maatschappelijk opzicht; de 'rijkdom' aan na-
tuurgebieden moet worden beschermd, een teken
dat we er niet rijk meer aan zijn. Meer arbeid: al
lijkt gemechaniseerde arbeid de arbeid te vermin-
deren, er wordt dan vergeten dat er al veel meer
handarbeid tevoren in is verdisconteerd (derde-
wereldwerk); als arbeid wordt gerationaliseerd is
dit een gevolg van gebrek. De machine neemt
meer dan zij geeft. Minder vrije tijd: de mens
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heeft immers juist geen tijd, wordt door industrie,
amusements- en vrijetijdsindustrie geheel opge-
slokt. Onvrijer: hoe meer men zich organiseert,
des te meer is men afhankelijk van die organisa-
tie. Doellozer: technische apparaten, zoals de
auto, lijken doelmatig, maar zijn dit slechts in-
tern; er wordt niet gevraagd naar het externe doel.
Weegt men af bij een eventuele externe doelstel-
ling hoeveel roofbouw, industrialisering, vervui-
ling etcetera er al in is geïmpliceerd?

Na deze waslijst van Jünger een korte verwij-
zing naar Lefebvre.25 Hij heeft de nadruk gelegd
op 'la vie quotidienne' en het grote verschil aan-
getoond tussen het leven in het traditionele dorp
en in de moderne stad. Stad, dorp, straat en het al-
ledaagse gaan verloren door het verkeer. De
straat was vrijheid en wanorde en is door de mo-
derne verkeersregelingen tot de orde geroepen en
daarmee van zijn karakter beroofd. 'Laat toch vrij
die straat' was een protestlied, op muziek gezet
door Louis Andriessen en op straat gezongen.

Voor Lefebvre is een van de voornaamste ken-
merken van de moderne tijd het verdwijnen van
de stad als levensvorm, dat wil zeggen van de tra-
ditionele stad als historisch en organisch ge-
groeid leefmilieu. Dit soort stad bestaat nauwe-
lijks meer in onze huidige Europese cultuur, want
àf de bestaande steden zijn buiten zichzelf uitge-
dijd tot enorme proporties àf er zijn nieuwe ste-
den gebouwd die de historische samenhang ge-
heel missen. Karakteristiek is nog steeds voor de
nieuwe woongebieden het uiteenvallen van de af-
zonderlijke levensterreinen, volgens oud recept
van het Congrès International de l' Architecture
Moderne: werken, wonen, recreatie en verbin-
dend verkeer. Brainparks en industriegebieden
worden nog steeds gerealiseerd. Wonen is een
apart onderdeel in 'machines à habiter' en niet
geïntegreerd.

Tegen dit alles is de moderne stadsvernieu-
wing of zelfs sociale vernieuwing niet opgewas-
sen; ook het Rotterdamse 'opzoomeren ' niet. Op
een vergelijkbare manier heeft ook Sennett in
zijn The Uses of Disorder26 dit thema aan de orde
gesteld. Hoe meer men het leven en wonen gaat
plannen, hoe minder er werkelijk geleefd kan
worden. Sennett laat zien hoe zelfs de jungle van
de grote stad een grote menselijke waarde heeft,
die vernietigd wordt door planning en renovatie.
De onderlinge netwerken, die historisch zijn ge-



groeid, worden door de technische vernieuwin-
gen tenietgedaan. Men kan immers geen traditio-
nele levensgemeenschap nu oprichten.
Werkelijk wonen leert men door ervaring en

niet door ingrepen van buitenaf of van hoger-
hand. Voor het eerst wil ik nu toch maar Heideg-
ger citeren: 'wonen is de manier waarop de ster-
felijken op aarde zijn. '27 Ze wonen voorzover ze
redden, dat wil zeggen: iets vrijlaten.
Hoe verstedelijkt wij leven is fraai weergege-

ven in de bekende dichtregels van Bloem:

En dan: wat is natuur nog in dit land?
Een stukje bos ter grootte van een krant,
Een heuvel met wat villaatjes ertegen.

Overigens zijn velen er nog tevreden mee, want:

Alles is veel voor wie niet veel verwacht.

Mijn stelling is dat het enig leefbaar alternatief
voor de bestaande maatschappelijke orde is een
verzameling van kleinschalige leefgemeen-
schappen die federatief met elkaar verbonden
worden.

III Mijn derde thema is: ethiek en techniek.
Over dit onderwerp is in Delft (12 januari 1993)
een symposium georganiseerd: interessant is te
constateren welke mening men daar had over het
soort ethische vragen dat naar voren komt bij
technisch onderzoek. Men ging er uit van een ca-
sus: het niet doorgaan van het inrichten van een
vuilverbrandingsinstallatie bij Ypenburg. Een
belangrijke oorzaak van deze technische misluk-
king bleek te liggen in de slechte public relations
van de betrokken ingenieurs. Daarom zou het van
belang zijn toekomstige ingenieurs ethisch te
scholen, dat wil zeggen ze te leren tactvol te kun-
nen omgaan met alle eventuele belanghebbenden
om het technisch project te kunnen voltooien.
Bovendien concentreert het ethische probleem
zich verder op behoud van het milieu en de daar-
bij horende kwestie van afwegen van doel en
middelen.
Zo komen we als vanzelf op het terrein van TA,

technological assessment ofwel technologisch
aspectenonderzoek. Ook hier staat het milieu
voorop met daaraan gekoppeld eisen van duur-
zaamheid en afbreekbaarheid. Filosofisch-ethi-
sche reflectie is broodnodig op betekenis en

waarde van duurzaamheid en vooral van milieu;
is het uiteindelijk niet alles toch weer menselijk
belang en zeer antropocentrisch gericht? Ook bij
het afwegen van risico's is de ethische compo-
nent onmisbaar.
Ik kan niet alle terreinen verder zelfs maar aan-

duiden waar binnen de technologische mogelijk-
heden de noodzaak bestaat van diepgaande ethi-
sche reflectie; een voorbeeld nog uit de computer-
ethiek. Is het gewenst om gegevens te koppelen;
is het immoreel bestanden te kraken; moeten we
streven naar behoud van privacy? Schirmacher
heeft van dit privacy-probleem een interessante
analyse gegeven.28 De hamvraag is dan niet: hoe
passen we onze traditionele moraal toe op de
nieuwe vindingen, maar: hoe bepalen nieuwe
vindingen een verandering van moraal? Privacy
is een 'waarde' die is ontstaan door de moderne
techniekontwikkeling en nu erdoor wordt be-
dreigd. De fout ligt niet in de mogelijkheden van
de computer maar in het eventuele misbruik dat
een regering ervan maakt. Ook zonder computer
zijn regeringen gevaarlijk. Schirmacher heeft
geen angst: 'My real being is not the data
registered in a computer file.'
We moeten ons ervoor hoeden te denken dat

ethici de morele recepten hebben en ons de nor-
men en waarden kunnen voorschrijven. We moe-
ten oog hebben voor het verschil tussen ethiek en
moraal: men kan morele oplossingen en stand-
punten hebben, maar de ethiek is de reflectie op
de morele problematiek zonder dat daaruit recht-
streeks standpunten, normen en waarden voort-
komen. De ethicus is dus niet een deskundige op
moreel gebied. Ook is het zeer de vraag of en zo
ja hoeveel gelijkblijvende waarden er wel zijn;
waarden komen op en gaan onder samen met de
technische ontwikkelingen.
Het grote gevaar bij alle casuïstiek, zoals het

Ypenburg-voorbeeld van zoëven, maar ook bij
een discipline als bedrijfsethiek, waarover bin-
nenkort weer een boek gaat verschijnen met aller-
lei uitgewerkte detailvoorbeelden, ligt daarin dat
het om partiële oplossingen gaat; grotere verban-
den en zingevingen blijven buiten het gezichts-
veld en ook het werkelijke kernbegrip komt niet
aan bod. Dit kernbegrip is: verantwoordelijkheid.
Het is goed voor de relativering van voor ons zo
vanzelfsprekende waarden te constateren dat het
begrip verantwoordelijkheid, '.~sponsabilité e.d.
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pas sinds de 18de eeuw bestaat! Nu is het zo inge-
burgerd dat we ook weer totaal verschillende be-
tekenissen ervan moeten onderscheiden. Ik noem
er drie:

De eerste is oorzaak/schuld; diegene is verant-
woordelijk die het kon en het deed; hij was niet
gedwongen en wist wat hij deed (Aristoteles); hij
had anders kunnen kiezen. Ook voor het nalaten
geldt een analoge verantwoordelijkheid. 'Aan-
sprakelijk' en 'toerekeningsvatbaar' zijn welis-
waar verwante begrippen maar hebben een speci-
fieke context. Een belangrijke praktische vraag
waarvan ik nog een voorbeeld zal geven is: is er
groepsverantwoordelijkheid in verband met de
schuldvraag, en is deze verantwoordelijkheid als
het ware hoofdelijk om te slaan?
De tweede betekenis is zorglbeheer voor toe-

komstige handelingen: bij voorbeeld verant-
woordelijkheid voor de toekomst van je kinde-
ren. Dit geldt zowel algemeen als in het beroep,
en hier met name dus het ingenieursberoep. Nog-
maals is de grote vraag telkens: wie? Er zijn
steeds meer gedragscodes en beloftes opgesteld.
Als voorbeeld neem ik een van de eerste: de Kar-
mel-declaration (\974). Daarin wordt ondermeer
gesteld dat de techniek verbetering bood, maar nu
een bedreiging kan vormen; verantwoordelijk-
heid betreft àlle mensen; geen aspect van de tech-
niek is moreel-neutraal; de mensen zijn verant-
woordelijk; nodig is de technische problemen de
baas te worden; er zijn bewaker-disciplines nodig
(TA) om nieuwe technieken te kunnen beheersen.
De American Association of Engineering So-

cieties nam in 1984 richtlijnen voor het inge-
nieursberoep aan; daarin wordt van ingenieurs
onder andere geëist dat ze met de gevolgen van
hun werk rekening houden. Merkwaardig is, dat
ook van ingenieurs wordt geëist dat ze in hun be-
roep niet discrimineren. Als ingenieurs kwalijke
gevolgen vermoeden, hebben ze informatieplicht
tegenover hun werkgever en hun klanten en even-
tueel ook in de openbaarheid. Dit laatste punt is
uiterst belangrijk, omdat in 1932 ingenieurs wer-
den geroyeerd omdat ze onregelmatigheden bij
de bouw van een dam hadden openbaar gemaakt.
Om het gecompliceerde beeld van het toereke-

nen van verantwoordelijkheid te illustreren, wil
ik het schrijnende geval van de Pinto-auto aanha-
len: het betreft hier een Amerikaanse kleine auto,
tot 1977 geproduceerd in 20 miljoen exemplaren
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met onbeveiligde benzinetank achterin: 9000 do-
den in vier jaar. Men had gerekend op 180 doden
per jaar, wat goedkoper was dan de tankbeveili-
ging (\1 dollar). De concernchef zei: 'safety
doesn't sell'. Wie is verantwoordelijk? De inge-
nieurs die de auto ontwierpen? De directie? De
arbeiders in de fabriek? Wie had wanneer moeten
informeren of ingrijpen?
Betrouwbaarheid is de derde betekenis, die

geen verdere uitleg nodig heeft.
Er is sprake van een nieuwe situatie: Jonas

spreekt over een nieuwe verantwoordelijkheid
door de veranderde technieksituatie.29 Hij noemt
vijf aspecten:
I. we kunnen niet meer zonder meer het goede
nastreven (als dat vroeger al kon ...);
2. de toepassingen zijn dwangmatig geworden,
zodat we niet meer kunnen ingrijpen. Het gaat er
vooral om dat we nooit meer alle gevolgen kun-
nen overzien;
3. veel technische problemen betreffen de gehele
wereld en de toekomst met alle daar plaatsvin-
dende gevolgen;
4. de reikwijdte is vaak nog groter; zelfs niet meer
alleen de gehele mensheid;
5. zo is de zin van het bestaan van de mensheid op
het spel gezet.
Daarom formuleert hij een nieuwe categorische
imperatiero: handel zo, dat de mensheid niet in
gevaar komt. Helaas volgt tegelijk uit de analyse
van Jonas dat alles zo weinig is te overzien, dat al-
leen daarom al deze imperatief niet werkt.
Mijn stelling op het terrein van de ethiek van

de techniek is dat in de eerste plaats een zuiver
verantwoordelijkheidsbesef is vereist zonder dat
men zich in details en casussen verliest.

IV Het kosmisch perspectief wordt steeds dui-
delijker uit alle vorige thema's: het principieel
nieuwe wordt gevormd door de omvang en de
draagwijdte van de moderne techniek, zoals deze
nooit zijn geweest; de gehele kosmos is erin be-
trokken; daarom is de techniek nu een kosmisch
en niet meer een puur-menselijk verschijnsel.
Daarom wil ik terugkomen op de eerdere defini-
ties die de techniek uitsluitend of voornamelijk
als een vorm van menselijke arbeid en dus men-
selijk handelen hebben beschouwd en deze als ir-
relevant voor de huidige situatie beschouwen.
Daarmee kom ik dan eindelijk toe aan de visie



van Heidegger en de uitwerking ervan bij Schir-
macher.31 Leidraad is daarbij de bezinning op de
plaats van de mens in de kosmos.

Heideggers stelling is dat de techniek een Er-
eignis is, dat wil zeggen een kosmisch gebeuren
en niet een aspect van menselijk handelen respec-
tievelijk menselijke arbeid. Hiermee wordt de
vraag naar de verantwoordelijkheid van de mens
heel anders gesteld dan tot nu toe. Er is ook geen
plaats voor pessimisme of optimisme, niet voor
aanval op de techniek of voor een verdediging er-
van. De techniek is er gewoon. Techniek is niet
een menselijk instrument, de mens stelt zichzelf
te centraal als hij meent dat hij de techniek be-
heerst of beheersen moet. De mens maakt deel uit
van een 'Ge-steil' en kan daarin een rol spelen,
maar niet de doorslaggevende; techniek is een
ont-bergingsproces van het Zijn. Techniek is niet
puur mensenwerk maar een constellatie die mede
door de mens is veroorzaakt.

Hier ligt dan ook het principiële al eerder ge-
noemde verschil tussen de traditionele techniek,
tot aan de 20ste eeuw, en de huidige techniek. Het
was 'Be-stellen', nu is het 'Her-stellen'; 'Das
Wasserkraftwerk ist nicht in den Rheinstrom ge-
baut wie die alte Holzbrücke, die seit Jahrhunder-
ten Ufer mit Ufer verbindet. Vielmehr ist der
Strom in das Kraftwerk verbaut. '32 Dit is door
mensen gedaan, maar heeft niettemin proporties
die boven het menselijke uitgaan. Fouten zijn
misschien te vermijden, maar niet door de fouten
maar door de successen van de techniek gaat de
mensheid te gronde met de door de mens gemaak-
te en gebruikte natuur. De natuur blijft.

Mijn slotstelling is dat de enig mogelijke hou-
ding tegenover de problematiek van de moderne
technische wereld is die van 'Gelassenheit' , zoals
door Heidegger en Schirmacher is uitgewerkt.
Omdat de techniek onstuitbaar is, is een verzet er-
tegen zinloos en kan dit alleen hoogstens vertra-
gend werken. Noch onderlinge afspraken noch
opgelegde verboden kunnen het technisch onder-
zoek tegenhouden. Een gevolg hiervan zou kun-
nen zijn dat we ons geheel proberen terug te trek-
ken, maar ook die mogelijkheid is ons niet gege-
ven: er is geen plek op aarde om te ontkomen. Ge-
lassenheit blijft over: niet fatalistisch met de han-
den in de schoot, maar ook geen ijzer met handen
breken; werken waar mogelijk en proberen de sig-
nalen te verstaan. In een discussie onlangs werd de

positie van Gorbatsjov als fraaie illustratie aange-
voerd: hij heeft de Russische orde niet zelf veran-
derd, maar hij heeft ook de verandering niet kun-
nen tegenh,ouden. Gelassenheit laat zien waar
verantwoordelijkheid ligt en hoever deze kan
gaan. Combinatie van filosofisch inzicht en be-
scheidenheid, maar ook de bereidheid om de volle
verantwoordelijkheid voor de eigen inbreng te
dragen.
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Humanisering door individualisering*
Harry Kunneman

In het navolgende wil ik proberen om de begrip-
pen 'zorg' en 'humanisering van zorg' in een iets
wijdere context te plaatsen. Zoals u weet heeft het
denken over zorg en hulpverlening in ons land
zich de laatste decennia in snel tempo losgemaakt
van een moraliserend, levensbeschouwelijk ge-
kleurd taalspel en zich ontwikkeld in de richting
van een sociaal-democratisch en sociaal-weten-
schappelijk vertoog, dat in het teken staat van
rechten, regelingen en structuren en gedomi-
neerd wordt door principes van efficiënt manage-
ment en verdelende rechtvaardigheid op basis
van professionele, door wetenschappelijk onder-
zoek en hoogwaardige technologie ondersteunde
kennis en vaardigheden.

Momenteel lijkt zich een nieuwe omslag af te
tekenen, gesymboliseerd door de alomtegen-
woordigheid en de nieuwe vanzelfsprekendheid
van het begrip zorg en zijn vele satellieten, zoals
zorgsector, zorgmarkt, zorgplan, zorgvisie, zorg-
theorie en wie weet binnenkort ook zorg-humani-
sering. Dat is een opvallende ontwikkeling, want
door het begrip zorg als overkoepelende aandui-
ding te gebruiken voor een breed scala van arran-
gementen en activiteiten, komt naast de effectivi-
teit en de verdelende rechtvaardigheid ook de
communicatieve kwaliteit van zorgrelaties op de
agenda te staan. En daarmee beginnen meteen
ook de problemen, of wordt het op zijn minst bij-
zonder spannend, want noties als communicatie-
ve kwaliteit en kwaliteit van leven verwijzen naar
normatieve uitgangspunten en zingevende ka-
ders en onttrekken zich tot op zekere hoogte aan
planning, regulering en professionele beheer-
sing.

Bovendien zijn erin de hedendaagse, postmo-
derne cultuur geen vanzelfsprekende, levensbe-
schouwelijk voorbedrukte antwoorden meer
voorhanden op inhoudelijke vragen rond kwali-
teit van leven en kwaliteit van relaties. Dergelijke
vragen en hun mogelijke antwoorden zijn ener-
zijds geïndividualiseerd, in die zin dat zij in toe-
nemende mate onder het persoonlijke oordeels-

vermogen van autonome individuen komen te
vallen. Anderzijds zijn zij ook gepolitiseerd en
gepolariseerd, langs lijnen die niet alleen met
verdelende rechtvaardigheid te maken hebben,
maar ook met verzet tegen cultureel vastgenagel-
de rolverdelingen en prestige-hiërarchieën en sa-
menhangen met de postmoderne speurtocht naar
nieuwe levensstijlen en identiteitsmodellen. In
het licht van deze verschuiving rijst de vraag wat
dan nog onder humanisering van zorg verstaan
kan worden en vooral ook: welk moreel appèl
daarbij in het geding kan zijn. Welke normatieve
maatstaven worden impliciet of expliciet voor-
ondersteld wanneer in de huidige culturele situa-
tie over humanisering van zorg gesproken wordt?

Tijdens het prachtige filosofen-debat met W.
Kayser dat de VPRO-televisie kort geleden uit-
gezonden heeft, maakte één van de sprekers, Da-
niel Dennet, een opmerking die in dit verband bij-
zonder relevant is. Een van de kenmerken die het
leven in een hoogontwikkelde westerse samenle-
ving zo ingewikkeld en tot op zekere hoogte ook
belastend maken, is de overmaat aan morele di-
lemma's en normatieve vragen waarvoor wij ons
geplaatst zien. Wàt wij als individuen ook doen,
duidelijk is dat het nooit genoeg zal zijn om soe-
laas te bieden voor alle noodsi tuaties, misstanden
en gevaren die om onze morele aandacht vragen.
Wanneer je je bijvoorbeeld engageert met de
slachtoffers van de honger in Somalië, of van het
geweld in Joegoslavië, dan dreigt de situatie van
de Papoea' s of het oplevende racisme in het her-
enigde Duitsland onderbelicht te blijven, en houd
je waarschijnlijk nauwelijks nog energie over
voor het gat in de ozonlaag of de dreigende onder-
gang van het regenwoud. Bovendien is er niet al-
leen sprake van een overmaat aan morele keuzes,
maar is het ook bijzonder moeilijk om een verant-
woorde rangorde aan te brengen in de problemen
die op ons afkomen.

Ook het kleinere leed en de problemen dichter
bij huis vragen nadrukkelijk om aandacht. Mede-
leven en moreel engagement kunnen in dit op-
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zicht vergeleken worden met een gevoelige ther-
mostaat, waarvoor het niet uitmaakt of de tempe-
ratuur één graad of twintig graden daalt: in beide
gevallen slaat de kachel aan. We kunnen even-
zeer getroffen en gepreoccupeerd worden door de
relatieproblemen van iemand in onze omgeving
of door de situatie in Nederlandse woonoorden
voor verstandelijk gehandicapten, als door de
dreigende hongerdood van duizenden kinderen
in een rampgebied. Kortom, ons morele engage-
ment kan slechts op een beperkt aantal proble-
men tegelijk gericht zijn; ons vermogen om daad-
werkelijk soelaas te bieden voor die problemen is
beperkt; en tenslotte worden we evenzeer door
kleiner leed dichter bij huis getroffen als door
grootschalige, bijna onvoorstelbare ellende ver-
der weg. Zodoende lijken onze morele keuzes, of
we ons nu met een bepaalde zaak engageren of
dat nalaten, iets toevalligs en willekeurigs te hou-
den. Bovendien lijken we in moreel opzicht al
snel te kort te schieten, omdat we ons niet alles te-
gelijk aan kunnen trekken. Dat geldt te meer waar
velen van ons een druk bezet leven leiden, niet al-
leen gevuld met studie, werk en andere prestatie-
druk genererende activiteiten, maar ook door alle
relatie- en identiteitsvragen die het leven van he-
dendaagse, postmoderne individuen overspoe-
len.

We hebben het, anders gezegd, al druk genoeg
met ons zelf, met als gevolg dat de thermostaat
van ons morele engagement regelmatig op nul
gaat, of dat er, àls de kachel al aanslaat, nog maar
weinig brandstof over is. Daarmee dreigt aan de
relatieve toevalligheid van de richting van dit
morele engagement nog eens het gewicht van de
schuld toegevoegd te worden. Niet alleen het ge-
voel van schuld dat voortspruit uit een relatief be-
voorrechte positie, maar ook nog eens het besefte
kort te schieten in morele bewogenheid, het be-
sef, met andere woorden, te kort te schieten in
zorg voor en zorg om anderen.

Dat is een belastend en zelfs verlammend be-
sef. Sommigen van ons weten zich daarvan te be-
vrijden door zich met hart en ziel en bewonde-
renswaardige inzet aan een bepaalde zaak te wij-
den. Maar voor velen blijft die belasting in een of
andere vorm bestaan.

Morele verplichting
Het punt waar het mij om gaat, is nu dat deze
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stand van zaken niet alleen teruggaat op het zorg-
wekkende karakter van de mondiale en lokale
probleemsituaties waarmee we geconfronteerd
worden, maar ook te maken heeft met het begrip
van zorg en van morele verplichting dat hier in
het geding is. Tot nu toe heb ik dat begrip van mo-
rele verplichting als onproblematisch vooronder-
steld, maar het wordt hoog tijd om daar afstand
van te nemen. Het gaat hier om een belastende
notie van morele verplichting en in het verlengde
daarvan om een belastend zorgbegrip, dat zo mo-
gelijk vervangen zou moeten worden door een
adequater, een humaner begrip van zorg. Bij deze
humanisering van zorg zou het hier niet langer
gaan om zorg als plicht, om een moreel gebod,
waarvoor het individu bepaalde 'zelfgeconcen-
treerde' wensen opzij zou moeten zetten, maar
om een begrip van zorg waarin de kwaliteit en de
existentiële betekenis van zorgrelaties centraal
staan, niet alleen voor de zorgontvanger maar
juist ook voor de zorgverlener.

Wat mij hier voor ogen zweeft, kan misschien
toegelicht worden aan het onderscheid dat in de
migratiesociologie gemaakt wordt tussen 'push'-
en 'pull' -factoren bij de beslissing om al dan niet
te migreren. Er is sprake van 'push', wanneer
mensen wègtrekken, omdat het op de plek waar
zij zich bevinden niet meer uit te houden is; zij
worden, met andere woorden, door externe om-
standigheden of een externe macht gedwongen
om zich te verplaatsen. Er is sprake van 'pull',
wanneer het op zich wel uit te houden is op de
plek waar zij zich bevinden, maar de vooruitzich-
ten elders positiever lijken. Hier is, met andere
woorden, sprake van een eigen afweging, die ten
gunste van migratie uitvalt. Dit onderscheid is tot
op zekere hoogte ook toepasbaar op het verschil
waar het mij om gaat. Traditioneel-christelijke
moraal voorstellingen, maar ook socialistisch en
emancipatorisch gekleurde noties van morele
verplichting, vertonen in die zin gelijkenis met
een 'push' -dynamiek, dat zij het individu in zeke-
re zin willen dwingen om het huis van zijn eigen-
belang te verlaten en zich in naastenliefde of soli-
dariteit op de belangen of de nood van anderen te
richten.

Daartegenover tekenen zich in onze tijd de
omtrekken van een andere notie van moraliteit en
van zorg af, die niet op 'push', maar op 'pull' be-
rust. De motivatie voor moreel handelen of voor



zorgzaamheid jegens anderen komt hier niet
voort uit verplichting of gebod, maar berust op in-
trinsieke motivatie, op de eigen inschatting van
de kwaliteit van leven die aan beide kanten in het
geding is.

Daarmee komen definitieprocessen rond kwa-
liteit van zorg en kwaliteit van leven tot op zekere
hoogte op eigen benen te staan, in die zin dat zij
niet meer bij voorbaat gestempeld zijn door min
of meer rigide levensbeschouwelijke uitgangs-
puiJten, noch overheerst worden door de defini-
tiemacht van deskundologen of ondergeschikt
gemaakt worden aan de economische en beheers-
technische prioriteiten van managers en bureau-
craten. Dat wil ik tot slot nader toelichten aan de
hand van het doorslaggevende belang van de in-
dividuele motivatie en de persoonlijke betrok-
kenheid van zorgverleners voor de kwaliteit van
zorg.

Kwaliteit
Voor de professionele uitoefening van de ver-
schillende beroepen in de georganiseerde zorg
wordt in onze cultuur een doorslaggevend belang
gehecht aan kennis, aan cognitieve inzichten en
daardoor gedragen specialistische vaardigheden.
Zoals alle betrokkenen echter in de praktijk
steeds opnieuw ervaren, wordt de kwaliteit van
het praktische handelen van zorgprofessionals in
hoge mate bepaald door de manier waarop hun
technisch-professionele kwalificaties zijn inge-
bed in en ingezet worden vanuit hun individuali-
teit, vanuit hun kwaliteiten als persoon. De goede
artsen, de keien van verpleegkundigen, de thera-
peuten die echt hulp bieden, de alfahulpen naar
wier komst wordt uitgekeken, worden door hun
cliënten in de eerste plaats herkend en verwel-
komd op grond van hun kwaliteiten als mens, op
grond van hun individualiteit, waarbinnen zij op
een persoonlijke manier hun technisch-profes-
sionele kwalificaties geïntegreerd hebben. Het
interessante aan deze individuele dimensie van
zorg is, dat hij zich tot op grote hoogte onttrekt
aan sociaal-wetenschappelijke theorievorming,
aan professionele training en aan organisatorisch
beheer, precies omdat hij een radicaal individu-
eel karakter heeft, en wel in een dubbele beteke-
nis.

Deze kern van zorg is niet alleen bij uitstek en
onophefbaar individueel, omdat hij gedragen

wordt door de persoonlijkheid van de zorger,
maar ook omdat de kwaliteit, waar het om gaat, er
vooral in bestaat dat de ander zich in de zorgrela-
tie als individu, als bijzondere persoon gezien en
erkend weet.

Hiermee raken we aan een aspect van zorg dat
van het allergrootste belang is en dat misschien
wel de existentiële kern vormt van alle zorgrela-
ties, namelijk de ervaring dat je er toe doet, dat je
er mag zijn, dat je welzijn voor een ander om
zichzelfswille van belang is, respectievelijk de
ervaring dat een ander er voor jou toe doet en dat
haar welzijn voor jou om zichzelfswille van be-
lang is.

Deze existentiële kern van zorgrelaties is om
verschillende redenen van fundamenteel belang.
In de eerste plaats omdat de ervaring er toe te
doen en voor een ander van belang te zijn niet pri-
mair afhankelijk is van de effectiviteit van de
zorg, maar voortspruit uit de betrokkenheid per
se, uit het feit dat een ander zich om jouwentwille
inspant. In de tweede plaats is dit aspect van
zorgrelaties van fundamenteel belang, omdat het
tot op zekere hoogte de asymmetrie opheft die
voor zorgrelaties kenmerkend is. Wanneer de
zorger namelijk een relatie aan kan gaan die voor
haar een intrinsieke betekenis heeft, omdat de
zorgrelatie mede berust op een daadwerkelijke
betrokkenheid op de bijzonderheid van de ander,
dan is daarmee voor beiden een bepaalde kwali-
teit van leven in het geding.

Service
Dat kan misschien verhelderd worden aan de
hand van een voorbeeld uit een van de weinige
zorgdomeinen die nog niet deskundologisch
overwoekerd zijn, namelijk de prostitutie. Een
jaar geleden hoorde ik op de radio een interview
met een prostituée die vertelde hoe zij met haar
vak omging en hoe ze daar voor zichzelf een inte-
ressante baan van maakte. De kern daarvim was
dat ze bij ieder van haar klanten een erotisch aan-
knopingspunt probeerde te vinden, een wenk-
brauwlijn die haar beviel of een geur, of een ande-
re karakteristiek die voor haar erotische beteke-
nis had. Dat gaf mij zeer te denken, omdat uit haar
woorden een bijzonder interessante combinatie
naar voren kwam van enerzijds een professionele
instelling en anderzijds een vorm van persoonlij-
ke betekenisgeving aan de relaties die zij aan-
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ging. En precies dat laatste maakt het verschil uit
tussen zorg en betaalde service, het feit dat de
zorgrelatie een intrinsieke betekenis heeft voor
de zorgverlener, een betekenis die berust op een
vorm van individuele, vrijwillige en als waarde-
vol ervaren afstemming op de persoon van de
cliënt als het kader waarbinnen vervolgens pro-
fessionele kennis en vaardigheden worden inge-
zet.
Dat heeft echter verstrekkende consequenties,

want wanneer hier inderdaad een kern van zorg
mee aangeduid is, volgt daaruit dat een groot deel
van de activiteiten die nu in de zorgsector ont-
plooid worden, nauwelijks zorg genoemd kunnen
worden, maar eerder het karakter van service
hebben. Voor service en kwaliteit van service
kun je betalen, want service is niets anders dan
een vorm van professionele hulp die op correcte
en effectieve wijze wordt verleend. Als je ervoor
betaald hebt, mag je ook service verwachten,
sterker nog: je kunt er zelfs recht op doen gelden.
Uitgedrukt in termen van het Habermassiaanse
onderscheid tussen systeem en leefwereld heeft
service uiteindelijk het karakter van een systeem-
relatie. Het verlenen van service heeft uiteinde-
lijk geen morele of emotionele betekenis. Het is
simpelweg de meest soepele vorm van financieel
geregelde dienstverlening en daar is in beginsel
niets mis mee. Als mijn been in het gips moet, of
mijn gebit moet gecontroleerd worden, dan heb
ik meer dan genoeg aan service, aan een correctie
en effectieve behandeling. Maar toen mijn broer
Paul op een vakantie in Italië helemaal in de war
raakte en opgenomen werd in een psychiatrische
inrichting, hadden we allebei behoefte aan zorg.
In het algemeen geldt dat die behoefte acuter

wordt naarmate een probleem een grotere exis-
tentiële betekenis heeft, naarmate het, anders ge-
zegd, dieper insnijdt in de leefwereld van de be-
trokkene, doordat het haar relatienetwerk belast,
de horizon van alledaagse, vanzelfsprekende ze-
kerheden ondermijnt en daarmee de eigen identi-
teit bedreigt. Dan is niet alleen service nodig,
maar vooral ook zorg, als een relatie waarin de
betrokkene zich als individu, als bijzondere per-
soon gezien en erkend weet en ervaart dat ze er
nog toe doet, dat ze er mag zijn, dat haar welzijn
voor een ander om zichzelfswille betekenis heeft.
Het belangrijkste punt dat ik vandaag wil be-

nadrukken is nu dat zorg in deze zin zich zowel
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aan recht als aan plicht onttrekt, om de eenvoudi-
ge reden dat zorg in deze zin radicaal eigenlijk is
en gedragen wordt door de individuele, vrijwilli-
ge, als intrinsiek waardevol beleefde afstemming
van de zorger op de bijzonderheid van een ander.
Op service kan men, met andere woorden, rech-
ten laten gelden, maar op zorg niet. Kwaliteit van
service kan men garanderen als onderdeel van
professionele hulpverlening, maar kwaliteit van
zorg in deze zin kan niet op systeemni veau en met
systeemmiddelen gegarandeerd worden.

Humanisering van zorg
Hier stuiten we op een kenmerk van de georgani-
seerde zorg dat van centraal belang is voor de hu-
manisering van zorg, maar dat nog nauwelijks of
in ieder geval veel te weinig onderkend wordt. De
georganiseerde zorg bevindt zich sociologisch
gezien tussen systeem en leefwereld in. Zij ver-
toont enerzijds alle bekende systeemkenmerken,
zoals bureaucratische organisatie, contractuele
verplichtingen, professionele hiërarchieën en
openlijke of bedekte concurrentie om schaarse
hulpbronnen. Maar anderzijds vertoont zij ook
onmiskenbare leefwereldkenmerken, omdat het
in de zorgsector veelal om problemen gaat die
een sterke existentiële lading en een grote emo-
tionele betekenis hebben, problemen die meer of
minder diep insnijden in de leefwereld van de be-
trokkenen en daarom ook op hetzelfde niveau,
met communicatieve middelen tegemoet getre-
den dienen te worden. De zorgsector heeft, met
andere woorden, een bipolaire structuur, zij ver-
toont een spanningsvolle eenheid van twee polen
die een tegengestelde logica vertonen en die des-
alniettemin allebei en in combinatie ruimte die-
nen te hebben.
Humanisering van zorg betekent dan in de eer-

ste plaats het versterken van de communicatieve
pool en hoe dat moet weten we eigenlijk nog nau-
welijks. De menswetenschappen staan stijf van
de verklarende theorieën, beheersmodellen en or-
ganisatieschema's, en de verschillende profes-
sies beijveren zich om de diagnostische, thera-
peutische of preventieve meerwaarde van hun ei-
gen interventies aannemelijk te maken. De sys-
teemkant en tot op zekere hoogte ook het service-
traject krijgen, met andere woorden, alle aan-
dacht. Maar het bevorderen van een organisatie-
cultuur waarin zorgers daadwerkelijk de ruimte



krijgen om zich vanuit hun eigen bijzonderheid
met anderen in hun bijzonderheid te engageren,
dat vereist zelf zorg, dat vereist het relativeren
van alle noties van planbaarheid, beheersbaar-
heid en hiërarchische controle, dat vereist om zo
te zeggen een postmoderne wending, een wen-
ding naar contextualiteit, heterogeniteit en indi-
viduering.

Humanisering van zorg is zodoende een pro-
ces waarvoor hoogstens, randvoorwaarden ge-
creëerd kunnen worden, in het bijzonder de voor-
waarden waaronder zorgers zich daadwerkelijk
kunnen engageren. We weten eigenlijk nog nau-
welijks hoe we dat aan kunnen pakken. In de hui-
dige situatie is het eigenlijk min of meer toeval of
een geëngageerde zorgrelatie al dan niet tot stand
komt en iets van een gebeurteniskarakter is daar
ook intrinsiek mee verbonden, precies omdat het
hier om vormen van individuele afstemming
gaat. Een minimale randvoorwaarde in de com-
municatieve sfeer lijkt in ieder geval te zijn dat de
betrokken zorgers gelegenheid krijgen en ruimte
nemen voor het verhelderen van hun eigen indivi-
dualiteit, voor het articuleren van een eigen be-
staansethiek, voor het in gesprek met anderen
ontdekken van datgene waar het hun in hun leven

uiteindelijk om gaat en de manier waarop ze daar-
aan gestalte willen geven. Zorg is geen plicht,
maar een menselijke mogelijkheid en het al dan
niet actualiseren van die mogelijkheid, dient zo
mogelijk bij je volle verstand en vooral ook bij je
volle gevoel plaats te vinden.

Wanneer humanisering van zorg in een derge-
lijk perspectief geplaatst kan worden, zou de be-
tekenis ervan de context van de zorgsector, hoe
belangrijk die op zichzelf ook is, nog overstijgen.
Voor zover namelijk de overmaat aan morele di-
lemma's waarmee wij als postmoderne indivi-
duen geconfronteerd worden intern samenhangt
met de destructieve dominantie van economische
en politiek-strategische systeemimperatieven,
betekent iedere vorm van individuele, vrijwilli-
ge, geëngageerde afstemming met andere men-
sen een tegenwicht tegen die dominantie, ook al
werkt dat tegenwicht op een manier die ons huidi-
ge begrip overstijgt en die zich gelukkig ook aan
planning en beheersing onttrekt.

* Bewerkte lezing, uitgesproken tijdens de vie-
ring van de vierde dies natalis van de Universiteit
voor Humanistiek op 29 januari 1993.
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Boeken

Jaurnal of Humanism and Ethical Reli-
gian, themanummer over humanisme en
spiritualiteit, najaar 1991(American Ethi-
cal Union, 2 West 64th Street, New York,
NY 10023).

Is spiritualiteit een universele menselijke moge-
lijkheid of is ze cultuurgebonden? Deze vraag
loopt als een rode draad door het najaarsnummer
1991 van bovengenoemd tijdschrift, het kader-
blad van de American Ethical Union. In het eerste
artikel verbaast Edward L. Ericson zich erover
dat er nog geen expliciete antropologie van het
religieus humanisme bestaat, iets waaraan vol-
gens hem in de Verenigde Staten grote behoefte
is. Hij ziet voor een Amerikaanse versie van zo'n
antropologie belangrijke verschillen met de ver-
gelijkbare Europese pendant: de wijsgerige an-
tropologie. In de eerste plaats is de eerste minder
dan de Europese versie ervan een denken in te-
genstellingen: met name John Dewey wist die te-
genstellingen, zoals die tussen subject en object,
binnen en buiten, te overbruggen met zijn prag-
matisme. Ten tweede staat de Amerikaanse an-
tropologie volgens hem meer open voor weten-
schappelijke onderzoeksresultaten dan de Euro-
pese. Als kernpunten van een humanistische an-
tropologie ziet Ericson (niet te verwarren met de
psychiater Erik H. Erikson) de begrippen sociabi-
liteit (het besef ingebed te zijn in de mensheid),
creativiteit en transcendentie, de laatste niet op-
gevat als metafysisch begrip, maar als term die
een overstijgen van de grenzen van de gewone al-
ledaagsheid aangeeft en het toegroeien naar een
rijker, creatiever persoonlijkheid. Dit groeipro-
ces is een blijvend gebeuren, net zoals spirituali-
teit, en is vooral gericht op een creatieve interac-
tie tussen realiteit en ideaal in menselijke rela-
ties. Het gaat erin om 'the acti ve generation of va-
lues through mutually sustaining, life-enriching
relationships in society, and expressed within the
wide realms of art, science, ethics and religion.'
Spiritualiteit is zodoende op te vatten als correc-
tie op zowel het vervreemdende individualisme
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als de ontpersoonlijking van het collectivisme.
Grote namen zijn Julian Huxley met zijn 'trans-
humanisme' ('man remaining man, but transcen-
ding himself'), de sociobioloog E.O. Wilson en
verder Erich Fromm, Abraham Maslow en Vik-
tor E. Frank!.

Ingaande op de centrale vraag van het num-
mer, legt Ignacio Goetz uit waarom volgens hem
een algemene spiritualiteit tot de onmogelijkhe-
den moet worden gerekend. Hij geeft daarvoor
een aantal argumenten. Een ervan is dat er zeker
gemeenschappelijk klinkende 'laatste waarden'
te vinden zullen zijn in de verschillende vormen
van spiritualiteit. De termen die genoemde waar-
den aanduiden zijn dezelfde, maar de invulling
ervan is vaak zeer verschillend. Een voorbeeld is
de waarde van de moed. Is dit voor humanisten
een louter menselijke eigenschap, voor christe-
nen moet daar ook altijd een openheid bijkomen
voor goddelijke genade. Zo zullen verschillend
geïnspireerde mensen elkaar in de praktijk best
kunnen vinden, de fundering hiervan levert meer
problemen op.

Als men de genoemde en ook de andere artike-
len van het themanummer overziet, valt het ver-
schil in benadering met sommige Europese
schrijvers inderdaad op. De Amerikaanse auteurs
vatten spiritualiteit veel socialer, ethischer en
pragmatischer op en maken zich minder druk
over strikt filosofische en metafysische aspecten
ervan. Dit heeft voor- en nadelen: men heeft een
frisse aanpak gericht op consequenties voor het
praktisch handelen. Aan de andere kant bestaat er
het gevaar van een zekere oppervlakkigheid met
weinig aandacht voor de 'verticale dimensie', het
mysterie van het menselijk bestaan. Een combi-
natie van de sterke punten van beide benaderin-
gen moet mijns inziens tot de mogelijkheden be-
horen. Een zekere cultuurgebondenheid van in-
vulling van spiritualiteit hoeft aandacht voor het
universele dat eraan ten grondslag ligt, niet in de
weg te staan.

Albert Nieuwland



Mascarpone. Gebroken Wit. Politiek van
de kleine verhalen (Ravijn. Amsterdam
1992).

Het gaat niet goed met de politiek. De afstand tus-
sen burgers en politici is te groot, waardoor de ge-
loofwaardigheid van de politiek tot een bedenke-
lijk niveau is gedaald. De belangrijkste oorzaak
hiervan is een sterk pluriforme en geïndividuali-
seerde maatschappij, die geen behoefte meer
heeft aan van bovenaf opgelegde regeltjes. Wie
de laatste tijd wel eens een tijdschrift heeft inge-
zien, zal deze modieuze prietpraat ongetwijfeld
herkennen. Ook de zes schrijvers van Gebroken
Wit doen ijverig hun best een graantje van deze
mode mee te pikken.
Waar gaat het over? In zijn voorwoord meent

Hans Achterhuis dat alle verhalen in het boek
over vrijheid gaan. En dan wel die vrijheid die
'via kleine verhalen bij stukjes en beetjes ver-
overd kan worden'. Zes verhalen over vrijheid.
Een serie artikelen in de Volkskrant, een publiek
debat met Felix Rottenberg, alle tekenen van een
belangwekkend boek waren aanwezig. Na lezing
blijkt echter dat het boek deze pretentie op geen
enkele manier kan waarmaken. Het is slecht ge-
schreven, modieus, weinig doordacht en hangt
van algemeenheden aan elkaar. Regelmatig is
men 'tegen iedere machtsongelijkheid' , tegen
'iedere van bovenaf opgelegde macht' of simpel-
weg tegen de economie. Dat is jammer, want de
materie is interessant genoeg.
De term 'kleine verhalen' uit de titel is afkom-

stig van Lyotard. Hij verklaart de grote verhalen
die uitgaan van een historisch vooruitgangsge-
loof (communisme, humanisme, liberalisme)
failliet en pleit ervoor deze verhalen te decon-
strueren en uiteen te rafelen. Ervoor in de plaats
komen de kleine verhalen, verhalen die voortko-
men uit de steeds wisselende associaties die men-
sen met elkaar aangaan. Zoals het hoort hebben
alle zes schrijvers een eigen opvatting over deze
kleine verhalen. Een tweetal verhalen is hierin
het duidelijkst: een pleidooi voor een anarchis-
tisch gebruik van moderne technologie zoals vi-
deo' s en computers en een argument voor het op-
zetten van vrije culturele ruimtes. Andere auteurs
schrijven gewoon een nieuw groot verhaal, zoals
Freek Kallenberg, die simpelweg het afschaffen
van de economie bepleit. Dat we daar niet eerder

opgekomen zijn!
Filosofisch het interessantst is de bijdrage van

Marli Huijer. Zij probeert een relatie te leggen
tussen het traditionele anarchisme van Bakoenin
en Proudhon enerzijds en het postmodernisme
van Lyotard anderzijds. Waarom zij dit doet is
mij niet helemaal duidelijk, aan het eind geeft zij
zelf toe dat ook het grote verhaal van het anar-
chisme als wereldrevolutie ten einde is. Wat zij
dan overhoudt is het anarchisme als persoonlijke
levenshouding: het creatief vormgeven aan het
eigen leven zonder dat men zich te veel gelegen
laat liggen aan de bestaande grote verhalen. Een
voorbeeld hiervan is volgens Huijer het homo-
paar op de vPRo-televisie: zij laten zich niets gele-
gen liggen aan aids-voorlichtingscampagnes,
vrijen bewust onveilig en worden seropositief.
Zij vinden hun liefde voor elkaar belangrijker dan
de risico's die zij daarmee lopen.
Hoe men ook persoonlijk over de keuze van dit

homopaar mag denken, politiek gezien is het wei-
nig problematisch. Voorlichtingscampagnes zijn
erop gericht mensen bewust te maken van de risi-
co's die onveilig vrijen met zich meebrengt. Wie
bewust deze risico' s toch wil lopen, moet het zelf
maar weten en later niet zeuren. Gelukkig is er in
Nederland niemand die ervoor pleit om seroposi-
tieven uit te sluiten van gezondheidszorg, dus erg
controversieel lijkt het allemaal niet: er is genoeg
ruimte voor een eigen positiebepaling ten opzich-
te van de macht van de voorlichtingscampagne.
Lastiger wordt het wanneer Huijer op grond

hiervan pleit om tot een 'politiek van kleine ver-
halen' te komen, zoals zij in de Volkskrant deed.
Het anarchisme uit het privé-domein krijgt dan
zijn vervolg in het publieke domein. Binnen een
politiek van kleine verhalen worden beslissingen
niet langer in het parlement genomen, maar direct
door de mensen die bij de zaak betrokken zijn.
Het best kan dit gebeuren op congressen, in tijd-
schriften en met behulp van computernetwerken.
Er zal dan volgens Huijer als vanzelf een zekere
orde ontstaan.
Dat zal best, maar de vraag is natuurlijk wiens

orde dat dan zal zijn. Immers, niet iedereen heeft
toch tijd, geld of de intellectuele vermogens om
voortdurend achter de computer te zitten om be-
slissingen te nemen? En, lastiger nog, hoe maken
we zonder groot verhaal nog onderscheidingen
binnen de enorme diversiteit aan kleine verhalen
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die er bestaat? Als ik zo de kleine verhalen om
mij heen (de Amsterdamse Kinkerbuurt) hoor
dan voorzie ik een onzekere toekomst voor mijn
allochtone buurtbewoners als we op basis van
deze verhalen beslissingen zouden nemen. Ken-
nelijk hoort Huijer andere kleine verhalen ...
Feitelijk zullen in de situatie van Huijer uitein-

delijk grote groepen van besluitvorming zijn uit-
gesloten. De 'zekere orde' zal dan ook zeker een
orde van de sterken, van de hardste schreeuwers
zijn, aangezien iedere garantie voor vrije, ge-
weldloze onderhandelingen weggevallen is. Hier
stuitten we op een groot manco waar feitelijk het
hele boek aan lijdt. Alle schrijvers hebben een be-
paald soort anarchist op het oog: de creatieve vi-
deogebruiker, de persoon die gebruik maakt van
vrije culturele ruimtes, het homopaar dat de risi-
co's van seropositiviteit negeert. Al deze uitin-
gen zijn inderdaad welkome aanvullingen in een
maatschappij waarin iedereen steeds meer op el-
kaar begint te lijken. Er zijn echter ook andere
anarchisten, het soort waar we heel wat minder
blij mee zijn: racistische voetbalsupporters, snel-
heidsovertreders, incestplegers, noem ze maar
op. Totdat we de zekerheid hebben dat deze klei-
ne verhalen niet meer verteld zullen worden, heb-
ben we het grote verhaal en de politiek nog heel
hard nodig.

Gert van Dijk

Peter Krug, Dichters, denkers en rebellen.
De Russische cultuur tussen traditie en
revolutie (Kampen en Kapellen 1990)
321 p. en Peter Krug, Oost-Europa in de
spiegel. Cultuurhistorische en literaire
verkenningen (Kampen en Kapellen
1991),261 p.

'Terugkeren tot Europa', dat was al spoedig de
leuze die de postcommunistische regeringen van
Oost-Europa aanhieven in hun buitenlandse poli-
tiek. De gedachte die hierachter steekt is dat de
draden die eind jaren veertig met het neerlaten
van het IJzeren Gordijn werden doorgesneden,
eigenlijk alleen maar hoeven worden opgepakt
en aaneengeknoopt om weer aansluiting op de
ontwikkelingen in West-Europa te krijgen, in het
bijzonder op de vrijheid, welvaart en stabiliteit
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alhier. Cultureel en historisch gezien zouden de
Oosteuropese landen, volgens deze gedachte, al-
tijd één zijn geweest met de westelijke helft van
het continent. Een claim waar wel het een en an-
der voor te zeggen is, maar waar wellicht even-
veel tegenin kan worden gebracht. Dat laatste
geldt al helemaal voor de Europese republieken
van het Gemenebest van Onafhankelijke Staten
(oos), die nu eveneens hun blik naar het Westen
richten.
Wij in West-Europa verwachten eigenlijk ook

niet anders dan dat de ex-communistische staten
ons navolgen bij het inrichten van hun samen-
leving. Burgerlijke vrijheden moeten worden
gewaarborgd, mensenrechten geëerbiedigd, na-
tionale en sociale passies of antipathieën inge-
toomd, democratisch pluralisme moet bloeien en
de vrije-markteconomie (zoals iedereen het kapi-
talisme tegenwoordig noemt) moet zo snel moge-
lijk de planeconomie vervangen. De ingrepen die
dit moeten bewerkstelligen zullen wel wat pijn
veroorzaken, maar de mensen in Oost-Europa
moeten niet zeuren; éven de tanden op elkaar en
de betere tijden breken vanzelf aan. Zo hebben
wij dat toch ook gedaan in de periode van weder-
opbouw?
Is het echter wel rechtvaardig zo lichtzinnig

deze analogie te hanteren? Zijn er geen verschil-
len die het voor Oost-Europa allemaal een stuk
moeilijker maken? Waar ik hier op doel is nog
niet eens de omstandigheid dat wij ons nu in de
hulpverlening veel krenteriger tonen dan de
Amerikanen 45 jaar geleden ten opzichte van ons
waren. De vraag is of de Oosteuropese landen
niet een dieperliggende culturele eigenheid heb-
ben, die eeuwen teruggaat en maakt dat ons maat-
schappelijk bestel niet een-twee-drie op deze lan-
den kan worden overgeplant.
Deze culturele dimensie wordt in een tweetal

boeken van Peter Krug aan een nader onderzoek
onderwerpen. Eén boek gaat speci fiek op de Rus-
sische situatie in; het andere belicht meer de klei-
nere Oosteuropese volken. 'De Russische cultuur
tussen traditie en revolutie', zo luidt de ondertitel
van het eerste boek (Dichters, denkers en rebel-
len). Het gaat hierbij om een spanningsveld met
aan de ene kant de neiging aansluiting te zoeken
bij het eigen Slavische, het berustende en mystie-
ke, en aan de andere kant de gerichtheid op het
Westen, het moderniserende en rationele. Dit



was ook de kern van de beroemde 19de-eeuwse
discussie tussen slavofielen en 'zapadniki', tus-
sen degenen die in het Westen vooral moreel ver-
val signaleerden en degenen die Rusland juist
met spoed wilden verwestersen. Waar we de Rus-
sische cultuur in dit spanningsveld moeten situe-
ren, blijft na lezing van Krugs boek onduidelijk.
Enerzijds doet Krug alle moeite ons te laten zien
dat al die Russische denkers en schrijvers eigen-
lijk dezelfde thematiek aansnijden als in het Wes-
ten, en meer nog: dat zij dikwijls eendere ant-
woorden op de opgeworpen vragen geven. An-
derzijds toont Krug de lezer het nodige aan ty-
pisch Russische elementen. De vraag die zich al
lezende meer en meer opdringt is of deze Russi-
sche elementen de cultuur werkelijk ànders ma-
ken, of dat ze slechts aangeven dat we met de
Russische variant van de Europese cultuur heb-
ben te maken, zoals er ook een Duitse of een Fran-
se variant worden onderscheiden. In dit boek ont-
breekt een slothoofdstuk waarin de behoefte aan
een antwoord op deze vraag wordt bevredigd.
Krug heeft vier categorieën mensen onder-

scheiden, en deelt zijn artikelen ook in vier groe-
pen in, met uitzondering van twee hoofdstukken
die hij kennelijk nog had liggen en die daarom
ook maar in de bundel zijn opgenomen maar, hoe
interessant ook, met de rest van het boek niets uit-
staande hebben. De eerste groep bestaat uit den-
kers over mens en religie. In dit deel blijkt dat
denkers als Rozanov en Berdjajev niet minder de
individu centraal stellen dan in westerse geschrif-
ten gebruikelijk is. De tweede groep bestaat uit
denkers over staat en maatschappij, waarin onder
meer aandacht voor de humanistische socialist
Herzen, voor de anarchist Kropotkin en voor de
theoreticus van een cultuurconjunctuur Sorokin.
De derde groep bestaat volgens Krug uit 'opstan-
dige' vrouwen. Niet al deze vrouwen blijken ech-
ter even opstandig. Maria Volkonskaja bij voor-
beeld toont vooral hoeveel een vrouw die haar
man intens liefheeft voor hem kan opbrengen: zij
volgde haar dekabristische echtgenoot namelijk
vrijwillig in zijn ballingschap naar Siberië, zon-
der dat dit enige opstandige bedoeling of gevolg
had. De vierde groep bestaat uit romanschrijvers.
Zij zijn vaak wel weer 'opstandige' mannen,
want - daarin onderscheidt Rusland zich zeker
van het Westen -literatuur in dit deel van de we-
reld heeft altijd een politieke ondertoon. In een

samenleving die tot elke kier en vezel van het po-
litieke is doordrongen, wordt met een beschrij-
ving van het persoonlijke meteen een politieke
daad gesteld.
In de ruim veertig jaar die de kleinere Oosteu-

ropese landen achter zich hebben liggen, was het
in deze landen niet anders. Dit blijkt ook uit de
portretten die Krug van een aantalOosteuropese
schrijvers schildert in zijn tweede bundel, Oost-
Europa in de spiegel. In het Westen overbekende
auteurs als Milan Kundera, Vaclav Havel en
Gyärgy Konrád komen hierbij aan bod, maar ook
de minder bekende 'Joegoslaaf Danilo Kis en de
Roemeen Panaït Istrati. Hoewel deze auteurs in
geheel andere omstandigheden moesten werken
dan hun collega's in het Westen, en daaraan
waarschijnlijk ook hun bijzondere status hebben
te danken, wensen zij zich niet nadrukkelijk van
de westerse auteurs te onderscheiden. Kundera
wil geen Oosteuropees intellectueel zijn en Kon-
rád ziet zichzelf als bruggenbouwer en noemt
zich daarom een 'Oostwesteuropees auteur'. Zijn
zelfomschreven functie: 'Ik breng in Boedapest
het Oosten nader tot het Westen en omgekeerd.
Doordat ik mij in een paradoxale middenpositie
bevind, kan ik deze strijdlustige tegenpolen neu-
traliseren. '
In Krugs tweede bundel wordt verder aandacht.

geschonken aan enkele politici die hun inspiratie
ten dele uit het westerse voorbeeld putten, al is de
milde, intellectuele Tsjechische democraat Tho-
mas Masaryk bepaald een lichtender baken dan
de autoritaire Poolse leider Jozef Pilsudski die
niet zozeer pro-westers als wel uiterst anti-Rus-
sisch gezind was. Voorts is er aandacht voor de
nationaliteitenproblematiek en voor de betrek-
kingen die er in het verleden tussen enkele Oost-
europese staten en Nederland zijn geweest.
Laatstgenoemde artikelen geven meer een feite-
lijk overzicht van de betrekkingen dan dat erin
wordt getracht te achterhalen in hoeverre er van
wederzijdse culturele beïnvloeding sprake is ge-
weest.
Deze aanpak is kenmerkend voor beide hier

besproken boeken. Krug inventariseert, stipt aan
en somt op, maar graaft meestal niet veel dieper
en legt weinig verbanden. In het boek over de
Russische cultuur bij voorbeeld verwijst hij wel
naar tal van bekende en minder bekende Westeu-
ropese denkers en schrijvers die verwant zouden
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zijn aan de door hem besproken Russen, maar het
blijft bij het laten vallen van hun naam. Van de le-
zer wordt wel erg veel voorkennis van de wester-
se denkers verwacht, zeker in een boek dat in het
geheel geen voorkennis van hun Russische te-
genhangers veronderstelt. Dit laatste blijkt uit de
puur feitelijke samenvattingen die Krug geeft
van hun werken. Tevens wordt de lezer geacht
Krug in de tijdmachine te volgen waarin hij door
de eeuwen flitst. Zo wordt, om één voorbeeld te
noemen, in Oost-Europa in de spiegel in elf re-
gels de Slowaakse geschiedenis van 907 via 1918
en de Tweede Wereldoorlog tot 1968 behandeld.

Kortom, wie een eerste indruk wil krijgen van
de Russische en Oosteuropese cultuurgeschiede-
nis kan hiertoe de verzameling artikelen in de bei-
de bundels goed naslaan. Hij of zij neme maar
voor lief dat de verzameling wat willekeurig is
samengesteld en door niet veel meer bijeen wordt
gehouden dan de plaats waar we de cultuurge-
schiedenis moeten situeren, als we althans met
Krug een dermate ruime opvatting van Oost-
Europa hebben dat we Griekenland, Turkije en
Armenië als grensgevallen willen beschouwen.
Evenmin moet men teleurgesteld zijn als na le-
zing van beide boeken op de vraag waar tussen
Oost en West de cultuur van de beschreven gebie-
den kan worden gesitueerd, geen helder ant-
woord is verkregen.

Drs. P.G.c. van Schie

H-G. Heimbroek en H.B. Boudewijnse
(red.), Current studies of rituals, perspec-
tives for the psychology of religion (Inter-
national series in the Psychology of Reli-
gion, Amsterdam-Atlanta 1990).

Met de inhoud en vorm van rituelen in de christe-
lijke liturgie, synchroon zowel als diachroon, heb
ik mij vanuit mijn vak veel beziggehouden: de li-
turgie in de geschiedenis van het christendom. De
christelijke cultus bestaat uit mythen, gevat in ri-
ten. Vanuit deze invalshoek probeerde ik te ach-
terhalen wat er in de rituelen en op welke manier
in de loop van de eeuwen ligt vervat. Je ontdekt
dat rituelen zich bewegen tussen vrije expressie
en stroomlijn. Dat de receptie van rituelen door
de vierders ervan nogal eens kan verschillen van
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de (vermeende) bedoeling ervan. Ook andere
vakdisciplines houden zich met ritueel bezig, zo-
als de antropologie en de psychologie. De inzich-
ten van deze disciplines zijn van groàt belang en
verdiepen het inzicht in dit fenomeen.

Het boek Current studies of rituals, neerslag
van programmatisch onderzoek in Nijmegen
(KUN)en Groningen (RUO),probeert naar binnen
toe (naar de psychologie van de religie) en naar
buiten (andere disciplines) 'to advance our
knowledge of ritual phenomena in general and of
ritual experience in particular by approaching
them from a psychological angle and with psy-
chological concepts and methods', zoals in de in-
leiding wordt aangegeven. Ik kan de merites van
deze psychologische aanpak niet naar behoren
wegen, maar de lezing van de bijdragen gaf me
(ondanks de moeite die ik soms had met het vak-
jargon) inzicht in een geheel andere methodolo-
gische aanpak (de psychologische) dan de mijne
(de historische) en was daarom leerzaam. Het
idioom van de bijdragen is hier en daar wel ty-
pisch rooms-katholiek van na de jaren zestig (en
blijkbaar vooral door de groep van Nijmegen be-
paald), had neutraler en voor outsiders toeganke-
lijker kunnen zijn (waarom wel Vaticanum 1I cite-
ren en niet de Wereldraad of de VN?).De Engelse
taal is soms erg stroef en uit het Nederlands ver-
taald (mag 'beroepsopleiding' vertaald worden
met 'vocational education'?), maar de bijdragen
geven inzicht in de stand van zaken van het on-
derzoek in deze discipline. De studies zijn in drie
secties ondergebracht: een theoretische, empiri-
sche en kritische. In het theoretische deel vindt
men onder andere een bijdrage over studies van
Victor Turner en een psychoanalytische en gods-
diensthistorische benadering van het fenomeen
ritueel. Het empirische deel omvat een interes-
sante studie over het gebed als ritueel, een analy-
se van de liturgische setting in een aantal kerken
in en rond Arnhem, en ten slotte een studie over
familierituelen als medium voor geloofsover-
dracht. De kritische studies betreffen ritueel en
ethiek; kritiek op de psychologie vanuit een femi-
niene visie op en beleving van rituelen; psycho-
therapie en pastoraat; ritueel en pelgrimage (de
plaats van deze studie in het geheel is me niet dui-
delijk geworden).

Ik doe het boek door deze opsomming geen
recht, maar het is niet mogelijk alle bijdragen pre-



cies weer te geven. Mijn bedoeling is ook een
andere. Ik heb kort willen aangeven dat de bestu-
dering van rituelen voor de kennis van wat indivi-
duen en groepen beweegt (ook in een seculiere
samenleving) van niet gering belang is, of men er
nu een voorstander van is of een tegenstander. In
levende en zelfs fossiele rituelen voelt men iets

van het kloppende hart van mensen, naar wat hen
beweegt en waarnaar zij uitzien. Aandacht voor
rituelen vanuit een humanistisch standpunt is
naar mijn idee meer dan gewenst.

H.AJ. Wegman

Reken de Humanist mee!
'Lees naast uw krant Vrij Nederland?' is een slogan die dit opiniebladjarenlang
heel wat abonnees heeft opgeleverd. De laatste tijd melden zich echter steeds
meer abonnees af, met name omdat ze al genoeg opinie in hun dagblad vinden.
Lees Rekenschap, maar ook de Humanist is een boodschap die een wat langer
leven is beschoren. De beide bladen vullen elkaar immers prachtig aan. De lezer
van de Humanist die meer wil weten en dieper wil graven, vindt veel van zijn
gading inRekenschap. En wie op de hoogte gehouden wil worden van de actuele
ontwikkelingen in het humanisme in de praktijk van alle dag kan niet zonder de
Humanist. Zo publiceert de Humanist elk jaar de integrale tekst van de
Socrateslezing.

Er zijn nogal wat lezers die de Humanist af en toe onder ogen krijgen bij
vrienden, collega' s of in de bibliotheek. Maar het is natuurlijk veel plezieriger
om negen keer per jaar verzekerd te zijn van toezending van een eigen
exemplaar. Juist nu de kwaliteit van het blad met sprongen stijgt, is het de moeite
waard een abonnement te nemen. Hoogwaardige interviews, heldere
opiniërende artikelen, relevante rubrieken en een uitgewogen vormgeving - als
u de Humanist kent weet u wat we bedoelen en als u de Humanist nog niet goed
kent, ligt hier de kans om er meer van te weten.

Een proefnummer kunt u bestellen bij het Humanistisch Verbond, 030-318145
(mevr. A. Dessens).
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Onderwijsprogramma's 1993-1994

Bijzondere leerstoelen Stichting Socrates

De Stichting Socrates, een werkstichting van het Humanistisch Ver-
bond, tracht de wetenschappelijke exploratie van actuele maatschappe-
lijke problemen vanuit een humanistisch perspectief te bevorderen. De
stichting stelt zich tevens ten doel mogelijkheden te scheppen voor de
uitwisseling van gedachten omtrent fundamentele vraagstukken waar-
voor het humanisme geplaatst wordt, en voor de doordenking van de
wetenschappelijke en culturele achtergronden van het moderne huma-
nisme. Het vestigen en in stand houden van bijzondere leerstoelen bij
Nederlandse universiteiten dragen hiertoe bij.
De volgende onderwijsprogramma's voor de doceerperiode 1993-

1994 van de bijzonder hoogleraren vanwege de Stichting Socrates zijn
thans bekend:

Universiteit van
Amsterdam

Technische Universiteit
Delft
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Prof. dr. Covert den Hartogh zal in de doceerperiode 1993-1994 col-
leges verzorgen over medisch-ethische vragen binnen enkele verplichte
onderdelen van de studie geneeskunde, onder andere het introductie-
blok 'Gezonde en zieke mensen', het blok 'Gezondheidszorg' en het
blok 'Hulp en hulpverlenen'.
Daarnaast zal hij in samenwerking met prof. Achterberg in het eerste

trimester van de doceerperiode 1993-1994 het keuzevak Inleiding in de
gezondheidsethiek verzorgen. Waarom en wanneer is het leven be-
schermwaardig? Onder welke omstandigheden is het staken of nalaten
van behandeling aanvaardbaar of zelfs geboden? Wanneer is paternalis-
me (behandeling zonder uitdrukkelijke wilsinstemming) toelaatbaar?
Als je van meerdere patiënten er maar een paar een dure of levensred-
dende behandeling kunt geven, hoe moetje dan kiezen? Moetje moge-
lijk onderzoek naar erfelijke aandoeningen waar een patiënt of toekom-
stige ouder om vraagt, altijd uitvoeren, en een slechte prognose altijd
meedelen? Wie, behalve de patiënt, zou nog meer toegang tot die infor-
matie mogen krijgen? Verschillende ethische theorieën (varianten van
utilisme, kantianisme en deugdenleer) worden getoetst op hun vermo-
gen licht te werpen op deze en dergelijke vragen. Het programma is in
de eerste plaats bedoeld voor studenten medicijnen, maar ook toeganke-
lijk voor studenten wijsbegeerte, rechten en andere belangstellenden.
Nadere informatie is te verkrijgen bij prof. Den Hartogh, tel. 023-

321273 (bij voorkeur tussen 19.00 en 20.00 uur).

Prof. dr. Wim van Dooren zal twee collegeseries over filosofische pro-
blemen verzorgen, waarvan de eerste serie een meer specialistisch ka-
rakter draagt en de tweede serie algemeen inleidend is.
De eerste serie behandelt het onderwerp techniekfilosofie. Uitgaande

van Heideggers denken over de techniek wordt de invloed van de tech-
niek op de huidige maatschappij besproken, waarbij problemen aan de



Rijksuniversitei t
Limburg

Universiteit Twente

orde komen als vooruitgang, organisatievorm, beheersbaarheid, leefmi-
lieu en verantwoordelijkheid.
De tweede serie colleges behandelt een aantal grote moderne filoso-

fen met speciale nadruk op hun mensbeeld. Besproken zullen worden:
Descartes, Spinoza, Leibniz, Hume, Kant, Hegel, Bakoenin, Nietzsche,
Heidegger, Sartre en Wittgenstein.
Nadere informatie is te verkrijgen bij het secretariaat van de sectie Fi-

losofie, tel. 015-785143 (mevr. R. Mantjes of mevr. C. van Zijl).

Prof. dr. Henk Visser biedt in de doceerperiode 1993-1994 binnen de
Faculteit der Gezondheidswetenschappen een keuzevak Mensen en ma-
chines in de Gezondheidszorg aan. De inhoudelijke thematiek van het
blok kan als volgt worden beschreven:
In de 'Informatiemaatschappij' oefent het gebruik van computers

zo'n invloed uit op vitale onderdelen van de samenleving, dat een afzon-
derlijke behandeling van mogelijke gevolgen ook voor de gezondheids-
zorg al op zijn plaats is. Na een algemene inleiding in de implicaties van
de informatietechnologie wordt allereerst een overzicht gegeven van de
stand van zaken op het gebied van de gezondheidszorg, variërend van
ziekenhuisnetwerken en beslissingsondersteunende systemen tot com-
puterdiagnose en patiëntmonitoring. Vervolgens worden verschillende
ontwikkelingen op hun ethische consequenties onderzocht. Hiervoor
wordt een theoretisch kader aangebracht, waarin de noties van 'ge-
bruiksgemak', 'kwaliteit van arbeid' en 'humanisering van arbeid', res-
pectievelijk 'vrijheid', 'verantwoordelijkheid' en 'integriteit' centraal
staan. Het blok wordt afgesloten met een bestudering van het vraagstuk
van de privacy in de gezondheidszorg.
Nadere informatie is te verkrijgen bij prof. Visser, tel. 023-276613.

Prof. dr. Jos de Beus zal in de doceerperiode J 993-1994 colleges ver-
zorgen over Humanisme en gelijkheid.
Onderwerp van deze colleges is het hedendaagse egalitarisme, onder

andere in de sociale politiek in de volgroeide westerse verzorgingsstaten.
Met hedendaags egalitarisme wordt bedoeld het dubbele streven naar de
uitschakeling van bruut toeval en uitbuiting aan de ene kant en naar een
wenselijke gelijke verdeling van essentiële menselijke waarden (zoals
de bevrediging van basisbehoeften) aan de andere kant. In een politiek-
filosofische analyse van het egalitarisme gaat het om (I) de conceptuali-
sering van de gelijkheid (bijv. morele, politieke, economische enjuridi-
sche gelijkheid), (2) de fundering van de wenselijke gelijkheid in het ka-
der van een theorie van de verdelende rechtvaardigheid en (3) de implica-
ties van deze theorie voor de optimale inrichting van de samenleving
(verdeling van rechten e.d.) alsmede de optimale rol van de overheid.
In de colleges zullen zowel de theorie als de praktijk aandacht krij-

gen. Zo zullen onder andere de doctrines van Tinbergen, Nozick,
Hayek, Rawls, Dworkin en Sen aan de orde komen. Op het praktische
vlak wordt aandacht besteed aan de vormen van, opvattingen over, ver-
klaringen voor en gevolgen van het egalitarisme in Nederland. Vandaar
ook-dat het verband tussen gelijkheid en autonomie veel aandacht zal
krijgen.
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Nadere informatie is te verkrijgen bij de Faculteit der Wijsbegeerte
en Sociale Wetenschappen van de Universiteit Twente, Postbus 217,
7500 AE Enschede, tel. 053-893309 (drs. P. Fokkink) of tel. 053-
893297 (secr.).

Prof. dr. Rob Tielman zal in de doceerperiode 1993-1994 hoor- en
werkcolleges verzorgen over Sociale en culturele aspecten van het hu-
manisme.
De collegereeks is een inleiding in de sociaal-wetenschappelijke as-

pecten van de humanistiek. Ingegaan wordt op de ontwikkeling van de
humanistische traditie in het westerse denken, op het ontstaan van een
niet-godsdienstige en buitenkerkelijke stroming, en op de institutionali-
sering daarvan in humanistische organisaties over de gehele wereld. In
het bijzonder zal aandacht besteed worden aan de relatie tussen de socia-
le wetenschappen en het humanisme, en aan de toepassing van de huma-
nistische reflectie op ethische dilemma's in actuele vraagstukken, zoals
euthanasie, bio-ethiek en non-discriminatiewetgeving.
Voor nadere informatie kunt u zich (schriftelijk) wenden tot prof.

Tielman, Heidelberglaan 2, 3584 CS Utrecht.

Prof. dr. Wouter Achterberg zal in de doceerperiode 1993-1994 de
volgende colleges verzorgen:
In het vak Inleiding Natuur en Samenleving worden studenten inge-

leid in een aantal wijsgerige vragen betreffende de verhouding tussen
mens (individueel, maar vooral collectief) en natuur. Een centrale vraag
hierbij is welke relaties er bestaan tussen maatschappijvormen en hou-
dingen tegenover de natuur. Bij de beantwoording van deze vraag ko-
men zowel vóórmoderne als moderne (industriële) samenlevingen ter
sprake. Veel aandacht zal worden besteed aan de met deze houdingen
verbonden waarden, normen en beelden van mens en natuur. Ten slotte
wordt op oriënterende wijze naar mogelijke oplossingen van de milieu-
problematiek gekeken.
Prof. Achterberg verzorgt tevens de cursus Normatieve sociale en po-

litieke filosofie van het milieu (onderwerp: politieke filosofie en milieu-
problematiek). Op oriënterende wijze wordt in dit hoor/werkcollege een
inleiding gegeven in de politieke filosofie. Bijzondere aandacht wordt
hierbij besteed aan de milieuproblematiek, en aan problemen in de rela-
tie tussen mens en natuur. Ter sprake komen onder meer liberalisme, li-
bertarisme, marxisme, socialisme en anarchisme en hun 'groene' va-
rianten, zoals bij voorbeeld eco-anarchisme, uit heden en verleden.
Verder verzorgt prof. Achterberg het afstudeervak Humanistische

wijsbegeerte, waarbij onder andere de volgende onderwerpen aan de
orde komen: algemene milieufilosofie; milieu-ethiek; sociale en poli-
tieke filosofie met bijzondere aandacht voor de milieuproblematiek;
ethiek en axiologie.
Nadere informatie is te verkrijgen bij prof. Achterberg, tijdens zijn

spreekuur op woensdag tussen 12.15 uur en 13.15 uur, of bij mevr. A.
Slaa, secr. vakgroep Toegepaste Filosofie, tel. 08370-84178. Het cor-
respondentieadres is: Vakgroep Toegepaste Filosofie, Landbouwuni-
versiteit Wageningen, Postbus 8130,6700 EW Wageningen.



Personalia

Dr. Alp/wns van Dijk is universitair docent theorie
van godsdienst en religie, en geschiedenis en spiri-
tualiteit van de niet-westerse religies aan de Univer-
siteit voor Humanistiek te Utrecht.

Prof dr. Wim van Dooren is bijzonder hoogleraar
vanwege de stichting Socrates bij de Technische
Universiteit Delft op het gebied van de filosofie in
het bijzonder in verband met de humanistische le-
vens- en wereldbeschouwing.

Prof dr. 01/0 Duintjer was van 1970 tot 1987 hoog-
leaar kennisleer en metafysica aan de Universiteit
van Amsterdam. Thans is hij op vrijwillige basis
hoogleraar aan dezelfde universiteit met de opdracht
Filosofie en spiritualiteit.

Prof dr. Covert den Hartogh is bijzonder hoogle-
raar vanwege de stichting Socrates bij de Universi-
teit van Amsterdam op het gebied van ethische as-
pecten van de gezondheidszorg, in relatie met de hu-
manistische levens- en wereldbeschouwing.

Drs. Roelie Koning is lerares Nederlands aan de Ber-
trand RusselI Scholengemeenschap te Krommenie.
Als redactrice van Rekenschap verdiept zij zich on-
der andere in thema's op het gebied van humanisme
en literatuur.

Dr. Anne-Marie Korte studeerde theologie en filo-
sofie en werkt als universitair docente theologische
vrouwenstudies aan de Katholieke Theologische
Universiteit te Utrecht. Zij promoveerde in 1992
met een studie, getiteld Een passie voor tanscenden-
tie: feminisme. theologie en moderniteit in het den-
ken van Mary Daly.

Prof dr. Harry Kunneman is hoogleraar theorie en
praktijk van het geestelijk werk, in het bijzonder
praktische humanistiek, aan de Universiteit voor
Humanistiek in Utrecht.

Drs. Albert Nieuwland is toegevoegd docent socio-
logie en antropologie aan de Universiteit voor Hu-
manistiek te Utrecht.

Prof dr. Henk Visser is bijzonder hoogleraar van-
wege de stichting Socrates aan de Rijksuniversiteit
Limburg op het gebied van humanistische visies op
mens en computer.

Prof dr. Herman Wegman is als adviseur en docent
op het gebied van geschiedenis en christendom en
spiritualiteit verbonden aan de Universiteit voor Hu-
manistiek te Utrecht.

In de komende nummers van Rekenschap:
De Vechtmaatschappij
Humanisme en muziek
Voorui tgangsgeloof

Reeds verschenen themanummers:
Mensen en dieren
Bio-ethiek
Vrou wenemanci patie
Humanisme en filosofie
Rituelen I + II
Lichamelijkheid

Etnisch-culturele tegenstellingen
Humanisme en macht
The Socrates Foundation

- Veranderingen in de zorgverlening
Bouwen als menselijk proces
Het kind van de rekening

Deze nummers zijn nog verkrijgbaar en kunnen besteld worden bij het
Humanistisch Verbond. Postbus 114.3500 AC Utrecht.
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