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J. P. VAN PRAAG .

. REKENS'CHÁP

Reeds lang werd in humanistische kring de behoefte gevoeld aan een
tijdschrift, dat de mogelij'kheid zou bieden in humanistische geest en op
wetenschappelijk niveau "rekenschap" af te leggen omtrent fundamentele
vragen, waarvoor het moderne humanisme geplaatst wordt. "Rekenschap
af te leggen", dat wil tevens zeggen: "zich rekenschap geven", want het
eerste is zonder het laatste onmogelijk.
Dat zal dan ook het karakter van dit tijdschrift moeten bepalen. Het zal
hier niet gaan om bezielend getuigenis, ook al mag de getuigende kracht
van de worsteling om waarheid niet onderschat worden; het zal ook niet
gaan om actueel commentaar, ook al mag de actualiteit van een principiële
probleemstelling niet worden miskend. Bovendien zullen de kronieken nog
voldoende ruimte kunnen bieden aan getuigend commentaar in eigenlijke
zin.
"Rekenschap" zal uitgegeven worden, weliswaar op initiatief van het Hu~
manistisch Verbond, maar niet onder directe verantwoordelijkheid van
deze organisatie. Aldus zal het "open" karakter van het moderne huma~
nisme er in tot uiting kunnen komen, zonder organisatorische belemmedn~
gen. Zo kan het ten volle de "toets der rede" tot gelding brengen. waar~
naar het in zijn naam verwijst. Want is de eigenlijke betekenis van rede.
logos, ratio - ook naar de oorspronkelijke bedoeling - niet verantwoor~
ding, rekenschap?
Mogen dan ook talloze moderne humanisten zich rondom "Rekenschap"
groeperen, om zich rekenschap te geven en rekenschap af te leggen. van
hun inzichten en overtuigingen omtrent de mens in zijn samenleving en
zijn wereld, zijn bestaan en zijn denken. Aldus indirect toch getuigend van
de scheppende kracht der humanistische idee.



KWEE SWAN LIAT

EEN UNIVERSEEL HUMANISME

Maar zeer weinigen wellicht van hen die in Augustus 1952 op het Inter-
nationale Congres in Amsterdam de oprichting hebben bijgewoond van
de Internationale Humanistische en Ethische Unie zullen hebben geweten'
dat reeds 16 jaar tevoren. in 1936. een internationale organisatie was
gekomen met een programma voor een "ethisch humanisme"j De Tweede
Wereldoorlog heeft de herinnering aan veel van wat zich in het geeste-
lijke leven van de 30er jaren heeft afgespeeld weggevaagd. Dit artikel is
een poging om opnieuw licht te werpen op bepaalde aspecten van deze
periode die voor een juiste waardering van het verschijnsel van het
"moderne humànisme" van belang kunnen zijn.
In de grote ontwikkelingsgang naar dit moderne humanisme kunnen we
formeel twee bewegingen onderscheiden. die wel nauw met elkaar samen-
hangen en elkaar wederzijds bepalen. maar die toch in wezen van elkaar
verschillen. In de eerste plaats kunnen we deze ontwikkeling zien als
een langzame en geleidelijke verschuiving in de cultureel-wijsgerige pro-
blematiek. een opduiken van enkele specifieke zienswijzen. waardoor
enkele grote gedachten en themata actueel worden en door het meren-
deel der leidende denkers diepgaand worden behandeld. In deze zin kun-
nen we spreken van de geboorte van een modern humanisme als de
geleidelijke "ontdekking van de mens". die zich manifesteert in de wijs-
begeerte. in de geschiedschrijving. in de ontplooiing van de geestesweten-
schappen en de "wetenschappen van de mens". in de beeldende kunst en
de letterkunde. in de vele humanistische stromingen. in de doorwerking op
sociaal en politiek terrein. in algemene strevingen naar ..Ievensvernieu-
wing", in een stijgende bewustwording van menselijke solidariteit, in een
groeiende behoefte aan menselijk contact. Deze beweging draagt sterk
het karakter van universaliteit. Ze neemt gestalte in organisaties die na-
druk leggen op gemeenschappelijke aspiraties. Ze vindt weerklank bij
groepen van zeer uiteenlopende opvatting en doelstelling. Dit aspect
willen we aanduiden als universeel humanisme.
Maar terwijl de ontwikkeling naar een universeel humanisme een proces
is van integratie en van een algemene "doorbraak" die zich manifesteert
dwars door de verticale scheidingsvlakken heen, kunnen we tegelijkertijd
een andere beweging constateren die meer samenhangt met het proces
van differentiatie. De ontwikkeling naar het moderne humanisme heeft
ook het aanschijn gegeven aan sectarische stromingen, aan nieuwe orga-
nisaties, nieuwe groeperingen en hergroeperingen, gegroeid uit een protest
tegen het bestaande. Veranderende omstandigheden en verhoudingen
vragen om nieuwe vormen en organisaties. Bij verdere groei sluiten dan
verwante organisaties zich aaneen tot internationale verbanden van steeds
grotere omvang. Ook in deze richting heeft de ontwikkeling naar het
moderne humanisme in zijn vele gedifferentieerde vormen plaats gevon-
den. Het kenmerkende is, dat hier de aaneensluiting voortvloeit uit een
gemeenschappelijk streven naar een heel specifieke vorm van vernieu-
wing, uit een gemeenschappelijke strijd en verzet tegen bestaande inter-
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nationale toestanden en verhoudingen. Deze groei willen we 'aanduiden
als internationaal humanisme. In een volgend artikel hopen we hieróp
terug te komen.
In dit artikel willen we enige aandacht wijden aan het aspect van een
universeel humanisme. Daarbij nemen we als aanknopingspunt twee
merkwaardige gebeurtenissen in het jaar 1936. Het eerste is het ver~
schijnen van een nieuw tijdschrift "Philosophia", Philosophorum nostri
temporis vox universa (De universele stem van de wijsgeren uit onze tijd).
uitgegeven te Belgrado onder leiding van de uit Duitsland uitgeweken
Neckantiaanse wijsgeer Arthur Liebert, die tevens leiders was van een
nieuw opgerichte internationale organisatie van wijsgeren en geleerden.
eveneens onder de naam "Philosophia". Het tweede is de conferentie die-
van 8 tot 11 Juni 1936 te Boedapest werd gehouden onder auspiciën van
het Internationale Instituut voor IntellectueJ.:- Samenwerking en die de
titel droeg "Vers un nou vel humanisme" (Naar een nieuw humanisme).
"Philosophia" was een driemaandelijks internationaal tijdschrift dat maar
twee jaar heeft bestaan: 1936 en 1937 1). Het bevat de indrukwekkende
lijst van namen van wijsgeren en geleerden van internationaal formaat
uit alle landen van Europa. uit Noord~ en Zuid-Amerika. uit Turkije. uit
Zuid~Afrika. uit Australië. uit China en Japan. leden van het internatio-
nale verbond "Philosophia". onder voorzitterschap van Arthur Liebert.
Aan het eind van de eerste jaargang vinden we onder de "algemene
mededelingen van het verbond "Philosophia" " :!) een verklaring getiteld:
Zur Renaissance des ethischen Humanismus, die we kunnen beschouwen
als het wijsgerig testimonium van het verbond "Philosophia". In de alge~
mene idee der philosophie liggen, volgens deze verklaring. twee opgaven
en twee tendenties besloten. In de eerste plaats kunnen we philosophie
beschouwen als zuivere theorie en zuiver onderzoek. hierin vertegen~
woordigt ze wat Kant heeft aangeduid als "Schulbegriff" der wijsbe~
geerte. In de tweede plaats heeft de philosophie een practische. ethisch~
paedagogische opgave: Philosophie als leermeesteres en leidster van de
individuele mens en van de mensheid. Op deze wijze dient ze de idee van
de humaniteit en de idee van het humanisme. Dit aspect en deze functie
van de wijsbegeerte worden samengevat in de leus: Ethisch Humanisme.
Hierin zit ook Kants " Weltbegriff" der wijsbegeerte belichaamd. De
bezinning nu. zowel op het theoretische als het practische. ethisch-paeda-
gogische aspect. en de uitwerking in een humanistische 'levenshouding en
gezindheid vormen het doel van het verbond "Philosophia" en het gelijk-
namige tijdschrift. De idee van de humanitas en de idee van het humanis-
me worden aanvaard als richtsnoer voor het menselijke handelen (In
Kants formulering. die hier wordt aangehaald. heet het: "Handle so. dasz
du die Ivlenschheit, sowohl in deiner 'Person als in der Person eines jeden
anderen, jederzeit zugleich als Zweck. niemals blosz als Mittel.
brauchst" ) .
Dit uitermate belangwekkende tijdschrift bevat verder nog een lang arti-
kel van Edmund Husserl, getiteld "Die Krisis der europäischen Wissen~
schaften und die transzendentale Phäriomenologie" 3). Dit veel te weinig
bekend geworden artikel is de laatste publicatie van de hand van Husserl
die nog tijdens zijn leven verschenen is. Het is bedoeld als inleiding op
een historisch werk dat Husserl helaas niet meer heeft kunnen schrijven.
Het werpt een belangrijk licht op Husserls opvatting van zijn eigen
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levenswerk aan het eind van zijn lange en vruchtbare carrière. Hierin
heeft de atheist en humanist Husserl getracht een plaatsbepaling te geven
van zijn eigen denken in het kader van het Europese- denken. als weten-
schap en tegelijk als wijsbegeerte, sinds de Renaissance, en daarmee
tevens een historische fundering en methodische rechtvaardiging ervan.
De radicale en fundamentele critiek, die aan het moderne Europese denken
die geweldige diepgang verleende. zag Husserl als een worsteling van
de Europese mens om zichzelf te verstaan, op grond van de autonome
rede, los van enige openbaring. Dit moderne denken noemde hij daarom
een grandiose poging om te komen tot een nieuw, autonoom en univer-
seel Europees humanisme in tegenstelling tot het humanisme van de
-Middeleeuwse Scholastiek. Het voorkomen van dit artikel in "Philoso-
phia" accentueert nog weer eens het belang van dit tijdschrift. en is een
mogelijke aanwijzing van een toen bestaande tendentie tot synthese
tussen Neokantianisme en Transcendentale Phaenomenologie. Inderdaad
kunnen we in zekere zin "Philosophia" zien als de voortzetting van het
"Jahrbuch für Philosophie und phänomenologische Forschung" van
Husserls school en van de "Kantstudien" . waarvan Arthur Liebert na het
uittreden van Hans Vaihinger een der hoofdredacteuren was.
Het grote. hoewel maar zeer kortstondige succes van "Philosophia"
brengt ons in herinnering, hoe eigenlijk het ideaal van een ethisch en
universeel humanisme al lange tijd in het Europese denken heeft geleefd.
Het nadrukkelijk teruggaan op Kant geeft aan, welk een beslissende
invloed deze denker op de ontwikkeling naar dit humanisme heeft uit-
geoefend. Inderdaad vinden we in Kants philosophie vele elementen die
de hoekstenen zijn geworden van het moderne humanisme: zijn nadruk
op de autonomie van de rede, zijn opvatting van de practische rede als
grondslag voor de ethiek, zijn verlangen naar schoonheid. zijn opvatting
van de "mensheid". zijn verlangen naar wereldvrede, zijn radicale critiek.
Maar. van hoe grote betekenis Kants denken geweest is voor het totale
Europese geestesleven. kunnen we pas overzien als we het in verband
beschouwen met de geleidelijke "Ontdekking van de Mens".
In de Griekse wijsbegeerte heeft reeds Plato de stoot gegeven tot een
gerichtheid op een bovennatuurlijke orde van eeuwige ideeën. In het
denken van de Middeleeuwse mens, lange tijd volkomen beheerst door
de Neoplatoons-Augustijnse traditie. neemt de theologie. als de kennis
van God als de bovennatuurlijke oorsprong en uiteindelijke bestemming
aller dingen. een centrale plaats in. Geleidelijk. mede onder invloed van
de meer naturalistische philosophie der Arabieren. en door de invloed
van het Middeleeuwse "humanisme". breekt er een grotere waardering
door voor het "natuurlijke". Het zeer actueel geworden dispuut over "het
goed recht van de dialectiek", d.i. over de functie en de geldigheid van de
rede. vond zijn oplossing in de onderscheiding die de Scholastiek maakte
tussen de natuurlijke en bovennatuurlijke orden. tussen de "lex naturalis"
en de "lex divina". tussen de rede en de openbaring. Een onderscheiding
overigens, bedoeld om de harmonie tussen beide te accentueren, maar in zich
reeds de kiem bevattend voor de latere kloof en voor het langzame ver-
schuiven van de voornaamste belangstelling van het bovennatuurlijke naar
het natuurlijke: de saecularisatie. De overgang naar de werkelijke "Ontdek-
king van de Natuur" vormde de Renaissance. Bevrijd van de sacrale
greep van het Middeleeuwse geestelijke leven kreeg de Europese mens
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meer oog voor het zintuiglijk waarneembare. De hemel bestudeerd door
de telescopen van Kepler en Galilei was niet meer de hemel waarnaar
de verticaal omhoog strevende lijnen der Gothische kathedralen heen
wezen. Ontdekking van de natuur was ontdekking van de ruimte, zowel
in de geometrie en de astronomie als in de "blanke expansie" die nieuwe
werelddelen overspoelde en veroverde. Ontdekking van de Natuur
betekende grotere waardering van de materiële rijkdommen der aarde,
die in grote scheepsladingen uit Oost- en West-Europa binnenstroomden
en de basis vormden voor een nieuwe culturele en geestelijke bloei. Ont-
dekking van de Natuur betekende vooral ook de enorme ontwikkeling
van de natuurwetenschappen, mogelijk gemaakt door die typerende
geesteshouding van de nieuwe Europese mens die langs de weg der men-
selijke rede alles trachtte te omvatten, berekenen en verklaren. Zowel het
pogen van Descartes om langs de weg der zuivere deductie een hele
metaphysica op te bouwen als het succes van Newton om de beweging van
alle hemellichamen door middel van een enkele gravitatiewet te verklaren
zijn tekenend voor deze nieuwe geesteshouding. Maar juist het enorme
succes van de natuurwetenschappen versluierde, zoals ook Husserl aan-
toonde, dat het nieuwe wijsgerige en wetenschappelijke denken als
"humanisme" eigenlijk een échec leed. Hoe volmaakt men ook de natuur-
verschijnselen kon berekenen en verklaren, het wezen van de mens en
van het menselijke denken bleef een ondoorgrondelijk raadsel. In het
Cartesiaanse dualisme worden materie - met als attribuut uitgebreidheid
- en geest - met als attribuut het denken - tegenover elkaar gesteld;
dus tegenover elkaar de ruimtelijke natuur en het denkend (individueel)
subject. Hierdoor werd een probleem gecreëerd zowel van methodische
aard (empirisme contra rationalisme) als van kentheoretische aard (rea-
lisme contra idealisme). Ontdekking van de Natuur, de ene pool. en
daarmee de ontwikkeling van de natuurwetenschappen, bracht de aan-
dacht voor de andere pool, de geest, in verdrukking. Doordat bovendien
Descartes de "cogitatio" subjectivistisch interpreteerde, werd deze geest
geïdentificeerd met het individuele subject, en werd de hele kenniskritiek
in een doodlopend spoor afgebogen: solipsisme van Berkeley. Het pro-
bleem van de mens werd verengd tot het probleem van het kennen. Door
het succes van de Ontdekking van de Natuur werd echter dit échec
enigszins gecamoufleerd.
Het eind van de 18e eeuw bracht hierin wederom een radicale verande-
ring. Op de ontdekking van de natuur volgde de "Ontdekking van de
Mens". Het is merkwaardig hoe alleen al in de opvatting van de "natuur"
van Newton tot Rousseau een totale ommekeer heeft plaats gevonden.
Rousscau's opvatting van de "natuur" betekende een overgang naar de
Romantiek (d.i. de wereld van de menselijke beleving der "natuur"), naar
de herleving van het Griekse schoonheidsideaal (bij Goethe, in Schillers
"Hymne an die Freude", in Kants vroege werken, in Beethovens "Pasto-
rale"), naar de belangstelling voor het kind en de opvoeding (denk aan
Pestalozzi, aan Lessings "Erziehung des Menschengeschlechts", aan
Schillers brieven over de opvoeding), naar het "neohumanisme" van de
1ge eeuw. Juist in deze "Ontdekking van de Mens" zien we de betekenis
van Kant. Met zijn "Copernicaanse omwenteling" richtte hij de aandacht
van de Europese mens van de empirische "natuur" naar de wereld van
de menselijke categorieën. Deze wereld van de categorieën is bij uitstek

5



de unieke wereld van het "menselijke". Het is uitermate belangwekkend
om, aanknopend aan deze "Kantiaanse wending", de radicale en funda-
mentele omslag in het Europese denken van de .1ge en 20e eeuw na te
gaan. Bestudering van de categorieën van het denken leidde tot het idea-
lisme van Hegel, tot de "opbouw der geesteswetenschappen" bij Dilthey,
tot het Neokantianisme van de Marburger School, tot de waardenleer
van Lotze en van de Badense School en tot de hedendaagse axiologie.
Ook buiten Europa vond het Kantianisme weerklank. zo in China bij
Chang Tung-Sun, in Japan bij O. Watanabe, in India bij K. C. Bhatta-
charya. Men ontdekte dat de categorieën niet onveranderlijk zijn zoals
Kant ze opvatte, maar dat ze een ontwikkeling doormaken in de geschie-
denis van de mensheid en bij de groei van het kind. dat ze verschillende
patronen kunnen hebben bij verschillende culturen, dat ze beïnvloed
worden door de maatschappelijke situatie. Zo ontdekte men systematisch
en methodisch de enorme werelden van menselijk geestelijk en cultureel
leven. Men ontdekte de wereld van het menselijke lijden (Florence Night-
ingaIe, Henri Dunant). van de sociale nood in het industriële tijdperk
en de mechanisering van de arbeid (Zola, Jaurès), van het onderbewuste
en de droom (Freud). van de menselijke existentie (Heidegger. Sartre).
Het is interessant om te constateren hoe zelfs in de beeldende kunst een
analoge ."Copernicaanse omwenteling" wordt teweeg gebracht, wanneer
ongeveer een eeuw na het verschijnen van de "Kritik der reinen Vernunft"
schilders als Manet, Seurat en Van Gogh de "naturalistische" wijze van
zien en schilderen vervangen door een "categorische"! 4)
Deze grandioze, nog lang niet voltooide beweging, die we hebben aan-
geduid als de geleidelijke "Ontdekking van de Mens". kunnen we zien
als een ontwikkeling naar een universeel humanisme. In dit humanisme
kunnen we een theoretisch aspect (als het totaal van de wijsbegeerte en
de wetenschappen van de mens) en een practisch (ethisch-paedagogisch
en sociaal-cultureel) aspect onderscheiden. Aansluitend bij Kants opvat-
ting van de "Religion innerhalb der Grenzen der bloszen Vernunft", kun-
nen we in zekere zin dit humanisme ook een nieuwe "religie" noemen.
Maar het is juist hier. zoals we in een volgend artikel hopen te behandelen.
dat grote differentiaties optreden binnen het moderne humanisme. Wan-
neer we spreken van een universeel humanisme. dan leggen we juist na-
druk op de grote, alles omvattende beweging en letten minder op de
differentiaties. Typerend in ieder geval voor de beweging als geheel is
die merkwaardige verschuiving van het bovennatuurlijke en transcendente
in de Middeleeuwen, over het natuurlijke en materiële, naar de eigen
wereld van het menselijke en van de categorieën van de rede. Typerend
daarom voor het universele humanisme, zoals het zich. geleidelijk in de
1ge en 20e eeuw ontplooide, is de centrale positie van de autonome rede
en de leidende gedachte van de humaniteit in de dubbele betekenis van
de totale mensheid en van de waarachtige menselijkheid:;).
Bezield van deze idealen sloten wijsgeren en geleerden over de gehele
wereld zich aaneen in "Philosophia" om uitvoering te geven aan een
programma van "ethisch humanisme". De dreigende schaduw van de
Tweede Wereldoorlog liet helaas deze geleerden niet lang meer met rust.
Voor Arthur Liebert was ook Belgrado niet meer veilig. Voor de verove-
ring van Jugoslavië door de Duitsers wist hij naar Engeland uit te wijken.
Een groot deel van het manuscript van een standaardwerk over "t1niver-
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seel humanisme" viel in de verwoede slag om Engeland aan de vlammen
ten prooi. Pas in 1946 kon het eerste deel van "Der Universale Humanis~
mus" in Zwitserland verschijnen 6). Dit boek behandelt de grondslagen,
de beginselen en de belangrijkste aspecten van het universele humanisme
op heldere en systematische wijze, Eerst wordt het ontstaan en de nood~
zaak van het oerprobleem van het menselijke leven besproken in verband
met een wijsbegeerte van het humanisme. De drie traditionele antwoorden
op dit oerprobleem - op grond van de theologie, van de zuivere natuur~
wetenschappen, van de zuivere geschiedwetenschap -, worden becriti-
seerd en als te dogmatisch en eenzijdig afgewezen. Een werkelijk ade~
quate beantwoording moet in de eerste plaats het centrale probleem van
de mens zelf "als maat aller dingen" tot zijn recht laten komen en in de
tweede plaats terdege rekening houden met de realiteit van de menselijke
waarden en van de vrijheid. Op grond hiervan komt Liebert tenslotte tot
een onderscheiding van onvrije, d.i. gedetermineerde, en vrije vormen van
het humanisme. Als vier vrije vormen noemt hij: Het wetenschappelijke
humanisme. het religieuze humanisme, het artistieke humanisme en het
ethische humanisme.
Lang heeft Liebert het verschijnen van dit boek niet overleefd. In 1946
werd hij nog gerehabiliteerd door een hernieuwd beroep het hoogleraar~
schap in de wijsbegeerte te Berlijn te vervullen. Voordat hij echter goed
en wel op dreef was, overleed hij, En zo eindigde een nobel streven om
het universele humanisme nietalleen theoretisch te ontplooien, maar ook
in de practijk. op internationale schaal. te verwerkelijken.

De andere. in het begin van dit artikel genoemde, poging was een gun~
stiger lot beschoren.
Gebruik makende van de algemene vredeswil na de Eerste Wereldoorlog
en van het besef van verantwoordelijkheid voor de toekomst van de mens~
heid onder de leidende geleerden, was het niet moeilijk om in het kader
van de Volkenbond een internationale organisatie in het leven te roepen
die de samenwerking beoogde van de intellectuelen in de wereld. Een
rapport van Léon Bourgeois, waarin de voornaamste problemen van zulk
een organisatie waren aangegeven. werd, met een gunstige aanbeveling
van Gilbert Murray, op 2 September 1921 tijdens de 2e assemblée van de
Volkenbond in grote lijnen aanvaard. Zo kwam op 1 Augustus 1922 het
I nternationa!e Instituut voor Intellectuele Samenwerking tot stand, met
als eerste voorzitter Henri Bergson en als vice~voorzitter Gilbert Murray.
Bergson trok zich al spoedig terug en werd vervangen door de Neder~
lander H. A. Lorentz 7).
In het begin hield het instituut zich voornamelijk bezig met coördinatie
van het bibliotheekwezen en de verspreiding van wetenschappelijke wer~
ken en tijdschriften. In 32 verschillende landen werden nationale com-
missies gevormd. De Conventie van Brussel van 1886 voor uitwisseling
van wetenschappelijke werken werd uitgebreid, waardoor een bredere
samenwerking van geleerden over de gehele wereld mogelijk werd
gemaakt.
In 1932 rijpte het plan om de intellectuelen in de wereld ook persoonlijk
met elkaar in contact te laten treden. en ze gezamenlijk bepaalde actuele
problemen voor te leggen. Naast de "League of Nations" (Volkenbond)
zou op die manier een "League of Minds" tot stand moeten komen. een
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soort forum van vooraanstaande denkers uit de gehele wereld, binnen
het Internationale Instituut voor Intellectuele Samenwerking. Dit plan
vond op twee manieren verwezenlijking. In de eerste plaats in de vorm
van gemeenschappelijke publicaties over actuele onderwerpen, zoals
wereldvrede. een internationale rechtsorde. de toekomst der beschaving,
etc. Zo ontstonden de "internationale series van open brieven". De eerste
reeks, onder de titel "A League of Minds" werd geopend met brieven
van Henri Focillon. Salvador de Madariaga, Gilbert Murray, Miguel
Ozorio de Almeyda. Alfonso Reyes, Tsai Yuan-pei en Paul Valéry 8).
over het onderwerp: "Is het mogelijk dat zij. wier functie het is om ideeën
te creëren en te organiseren, tot wederzijds begrip en overeenstemming
komen. zodat op die manier een intellectuele "orde" tot stand komt, boven
de belangen van klasse. partij of natie. waardoor aan het geestelijk leven
in de hedendaagse wereld een stuwende en coördinerende kracht wordt
gegeven?" De 2e reeks bevatte open brieven van Albert Einstein en
Sigmund Freud over het probleem van de oorlog, en de 3e serie van
Gilbert Murray en Rabindranath Tagore over het probleem "Oost en
West" 9),

In de tweede plaats kreeg dit plan gestalte in jaarlijkse bijeenkomsten, zo~
genaamde "entretiens" (onderhandelingen) waarbij een actueel onderwerp
aan de orde wordt gesteld en belicht door enkele vooraanstaande denkers
en geleerden. waarop een intensieve discussie volgt. Voor ons zijn hier~
van vooral van belang de 5e "entretien", gehouden van 1 tot 3 April 1935
te Nice onder de titel "De vorming van de nieuwe mens", en de reeds
eerder genoemde 6e "entretien", gehouden van 8 tot 11 Juni 1936 te
Boedapest onder de titel "Naar een nieuw humanisme" met referaten
van K. Capek. G. Duhamel en Th. Mann. 10)
Tot zo ver bleven deze gesprekken en activiteiten nog beperkt tot het
theoretische vlak. Maar het Internationale Instituut voor Intellectuele
Samenwerking, dat hier zo nadrukkelijk de weg heeft aangeduid naar een
"nieuw humanisme", was de voorloper van niets meer of minder dan de
UNESCO, de Opvoedkundige, Wetenschappelijke en Culturele Orga~
nisatie van de Verenigde Naties, in de totstandkoming waarvan de
humanist Julian S. Huxley een enorm aandeel heeft gehad! Wat de
UNESCO is en hoe zij werkt moge hier bekend worden verondersteld.
Het arbeidsveld en de actieve bemoeiïngen werden enorm veel uitgebrei~
der en intensiever dan bij het Internationale Instituut voor Intellectuele
Samenwerking mogelijk was. Vooral op het terrein van de opvoeding
van grote massa's en sociaal-cultureel werk met alle moderne middelen
van voorlichting en propaganda ontplooit de UNESCO een geweldige
activiteit. En dit alles vloeit voort uit een ideaal dat met recht universeel-
-humanistisch genoemd mag worden. Zoals Julian Huxley herhaalde-
lijk betoogd heeft. staat de mensheid nog maar aan het eerste begin van
de werkelijke bewustwording van haar eigen vermogens. Het grootste
deel van de mensheid leeft nog in ontstellende onwetendheid en heeft
practisch nog geen toegang. hetzij door onvermogen, hetzij door maat-
schappelijke belemmeringen, tot de voortbrengselen van wetenschap en
cultuur. Doelbewuste, constructieve mobilisatie van deze krachten. in het
volle besef van de vele gevaren en excessen, en toch overtuigd dat er geen
andere weg mogelijk is dan deze waarbij de mens op zijn eigen rede is
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aangewezen, kan alleen worden verstaan in het licht van een langzaam
rijpend universeel humanisme.
De UNESCO heeft hierin zeker het getij mee. De ontwikkeling in het
Europese denken die de situatie heeft rijp gemaakt voor deze construc-
tieve arbeid heeft ook bij de leidende figuren in het geestelijke leven van
Aziatische landen weerklank gevonden. Puttend uit het enorme reservoir
van een eigen culturele traditie hebben moderne denkers getracht. in
synthese met het Westerse denken, nieuwe wereldomvattende ideeën te
formuleren die aan het nieuwe humanisme eveneens een universeel karak-
ter kunnen geven. Zo schreef S. Radhakrishnan in 1939 in zijn voorwoord
op "Eastern Religions and Western Thought": "A new humanism is on
the horizon. But this time it embraces the whole of mankind. An intimate
mutual knowledge bet ween peoples is producing an enrichment of world-
consciousness 11). De intree-rede waarmee hij in 1936 in Oxford het ambt
aanvaardde van hoogleraar in Oosterse religies en ethiek gaf hij de sug-
gestieve titel "The lVorld's unborn soul" 1'2). Radhakrishnan. zelf een
zeer actieve figuur in de UNESCO, heeft in India en ver daarbuiten een
grote invloed uitgeoefend. We kunnen in hem ongetwijfeld de meest
markante exponent zien van een nieuw religieus humanisme. In India
zelf heeft hij talrijke enthousiaste leerlingen en bewonderaars, waarvan
enkelen evenals hij de weg naar het internationale forum hebben
gevonden.
Door deze actieverol van India is het niet verwonderlijk, dat de UNESCO
voor haar conferentie over "Mens-ideaal en opvoeding in Oost en West"
van 13 tot 20 December 1951 New Delhi als conferentie-oord heeft uit.,.
gezocht en Sarvepalli Radhakrishnan tot voorzitter heeft gekozen 13).
Vooral waar het hier gaat om een grootscheepse poging de fundering te
verstaan van de verschillende opvoedkundige systemen in het mens-
ideaal bij de verschillende culturen, kunnen we deze conferentie zeker
beschouwen als een belangrijk evenement in de ontwikkeling van een
nieuw, practisch universeel humanisme. Het is duidelijk dat het univer-
sele humanisme in deze zin integrerend wil werken door de diepere ge-
meenschappelijke basis te vinden en uit te werken voor een brede samen-
werking bij alle verschillen in uitgangspunt en opvatting. Dat we hier
ondanks alle verscheidenheid met recht van humanisme kunnen spreken,
blijkt wel uit het feit dat het steeds de mens is die centraal wordt gesteld
en dat het hier gaat om pogingen om zuiver langs de weg van de mense-
lijke rede en met menselijke middelen te komen tot beter begrip en con-
structieve arbeid.
Een voortzetting van de vroegere "entretiens" van het Internationale In-
stituut voor Intellectuele Samenwerking kunnen we in zekere zin vinden
in de ..Rencontres internationales de Genève". Ook bij deze "ontmoetin-
gen" worden actuele problemen aan de orde gesteld en in referaten door
leidende denkers, geleerden en kunstenaars voor een forum van voor-
aanstaande figuren besproken. Van de serie "ontmoetingen" verdient hier
speciaal vermeld te worden die in 1949 is gehouden onder de titel ..Pour
un nou vel humanisme", met referaten van R. Grousset, Karl Barth, Pater
Maydieu, P. Masson OurseI. M. Leroy, H. Lefebvre, J. B. S. Haldane.
J. Middleton Murry en Karl Jaspers 14). Ook hier zien we een lofwaar-
dige poging om het "nieuwe humanisme" in zijn verschillende aspecten
door verschillende sprekers te laten belichten. Hoewel men er niet in ge-
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slaagd mag zijn om eensgezindheid over dit onderwerp te bereiken -
wat ook niet in de bedoeling gelegen heeft van de "rencontres" -. het
diepgaande gesprek in de gunstige sfeer van de "ontmoeting" heeft on~
getwijfeld verhelderend en vruchtbaar gewerkt.
Interessant is het nog te vermelden, dat vooral het humanisme van Karl
Jaspers een enthousiast onthaal heeft gevonden in Japan. waar trouwens
de hele existentialistische denkwijze door zijn innerlijke verwantschap met
de levensstijl van het Zen~Boeddhisme in het na~oorlogse Japan buiten~
gewoon populair is geworden 15).

Wanneer we willen eindigen met een algemene karakteristiek te geven
van het nieuwe "universele humanisme" zoals het zich heeft voorgedaan.
dan kunnen we toch niet voorbijgaan aan het vaak overwegend "intellec-
tuele" karakter van dit verschijnsel. Hoewel de invloed op de bredere
lagen van de massa. vooral door de actieve bemoeienis met het volks-
onderwijs en met sociaal~cultureel werk met toepassing van alle moderne
middelen van voorlichting (radio. film. volkslectuur ), heel groot geacht
moet worden. moeten we toch constateren dat de daadwerkelijke inspi~
ratie uitgaande van dit vaak vage "universele humanisme" en de bewuste
deelname aan de beweging als zodanig toch nog veel te veel beperkt
blijft tot een uiterst dunne bovenlaag van "intellectuelen". en dit niet
alleen in de Aziatische landen met een groot percentage aan analphabe-
tisme. maar ook in de Amerikaanse en Europese landen.
Ongetwijfeld hebben de vormen van "humanisme" in vroegere perioden
een nog veel en veel beperkter bereik gehad. De ontdekking van de mens
in de massa als volwaardig mens is maar van zeer recente datum. Maar
dat neemt niet weg. dat het moderne humanisme in deze "universele"
gedachte de weg tot de massa nog lang niet gevonden heeft. Dit huma~
nisme draagt nog te veel de stempel van zijn oorsprong in de sfeer van
de universiteiten in het begin van de 1ge eeuw. De enorme groei van de
wetenschappen. de "wetenschappen van de mens" incluis. heeft de ver~
schillen in beschavingsniveau sterk vergroot, en de ontwikkeling van het
onderwijs. hoewel in versneld tempo. is nog lang niet bij machte de toe-
name in het niveau~verschil op te heffen. "Universeel humanisme" zoals
hier besproken blij ft nog te veel beperkt tot conferenties. "entretiens" .
"rencontres" tussen geleerden. wijsgeren en literatoren.
De Franse Revolutie betekende de emancipatie van de "derde stand".
De 1ge eeuw was in Europa vooral een periode van sterk toenemende
"verburgerlijking". ook van het geestelijke leven. Voordien was het nog
vrij vanzelfsprekend dat adel en clerus leidende functies vervulden. De
burger die dat ook wilde moest zich bekwamen in die opzichten waarin
hij nog te kort schoot en waarin vooral het prestige van de hogere standen
gelegen was: algemene eruditie en verfijnde manieren (men denke aan
Molière' s "bourgeois gentilhomme"). De Romantiek met haar grote ver-
ering voor het verleden en voor de schoonheid der klassieken drukte een
stempel op het ideaal van deze eruditie: opleiding in "humanistische" zin
werd als noodzakelijke ondergrond beschouwd voor het vervullen van
de posities die eertijds aan de adel en clerus toekwamen. De meer voor~
uitstrevende burgerij echter verkoos een opleiding in de meer "realistische
wetenschappen". en stelde tegenover het klassieke. "humanistische"
onderwijs de "Realschule" (in Nederland de "Hogere Burgerschool"!)
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In de sfeer van de universiteit van de 1ge eeuw echter ontplooide zich
het "nieuwe humanisme". Voor het leiding geven in de steeds gecom~
pliceerder wordende maatschappij was het bezitten van een grote dosis
gespecialiseerde deskundigheid meer en meer vereist. en de leiding van
academici werd langzamerhand onmisbaar. De universiteit echter is steeds.
op grond van een traditie sinds de 12e eeuw. een wereldje op zichzelf
geweest. met eigen privileges. eigen mores en eigen sfeer. De taal van
de intellectueel. die leiding had te geven. werd maar zelden verstaan door
het volk. Het is niet zonder betekenis dat de leden van "Philosophia"
overwegend bestaan uit hooggeleerden. en dat de idee van een "League
of Minds" en voor een "Nieuw Humanisme" ontsproot in het Interna~
tionaal Instituut voor Intellectuele Samenwerking.
Het is een verheugend teken dat onder de leiders van het volk een besef
wakker wordt van sociale en culturele verantwoordelijkheid. dat zich uit in
een verlangen naar een "universeel humanisme". Maar wil dit universele
humanisme inderdaad een grootheid zijn die de gang van het wereld~
gebeuren mede bepaalt. dan zal het grondig kennis moeten nemen van
de werkelijke maatschappelijke. geestelijke en culturele noden van alle
lagen van het volk en van de mensheid als geheel. en zal het open moeten
staan ook voor "bewegingen van onderen af".
Dan zal het echter nodig zijn dat er niet alleen een gesprek en een ont~
moeting plaats vinden op het hoogste horizontale vlak. maar een ont~
moeting van mens tot mens. los van alle verticale en horizontale onder~
scheidingen.
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Dr. J. P. VAN PRAAG

BESCHOUWING EN BELEVING

COMPLEMENTAIRE BEGRIPPEN IN HET DENKEN OVER DE MENS 1)

Inleiding. De doordenking van de humanistische idee. zoals die in het
moderne humanisme in Nederland vorm gekregen heeft, brengt een aantal
problemen aan het licht, die karakteristiek zijn voor de huidige cultuur-
situatie, en bovendien juist in dat humanisme een bijzondere actualiteit
verkrijgen. Zo op maatschappelijk terrein de verhouding tussen schep-
pende originaliteit en historische bepaaldheid; op psychologisch gebied
de spanning tussen ethische eisen en vitale noodzakelijkheid; en in de
sfeer der bezinning de tegenstelling tussen religieuze ervaring en redelijke
kennis. Op elk dier gebieden zijn elkaar weersprekende opvattingen aan
de orde, die binnen het humanisme tot voortdurende gedachtenwisseling
aanleiding geven.
De discussie op maatschapeIijk terrein spitst zich dikwijls toe op de
waardering van het historisch-materialisme. Is de kracht tot verandering
in de samenleving geheel in de samenhang van de maatschappelijke
verschijnselen gegeven, of treedt die kracht als een scheppende bijdrage
van de mens in die samenhang op, zoals een losgelaten steen wel valt
tengevolge van de aanwezigheid van een zwaartekrachtsveld, maar toch
naar aanleiding van het willekeurige loslaten? Of is dat loslaten zelf in
de samènhaU'g begrepen? Met andere woorden.: ligt het accent meer op
de maatschappelijke bepaaldheid of op de individuele verantwoordelijk-
heid? Men lost deze accentverschuiving niet op door te stellen dat de
individuele verantwoordelijkheid daarin bestaat, dat gedaan behoort te
worden wat maatschappelijk noodzakelijk (d.w.z. bepaald) is. Want als
dat "behoren" iets betekent. dan treedt het buiten de samenhang van de
maatschappelijke bepaaldheid.
De biologie en de psychologie stellen het denken voor soortgelijke
problemen: Is zedelijk datgene wat nuttig is voor het organisme,
b.V. omdat het geluk er door verwerkelijkt kan worden, of is het een
geheel oorspronkelijke factor die regulerend kan inwerken op de organi-
sche verhoudingen? En als dit laatste niet zo is, blijft er voor de ethiek
dan wel een andere taak over dan machteloze registratie van wat zich
driftmatig afspeelt? Hiermee hangt op een bepaalde wijze ook een filoso-
fisch strijdpunt samen: Moet de mens begrepen worden vanuit de idee.
of kan men hem slechts verstaan vanuit de existentie? Sluiten idealisme
en existentialisme elkaar uit, of is er een bepaalde verhouding van neven-
of onderschikking, en hoe moet die verhouding dan begrepen worden?
Tenslotte is er dan nog de vraag naar de verhouding tussen religie (in
algemene. niet-godsdienstige, zin) en de rede als vermogen tot verstand-

.) Inleiding gehouden op de eerste landdag van de Stichting S 0 era t e s op 6 April
1952 te Amersfoort.
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houding omtrent waar en onwaar. Duidt de religieuze terminologie op
een "weten", en zo ja, is dat weten dan iets anders dan de redelijke
kennis van de wereld? Is er ook weten mogelijk van iets anders dan de
"wereld" in de ruimste zin van het woord, dus ook de verschijnselen van
het geestesleven omvattend? En hoe is dan de verhouding tussen dit
weten en "gewone" kennis? Kan men de inhoud van zulk een weten ook
,,.kennen", en voegt het aan het gewone kennen kennis toe? En zo ja,
welke? Ziedaar een aantal vragen die eerst zo precies mogelijk gesteld
moeten worden, alvorens de problematiek zelfs maar in volle omvang
zichtbaar wordt.
Aldus stuit de doordenking van de humanistische idee op een reeks con~
tradicties, antinomieën en paradoxen, die zich toespitsen op de polariteit
van determinisme en vrijheid, idee en existentie, wereld en transcendentie.
De vraag is of over deze polariteiten in redelijkheid nog iets verhelde-
rends gezegd kan worden, zonder dat in een schijnsynthese de eigen~
aardige "volheid", en - wat meer zegt - de betrekhlijke juistheid
der verschillende beschouwingswijzen verloren gaat, zodat slechts een
formele oplossing te voorschijn zou worden gebracht.

Complementaire begrippen. In het grensgebied van het moderne natuur~
wetenschappelijke wereldbeeld komen denkconstructies voor, die een
aanwijzing zouden kunnen geven voor de behandeling van boven~
genoemde problemen in het denken over de mens. Het kan en mag in
dit verband niet gaan om het eenvoudigweg toepassen van physische
denkinhouden op anthropologische vragen; dat zou op een ander niveau
een herhaling zijn van de negentiende-eeuwse "verdinglichung" van
het mensbeeld. Wat eventueel in aanmerking komt is echter het benut~
ten van bepaalde denkstructuren uit de natuurwetenschappen voor het
denken over de mens, indien en voorzover de bij de anthropologie op~
tredende polariteiten enige structuele overeenkomst zouden bezitten met
zekere physische grenssituaties. Daarbij blijve helder voor ogen staan,
dat de mens weliswaar natuur is, maar ook zichzelf~bewust leven. Dat
bepaalt de eigen haard van iedere anthropologische benadering.
De denkstructuur nu waarop hier gedoeld wordt is die van de comple~
mentaire begrippen. Zij kan het best worden duidelijk gemaakt aan zekere
mikrokosmische verhoudingen, waarin blijkt dat het "gedrag" van zeer
kleine partikels zoals electronen e.d., niet doeltreffend beschreven kan
worden met behulp van de traditionele makrokosmische begrippen als
"plaats" en "impuls". Er blijkt in zulke gevallen een onzekerheidsrelatie
tussen beide te bestaan, die daarop berust, dat plaats en impuls van een
partikel zich niet gelijktijdig laten vaststellen. Wordt bijvoorbeeld de
plaats bepaald, dan wordt daardoor, juist tengevolge van de waarneming,
het partikel een impuls verleend van onbepaalbare richting en grootte,
waardoor de oorspronkelijke impuls niet meer vast te stellen is. Wordt
omgekeerd de impuls bepaald, dan blijkt het onmogelijk de plaats nauw-
keurig vast te stellen. Met andere woorden: naarmate de plaatsbeschrijving
nauwkeuriger is, wordt de waarde van de impuls onzekerder en omge-
keerd, omdat de waarneming zelf een bepaald aspect van het object naar
voren brengt en in gelijke mate het andere aspect aan de waarneembaar~
heid optrekt. Toch dient de onzekerheidsrelatie niet begrepen te worden
als willekeur: de exacte waarschijnlijkheid van de relatie laat zich mathe~
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matisch nauwkeurig, als Z.g. golffunctie, omschrijven, en aan grote aan-
tallen waarnemingen experimenteel verifiëren.
Men kan hier ook helemaal niet spreken van opheffing der causaliteit of
iets dergelijks. Dat wordt duidelijk. als men bedenkt dat de causaliteit
een denkvorm is, waarin het wetmatige verband wordt vastgesteld tussen
twee toestanden; dat gebeurt ook hier door middel van de golffunctie,
die echter ook geen ander antwoord geeft op de vraag naar de gelijktijdige
waarde van plaats en imyuls dan juist de onzekerheidsrelatie: de waar-
schijnlijkheid is hier de uitdrukking van de causaliteit. Anderzijds is het
een verbale wending te zeggen, dat plaats en impuls van een partikel wel
bepaald, maar niet bepaalbaar zijn. Want dat zou moeten betekenen dat
het object ook afgezien van onze waarneming gelijktijdig plaats en impuls
bezat; maar het wordt in zijn concrete vorm pas geconstitueerd door de
inhoud van de waarneming. Of er buiten de waarneming om nog andere
eigenschappen aan toegekend kunnen worden is een ondoordenkbare
vraag, en hoe die eigenschappen zouden zijn eveneens. In zulk een geval
moeten de eigenlijk dus toereikende begrippen, waarin het object ten-
gevolge van de waarneming gevat wordt. complementair genoemd
worden.
Samenvattend kan gezegd worden, dat in mikrokosmische verhoudingen
zich gegevens voordoen, die niet gelijktijdig uitgedrukt kunnen worden
in een stel makrokosmische begrippen. Doet men dat toch, dan zijn de
aldus waarneembare verschijningsvormen complementair; hun relatie is
onzeker en uit te drukken in de waarschijnlijkheid. Niettemin is een door-
zichtige voorstelling van hun eenheidsstructuur mogelijk (golf functie) .
die echter de complementaire verhouding der makrokosmische beschrij-
wingswijzen niet opheft. Ten aanzien van het onderwerp van deze studie
rijst nu de vraag: Zijn de polariteiten in het denken over de mens op te
vatten als verschijningsvormen, afhankelijk van de waarnemingsmethode
die toegepast wordt? Kan men ook hiervan in beide verschijningsvormen
een in de volle zin houdbare theorie opstellen, waarin ze optreden als
complementaire begrippen? Is de relatie tussen die verschijningsvormen
ook hier onzeker en uit te drukken in de waarschijnlijkheid; hoe kan die
waarschijnlijkheid gefundeerd worden; en hoe is de eenheidsstructuur
doorzichtig te maken? Voor een deel dezer vragen zal in het hierna-
volgende een antwoord gezocht worden.

Een hypothese. In het denken over de mens zijn duidelijk twee benade-
ringswijzen te onderscheiden: in het behaviourism b.v. treft men een
methode van onderzoek aan, waarin de nadruk sterk ligt op het relati-
verende observeren van het object door het subject; in het invoelend ver-
staan van de phaenomenologische psychologie daarentegen gaat het veel-
eer om een innerlijk identificeren van subject en object. Weliswaar zijn
deze benaderingswijzen in de genoemde voorbeelden niet in reincultuur
aanwezig, maar ze kunnen daaraan voorlopig in elk geval voldoende
duidelijk gedemonstreerd worden. Het gaat hier namelijk om twee waar-
nemingsmethoden, die te karakteriseren zijn door de termen observatie
en identificatie. Bij de observatie is sprake van het vaststellen van relaties
aan het object en tussen objecten; bij de identificatie van het intreden
van het subject in de zijnswijze van het object. De bewustzijnsvormen die
aan observatie en identificatie beantwoorden, kan men beschouwing en
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• beleving noemen. met als middelterm de in-Ieving. het invoel end verstaan .
De ervaring leert nu. dat men op grond van beide waarnemingsmethoden
en bewustzijnsvormen tot in de volle zin houdbare inzichten kan komen. '
die echter ten opzichte van elkaar complementair zijn. Voor de observatie
en in de beschouwing vertoont de mens zich als "natuur" en "in" de
bepaaldheid; bij de identificatie en in de belevingssfeer treedt hij op als
"zelfbewustzijn" en "gericht op" vrijheid. De samenhang van beide
systemen kan niettemin doorzichtig gemaakt worden. als men let op de
onderlinge betrokkenheid van natuur en bewustzijn. b.v. in het denken
van Spinoza. Hegel en Heijmans .. Op een of andere wijze worden ze
daarin steeds opgevat als twee verschijningsvormen van dezelfde werke-
lijkheid; het bewustzijn vertoont zich in de waarneming voor zichzelf als
natuur. Toch doet dit niets af aan het complementaire karakter der syste-
men: naarmate men vollediger het ene gezichtspunt aanvaardt. wordt het
andere onmogelijker. Ze zijn niettemin beide waar. d.w.z. adaequate
weergave der werkelijkheid. Hun onzekerheidsrelatie behoeft echter
nadere uitwerking.
Men zou kunnen menen. dat de hier bedoelde complementariteit slechts
schijn is. omdat er in feite sprake zou zijn van verschillende objecten.
Identificatie. aldus deze tegenwerping. berust op introspectie. observatie
op waarneming van objecten, die van het subject onderscheiden zijn. Op
de keper beschouwd zou het dus gaan om het onderscheid tussen het ik
en de ander. Toch is deze tegenwerping niet houdbaar. hetgeen duidelijk
wordt, als men bedenkt dat beide waarnemingsmethoden ook op het ik
toepasselijk zijn: ook het eigen innerlijk kan zowel observerend beschouwd
als "identificerend" beleefd worden. Juist daarom zijn deze methoden
complementair. omdat ze dezelfde werkelijkheid (noumenon), maar een
verschillende verschijningsvorm (phainomenon) tot object hebben.
Deze complementariteit geldt overigens niet alleen het denken over de
mens in stricte zin, maar ook het denken met betrekking tot de mens.
De mens immers kan niet alleen de medemens. maar ook alle andere
objecten op tweeërlei wijze. belevend en beschouwend. benaderen. Voor
kunstuitingen is dat al zonder meer duidelijk. Maar het geldt evenzeer
voor de natuur. en tenslotte voor de gehele werkelijkheid. Steeds is de
onderscheiding mogelijk tussen observerende beschouwing en identifice-
rende beleving: ieder stuk werkelijkheid kan optreden voor het subject.
evenzeer als het subject kan intreden in dat stuk werkelijkheid. In de
beschouwing zijn subject en object welonderscheiden; in de beleving zijn
subject en object ononderscheiden aanwezig: er is verschil tussen de
ervaring van het verloren-zijn in de natuur en het verdiept-zijn in de aan-
schouwing van de natuurwerkelijkheid; er is verschil tussen het opgaan
in de wereld van het kristal en het bewonderend door-schouwen van zijn
structuur en substantie.
Overigens moge hier reeds opgemerkt worden. dat de ervaringsorde van
het identificerend beleven allerminst een eerherstel beoogt van het naïeve
bewustzijn: in deze sfeer geldt de eis der waarheid op overeenkomstige
wijze als in die der observatie. Als waarnemingsmethode vergt de identi-
ficatie belangeloze toewijding. gesteund door openheid èn nuchterheid;
als bewustzijnsvorm vergt de beleving een systematische verfijning in
religieus èn kritisch opzicht. Daardoor staan ze niet minder ver van het
naïeve bewustzijn dan de beschouwelijke observatie. Op deze wijze is de
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identificerende beleving mede in staat een eigenaardig materiaal te ver-
schaffen voor... observerende beschouwing. Deze paradox zal hierna
nog opnieuw aan de orde 'moeten komen.

Uitwerking. Het complementaire karakter van het denken over de mens
komt tot uiting in de visie van een voortdurende beleefde spontaneïteit
binnen een in bepaaldheid geobserveerde orde. De' beleving dier sponta-
neïteit in de uitwendige en innerlijke afhankelijkheden waarin de mens
zich bevindt. is in de situatie van de keuze onmiskenbaar. Welke der nei-
gingen daarin zal zegevieren - om deze schoolse terminologie een ogen-
blik te volgen - is van te voren niet vast te stellen. Hetgeen ook doorzien
kan worden, als men beseft dat de onderlinge sterkteverhouding der nei-
gingen. dus het karakter veranderlijk is: het karakter ontplooit zich en
wijzigt zich. zij het niet onbeperkt. Dat dit soms anders schijnt. vindt zijn
oorzaak in het feit dat in dat geval één neiging ondanks alle variatie voor:-
lopig de .onbetwiste leiding heeft. Juist de mogelijkheid echter om de psy-
chische energie binnen de disposities van het karakter te richten schept de
beleving der spontaneïteit. Maar achteraf kan vastgesteld worden welke
neiging de sterkste is geweest. d.w.z. de meeste psychische energie tot
zich heeft getrokken. Hiermee hangt samen dat iedere spontaneïteit in de
beleving. achteraf als bepaaldheid geobserveerd wordt.
\Vellicht zou men tegen deze gedachtengang weer wiJlen aanvoeren, dat
de onbepaalbaarheid vooraf van spontane beslissingen nog geenszins in-
houdt, dat zij ook afgezien van de waarneming in wezen onbepaald zouden
zijn. IIviaar ook hier zou de weerlegging weer moeten luiden, dat deze
veronderstelling niet zinvol doordacht kan worden. omdat het wezen van
het object zich pas in de waarneming laat kennen. En dan geldt weer, dat
het zich uiteraard voor de beschouwing achteraf in de bepaaldheid ver-
toont, maar in de beleving vooraf niets anders prijs geeft dan de spon-
taneïteit van de keuze. Aldus is de beslissing in beginsel de volledige
realisering der persoonlijkheid. Wie meent dat hier dus sprake is van
"een door zichzelf gedetermineerd zijn". verlieze niet uit het oog dat dit
nu juist heel precies spontaneïteit is. Ook hier hoeft men dus niet te
denken aan opheffing der causaliteit. Als men vrijheid omschrijft als de
mogelijkheid tot sporitane beslissingen, dan is b.v. zedelijke vrijheid de
mogelijkheid tot spontane aanvaarding van Zedelijke motieven. en maat-
schappelijke vrijheid de mogelijkheid tot spontane plaatsbepaling in de
samenleving. Ook hier moet de causaliteit in de zin van wetmatigheid zijn
uitdrukking vinden in de waarschijnlijkheid.
Hier worde intussen nog een ander aspect van de complementaire denk-
wijze ontwikkeld, en wel de verhouding tussen religieuze en rationele
benadering der werkelijkheid. De harnekkigheid waarmee beide opvattin-
gen gewoonlijk tegenover elkaar geplaatst worden. evenals de volharding
waarmee anderzijds soms gepoogd wordt het religieuze rationeel, of het
rationele religieus te verklaren, miskennen beide het complementaire
karakter der hier bedoelde benaderingswijzen. In de beschouwing immers
wordt de onderscheiding van subject en object uitgangspunt voor bewust-
zijn-van-iets en daarmee voor kennis van allerlei objecten. Maar in de
totaliteitsbeleving van het bestaan zijn subject en object ononderscheiden
aanwezig: dat wil zeggen dat men in dit soort van beleving de veel-een-
heid der beschouwde wereld ontstijgt (transcendeert) en ervaart als
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transcendente (niet~metafysische!) totaliteit. De totaliteitsbeleving in de
transcendentie wordt voor de beschouwing tot analytisch~synthetische
kennis van de veel eenheid der wereld. Maar geen filosofische Münch-
hausen zal er ooit in slagen deze veel eenheid tot een totaliteit te berede~
neren.
Evenmin als het mog~lijk is het religieuze beleven in zijn verzoenende.
louterende en bezielende betekenis weg te redeneren. evenmin is het
mogelijk redelijke kennis met een beroep op religieuze ervaring aan te
vechten; dat ligt in het wezen der complementariteit besloten. Dit houdt
niet alleen in dat iedere scholastiek en alle natuurlijke theologie moet
worden afgewezen. maar ook elke poging om een algemene religiositeit te
funderen op wetenschappelijke beschouwingen. of een biologisch-physisch
wereldbeeld. Anderzijds moet op dezelfde grond ook volgehouden wor-
den. dat iedere interpretatie der werkelijkheid van uit het transcendente
mislukken moet. zoals iedere verwoording van het religieuze beleven
moet derailleren. zodra deze de vorm aanneemt van analytisch-syntheti-
sche kennis.

Kritiek der beleving. Het beleven dat hier bedoeld wordt. is niet een af-
zonderlijk vermogen naast voelen. willen en denken. maar een op zichzelf
volledige wijze van ervaren. die alle afzonderlijke faculteiten doordringt.
omsluit en opneemt in een eigen structuur. zoals dat met de beschouwe~
lijke benadering eveneens het geval is. Omdat in deze ervaringswijze
subject en object niet onderscheiden zijn. en er dus van bijzondere objec~
ten helemaal geen sprake is. heeft beleving in deze zin 'steeds een alom~
vattend karakter. Wel is de omvang der beleving wisselend. maar zij is
steeds betrokken op een totaal van gewaarwordingen en gerichtheden.
Minimaal moet gedacht worden aan de beleving van een afgerond stuk
werkelijkheid. zoals een bloem of een pijnlijke kies. zij het steeds op~
genomen neen ongedefiniëerde om-geving; maximaal wordt zij echter tot
beleving van de transcendentie als de totaliteit van het zijn.
In de beleving is het redelijke denken in een gedempte. functionele zin
aanwezig. In de kritiek der beleving speelt het in eerste instantie dan ook
een secundaire rol. Dat wil overigens allerminst zeggen. dat er geen
kritiek der beleving mogelijk is: uiteraard zal ook hier de waarheidsvraag
gesteld moeten worden. en wel in de enig zinvolle betekenis van het
woord. n.l. of de inhoud der beleving overeenstemt met feiten; en feiten
zijn ook hier werkelijkheidselementen, die in hun klaarblijkelijkheid een
meer dan individuele geldigheid openbaren. Daarop berust het verschil
tussen een echte religieuze ervaring en een hallucinatie bijvoorbeeld. In
de werkelijkheidsbeleving wordt het beleefbaar zijn door anderen mee-
beleefd; ook al moet in aanmerking genomen worden. dat de feiten waar
het hier om gaat - eigenlijk niet anders dan bij de beschouwing - een
relatie van het subject tot de werkelijkheid representeren. en dat niet ieder
voor dit soort relaties even ontvankelijk is. zij het door aanleg. zij het
door belangstelling.
Uit het voorgaande worde nu niet afgeleid dat de waarheid der beleving
geheel ontoegankelijk is voor de toets der rede. In de werking van het
bewustzijn' treedt een wederzijdse samenhang op van beschouwing en
beleving. Dit wordt duidelijk als men bedenkt, dat ook de zuiver weten-
schappelijke beschouwing als verschijnsel tegelijk een beleving is, waar-
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mee het subject zich identificeert. Pas als de beschouwing zelf voorwerp
van observatie wordt, levert zij materiaal voor kennis op en geeft ten~
slotte aanleiding tot kenniskritiek. Maar voor de hier gevolgde denk-
wijze is nog belangrijker, dat omgekeerd de beleving voor de observatie
tot beschouwelijke phaenomenologie wordt, echter "in~de-nabijheid~van"
het beleven; en het is in die situatie dat redelijke toetsing en zuivering der
beleving mogelijk wordt, dat bepaalt de eigen positie van de existentie-
filosofie; het materiaal immers dat door het idealistische en het existentia-
listische denken bewerkt wordt is complementair: het existentiële over.o
tuigd zijn in de beleving treedt voor de beschouwing als het ideële waar
zijn op. Hiermee wil niet gezegd zijn, dat iedere oprechte overtuiging
daarom waar is ~ ook in de beleving is zoals gezegd kritiek mogelijk -
en alleen ware overtuigingen vindt men in de beschouwelijke overtuiging
van het waar~zijn terug.
In dit verband moet opgemerkt worden dat er in de beschouwelijke sfeer
met de beleving nog iets anders kan gebeuren dan bij de observatie van
andere objecten. De term bezinning dringt zich beter hier op, in de
betekenis van een geestelijk "zijn-bij" de identificatie. Aldus wordt een
eigen gebied der bezinning afgepaald, dat dan wèl onderscheiden is van
het terrein der observatie van de beleving als psychisch curiosum. Hier~
mee hangt samen dat in de beschouwing het woord functionneert als
teken voor een begrip, in de bezinning als symbool voor een ervaring. In
deze sfeer wil het woord een bezielende aanwijzing zijn van een nog
niet geanalyseerd totaal, dat in de analyse geheel ophoudt beleving te
zijn. De bezinning op de beleving doet - blijvend in de nabijheid van de
beleving en iets daarvan in haar taal karakter meedragend -in toege-
spitste zin, een beroep op de existentiële ervaring bij de ander. Voor de
taak dezer bezinning is analytisch-beschouwelijke duidbaarheid niet altijd
een positief kriterium.

De eenheidsstructuur. Tot nu toe is in deze studie met de begrippen
beleving en beschouwing gewerkt, alsof ze min of meer definitieve vor~
men van het anthropologische denken zouden zijn, terwijl in het moderne
physische denken de traditionele makrokosmische begrippen als plaats
en impuls juist inadaequaat blijken om er moderne mikrokosmische erva~
ringen in te vatten. Men stelt er een golffunctie op om dergelijke ervarin~
gen afdoende te beschrijven. Zo zou ook de vraag gesteld kunnen worden
naar de "golffunctie" van de mens, waarin beleving en beschouwing op
een hoger plan zijn samengevat. Dat het daarbij niet kan gaan om een
echt mathematische formule spreekt, gegeven de eigen aard van het
object, vanzelf. Maar het is bovendien de vraag. of het juist wegens die
eigen aard wel ooit mogelijk zal zijn de onzekerheidsrelatie in anthro~
pologische verhoudingen ondubbelzinnig aan te geven. Wat misschien
wel geschieden kan is: te streven naar een denkwijze, die althans de beide
limietgevallen van zuivere beleving en zuivere beschouwing tegelijkertijd
in aanmerking neemt.
Voor zulk een denkwijze zou de aanduiding "invoelend verstaan" wel~
licht in aanmerking komen. Daaronder ware dan te begrijpen een benade~
ringswijze, die zich bij voortduring rekenschap geeft van alle bepaald~
heden die in de beschouwelijke observatie aan de dag treden, terwijl
tegelijkertijd de spontaneïteit der beleving temidden van die bepaaldheden
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wordt duidelijk gemaakt. Het is een methode, die in historicis en psy ...
chologicis ook nu reeds niet ongebruikelijk is, maar die in alle sociologi-
sche beschouwingen eveneens van toepassing is. Daarbij treden de
natuurlijke wetmatigheden van biologische en sociale aard op als reeds
gerealiseerde vrijheden, terwijl ze op hun beurt voorwaarde zijn voor
een verdere realisering der vrijheid. Deze visie kan vanuit de beschouwe-
lijke sfeer nog doorlicht worden, doordat men bedenkt hoe het genus
"mens", te voorschijn tredend uit de ontwikkeling van het leven, zijn
structuur verkrijgt in een voortdurende doorwerking van het élan vital
in de reeds verworven aanpassingsvormen, terwijl. in maatschappelijke
verhoudingen het bewustzijn in zijn terugwerking op de maatschappelijke
omstandigheden zelf de voorwaarden voor een verdere ontplooiing in
vrijheid tot stand brengt.
Op ieder punt der ontwikkeling is er als het ware een op de toekomst
gerichte kegel van mogelijkheden, waarvan er slechts één tot stand komt.
aldus op ieder moment weer een uitgangspunt vormend voor een nieuwe
kegel van mogelijkheden. 'vVelke mogelijkheid gerealiseerd zal worden
laat zich op grond van biologisch. psychologisch, sociologisch en histo-
risch inzicht slechts uitdrukken in termen. van waarschijnlijkheid, maar
dan nooit zo, dat die waarschijnlijkheid volledig, dus zekerheid, wordt.
Weliswaar is ook hier bij grote getallen - groepen, naties, klassen,
rassen - een exacte beschrijvingswijze denkbaar, maar niet zo, dat daar-
in tegelijkertijd vastgelegd zou kunnen worden in welke mate bepaaldheid
en vrijheid er hun aandeel in zullen leveren. Voorspellingen van deze
aard zullen altijd het element der beslissing moeten verdisconteren.
Wie een dergelijke grondslag voor anthropologisch denken vaag in de
oren klinkt, moge bedenken, dat het wei mogeiijk is - op inadaequate
wijze - alle aandacht te richten op de bepaaldheid, maar alleen door
daarmee het gezichtspunt der vrijheid uit te schakelen, en omgekeerd.
Een synthetische anthropologische visie is slechts mogelijk op de grond-
slag van een vermoedend, ontraadselend, invoelend verstaan.

Slotopmerkingen. Aan het einde van deze inleidende overwegingen 0111-

trent het denken over de mens moge tenslotte nog opgemerkt worden,
dat hiermee een dialectische wending in dat denken voltrokken wordt.
De redelijke traditie van het Westen wordt gekenmerkt door een voort-
gaande objectivering van het wereldbeeld. Uit de ongedifferentieerde
beleving wordt geleidelijk aan het object losgemaakt en apart gesteld in
eigen aard. Deze ontwikkeling roept echter de vraag op of het "natuur-
wetenschappelijk" denken over de mens ook dit object ten volle recht
doet, zelfs wanneer het, zoals in het moderne biologische denken, inclu-
sief de psychologie, in zeer hoge mate de eigen aard van dit object tot
zijn recht laat komen. Is er op deze trap van ontwikkeling een verant-
woorde bezinning op het mens-zijn mogelijk, die in geen enkel opzicht
te kort doet aan het objectiverende denken, en tegelijk het uitzonderlijke
karakter van het "object" mens in algemeen geldige vorm ten volle recht
doet?
Het moderne physische denken bood, niet naar zijn inhoud, maar naar
zijn structuur, een patroon aan, dat zich opdrong als een denkschema
waarbinnen de hierboven gestelde vraag mogelijk beantwoord kon wor~
den. De rechtvaardiging van deze poging berust op drieërlei grond. Ten
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eerste op de structurele overeenkomst van het denken over de mens en
dat over mikrokosmische verhoudingen. In beide gevallen gaat het om
objecten, die om te beginnen in hun eigenheid niet onmiddellijk waar~
neembaar zijn, en bovendien in hun middellijke werking eerst door de
waarneming geconstitueerd worden. Ten tweede is het in beide gevallen
het redelijke denken zelf, dat in zijn ontwikkeling aan de respectievelijke
objecten antinomieën openbaart, die dat denken niet zonder sprong in
een heel andere denkwijze doorzichtig kan maken. In de derde plaats
moet de opgestelde hypothese, weer in beide gevallen, zichzelf rechtvaar-
digen, doordat de uitwerking in de volle zin van het woord "recht" doet
aan de feiten waarmee het subject in de benadering der "objecten" te
maken krijgt.
Tenslotte laat zich in beide gevallen een eenheidsstructuur aanduiden.
Bij het complementaire denken over de mens treedt deze aan de dag,
wanneer overwogen wordt dat de mens bestaan en bewustzijn in enen is.
Wel treedt het bewustzijn op als een bestaanswijze, en is omgekeerd
menselijk bestaan altijd bewust bestaan, maar de wezenlijke eenheid van
die beide blijft toch een grensbegrip. Slechts in een visie als bijvoorbeeld
die van een substantie die tegelijk uitgebreidheid en bewustzijn is, kan
deze eenheid werkelijk verstaan worden, zonder dat de complementariteit
tussen beide definitief wordt opgeheven.
De hier toegepaste beschouwingswijze wil allereerst een bijdrage zijn
tot de zuivering der methode naar het gezichtspunt der waarnemings-
soort, en daarbij tot rechtvaardiging, zowel van de observerende beschou-
wing als van het identificerende bezinnen. De verhouding van determi-
nisme en vrijheid, idee en existentie, wereld en transcendentie, kan slechts
op deze wijze adeaquaat aan de orde gesteld worden. Al is het natuurlijk
waar, dat hier niet van een volstrekt nieuwe visie gesproken kan worden,
zo wordt toch gepretendeerd, dat vraagstukken waarmee het moderne
denken in het algemeen, en het moderne humanisme in het bijzonder,
voortdurend te maken hebben, hier op een nieuwe wijze worden aan-
gesneden. Aldus kan wellicht de grondslag gelegd worden voor een
phaenomenologische anthropologie van het moderne humanisme.

BIJLAGE

Nadat de voorgaande studie reeds was afgesloten, bleek het de auteur,
dat in de psychologie bepaalde opvattingen naar voren komen, die een
verrassend licht werpen op het hier behandelde onderwerp. Men spreekt
bij infantiele stadia der bewustzijnsontwikkeling van een participerend
denken, dat als psychisch phaenomeen een onmiskenbare verwantschap
vertoont met wat in de voorgaande bladzijden identificerend beleven
genoemd is. Zo vindt men in het "Encyclopaedisch Handboek van het
moderne Denken", 19503, s.v. werkelijkheidszin een merkwaardige uit-
eenzetting, die hier ten behoeve van de lezer gedeeltelijk wordt afgedrukt:

"Onder werkelijkheidszin of realiteitsbewustzijn verstaat men het beleven
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van onderscheid tussen en in de buiten- en de binnenwereld, het helder
doorleven van de verscheidenheden daarin.
Door verschillende methoden van onderzoek hebben wij inzicht gekregen
in de wijze waarop - vanaf vóór de geboorte - deze functie zich gelei-
delijk ontvouwt. Aanvankelijk wordt het bestaan van een buitenwereld
niet gekend, en is er ook geen Ik-beleven, doch slechts een vaag al-één-
heidsbeleven met gevoelens van lust en onbegrensdheid; onderscheidingen
in tijd en ruimte worden nog niet gemaakt.
Na de geboorte komt hier langzaamaan structuur in, doch nog geruime
tijd kan het kind geen onderscheid maken tussen Ik en Ander, kan het
niet uitmaken wat tot zijn eigen lichaam, wat tot de buitenwereld behoort,
voelt het zich in het bijzonder één met de moeder. en weet zich zelf daar-
van niet recht te onderscheiden. Bij het g'ezoogd worden "is" hij aan-
vankelijk nog niets anders dan een conglomeraat van mond, borst, melk
en lustsensaties. Gevoelens en waarnemingen worden nog niet onder-
scheiden. Zo bestaat er, aleer de grenzen tussen Ik en buitenwereld scherp
doorleefd worden, voor ieder mens een stadium, waarop men zich tegelijk
zichzelf en iemand of iets anders voelt, waarop men aan de buitenwereld
"participieert" .
In droom, in sommige vormen van extase of roes, en in krankzinnigheid
komen deze belevingswijzen weer terug. Daar voelt men zich dan soms
geheel één met andere personen, dingen, of met God. daar worden delen
of gedragingen van anderen soms weer als delen of gedragingen van de
eigen persoon aangevoeld.
En al komen er bij de verdere ontwikkeling van het kind scherper afge-
grensde realiteitsbelevingen. de eerste belevingen blijven als vage "gevoe-
lens" van éénzijn met anderen ook bij gezonde volwassenen meedoen,
zij komen bij uitstek weer tot helderheid in het beleven van dichters (zo
bv. Byron: ,J live not in myself. but I ar.1 por':ion of that around me. and
to me high mountains are a feeling").
Aleer het kind levenloze van levende objecten kan onderkennen maakt
het eerst nog een phase door, waarin het slechts levende wezens, zoals
zich zelf, kent, het "animistische" stadium. Dit is de tijd dat het meent,
dat zijn speelgoed denken en voelen kan, dat het blokjes laat meeëten
enz. Ook dit animisme komt in de genoemde toestanden bij volwassenen
weer naar boven, evenals trouwens een hieraan nog even voorafgaande
phase, waarin ook nog geen personen onderkend, doch wel reeds "in-
werkingen" van onpersoonlijke levende "krachten" ervaren worden, het
"prae-animistische of animatistische" stadium; allerlei vormen van primi-
tieve geneeskunde. inclusief de praktijken der magnetiseurs, krijgen vat
op de mens, doordat deze een neiging in zich houdt deze wijzen van aan-
voelen, spec. ook die inwerking van onbegrepen krachten, weer te beleven.
Doch ook hij, die helemaal niet aan zulke krachten gelooft noch aan
albezieling of aan reëel één-zijn met een buitenwereld, behoudt een nei-
ging in zich om al deze dingen tóch tegelijk met zijn nuchterder gediffe-
rentieerder beleven, zo te voelen; het duidelijkst in het artistieke beleven,
waarin regelmatig de natuur, de levenloze objecten. als "bezield" of
levend worden aangevoeld, waar men zich openstelt, overgeeft aan de
inwerking van krachten en invloeden. die men er van voelt uitgaan. En
zelfs de principiële DroogstoppeL hij die bewust dergelijke belevingen
onzin vindt, en ze zoveel mogelijk tegengaat, houdt in diepere lagen van
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zijn psyche een stuk in zich,dat toch telkens, zonder dat hij het zelf weet, en
terwijl hij bewust nuchter-realistische dingen doet of denkt, de buiten-
wereld op de besproken primitiever wijzen beleeft. Men mag zeggen dat
ieder mens in zijn diepere psychische lagen altijd nog gelooft en voelt;
dat de hele wereld bezield of levend is, dat er krachten van uitstralen, en
dat hij met andere wezens of dingen één en dezelfde kan zijn, daar aan
"participieert". Dit wil natuurlijk allerminst zeggen dat het met de wereld
ook werkelijk aldus gesteld zou zijn - het wil slechts zeggen, dat de
vroeg-kinderlijke wijzen van denken altijd nog blijven meedoen.
Mag een rationalistische tijd eenmaal het ideaal gehad hebben, het den-
ken zoveel mogelijk te zuiveren van primitieve, infantiele "praelogische"
inslagen - dit ideaal is volgens ons tegenwoordig weten ten eerste on-
bereikbaar, daar deze denkwijzen hoogstens tot het ongecontroleerde on-
bewuste beperkt kunnen worden. Doch bovendien zou het slechts dorre
gerationaliseerde mensen geven. De grootste volheid van beleven, de
gezondste vitaliteit bereikt slechts hij, die ook de verschillende "praelo-
gische" belevingsvormen in ruime mate in zijn denken en voelen toelaat,
zij het dan, dat zij zich hebben te rangschikken onder de critiek. onder
het "primaat" van de Rede."

A. J. WESTERMAN HOLSTIJN
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H. R. HOETINK

HUMANISME EN TRANSCENDENTIE *)

In 1910, vier jaren voor de eerste wereldoorlog, verschenen "die Aufzeich-
nungen des Malte Laurids Brigge", het Parijse dagboek van een jongeman
die van zich zei dat "dieses so ins Bodenlose gehängte Leben eigentlich
unmöglich seC'. 1) Franz Kafka, toen nog vrijwel onbekend, schreef de
novelle: ,.In' der Strafkolonie" , waarin hij de helse combinatie van bureau-
cratie en onmenselijkheid schilderde, vooruitlopend op een toekomst, die
dertig jaar later in Europa werkelijkheid zou worden. Het levensgevoel
van decadentie en fin de siècle was afgelost door het voorgevoel van
een reeks van geweldige catastrophen. In de kleuren en vormen van het
fauvisme en het expressionisme in de schilderkunst gingen elementaire
krachten spreken:eCn sQ()rt,'van revolutionair barbarisme kondigde zich
aan. De diepgaande veranderingen in het epochale bewustzijn gedurende
de laatste veertig jaren, zijn ten dele vero,orzaakt. deels begeleid door
politieke, sociale en culturele lawines van nog niet geheel te overziene
omvang. Twee wereldoorlogen, de Russische revolutie, opkomen, bloei en
ondergang van fascistische staten, grote machtsverschuivingen in de
wereldpolitiek, de Duitse tragedie, de achteruitgang in politieke macht en
het economisch verval van de gegoede standen, de politieke degradering
van Engeland en nà de tweede wereldoorlog van heel Europa, dit vormde
de achtergrond van ons leven.
Als Arthul' Koestlel' van het opkomen van een politieke IJstijd spreekt,
Rudolf Kassnel' van de verheffing van de misdadiger tot de "vijfde stand".
als Julien Green het heersende type van deze tijd als de "roofmens"
karakteriseert en Koestlel' hem omschrijft als de moderne "Neander-
thaler", dan is met al deze formuleringen de geweldige afstand weerge-
geven. die ons scheidt van het mensentype dat nog omstreeks 1910 de
Europese maatschappij representeerde.
Dezelfde radicale emancipatie, ontworteling en onzekerheid schijnen ook
aan de houding van de mens tegenover de natuur eigen te zijn. Men
spreekt van een niet-klassieke physica. Men zegt ons dat door de quanten-
mechanica, de algemene relativiteitstheorie en de kernphysica fundamen-
tele wijzigingen in de natuurwetenschappelijke voorstellingen opgetreden
zijn. Ons werd op school nog, met enige moeite, bijgebracht dat het
heelal oneindig en continu is, dat het drie dimensies had, dat stof en
kracht totaal verschillende dingen waren en de kleinste delen der materie
de atomen waren, thans, veertig jaar later kan ik in elk willekeurig
populair artikel lezen dat het heelal eindig en discontinu is, dat de tijd
ook een dimensie kan voorstellen, dat stof en kracht in de grond het-

') Het volgende naar H. E. Holthusen, Der unbehauste Mensch 1951, S. 9-10 .
• ) Tekst van een voordracht op 25 Januari 1954 aan de Universiteit van Amsterdam
in het kader van het •.Studium Generale" gehouden.



zelfde zijn en dat elke atoom een klein zonnestelsel is dat men uit elkaar
kan doen vallen. Het verhaal gaat dat jaren geleden een student tegen-
over de physicus Lord Kelvin (t 1907) de mogelijkheid opperde dat
eens atomen verdeeld zouden kunnen worden. "Don't you know", ant-
woordde de grote man, "that the very wordcomes from the Greek.
meaning indivisible?" waarop het onverwachte antwoord was: "That is
the disadvantage of knowing Greek"!
Men trekt thans zelfs het begrip der causaliteit dat velen als een denkeis
hebben aangemerkt, in twijfel en vervangt het door het begrip der sta-
tistische waarschijnlijkheid: De Nobelprijswinnaar Prins Louis de Broglie
heeft gezegd: Zoals de kernphysica op de grenzen van de materie stuit,
zou ze ook op de grenzen van het bevattingsvermogen van onze geest
kunnen stoten, en een woord van Haldane luidt: "The universe is not
only queerer than we suppose, it is queerer than we can suppose."
Op allerlei terreinen hebben wij afscheid moeten nemen van de idee ener
natuurlijke harmonie. De economie is haar geloof kwijt in de natuurlijke
harmonie van belangen van individuen en van naties, d.w.Z. in het auto-
matisch herstel van verloren evenwicht. Er kunnen daar onomkeerbare
ongelukken gebeuren, dat zijn cumulatieve processen, die een afwijking
versterken, in plaats van corrigeren.
Ook hier geldt dat de mens zich voelt niet als vroeger staande in een
vertrouwde wereld die hij begrijpt of althans potentieel begrijpt en be .•
heersen kan, maar dat hij zich voelt te staan tegenover een wereld die
ondoorgrondelijk en gevaarlijk is. Wij leven niet meer in de "euklidischen
Raum einer gedeuteten Welt" om met Rilke te spreken. Dat wordt
duidelijk als men een ontwikkelings- of opvoedingsroman van het klas-
sieke modeL bv. de "Wilhelm Meister" of de "Grüne Heinrich" met een
roman van Kafka vergelijkt. 1) Daar golden verhaaL ontwikkeling,
karakter, lot, wereld, idee. Men leeft in een kosmos, een geestelijke en
natuurlijke werkelijkheid, die begrijpelijk functionneert, die men contro':'
leren kan, er is een zin in die sluit. Maar bij Kafka functionneren de
werkelijke dingen principieel niet, de zin sluit niet, althans niet op be~
grijpelijke manier: op elk ogenblik kan alles gebeuren; alles is open. Het
is de wereld waarin wij tegenwoordig leven. Niemand weet wat wij
morgen in het ochtendblad zullen lezen; letterlijk alles tot het meest
gnl\vzame, kan er in staan. Juist als bij Kafka. Zijn stijl is volkomen
realistisch; concreet, zakelijk. nauwkeurig, eenvoudig en toch komt overal
het achterliggende en het on-zinnige van de werkelijkheid te voorschijn,
en breekt dóór in het grijpbare en het zichtbare in de vorm van het
absurde, het paradoxale, het ironische. Kafka was beambte in een
arbeidersongevallenverzekeringsmaatschappij .en had volop gelegenheid
aan allerlei gebeurtenissen in het alledaagse leven het plotseling afstorten
van het geregeld leven in een bodemloze ramp te observeren.
Hij zelf schreef daarover dit aan zijn vriend Max Brod: "Wie Betrunkene
fallen die Leute von der Gerüsten herunter, in die Maschinen hinein, alle
Balken kippen um, alle Böschungen lockernsich, alle Leitern rutscheri
aus, was man hinaufgibt, das stürtzt herunter, was man hinunter gibt.
darüber stürzt man selbst. Und man bekommt Kopfweh von diesen jungen

1) VgJ. ook R. M. Albérès. La révolte des .écrivains d'aujourd'huiParis. 1949 over
André Malraux, Albert Camus, Bernanos: Jean Anouilh, Louis Aragon,). P. Sart re eri
Girandoux.
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Mädchen in den Porzellanfabriken. die unaufhörlich mit Türmen von
Geschirr sich auf die Treppe werfen" .
In deze wereld zijn de dingen er alle nog. maar de zinrijke samenhang is
opgelost. is verdwenen. De dingen zijn coulissen geworden en de wereld
is "unübersichtlich, trübe und fremdartig." 1) Alles kan elk ogenblik ge-
beuren.
Volkomen antipodisch. in alle opzichten tegengesteld aan deze wereld
waarin wij leven en die de wereld van Kafka 2) is. was de wereld van de
.Middeleeuwen. Toen heerste de Ordo oppermachtig. alles was door-
trokken van de orde. Die zin. die orde van de wereld. lag in de wereld.
in de werkelijkheid zelf. omdat ze door God daarin gelegd was. Deze zin
was ontisch, omdat ze door God in het zijn van de wereld gelegd 'Nas. ze
was met andere woorden Zijnsimmanent: de orde lag in het zijn zelf 3).
In het denken sinds de Middeleeuwen zien wij nu het proces hoe lang-
zamerhand die orde, die zin van de wereld, meer en meer als een functie
van de mens wordt opgevat, hoe het meer en meer de mens wordt. die
zin en orde geeft aan de wereld en niet meer de wereld die haar in zich
besloten zin en orde aan hem. de mens. openbaart.
De ontwikkeling van de Zijnsimmanente orde naar de bewustzijnsimma-
nente orde wil ik U even op het voetspoor van Beerling 4) toelichten aan
het begrip der gravitatie. In de eerste phase van de moderne natuur-
wetenschap beschouwde de mens het mathematisch denken als een
middel om de structuur van de kosmos. zoals deze uit Gods hand gekomen
is. te onderkennen. terwijl later de opvatting veld won dat het natuur-
wetenschappelijk wereldbeeld moet worden gezien als een aan de men-
selijke geest ontsproten orde. als het resultaat van een specifiek-mense-
lijke beschouwingswijze.
Volgens Keppler is de mens van zijn harmonie met de Goddelijke geest
verzekerd. zolang hij wiskundig denkt. omdat God de wereld volgens
mathematische principes geschapen heeft en de mens dus niets anders
doet dan wat God van hem dacht en deed nà denken en nà doen.
Astronomie is dan ook theologie en haar beoefenaar priester. Dat is een
typisch "reproductief-autonome" beschouwingswijze. die men b.v. ook
bij Newton nog aantreft.
Deze meende immers in zijn gravitatietheorie het beginsel gevonden te
hebben. volgens hetwelk God de wereld bestuurt en niet een begrip. dat
de mens uit zichzelf voortbrengt ter verklaring van de natuurverschijn-
selen. Een door God aan de werkelijkheid als zodanig ten grondslag
gelegd en gerealiseerd principe komt via de vorsende mens tot zichtbaar-
heid; het denken is reproductie-orgaan van de werkelijkheidsstructuur.
Maar deze opvatting leidt vanzelf naar een tweede. een volgende phase.

1) Zie H. E. Holthusen. Der unbehauste Mensch 1951, blz. 11-12.
2) •.Ein dumpfes. aber starkes und wachsendes Gefühl des Zweifels am Sinn dessen
was das Leben von ihnen verlangt. lastet heute in mehr oder weniger ausgesprochenen
Masse auf fast allen Menschen". zegt Hendrik de Man. Vermassung und Kulturverfall.
eine Diagnose unserer Zeit. Bern. 1951 S. 132. die citeert: •.lhr Tagewerk ist die
gcschäftige Ernsthaftigkeit vollendeter Narren: alles Einzelne ist höchst wichtig. aber
das Game ist Unsinn. und eine Angst im lnnern weisz. dass es Unsinn ist" (Hans
Freycr. Revolution von rechts. Jena 1931). .
3) Vgl. Hermann Schmalenbach. Das Mittelalter. sein Begriff und sein Wesen 1926.
4) R. F. Beerling. Crisis van den Mensch (1938). blz. 40. een voortreffelijke heldere
en diepgaande samenvatting. waaraan ook in het volgende hier en daar is ontleend.
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Het metaphysische kernstuk: God. verdwijnt en de gravitatie wordt op-
gevat niet als manifestatie van enige goddelijke, maar van een op zichzelf
staande metaphysische werkelijkheid. die de natuur als zelfgenoegzaam.
zichzelf in stand houdend mechanisme. begrijpelijk maakt. In deze zin
heeft Leibniz Newton's Principia reeds atheïstisch geïnterpreteerd: God
als "supermechanicus" is een overbodigheid. Nog een stap verder en de
gravitatie wordt niet meer gezien als metaphysische werkelijkheid. maar
als een aan het menselijk brein ontsproten begrip. waaraan wel in het
hoofd van de mens, maar niet in de werkelijkheid-op-zichzelf nog iets
bean twoord t.
Een tot dit punt geëmancipeerde gravitatietheorie leert dus niet hoe God
de wereld heeft ingericht en bestuurt en evenmin hoe de natuur-als-
zodanig zichzelf op gang houdt. maar uitsluitend hoe de mens de natuur
beschrijft en interpreteert. De verlegging van het zwaartepunt is vol-
komen, niet alleen in de wetenschappelijke theorie. maar ook in het zeif-
bewustzijn van de mens.
Op geheel ander gebied. dat van de grondslagen van de rechtsbeschou-
wing. zien wij hoe bij Hugo de Groot deze grondslagen los beginnen te
raken van de leerstellige theologie en daarmee de aera wordt ingeluid
van het rationalistische natuurrecht. Hij maakt de band losser. die de
beginselen van algemeen-menselijk recht verbonden had aan een bijzon-
dere Openbaring. en neemt. volgens een bekende en veel gecritiseerde
uitlating die men niet te eenzijdig deïstisch-rationalistisch interpreteren
moet. hun geldigheid aan zelfs in de "zondige" veronderstelling "dat God
niet bestaat of althans zich om de dingen der menschen niet bekom-
mert." 1)

Grotius meent de grondslag van de verbindbaarheid van het recht ge-
vonden te hebben in de met de Rede toegeruste menselijke natuur. Uit
die natuur des mensen vermag de Rede rechtspostulaten af te leiden.
eeuwige en onveranderlijke natuurrechtsbeginselen. die in zichzelf evident
zijn en hun verbindende kracht en geldigheid slechts ontlenen aan eigen
innerlijke waarde. want God. natuur en rede zijn voor Grotius namen
voor eenzelfde metaphysische oergrond. die in het recht voor de mensen
zichtbaar wordt en hem tot richtsnoer bij het handelen strekt. Maar de
Rede betekende voor De Groot een functie van het gemoed en van de
ziel. niet. zoals in de l8e eeuw. koele verstandelijkheid. Zij lijkt bij hem
meer op de "praktische". zedelijke. délIl op de theoretische. logische
"reine Vernunft". Het begrip Rede is bij hem geheel ethisch gekleurd en
dekt zich vrijwel met "de stem van het geweten".
Het recht openbaart zich volgens Grotius in de natuurlijk-redelijke exis-
tentie van de mens ook zonder de medewerking van de staat, omdat het
natuurrecht door hem als de wet der Natuur beschouwd wordt, die geen
andere grondslag nodig heeft. Hieruit leidt De Groot. evenals overigens
reeds de Scholastiek deed. de consequentie af dat God als totaliteit van
al het Redelijke het natuurrecht niet zou kunnen veranderen: "est au tem

1) Het is twijfelachtig of Grotius deze gedachte heeft ontleend aan Ferdinand Vasquez
of aan Gabriël Vasquez. Grotius kende ze beide. Vermoedelijk ontleende hij haar niet
aan Ferdinand Vasque:. :oals E. Wolf meent. Zie Hans Thieme. Natürliches Privat-
recht und Spätscholastik in: Zeitschrift für Rechtsgeschichte. Genllan. Abt. Bd. 70
( 1953). bl::. 250 noot 28.
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ius naturale a Deo immutabile ut ne a Deo quidem mutari queat". 1)
Te beginnen bij de Renaissance laat zich onder dit gezichtspunt de ont-
wikkeling van het denken als een voortdurende toeneming van de be-
wustzijnsimmanentie begrijpen. In de Renaissance brak zich de gedachte
baan dat de kennis van de wereld op zelfkennis van de mens berust. dat
men m.a.w. bij de mens beginnen moet om de werkelijkheid te leren
kennen. Maar de beslissende stap in deze richting heeft. zoals U weet.
Kant gedaan. De zgn. Copernicaanse wending die Kant aan het denken
heeft gegeven. lag hierin dat hij stelde dat het denken de wereld als
wetmatige ordelijke samenhang van verschijnselen voortbrengt. Het
denken is niet afbeeldend, niet reproducerend, maar scheppend. pro-
ductief. Het denken is niet meer nà-denken van een in de wereld voor-
handen orde. het schept zelf die orde.
Waarheid is niet meer, zoals de Middeleeuwse definitie luidde: de
adaequatio rei et intellectus. want men is gaan inzien dat de res. de
werkelijkheid ons niet direct gegeven is. doch dat onze zintuigen ons
alleen waarnemingen van verschijnselen verschaffen. Hiermee is de band
tussen God. mens en werkelijkheid verbroken. Kennen is niet meer
erkennen van het gelijke. maar de subjectieve geest, de ratio. is het
heersende principe geworden. De mens is daarmee van reproductief-
autonoom "creatief-autonoom" geworden. Er is geen werkelijkheid meer
buiten het denkeil. Het object is geworden tot een praestatie van het sub-
ject. Of men zich dit object eng of breed denkt. als bundel van gewaar-
wordingen of als geest. als ratio of Rede, als individueel bewustzijn of als
Bewusstsein-überhaupt - hoe breed men het uitdijdt. het ligt alles in de
lijn van het zelfbewustzijn 2). De werkelijkheid wijkt steeds verder terug.
wordt in beginsel onkeribaar als "Ding an sich". Deze door Kant beslis-
send ingeslagen weg is door het denken sinds Kant steeds consequenter
afgelegd. De ontologie. d.i. de kennis van het zijn moest het veld ruimen
voor de kennisleer, d.i. de vraagstukken betreffende het kennende subject.
Steeds meer concentreert dit subject zich op zichzelf; alles wordt hiertoe
herleid of ervan afgeleid. De kennis wordt begrepen uit de wetmatigheid
van de kennende geest. die de vormen schept, welke alle ervaringskennis
moet aannemen.

De laatste resten der realistische metaphysica, die het w'erk van Kant
door de tegenstelling: "Erscheinung" en "Ding an sich" in twee helften
doet uiteenvallen. worden door Hegel's absoluut-idealistische synthese
geëlimineerd. Het Kantiaanse denken is de wetgever der verschijnselen-
wereld; waarvan de onkenbare "dingen-op-zichzelf" afgescheiden moeten
worden gedacht; van het Hegelse standpunt uit verdwijnt ook deze tegen-
stelling door beide in het absolute, alle tegenstellingen in zich bevattende
en uit zichzelf voortbrengende denken op te nemen.
Hier bij Hegel en later weer in de Marburgse school van het Neo-
Kantianisme. heeft het scheppend vermogen van het subject zijn maximum
bereikt: de kennende geest produceert niet alleen. zoals bij Kant. de
vormen van de kennis. maar ook de inhoud. "Das Sein ruht nicht in sich

I) V gl. Erik Wolf. Grosse. Rechtsdenker der deutschen Geistesgeschichte, 3 Aufl.
1951, blz. 267.

2) Vgl. W. Leendertz, Rangorde van geestelijke waarden (1940), blz. 73.
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selbst, das Denken lässt es entstehen", zegt Hermann Cohen. Zo is er
dan niets meer buiten het denken en wordt de ganse werkelijkheid door
het subject gecreëerd. Sterren zijn er niet aan de hemel. zegt Cohen, maar
alleen in de wetenschap der astronomie. Het levensgevoel dat met deze
onbeperkte schepping smacht van de menselijke geest gepaard moest
gaan, was een even onbeperkt optimisme, een mateloos vooruitgangs-
geloof en een grenzeloze overschatting van het menselijk kunnen ten
opzichte van het wetenschappelijk begrijpen, het beheersen en het regelen
van alles wat zich in deze wereld zou of kon voordoen.
In de Schülerszene in het tweede deel van de Faust geeft Goethe deze
stemming weer in de woorden die hij de jeugdig-overmoedige candidaat,
de Baccalaureus "entwachsen akademischen Ruten" in de mond legt:
die, nadat hij eerst gezegd heeft:

Hat einer dreissig Jahr vorüber
So ist er schon so gut wie tot

Am besten wär's, euch zeitig totzuschlagen,

dan voortgaat met de formulering van de toenmaals nieuwste filosofie
van de school van Fichte en van Schopenhauer: (regel 6793-6800)

Dies ist der Jugend edelster Beruf!
Die Welt, sie war nicht, eh' ich sie erschuf;
Die Sonne führt' ich aus dem Meer herauf;
Mit mir begann der Mond des Wechsels Lauf;
Da schmückte sich der Tag auf meinen Wegen,
Die Erde grünte, blühte mir entgegen.
Auf meinen Wink, in jener ersten Nacht,
Entfaltete sich aller Sterne Pracht. ..

Zo was dus na en door Kant alle kennis van de werkelijkheid en ten-
slotte ook de werkelijkheid zelf. bewustzijnsimmanent geworden en was
het Zijn a.h.w aan de horizon verdwenen.
Waarheid kan dus niet meer zijn de adaequatio rei et intelJectus, want

• naast de intellectus is nu voor de res helemaal geen plaats meer. Het
ene lid van deze tegenstelling is totaal verdwenen. \Vaarheid kan in
deze gedachtengang niets anders zijn dan methodisch juist gevormde
oordelen. Garant voor de objectiviteit en dus voor de menselijke zeker-
heid is het verplichtend karakter, de algemeenheid, de bovenpersoon-
lijkheid van bepaalde denkcategorieën. Het autonoom-creatieve denken
van het subject is immers als enige speler op het lege toneel achter-
gebleven en van en uit hem komen alle dingen. Maar is dit het indi-
viduele subject; een zekere heer A of B? Is hij in zijn concrete bij-
zonderheid het autonome subject waarop in de moderne wijsbegeerte
alles rust? Allerminst. Er is nimmer sprake bij de Kantiaanse filosofen
van de heer A of B, van U of van mij, maar van de menselijke rede,
van het bewustzijn, van de geest. Het ,.IK" waarvan telkens sprake is,
en dat tot het fundament van alle kennis en alle werkelijkheid gepro-
moveerd is, dat is niet U of ik, met het Ik-überhaupt, "das Bewusstsein-
überhaupt", of het "ideale subject", of zoals Kant het noemt het "trans-
cendentale subject". Dit subject mag niet individualistisch noch psycho-
logisch-reëel worden verstaan. Het is niet het subject als individu of als
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persoon, maar het is het transcendentale vermogen übei'haupt, een
abstracte vorm of functie. De mens zowel als denkend subject èn als
object van het denken, ziet van zijn individuele gesteldheid af.
De rationalistische-subjectivistische kennistheorie heeft wel de mens in
het centrum geplaatst, maar dit is niet de concrete, totale levende mens,
maar de algemene, de formele mens-conceptie, de mens-überhaupt. Dit
Kantiaanse transcendentale subject werd gedacht als onttrokken aan
tijdelijkheid en het staat los van de geschiedenis en is vrij van elke
invloed van buiten. \Vant er is immers geen "buiten" meer, aangezien
de gehele werkelijkheid bewustzijnsimmanent gemaakt is.
Nu gaan evenwel, in de 1ge eeuw, de natuurwetenschap, de biologie,
de evolutie-leer en de geschiedenis-wetenschap dit subject zelf inbedden
in de stroom van het gebeuren. Eerst stond de mens a.h.W. tegenover
de door hem zelf als ordelijk geheel geschapen wereld, als tegenover
een gesloten cirkel. De natuur, ook de zgn. organische, d.w.z. planten en
dieren, gehoorzaamden aan onveranderlijke en eeuwige natuurwetten,
die weliswaar in laatste instantie het product waren van zijn eigen
categorische denkstructuren, dus eigenlijk bewustzijnsimmanent waren,
maar opgevat als de wereld der verschijnselen, welke de enige was
waarmee hij te maken had, kon hij toch spreken van de gesloten natuur-
causaliteit.
Een rond in zichzelf aflopend proces. waar de mens als schepper en
toeschouwer en beschrijver tegelijk, in wezen buiten staat. Maar dit
dualisme, deze antithese is geen houdbare conceptie. Hoc zou de mens
als organisch biologisch wezen zich buiten de natuur kunnen stellen?
fv'!aar met de opname van zichzelf in de gesloten ring van het natuur-
gebeuren, met zijn eigen inbedding in deze cirkel, vervalt zijn vrijheid
en wordt hij onderworpen aan dezelfde exceptieloze causaliteit die hij
tevoren als denkwet voor de wereld van alle verschijnselen had opge-
steld.
Hetzelfde doet de geschiedeniswetenschap. Eertijds stond de historicus
met zijn zelfbewuste maatstaven daar om het verleden te beoordelen.
te laken of te prijzen. Hij beschikte over fundamentele, onwrikbare
waarheden, gebaseerd op de "raison naturelle" en sprak zijn souverein
oordeel uit over personen en toestanden uit het verleden. Sommige
koningen regeerden "goed", de meesten "slecht"; daar waren toestanden
onmenswaardig. ginds was "verbetering" te bespeuren. De historicus
keilde geen schroom of aarzeling in het beoordelen van historische
vroegere figuren en staten. Alva was slecht, Willem de Zwijger was
groot, Caesar was ook groot, maar Catilina was een verrader en Brutus
een moordenaar. De geschiedenis was net als de natuur iets buiten hem,
dat hij beoordeelde a.h.W. met maatstaven die eeuwig en juist waren,
onttrokken aan de tiJd. Op den duur een even onhoudbare conceptie als
een determinisme was dat zich beperken zou tot de "natuur" en halt
hield voor de mens. Leefde die oordelende historicus dan niet zèlf ook
in een tijd. was hij zelf met al zijn maatstaven en denkbeelden geen
product van zijn eigen tijd?

"Es ist ein gross Ergetzen", zegt famulus Wagner.
"Sich in den Geist der Zeiten zu versetzen;
Zu schauen wie vor uns ein weiser Mann gedacht
Und wie wir's dann so herrlich weit gebracht.
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waarop dan Faust antwoordt:

o ja, bis an die Sterneweit!
Mein Freund. die Zeiten der Vergangenheit
Sind uns ein Buch mit sieben Siegeln
Was ihr den Geist der Zei ten heisst
Das ist im Grund der Herrn eigner Geist.
In dem die Zeiten sich bespiegeln.

Deze opneming van de historisch~kennende geest in het historische proces
zelf, deze plaatsinneming in de historische cirkeL is van zeer ver strek~
kende betekenis. Want hiermede zijn de historische maatstaven die men
vroeger onbekommerd en vol zelfvertrouwen aan vroegere perioden en
personen aanlegde. zelf historisch gerelativeerd.
Het historisch~kennend subject blijkt zelf weer historisch bepaald te
zijn en zijn boven~ of ontijdelijkheid een illusie.
Ook de individuele rede werd door de psychologie en met name door
de psycho-analyse van Freud van haar hoge troon gestoten .. Als de
rede al niet werd gedegradeerd tot een physiologische functie. dan bleek
ze toch zo instrumentaal en afhankelijk van bewuste en onbewuste
verlangens. begeerten. wensen. driften en neigingen. dat van de oude
luister niets meer overbleef. In onze zgn. rede liggen begeerte. belang
en beginsel zo ononderscheidbaar dooreen. dat er van het IBe eeuwse
redelijke wezen-mens in de huidige psychologie en sociologie geen spoor
meer te vinden is.
De inbedding van de mens met zijn ethische en morele maatstaven en
met zijn aesthetische voorkeuren in de eindeloze stroom van de ge~
schiedenis zelve, bracht het besef van de historische bepaaldheid van
deze maatstaven en voorkeuren vanzelf mede. Daarmee was dus aan
alle eeuwigheidswaarde die deze ethische of aesthetische. maatstaven of
voorkeuren plachten te laten gelden, een eind gemaakt. Op dezelfde
wijze als dit zgn. Historisme optrad ten aanzien van ethische en aesthe-
tische waarden. trad de sociologie of het sociologisme - ik denk vooral
aan de wetenschapssociologie van Karl Mannheim - op ten aanzien
van het waarheidsbegrip. De ideologieënleer bestreed op analoge manier
de boventijdelijke zin van alle geestelijke cultuurvormen en ideeën. De
betekenis hiervan zag ze alleen daarin voor bepaalde klassenbelangen
instrumenten van heerschappij te zijn en tot maskering van machts-
verhoudingen en machtsaanspraken te dienen. Ook de volkenpsychologie.
de biologie en de biologische anthropologie versterkten deze gedachten
van een ethnologische of op het ras teruggaande gebondenheid en
ondergroeven eveneens de veronderstelling van iedere boventijdelijke
geldende geestelijke vorm van de mens.
Nu ook de rede. de Trotse Vernunft. als een ideologie was onthuld.
was de hele concrete mens tot een historisch verschijnsel geworden en
moest dus ook het Kantiaanse transcendentale subject~überhaupt als
een illusie worden doorzien. Dit betekende. dat terwijl. gelijk wij zoeven
zagen, bij en na Kant de mens na de verdwijning der werkelijkheid als
enige speler op het lege toneel was achtergebleven. deze mens zelf nu
ook langzamerhand vervluchtigde en in damp opging. Wat achterbleef
was het volkomen lege toneel.
Dit totale relativisme wordt nog "een tijdlang tegengehouden door de
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overtuiging enerzijds, dat aan de Europese, cultuur ondanks alles toch
een innerlijke voorrang boven de andere toekomt en anderzijds doordat
de geschiedenis-wetenschap de verséhillènde denkwijzen die de mens-
heid heeft voortgebracht, zodanig wist te rangschikken, dat alle andere
als voorbereiding van onze eigen modern-wetensèhappelijke konden
worden aangezien. 1) l'vlen zag onze in bomen levende, van tak tot tak
springende verre voorouders nog als voorlopers van onze hedendaagse
westerse beschaving. Nu, na twee wereldoorlogen zeggen wij: "Waren
we er maar gebleven".
Hiermee is de mens geestelijk wel gevaarlijk dicht bij het absolute nulpunt
gekomen. Heel praegnant en duidelijk komt dit uit in een gezegde van
Paul Vaiéry: "Je ne dis pas que j'ai raison, je dis que je suis ainsi".
Van avoir raison: gelijk hebben kan immers geen sprake meer zijn, nu
de waarheid zelf ook als ideologie is ontmaskerd. Hiermee is aan de
mens elke maatstaf ontvallen en er blijft hem als grond voor zijn over-
tuigingen alleen het: "Je suis ainsi, ik ben zo", m.a.w. hij valt terug op
het zo zijn van zich zelf als op de laatste grond. Hèt Zijn wordt dé
enige determinant van zijn bewustzijn. Hier heeft een onmiddellijke, vóór
alle reflexie zich openbarende, zijnsontmoeting plaats.
Het Zijn. het ontische zijn, dat eeuwenlang buiten de deur was gezet
om plaats te maken voor de "verschijnselen" wordt door de mens weer
als enige grond, en wel in zich zelf hervonden. Bij het nulpunt aange-
land, in deze nihil-situatie. wordt de mens weer aan zich zelf herinnerd.
maar niet als verschijnsel, maar als persoon. Zo knopen verschillende
moderne denkers hier aan. Want dit Zijn, waarmede de existerende mens
tot het bewustzijn van zijn wezen komt. !iaat de natuur en de geschie-
denis, de samenleving en de cultuur, kortom de hele "wereld" als imma-
nentie !iedacht. te boven. Dit is de we!i die het existentialisme inslaat,
die tegen de neiging om alles van de wereld uit, maar tenslotte ook alles
binnen deze wereld te relativeren, uitdrukking geeft aan de tendens
zich naar het "eigen zelf-zijn" toe te keren. 2)
Ik wil straks met U nagaan of de huidige nulpunt-situatie nog andere
aspecten en uitzichten biedt. dan die van het existentialisme, maar
voorop wil ik nu alvast stellen dat m.i. van de weg terug geen enkel heil
te verwachten is. Wij kunnen niet meer tot achter het historisme en de
.Jdeologieënforschung" teruggaan en doen alsof er zoiets nooit geweest
is. Men kan, zeg ik met de theoloog Leendertz 3), "de klok niet achteruit
zetten om het verlorene weer terug te ontvangen; om het relativisme te
overwinnen moet men er doorheen om er dan bovenuit te komen."
Men moet, naar mijn mening, de nihilistische positie zelf uithol!en. Nodig
is dus niet minder critisch denken. maar meer critisch denken en criti-
schel' denken. Twee punten zie ik waarop die critiek kan aangrijpen:

1. de wending naar het object.
2. radicaler nog te vragen: wat is de mens?

(Wordt vervolgd)

1) Beerling, Crisis 1938, blz. 205.
2) Beerling, Crisis 208.
3) W. Leendertz, Rangorde van Geestelijke Waarden, 1940, blz. 17.
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H. BONGER

OVER VERDRAAGZAAMHEID

Het is onmiskenbaar dat het probleem van de verdraagzaamheid in de
Westerse wereld in de belangstelling staat. In de tweede helft van de
1ge eeuw. toen de godsdienstvrijheid in de grondwetten van steeds meer
staten werd opgenomen en de parlementaire democratie. die de waar~
borg der tolerantie is. groeide als vrucht van de strijd. die de derde
stand won op de intolerante machten van Kerk en Staat. leek het of de
verdraagzaamheid - het respect voor de menselijke waardigheid. -
een verworvenheid was. die niet meer teniet gedaan kon worden. Er
werden geen heksen meer verbrand. "ketters" verbreidden ongehinderd
hun denkbeelden. de staat was geen rechter over de gewetens der bur~
gers en de geestelijke vrijheid werd als een mensenrecht beschouwd.
Tallozen geloofden dat de mensheid haar eindeloze weg naar boven. naar
vrijheid - de vooruitgang - aan het afleggen was. De eerste wercld~
oorlog en het daaruit ontstane fascisme en nationaal-socialisme ener-
zijds en het Russische communisme anderzijds toonden dat de groei van
de verdraagzaamheid gestuit en vernietigd kon worden en dat bezin-
ning op de waarde der verdraagzaamheid een eis was. Die bezinning
was te meer nodig. omdat velen ongerust werden of bleven ten aanzien
van de derde totalitaire macht in de wereld. de R.K. Kerk. die of open-
lijk onverdraagzaam is of in potentie intolerant. Uit deze bezinning is
de Universa 1 Declaration of Human Rights van de organisatie der V.N.
gesproten. Artikel 18 luidt: "Everyone has the right of freedom of
thought. conscience and religion; th is right includes freedom to change
his religion or belief. and freedom. either alone or in community with
others and in public or private. to manifest his religion or belief in
teaching. practice. worship and observance." In het teken van die be-
zinning stond ook het internationale congres. gehouden in Genève in
Augustus 1953. dat als thema der besprekingen het probleem der tole-
rantie had. De aanleiding tot dit congres was de herdenking van Servet.
slachtoffer der Calvinistische onverdraagzaamheid en van Castellio. de
grote voorvechter van de godsdienstvrijheid in de 16e eeuw.
Alvorens enkele opmerkingen te maken over het probleem. dienen een
paar hardnekkige misverstanden. die de behandeling van het vraagstuk
zo herhaaldelijkvcrtroebelen. uit de weg geruimd te worden.
Een kerk, partij of individu die op levensbeschouwelijk gebied een
waarheid of een systeem van waarheden heeft verworven en verkondigt
is overtuigd dat die waarheid geldt en moet de denkbeelden van ..anders-
denkenden" als dwalingen beschouwen. Dit geldt ook voor de sceptici.
Indien iemand van mening is dat geen sterveling tot waarheid kan
komen. dat waarheid een relatief begrip is of dat hij niet weet wat
waarheid is, poneert hij een waarheid die aanspraak maakt op algemene
geldigheid, boven de subjectiviteit geheven. De tolerantie heeft dus be~
trekking op het andere. het vreemde, het ongewenste. Augustinus' uit-
spraak in deze blijft juist: ..tolerantia non est nisi in malis". Indien men
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alle waarheden evenveel of even weinig waarheidsgehalte toekent, dan nog
is dit op zichzelf een waarheid en het zou in theorie mogelijk zijn dat
het subject dat dit meent onverdraagzaam zich betoonde La.v. allen die
het daar niet mee eens zijn. Van R.K. zijde werd en wordt nu herhaal-
delijk beweerd dat de waarheid alle rechten heeft, de dwaling geen enkel
recht. Deze uitspraak is onjuist, want rechten hebben alleen mensen,
de dragers der ideeën. Het probleem der onverdraagzaamheid zet in
waar een groep of een individu de heterodoxe denkbeelden bestrijdt in
de dragers van die ideeën. M.a.w. als iemand, al of niet in verbinding
met anderen, de dwaler met materiële middelen bestrijdt. De onver-
draagzame ziet de ander als een onbelangrijk individu waarin een ge-
vaarlijke overtuiging huist; de verdraagzame ziet de mens als meer dan
zijn overtuiging. Het laten gelden van de ander in zijn anders-zijn
houdt niet in de goedkeuring van zijn denkbeelden, maar is een conse-
quentie van de eerbied voor de medemens, in zijn anders-zijn. Eerbie-
diging van de ander is niet het eerbied hebben voor zijn ideeën, die
dwalingen zijn voor het subject. Dat wat dikwijls genoemd wordt dog-
matische intolerantie kan dus gepaard gaan met verdraagzaamheid t.a.v.
de dragers der heterodoxe ideeën. Nu is een kernpunt van deze materie
dat deze redelijkheid en geweldloosheid in de bestrijding van de dwaler
van alle groepen of individuen geëist mag worden omdat dwang in
geestelijke zaken huichelaars kweekt, een "bekering" na dwang geen
waarde heeft en de mens, die in vrijheid zijn keuze moet kunnen doen,
anders vernederd wordt. "De Tower is voor mij het slechtste argument"
zei een Engels dissenter in de l7e eeuw. Dat het probleem van de
dwang in geestelijke aangelegenheden een probleem met vele aspecten
is behoeft wel geen betoog. Het verbranden van een ketter is een dui-
delijke zaak, het urenlange verhoor, waarin de geestkracht van het
object verslapt, is ook niet mis te verstaan als een intolerant optreden.
Maar ook in een vrijwillig gesprek kan dwang worden uitgeoefend en
op de vraag of een individu, onder de dwang van de overtuigingskracht
en de àrgumentering van een ander, zijn denkbeelden niet zou kunnen
herzien - daar zou ik bevestigend op willen antwoorden. Maar, hoe
moeilijk het is de scheiding tussen verdraagzaamheid en onverdraag-
zaamheid te trekken, er is een punt waar de redelijke argumcntering of
de "dwingende" getuigenis overgaat in onverdraagzaamheid,
Een ander misverstand, nu van tolerante zijde herhaaldelijk geuit, is
de opvatting dat verdraagzaamheid op zichzelf een goed is, onver-
draagzaamheid een kwaad. Beide begrippen zijn relatief en zij verkrijgen
hun inhoud door de gebieden waarop zij betrekking hebben. In de ver-
draagzaamheid wordt b.v. de menselijke waardigheid, de afgemene
mensenliefde of een mystiek getinte geloofsovertuiging, in de intole-
rantie wordt b.v. een profetisch beleden woordelijk openbaringsgeloof
of de eenheid van een kerk of partij tegen corruptie van ketters ver-
dedigd. Op zichzelf zijn de begrippen leeg.
Verwarring in de beschouwing van het probleem ontstaat m.i. ook
wanneer men uitgaat van het individu. In vele publicaties wordt de
vraag gesteld hoe een individu zich heeft te gedragen als hij tolerant
wil zijn en deze behandelingswijze miskent het fundamentele feit dat
men optreedt als mededrager van de verantwoordelijkheid voor de
groep, religieus. of politiek van aard. Het geeft wel inzicht in het pro-
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bleem van de onverdraagzaamheid om de geestesgesteldheid van Calvijn
of Robespiere of de Torquemada te onderzoeken, omdat zij het stempel
gezet hebben op een bepaalde vorm van intolerantie. maar deze wijze
van doen schiet volledig tekort waar men inzicht wil krijgen in de
onverdraagzaamheid van de RK. Kerk door alle eeuwen. Zijn alle
pausen en groot-inquisiteurs fanatici geweest? De vraag stellen is haar be-
antwoorden. Tolerantie en fanatisme - de titel van het boek van Mispel-
blom Beyer - liggen op verschillende vlakken. Het is in de eerste
plaats een sociologisch probleem en heeft betrekking op de verhouding
van groepen in de samenleving, in de tweede plaats pas een probleem
van individuen. Hiermede is allerminst ontkend dat in alle men-
selijke verhoudingen. - in huwelijk en gezin, in beroep of vereniging,
in vriendschap en bij samenwoning b.v. - het geven en nemen, het
leven en laten leven, tolerantie en onverdraagzaamheid belangrijk zijn,
maar hier zou ik willen spreken van incidentele onverdraagzaamheid of
verdraagzaamheid, niet van systematische. Het eerste is inderdaad een
zuiver psychologisch probleem in de samenleving, maar met de inschake-
ling der verantwoordelijkheid is het in de eerste plaats een sociologisch
vraagstuk. Zo ben ik gekomen op een ander kernpunt van deze mate-
rie. De mate van onverdraagzaamheid of tolerantie hangt in de eerste
plaats af van de organisatievorm der groep, in de tweede plaats van
de aard van de waarheid die de groep bindt. Als de sociologische groep
hecht is. als de "wij"-gevoelens der leden sterk zijn. eist de groep zui-
verheid naar binnen en eist verbreiding van de denkbeelden naar buiten.
Deze denkbeelden. die betrekking hebb~n op allergewichtigste zaken
- het hemelse heil of het aardse heil - gebaseerd op een transcendente
of statische waarheidsopvatting zullen meestal op onverdraagzame wijze
gehoed en verbreid worden. "Extra ecclesiam nulla salus." De ver-
draagzaamheid heeft nooit tot een hechte groepering geleid en kon zo
alle medemensen in de verantwoordelijkheid omvatten. Omdat het objec-
tieve waarheidscriterium - Gods woord in de bijbel, door profeten
gehoord - gespiritualiseerd werd en de toets der waarheid in het indi-
vidule geweten werd gelegd, kon de ander tot gelding komen. De veel
verbreide mening dat de verdraagzaamheid op godsdienstig terrein ont-
staan is uit buiten de godsdienst liggende motieven is onjuist. De grote
voorvechters der tolerantie in de 16e eeuw, Franck. Castellio, Acontius
en Coornhert hebben de eis tot godsdienstvrijheid gesteld vanuit hun
geloofsopvatting. al dient toegegeven dat de groei der tolerantie in 17e.
18e en Ige eeuw gestimuleerd is door invloeden die buiten de religie
liggen; door rationalisme, onverschilligheid. handelsbelangen en door
de secularisatie van de Staat. Van eminent belang in de geschiedenis
der verdraagzaamheid is geweest het moment, waarop Castellio het
recht op de dwaling heeft gesteld. Een ketter meent dat hij de waarheid
spreekt en WIl, ten bewijze hoezeer het hem ernst is, de brandstapel
beklimmen. In de trouw aan zijn overtuiging - al zou later blijken dat
hij dwaalde -, doet hij eerder wat God van de mens verlangt dan hij
die. onder dwang, zijn ideeën herroept. De ketter van vandaag kan
later een waarheidsdrager blijken te zijn geweest. Het dogma scheidt
de mensen in de ware en de valse gelovigen, de verdraagzaam-
heid verdiept zich ernstig in de ideeën van de andersdenkende en tracht
de oorzaken der verschillen te vinden. Dat de beoordelingsvraag
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wie maakt uit wie het ware geloof heeft - in de 16e en 17e eeuw zo
klemmend gesteld werd, geeft een aanwijzing van de verzwakking van
het profetisch beleden openbaringsgeloof en hetzelfde geldt van de
'wederkerige ethische wet die in de geschriften van bijna alle verdedi-
gers van de verdraagzaamheid een grote rol speelt. Ieder wil vrij zijn
geloof belijden, dan dient men de ander dit recht niet te ontzeggen. "Alle
dingen dan. die gij wilt, dat U de mensen zouden doen, doet gij hun
ook alzo: want dat is de Wet en de Profeten." (Matth. 7 : 12).
Het geeft dus m.i. een beter inzicht in het probleem der onverdraag-
zaamheid en der tolerantie wanneer men niet van het individu maar van
de groep uitgaat, maar deze opvatting behoeft een correctie t.a.v. de
onverdraagzaamheid van het fascisme en nationaal-socialisme. Ik zou
in deze furieus onverdraagzame stromingen een groter plaats willen
inruimen voor de brute. ongemotiveerde, individuele machtswellust, ge-
baseerd op rancunes, dan bij 'welke andere intolerante kerk of partij
ook. Inderdaad, er was een bindend ideaaL cr was een hechte groe-
pering, er was een blinde gehoorzaamheid aan de leider. maar het appèl
aan de aggressiviteitsgevoelens van het gefrustreerde individu maakte
het gewelddadig optreden meer een doel op zichzelf dan ooit eerder in
de geschiedenis. De Inquisiteur der RK. kerk in de M.E. kon een ge-
leerd, gematigd en bescheiden mens zijn, de S.S.-man reageerde, in zijn
vernielingsdrift, zuiver primitief en het ideaal was een klein vernislaagje
waarmee de onnozc1en gepaaid w,erden. Dit was de onverdraagzaam-
heid van de vader, die vrouwen kinderen slaat, overal ruzie zoekt, en
zegt dat er rust en orde moeten heersen, dus voortgekomen eerder uit
gebrek aan verantwoordelijkheidsgevoel dan uit verantwoordelijkheid
ten aanzien van een godsdienstig of maatschappelijk ideaal. Deze stel-
ling zou nadere adstructie eisen, maar is m.i. onmiskenbaar juist. Macht
maakt slecht.

Het Humanisme is, in de geschiedenis, steeds een stroming geweest die.
door de eerbied voor de mens. gunstig heeft gewerkt op de groei van
de godsdienstige en politieke verdraagzaamheid. Dit is een vanzelf-
sprekende waarheid. Erasmus geldt, door zijn gematigdheid. vrede-
lievendheid. wetenschappelijkheid en zijn wars zijn van uiterlijkheden
in de godsdienst als de vader van de tolerantie in W.-Europa. Geen
der bijbelse humanisten heeft ooit de onverdraagzaamheid gepredikt.
Menslievend, redelijk. met belangstelling voor de ideeën van an-
deren. niet zelden met een sceptische inslag t.a.v. de mogelijkheid om
tot absolute uitspraken te komen heeft de groei der tolerantie veel aan
het humanisme te danken. Dit christelijk of bijbels humanisme van de
16e eeuw is. in de loop der geschiedenis, steeds minder christelijk en
minder bijbels geworden maar is nooit nog tot een bepaalde organisatie-
vorm gekomen. heeft dus ook nooit de macht gekregen om tot onver-
draagzaamheid te geraken. De bestrijding der dogmatische-kerkelijke
groeperingen kon fel zijn. kon zelfs fanatiek zijn en kon het respect
voor de gelovigen wel eens uit het oog verliezen - dit wordt wel de into-
lerantie der neutraliteit genoemd - maar nooit heeft ergens het huma-
nisme in conjunctie met de wereldlijke autoriteiten een gelovige geknot
in het belijden of uitdragen van zijn geloofsovertuiging. Het wezen van
het humanisme - de eerbied voor de mens - sluit dit ook uit. Als
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de humanist de vrijheid van de mens ziet als een mogelijkheid voor het
individu om het normgevoel in zijn leven te verwerkelijken. in gehoor~
zaamheid aan zijn geweten. dan is de onverdraagzame humanist een con~
tradictio in terminis. Dit neemt niet weg dat het humanisme. tot een
organisatievorm gekomen. de waarheden die het zich verworven heeft
- open waarheden die voortdurend getoetst !poeten worden '- op pro-
fetische wijze zou kunnen uitdragen. zodat het daarin tot een zekere
mate van onverdraagzaamheid zou kunnen geraken. Theoretisch is die
mogelijkheid er. practisch is zij uitgesloten. want elke vorm van dog~
matiek is het humanisme vreemd en een einddoel van de mens kent het
niet. De "openheid" is een der wezenlijkste kenmerken van het huma~
nisme, naast de redelijkheid die in alle mensen medemensen ziet. De
vra<lg rijst steeds weer of de humanist in de eerbied voor de mens dan
geen onderscheid maakt tussen de een en de ander; of hij Albert
Schweitzer en Heinrich Himmler gelijkelijk eerbiedigt. Neen natuurlijk.
De eerbied geldt de mens zoals hij behoort te zijn, de volledige mens.
En dit impliceert verdraagzaamheid. Dit moge het uitgangspunt zijn
voor het vraagstuk van de grenzen der verdraagzaamheid. Iemand
die alles en allen verdraagt. is een overtuigingsloos en niet zelden ang~
stig individu. De werkelijke verdraagzaamheid eist een overtuiging. eist
zelfbeperking. eist bescheidenheid door het feit dat wij geen feilloze
mensen zijn en dat wij slechts ten dele kennen. eist niet dat wij de ver~
draagzamen moeten tolereren. Geschiedde dit wel dan zou de alles-
beheersende voorwaarde voor een werkelijke menselijke samenleving
verloren gaan in een chaos waarin de macht zou heersen. Dan zou de
verdraagzaamheid zelfmoord plegen en alleen al uit verantwoordelijk-
heid voor alle medemensen is deze vlucht niet toelaatbaar, hoe hoog en
edel de laatste consequenties van de tolerantie ook mogen zijn. Zou
men willen opmerken dat dan de verdraagzaamheid niet veel waard is,
omdat zij zich opheft waar het moeilijk wordt de principes te handhaven.
dan is het antwoord. dat het bijzonder moeilijk is te aanvaarden dat
medemensen anders denken over zaken van levensbeschouwing, hoe
breed en veelomv;attend deze ook; moge zijn. Hij die zich verheugt in de
ontzaglijke rijkdom van de menselijke geest, die tot zoveel verschillende
godsdienstvormen, zoveel kunstuitingen, zoveel wetenschappelijke
theorieën en zoveel menselijkheid is gekomen, behoeft zich allerminst
te verheugen over hen die zich hierover niet verheugen en die de rijk~
dom tot uniformiteit willen doen verkeren. Hij zal echter hem verdragen
en respecteren indien en voorzover deze hem verdraagt en hem niet
met materiële middelen zal bestrijden. De onverdraagzame zal dan wil~
Jen spreken van een tyrannie der verdraagzaamheid. Het zij zo, maar
het is een tyrannie der menselijkheid, niet een van onmenselijkheid.
De toekomst der tolerantie ziet de schrijver van deze beschouwing niet
somber in. Het besef dat de mensen in één wereld leven en dat zij elkaar
nodig hebben om antwoorden te vinden op de uitdagingen. groeit. Het
verkeer en de publiciteitsmogelijkheden worden intensiever, de afstan~
den worden klein. Nooit zijn er. in de geschiedenis. zoveel mogelijk~
heden ontstaan om met andere mensen met andere ideeën in contact te
komen, nooit heeft de exclusiviteit zo weinig nieuwe kansen gehad dan
nu. Men moet de ander tot gelding laten komen, op straffe van onder~
gang. En daar waar het vreemde, het andere in de gezichtskring wordt
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betrokken, daar waar men zich ernstig bezig moet houden met de ander.
daar groeit de verdraagzaamheid, onafwendbaar. Van de "enemy" over
de "dear enemy" naar de "fellow-man", dat is een gang die men overal
kan waarnemen, Was in de M.E. een figuur als de Spaanse kardinaal
de Segura gewoon, in 1954 doet hij aan als een anachronisme, niet
alleen voor andersdenkenden, maar ook voor een groeiend getal
Rooms Katholieken.
Ik eindig met een citaat van een van hen, professor Pompe: "De gods-
dienstvrijheid dient principiëel gehandhaafd te worden. niet alleen om
natuurlijke. maar ook om bovennatuurlijke redenen. De vrijheid dient
gehandhaafd te worden omwille van den mens, die. naar Gods even-
beeld, als een vrij wezen geschapen is. Zij dient evenzeer gehandhaafd
te worden omwille van de waarheid, welke, voor de mensen bestemd.
slechts in vrijheid door ieder mens kan aanvaard worden. De hoogste
vrijheid van de mens is de godsdienstvrijheid."
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G. STUIVELING

HET SPOOR BIJSTER?

Indien men mij vroeg het veelbesproken, veelgelezen, veelomstreden eh
inderdaad ook veelzijdige hoek van de auteur die zich J. B. Charles noemt
in één woord te karakteriseren, dan zou ik zonder aarzeling zeggen:
brutaal. Ik bedoel dat niet als een oordeel, nog minder als een veroorde-
ling; het is alleen maar een poging om de voornaamste eigenschap ervan
in de kortste formule vast te leggen. "Volg het spoor terug" 1) is voor mijn
gevoel een brutaal geschrift. Het is ook wel wijsgerig en strijdvaardig en
vertederd en verbitterd en politiek en humaan en wat niet meer, maar
het is dit alles bij gedeelten en in de tweede plaats. Als geheel. en in de
eerste plaats. is het: brutaal. En het is dat in alle opzichten; het is brutaal
van stijl. brutaal van bouw. brutaal van inhoud, brutaal van denktrant,
en bovenal brutaal in z' n inconsequenties. Misschien heeft de schrijver
het zo niet bedoeld; in de letteren evenwel gelden geen bedoelingen maar
resultaten.
Hoewel de stijl kenmerkend is voor geheel dit werk, en de gewenste
eenheid van inhoud en vorm dus zeker aanwezig is, kan men daaruit ten
hoogste afleiden, dat men dit boek in z'n geheel moet aanvaarden of ver~
werpen. Wanneer ik het per slot van rekening aanvaard, dan doe ik dat
zoal niet onder voorbehoud, dan toch onder protest. Ik kan me namelijk
zeer goed voorstellen, dat voor velen het taalgebruik, gelijk dat hier op
vele bladzijden voorkomt. een afdoende reden is tot verwerping. Talrijke
termen die geen enkel woordenboek in z'n kolommen opneemt. en waar-
van het mondelinge gebruik onder scholieren, studenten, straatjongens
, en kroeglopers zelden een andere schriftelijke toepassing vindt dan op
schuttingen en urinoirs, worden hier met enige gretigheid aangewend in
een ernstig, zeer ernstig boek En dan niet in een gesprek dat de auteur
zo nauwkeurig mogelijk opschrij ft om een puber. van welke leeftijd dan
ook. op heterdaad betrapt af te beelden, maar in een betoog waarbij hij
zelf in hoogst eigen persoon aan het woord is. Dit scheld- en schendtaaltje
is, dunkt mij. al evenzeer een goedkope mode, klakkeloos uit het buiten-
land geïmporteerd. als destijds het tegendeel ervan. de deftige schoolse
schrijftrant van een eeuw geleden. Er zijn mensen die de geloofwaardig-
heid van een mening of mededeling blijkbaar alleen volledig bereikt ach-
ten door een flinke vloek. Ik zie het nut van dit pueriele en ongegeneerde
Nederlands niet in, en geloof bovendien dat ettelijke bladzijden van dit
boek zelf. met hun verzorgde en beschaafde woordkeus. een afdoend
argument vormen. Er zit overigens in de tegenstelling tussen die zo onge-
lijksoortige stijlen ook wel een element van afwisseling dat boeit.
Brutaal is ook de bouw van dit boek. als men althans van bouw wil
spreken. Zowel uit de tekst als ook uit de merkwaardige nabetrachting,
gepubliceerd in Maatstaf nr 12 2), blijkt dat men hier te doen heeft met
een min of meer toevallige opeenhoping van fragmenten: ..Zoals ik,

1) De Bezige Bij. Amsterdam 1953.
2) Uitg. Daamen, Den Haag. Maart 1954.
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geloof ik. wel beschrijf. werd ik dus enige jaren lang geprikkeld tot
onrust. tot woede. tot denken. tot schrijven en nog is dit proces niet
afgelopen. Het zal velen zo gaan. In mijn geval begon ik in een soort
haast de stukken van het boek dat ik in de geest had te publiceren. Het
gebeurde in Podium, aan welk blad ik toen meewerkte. Een der uit~
gevers. die belangstelling in mijn geschrijf toonden. nam het noodlijdende
blad eens over onder de conditie van het editierecht van mijn boek~in~
wording. Ik kreeg een. voorschot en daarna móest ik. Mijn uitgevers
hadden geduld. Maar zij droegen er zelf toe bij dat hun geduld zwaar op
de proef gesteld is: zij drongen aan op beperking, beperking! Het lijkt
een gezochte paradox, maar in waarheid heeft deze gedwongen beper~
king het verschijnen van het boek nogal opgehouden."
Wie deze curieuze mededelingen opvat als een verontschuldiging. doet
de auteur tekort. Zelfs als verklaring kan men er hoogstens in litterair~
historisch en psychologisch opzicht iets mee beginnen. Litterair~critisch
beschouwd zijn ze zinloos: het boek immers ligt er zoals het er ligt. en de
manier waarop het tot stand kwam. heeft wel de waarde van het resul~
taat beïnvloed. maar mag niet nóg eens invloed oefenen op onze waar~
dering. De lezer heeft er niets mee te maken, of de auteur zijn werk
heeft geschreven met een vulpen of op de tikmachine. noch of hij veel
of weinig gewijzigd heeft. noch zelfs of hij dit deed uit eigen beweging
of op advies van een ander. De lezer gaat ervan uit. dat de auteur ten~
slotte de afgedrukte tekst onvoorwaardelijk voor zijn rekening neemt.
ongeacht of deze tekst nu een organische eenheid vormt, of meer een
federatief karakter vertoont, zoals hier. Indien Charles dit federatieve ka-
rakter onaanvaardbaar had geacht. zou geen voorschot in staat zijn ge-
weest zijn litterair geweten te sussen. Maar juist het feit dat hij een toe~
vallige invloed van buiten-af en de daardoor ontstane bekortingen en
grilligheden aanvaard heeft. bewijst mijns inziens. beter dan wat ook,
de juistheid van de typering: brutaal. in compositorisch opzicht.
De inhoud wordt gevormd door drie duidelijk te onderscheiden gedeel-
ten. al staan deze op sommige bladzijden door elkaar heen. Er zijn in de
eerste plaats herinneringen aan de oorlog. toen de auteur een berangrijke
rol heeft gespeeld in de gewapende illegaliteit. Dit stuk autobiografie
behoort èn om de feitelijke inhoud èn om de terloops gegeven commentaar
stellig tot het allermerkwaardigste van geheel de tot nu toe verschenen
oorlogslitteratuur. Het kan de vergelijking doorstaan met geschriften
als van Abel Herzberg; maar die lof miskent de wezenlijke bedoeling.
Charles immers wil geheel iets anders dan het verleden beschrijven om
dat verleden zelf. al is het onbetwistbaar dat zijn herinneringen hem bij
herhaling zó inspireren, dat hij zich bepaalt tot vertellen alleen. In wezen
wenst hij dit verleden te confronteren met het heden, en toch kan men
niet eenvoudig-weg zeggen dat hij de bedenkelijke verschijnselen in het
heden probeert te meten aan de criteria die hem in het illegale verleden
bewust zijn geworden. De verhouding is gecompliceerder. tot onont-
warbaarheid toe: de daden immers, tien jaar geleden door Charles ver~
richt in de periode van zijn illegale strijd. hebben behalve de zedelijke
waarde die zij toen vertegenwoordigden. nog een tweede zedelijke waarde
in de beoordeling die de auteur nu er al vertellend gewild of ongewild
bijvoegt. Veel van de misverstanden die zijn boek heeft opgeroepen. zijn
het onvermijdelijk gevolg van de wijze waarop hij zijn herinneringen
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heeft weergegeven. namelijk zó dat de verteller van nu zich klaarblij-
kelijk toch al te volstrekt geïdentificeerd heeft met de dader van toen.
Ten tweede is er. weliswaar in samenhang met deze oorlogsherinne-
ringen maar dan toch tot een zelfstandig cultuur-historisch essay uitge-
groeid. een zeer grote inlas, gewijd aan de Armeniërs die hier in de oorlog
als ingeschakelde krijgsgevangenen verblijf hebben gehouden. Er is een
vriendschap ontstaan tussen Charles en deze Armeniërs, met wie hij
samenwerkt in de laatste maanden vóór de bevrijding .Van hun tragische
persoonlijke ondervindingen komt hij tot de gruwelijke lotgevallen van
dit kleine. door de Turken en de Russen beurtelings vervolgde. christe~
lijke volk. Misschien zijn z'n politieke beschouwingen. o.a. ten aanzien
van Engeland. wat al te zeer vereenvoudigd. maar daar staat tegenover
dat zijn individuele benadering van het leven dezer opgejaagde en van
alles beroofde mensen onvergetelijk is van directe menselijke solidari-
teit.
En dan is er een derde gedeelte. of liever een groep derde gedeelten,
bestaande uit critische beschouwingen over de na-oorlog se mens in het
na-oorlog se Nederland in deze na-oorlog se wereld. Beschouwingen van
een fel. onvoorwaardelijk, maar ook verbitterd man. die met genadeloze
heftigheid te keer gaat tegen neo-fascisme en kolonialisme. tegen het
rooms-katholicisme als politieke macht. tegen de duitse herbewapening.
tegen gewelddadigheid en nationaal collectivisme. en vóór progressiviteit.
voor democratie en socialisme, voor individualiteit. voor de politiek van
de Derde Weg. In dit verband komt ongeveer alles ter sprake wat maar
de blik van Charles trekt en hem de gal doet overlopen, tot de opening
van de Staten Generaal en de actualiteit van de friese kwestie toe. Het
is de grillige. meestal snauwende, soms ironische commentaar van een
agressief man. die mij het meest aan E. du Perron doet denken. zonder
dat ik hem daarmee voorlopig nog gelijkwaardig acht.
De schrijver mengt al deze. op zichzelf ongelijksoortige en ook ongelijk-
waardige gedeelten opzettelijk en misschien ook onopzettelijk dooreen;
hij plaatst opmerkingen van 1952 tussen de tekst van 1947. polemiseert
aldus telkens opnieuw met zichzelf. gaat soms opeens verder met iets dat
nauwelijks verband houdt met het yoorafgegane. en ziet niettemin kans
de aandacht van de lezer te dwingen. De eenheid van al deze tegendelen
ligt dan ook niet in de tekst. maar er achter. in de persoonlijkheid van
de schrijver, in zijn oordelende geest. Deze geest echter doet zich in dit
boek voor als een geest-in-tweestrijd. een geest-in-groei wellicht of een
geest-in-zelfbevrijding, maar in elk geval nog zó vervuld van tegendelen,
dat de innerlijke eenheid daardoor vaak een breuk vertoont. Dat is naar
mijn oordeel het zwakke punt, en in zekere zin zelfs het gevaar van dit
werk: terwijl het een cri de creur is van iemand. wiens heftige bewogen-
heid men écht en daarom ook menselijk waardevol acht, zelfs als men
deze heftigheid niet deelt. doet het boek zich voor als een meeslepend
pleidooi voor een bepaalde overtuiging. Terwijl het in diepste wezen de
subjectieve bekentenis is van een onevenwichtig. en in zijn verontrusting
nog allerminst tot klaarheid gekomen litterator. dient het zich aan als
een objectieve analyse en veroordeling van bepaalde toestanden en denk-
systemen. Er kan een ogenblik komen. over honderd jaar misschien, dat
men dit werk inderdaad uitsluitend interessant zal achten als zelfopen-
baring van de auteur. Dat hangt maar af van wat hij verder in onze
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letteren zal presteren. en of daarbij een meesterwerk zal zijn als bijvoor-
beeld de Max Havelaar. Maar nu. anno 1954. kan het aantal Neder':
landers dat bij voorbaat reeds belangstelling heeft voor de twijfels, de
verontwaardigingen en de voorkeuren van juist deze ene landgenoot.
zo groot niet wezen. Met andere woorden: het is vandaag niet zijn per-
soonlijkheid die aan zijn oordelen waarde verleent, maar omgekeerd:
zijn oordelen moeten waarde verlenen aan zijn persoonlijkheid. Daarom
raakt de onverenigbaarheid van deze oordelen de kern van dit werk.
Ik wil niet graag geloofd worden op gezag en zal derhalve juist op dit
punt een aantal bewijzen op tafel leggen, die tegelijk het voordeel hebben
dat de sfeer van dit werk duidelijker blijkt dan uit omschrijvingen moge-
lijk is. Op bladzijde 172 vindt men de volgende passage:
"De manier waarop men verkoos zijn individuele waardigheid te hand- ,
haven hing af van karaktereigenschappen en van wereldbeschouwing.
Het beste wat ik in de oorlog gezien heb, het grootste, was de houding
van die dominee die zijn koper en tin moest inleveren aan de vijand. Hij
deed het niet. Men wilde hem nog sparen en zei dat hij dan alleen pro
forma één klein stukje zou brengen. Nee, zei hij, je maakt er munitie van
en hebt niet het recht om van mij deze hulpverlening aan de vijand te
eisen. Toen zeiden ze: teken dan dit stuk papier, stijfkop! dat je niets hebt
om in te leveren. Nee. zei hij, ik ga voor jullie niet liegen, ik denk er niet
aan."
De vraag die zulk een - voortreffelijk verteld - voorval dwingend
oproept, ligt in de toevoeging van de auteur. dat hij dit het beste. het
grootste acht wat hij in de oorlog gezien heeft. Neemt men aan, dat dit
ook reeds zijn oordeel was in die oorlogsjaren zelf, dan moet men als
lezer het conflict oplossen tussen de bewondering voor deze onvoorwaar-
delijke eerlijkheid en het feit dat de bewonderaar zelf een paar jaar lang
zijn eigenlijke naam - Nagel - en zijn Nederlanderschap had prijsge-
geven en met een valse pas van een in België geboren Italiaan in de ille-
galiteit werkzaam was. Mijn bewondering voor die dominee is waar-
schijnlijk kleiner dan die van Charles. maar indien ik naar eer en gewe-
ten zoiets het grootste achtte wat ik in de oorlog gezien heb. zou ik
destijds niet zulk een eerlijkheid hebben verruild voor de - overigens
problematische - veiligheid van valse paperassen. Maar: wellicht
dateert dat oordeel geenszins uit 1943, maar uit 1953. In dat geval
echter is er niet minder een onoplosbaar conflict. aangezien Charles zijn
eigen gewelddadig illegaal verleden geenszins beschrijft met de volstrekt
afwijzende kritiek. die uit de genoemde bewondering voor zo'n dominee
noodwendig zou moeten volgen.
Ik kies een tweede voorbeeld; het staat op blz. 160-161. en het is m.i.
vooral merkwaardig om de laatste regels ervan. "Een vrouw dood-
schieten is toch wel wat anders dan een man doodschieten. Het is
evenwel erger het te hebben nagelaten en daar wroeging over te
houden. Toen wij de koerierster gekidnapt hadden. die ervan verdacht
werd door verraad de dood van enkele moedige mannen op haar
geweten te hebben - zij was voor ons ondergedoken - lag een
betonnen paaltje met ijzerdraad voor haar klaar bij de vaart. Maar zij
ontkende de hele nacht van het verhoor en bezwoer haar onschuld zo
waardig. dat wij zeiden: dan nog maar niet, dan nog maar verder onder-
zoeken. Maar de landwacht bevrijdde haar bij toeval uit haar gevangenis
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op de boerderij midden in het land. De boer werd doodgeschoten. Zij
zette haar verraad voort en beroofde daarmee nog 20 è 30 mensen van
het leven. Zij verried een zender en de zender werd gevonden. de adres-
sen werden gevonden. waar de agenten met hun set gewerkt hadden en
ieder kreeg een graf, na korter of langer lijden. Zij zouden hebben kun-
nen leven als wij hardnekkiger onderzocht of sneller geëxecuteerd had-
den. Zij werd na de oorlog ter dood veroordeeld. Ik sprak haar toen
weer; zij zei: zo is het goed, ik zou niet langer kunnen leven. Ik gaf haar
een hand, er was geen wrok meer, zij ging sterven. Maar zij werd be-
genadigd en na jaren zie ik haar onverwacht terug, in een gevangenis.
of liever. zij zag mij. En weer spraken wij met elkaar en men kan mij
geloven, weer was er geen wrok. Zij wilde nu leven. Zij hoopte ,op jaren'
te komen en nog eens opnieuw als het meisje van vroeger in vrijheid te
leven. Zij mag dit best lezen. Was 't beter dat zij doodgeschoten was en
in de nacht besteld was in de vaart? Voor haar nee. Nee? Voor ons, ja.
Ja? Voor de dode makkers. ja. Ja? God weet het."
Die slotregels. daar komt het voor mij op aan. Want Charles heeft
gelijk: er is geen zekerheid van oordeel zodra men let op de eindeloze
reeksen van omstandigheden en van mogelijke gevolgen. Arthur van
Schendel heeft dat in een kort verhaal over de Blauwsteders en de Rode-
dorpers op onovertroffen wijze uitgebeeld3). Het zedelijke oordeel betreft
de gezindheid van de handelende persoon, en niets anders. Wie kent
die gezindheid volledig bij een ander, ja. bij zichzelf? In deze gezindheid
zijn de te verwachten gevolgen van de te verrichten daad voorondersteld.
Maar wie weet ten volle wat er precies gebeuren zal, in eerste instantie,
straks. morgen, overmorgen, volgende week? Zouden die twintig. dertig
makkers werkelijk de oorlog overleefd hebben, indien niet déze vrouw
hen had verraden? En hoe diep zou de wroeging van Charles wel zijn
geweest. indien hij sneller had geëxecuteerd dan hij verantwoord achtte,
en dus rekening moest houden met de mogelijkheid dat op zijn gezag
een onschuldige was vermoord? Allerlei overwegingen spelen in de men-
sen geest dooreen, en maken het zedelijk oordeel - hetgeen nog iets
anders is dan het juridische! - moeilijk. zo niet onmogelijk. "God weet
het" zegt Charles; het is de typische formule van de menselijke ónwetend-
heid.
Maar als had hij heel deze beklemmende passage nimmer geschreven.
en als had hij dit raadselachtige van de moraal aan zichzelf en
ons nooit bewust gemaakt. zo betoogt hij honderdvijftig bladzijden ver-
der: "Moraal is totalitair. Zij laat niet met zich rekenen." Het klinkt heel
indrukwekkend. kort voor het slot, maar het is ontoelaatbare rhetoriek.
Ieder absolutisme in de moraal is onredelijk, en door z'n onredelijkheid
onhoudbaar. Ik heb geen lust om een pleidooi te leveren voor wat meer
relativisme in de zedelijke beoordeling, voor wat meer voorzichtigheid
jegens de motieven die in een ándere persoonlijkheid werkzaam zijn ge-
weest. voor wat meer begrip inzake de veelzijdigheid van de omstandig-
heden waarin men een bepaalde handeling verricht. voor wat eerlijker
erkenning van de volslagen onwetendheid waarin de mens altijd verkeert
voorzover het de derde, vierde; vijfde, zesde reeks--,gevolgen betreft. voor
wat juister kennis van hetgeen in theologie en wijsbegeerte het "conflict

:1) De strenge rechter. in de bundel: Herinneringen van een dommen jongen.

43



van plichten" heet. Ik vrees ook! dat mijn gezag in de ogen van de heer
Charles maar gering zal zijn. Mischien kan ik hem iemand aanwijzen, die
ons beider bewondering heeft: de vlaamse novellist Marnix Gijsen. Men
hoeft niet eens al diens novellen te herlezen om de onhoudbaarheid van
de totalitaire. dogmatische. onverdraagzame moraal gedemonstreerd te
zien; één. ervan. de eerste: "Joachim van Babylon", is genoeg om de spran~
kelende zin te ontmoeten die mij menselijker en waarachtiger lijkt dan het
restant calvinisme waarop Charles ons tracteert: "zelfs. en ik zou haast
zeggen vooral. de deugd moet met verstand worden aangewend."
Er is trouwens nog één uitlating, die mij karakteristiek lijkt voor Charles;
-deze: "Wij zouden mijns inziens wat meer kunnen beseffen hoe bijzonder
kort wij leven; het zou ons de noodzakelijke overtuiging geven. dat het
voornaamste doel van dit leven is om zo fatsoenlijk mogelijk te sterven"
(blz. 325). Ook dit aforisme klinkt wel indrukwekkend. zo kort voor het
slot, maar ik ben toch niet bereid deze uiterste wil van de heer Charles te
aanvaarden. tenzij onder beneficie van boedelbeschrijving. Op zichzelf
immers heb ik al bezwaar tegen deze melancholieke voorkeur voor de
dood, waardoor men in diepste zin verraad pleegt tegenover het leven.
Maar bovendien: wat betekent het precies: zo fatsoenlijk mogelijk te ster~
ven? Houdt dit in, dat er een soort dood~gaan mogelijk is, zo~al geen
heldendood of heiligen dood dan toch een eigen volwaardige dood, die in
één laatste uur door z'n zedelijke superioriteit al de onvermijdelijke tekor~
ten van het voorafgegane leven goed maakt? Ik kan dit nauwelijks gelo~
ven. Dan echter blijft er geen andere interpretatie over, dan dat Charles
een fatsoenlijke dood ziet als de logische en psychologische slotsom van
een even fatsoenlijk leven. Ik heb daar vrede mee. ook ik zou wensen te
sterven zonder schaamte over wat ik van mijn leven heb gemaakt; maar de
samenhang van de verschillende fasen lijkt mij dan toch niet meer zó
als ze door Charles wordt gesteld. Ontkennende dat een goede dood
opweegt tegen geheel een slecht !even; eveneens ontkennende dat een'
slechte dood geheel een goed leven te niet zou doen. zie ik geen ándere
zedelijke eis dan iedere dag en ieder uur van het leven te beleven in de
beste menselijke gezindheid, en geen andere hoop dan dat de trouw aan
die gezindheid moge duren tot aan de dood. Wie uit zichzelf niet weet,
wat fatsoenlijk leven betekent. kan uit Charles' woorden niet opmaken
wat fatsoenlijk sterven zou zijn. Erger dan dit: hij kan zelfs uit de eis
van fatsoenlijk sterven niet afleiden wat fatsoenlijk leven is! En voorals~
nog is dát bij levende mensen aan de orde, en dat alleen.
Er is tenslotte nog een tegenstrijdigheid - tenslotte; niet omdat de reeks
van tegenstrijdigheden uitgeput zou zijn. maar eenvoudig omdat ik de
reeks van mijn argumenten hiermee wel onontkoombaar genoeg acht.
Charles pleit bij herhaling voor individualiteit, en tegen het einde van zijn
bock zelfs met verhoogde felheid: ..wij moeten weer individuen leren wor~
den (blz. 304); ..Het enige wat van belang blijft. is zo goed mogelijk
individu te zijn" (blz. 312). enzovoort. Me dunkt dat dit soort leuzen
sinds de beweging van Tachtig en sinds het vitalisme noch nieuw noch
indrukwekkend meer is. Dat Charles zich verzet tegen het collectivisme,
hetzij dit zwart. bruin of rood is, spreekt vanzelf. Maar daarmee is de
zaak niet klaar, indien hij zijn eis althans gericht acht tot ieder mens
persoonlijk. zonder uitzondering of voorbehoud. Ik wil nu niet anders dan
terloops opmerken. dat ruim twee milliard échte individuen. dat wil dus
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zeggen: in wezenlijk opzicht verschillende. van elkander onderscheiden.
aan eigen verantwoordelijkheid en overtuiging kenbare mensen een varia-
bilIteitvan het menselijkrasveronderstelt, die mij groter lijkt dan het wis>-
kundig denkbare. Ik wil evenmin ingaan op de lotgemeenschap van tijd-
perk, land, taal, beschaving. die ons van de geboorte af omringt, die op
alle tijdgenoten een in wezen gelijke invloed uitoefent en ons alleen daar-
door tot in het onderbewustzijn vormt, véél dwingender en dieper dan de
op individualiteit gerichte menselijke wil zal kunnen erkennen en onge-
daan maken. Wat mij interesseert, is het conflict tussen deze algemene
eis: "wij moeten weer individuen Ieren worden" en het meer dan eens door
Charles uitgesproken wantrouwen in de menselijke geaardheid. een wan-
trouwen dat bijvoorbeeld op blz. 214 geleid heeft tot de uitspraak: "Die in
de mens gelooft of ook maar voor een deel is een gevaarlijke gek." Zo'n
zinsnede staat niet op zichzelf: meer dan eens noemt Charles de mens
ongeschikt tot enig goed - kennelijk een restant uit zijn calvinistisch ver-
leden -. en het is dan ook juist déze overtuiging die hem verhindert zich
humanist te achten. Het moet voor hem een verrassende mededeling zijn.
indien i'k hier openlijk en schaamteloos verklaar. dat "het" humanisme
evenzeer denkbaar is bij hen die geloven in de menselijke slechtheid als
bij hen die geloven in de menselijke goedheid; en nog verrassender zal
het zijn als ik de overtuiging tot uitdrukking breng, dat in de leidende
kringen van het Humanistisch Verbond de eerste visie sterker is dan de
tweede. Niet wij. die de mens "nemen zoals hij is". en die ons bovendien
ervan bewust zijn dat de maatstaven om het menselijk tekort te meten zélf
menselijke en dus betrekkelijke maatstaven zijn, maar hij, Charles. is opti-
mistisch ten aanzien van de mens, indien hij de eis van "individu" te wor-
den inderdaad bedoeld heeft als een zedelijke taak voor "de" mens. dat is
dus voor iedere mens. Van tweeën één: ofwel ook die leuze is in z'n alge-
meenheid een zinloos brokje rhetoriek. uiting niet van een overtuiging
maar van een toevallige stemming. óf deze leuze weerlegt in weinig woor-
den triomfantelijk al het voorafgegane erfzondige pessimisme, en brengt
Charles daar waar hij expressis verbis weigert zich bij te voegen: in de
meest optimistische. meest idealistische regionen van het Humanistisch
Verbond. Hij zal er welkom zijn. zeker; en even zeker iS!het. dat hij er
veel zal kunnen Ieren: .Jemen" en ,Jehren" beide.
En dan. ten laatste: waarom, indien alleen het individu van belang is.
wáárom generaliseert Charles zo vaak en zo graag? Hij ziet, merkwaardig
genoeg. zichzelf hij voortduring als persoonlijkheid, maar zijn tegenstan-
ders haast zonder uitzondering als soort, als kudde. als troep. Dát spel
speel ik niet mee; daarvoor ben ik nu eenmaal te zeer "individualist". Het
collectivisme moge gevaarlijk zijn. wie zelf individu is. demonstreert de
superioriteit van zijn eigen levensopvatting het beste, door ook de collec-
tivist als individu te erkennen. en te bestrijden als individu.
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MENS EN WERELD

Het is met enige vrijmoedigheid, dat
hier ter introductie van de interna-
tionaal-politieke rubriek in ons
nieuwe tijdschrift een thema is ge-
kozen, dat wel wat al te gretig aan
ons bestaande periodiek schijnt ont-
leend. De kwestie is, dat weinig
woorden nauwkeuriger kunnen aan-
duiden, waarom het ons hier te doen
moet zijn. Immers, het is er in deze
rubriek niet om begonnen, aan de
vele deskundige buitenlands-poli-
tieke overzichten, die de Nederlandse
dagblad- en periodieke pers rijk is,
er nog weer een met min of meer
succes toe te voegen.
Dit orgaan dient bovenal de bezin-
ning en uitwerking der humanisti-
sche beginselen en hun confrontatie
met de wereld der verschijnselen
binnen en buiten ons. Daarin staat
de mens met zijn mogelijkheden cen-
traal. Hoe die mens zich tot de wereld
rondom hem, en dan hier in 't bij-
zonder tot de politieke en maat-
schappelijke verhoudingen en het ge-
beuren in die wereld verhoudt,
waarheen die wereld hem leidt of
drijft, wat hij van haar te hopen en
te vrezen heeft, dat zijn de vragen,
waarom en waarover het hier moet
gaan. Kortom: mens en wereld, d.W.Z.
de tegenwoordige mens in de wereld
van hier en nu.
Die wereld van hier en nu is aller-
eerst men sen wel' k. Hetgeen niet
wil zeggen, dat de huidige interna-
tionale politieke situatie het product
is van wilsbesluiten en hun uitvoe-
ring door een groter of kleiner kring
van leidende persoonlijkheden. Eer-
lijk gezegd, neemt men tegenwoordig
wel eens de neiging waar, die be-
wuste werking van leidende figuren
te overschatten. Bij de overzichten
over het jaar 1953, die men in de
pers ontmoette, was maar al te vaak
sprake van "het jaar van Eisen-
hower" of, met name hier in Neder-
land: van Adenauer, soms van
Mc'Carthy, maar toch wel het Ineest
en in zekere zin terecht van de man,
wiens heengaan niet alleen het door
hem beheerste kwart, maar ook de
rest van de wereld raakte: nl. Jozef
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Stalin. In de totalitaire partij-dicta-
tuur, die in de Sowjet Unie tot haar
grootste perfectie is opgevoerd, is de
macht van één enkele mens groter
dan in enige andere staat ter wereld.
Maar hoe betrekkelijk weinig in deze
leiders- of topfiguur het zuiver men-
selijke, het typisch persoonlijke tot
gelding kwam, bewijst de mytholo-
gisering en vergoddelijking, die deze
figuur in de Russische wereld onder-
ging. Al moet men erkennen, dat
Stalin's persoonlijke neiging tot een
pseudo-theocratie met allerlei quasi-
orthodox ritueel, overblijfsel van een
kerkelijke opvoeding, hierin een rol
speelde. En al moet men eveneens
waarnemen, dat men deze cultus, die
hij stellig ook voor zijn nagedachte-
nis had bedoeld, na zijn dood in een
verbluffend tempo grotendeels heeft
geliquideerd. Bovendien schijnt tot
de verbijsterende crisis-verschijnse-
len, die zijn heengaan voorafgingen
en opvolgden, het groeiend verzet,
dat Stalin's persoonlijke politiek op-
wekte bij de leidende politieke laag
in de Sowjet-wereld, niet weinig te
hebben bijgedragen. Waarmee trou-
wens bewezen zou kunnen worden,
hoe ook de "meest omvattende tyran-
nie in de geschiedenis", naar men
Stalin's leiderschap van deskundige
zijde wel heeft aangeduid, haar
grenzen heeft.
Was de werkelijke persoonlijkheid
van een Stalin, achter het giganti-
sche masker, dat hem was opgezet,
in hoge mate een sfynx, nog veel
sterker geldt dat voor de leden van
het collectief, dat zijn plaats heeft
ingenomen en waarvan de toekomst
nog moet leren, in hoeverre hun mas-
kers voorbij glijdende schimmen zul-
len blijken, dan wel hoe langer hoe
scherper gemarkeerd zullen worden.
Tot dusver zeggen de "gezichten"
van Malenkow c.s. ons weinig per-
soonlijks en van de in het Westen
nog meest bekende, van Molotow,
zou, naar een Russische bijnaam wil,
diens "stenen zitvlak" nog het mar-
kantste zijn.
Toch is ook het Russische vraagstuk
in hoge mate van menselijke aard.



Waarbij men niet in de eerste plaats
moet denken aan de "Russische
mens", dankbaar object voor roman-
tische, maar niet altijd even vrucht-
bare speculaties. De Russen, in hun
onmetelijke verscheidenheid aan
schakeringen, zijn ook mensen, met
hun gevoelens, hun verlangens, hun
noden, hun hebbelijkheden en ge-
woonten, hun angsten en hun dro-
men. 'Wanneer hun eigenschappen
en karaktertrekken en de invloed,
die deze op het algemeen gebeuren
hebben, uiteraard sterk bepaald zijn
door het verleden waaruit zij zijn
voortgekomen, door de situaties
waarin zij geplaatst zijn en de
machtsposities, die zij als enkelin-
gen, groepen of massale formaties
innemen, zo blijft toch ook in het
Russisch mensdom een menselijk sub-
straat, een kern aan menselijkheid,
waaraan een veelheid van mogelijk-
heden in goede en kwade zin ge-
geven is en waarmee met de verdere
mensheid enigerlei vorm van contact
mogelijk blijft. De knappe Franse
socioloog en geschiedphilosoof R a y -
m 0 n dAr 0 n heeft er op gewezen,
hoe onjuist het is, het gebeuren te
willen herleiden tot twee catego-
rieën: de bewuste bedoelingen van
leidende figuren en de onbewuste,
onpersoonlij ke, algemeen-maatschap-
pelijke krachten, tijdstromingen etc.
en hoe daarnaast ook tussen-krach-
ten werkzaam zijn, zoals de denkwij-
zen, taktische opvattingen, waarde-
oordelen en concrete ideeën van
mensen en mensengroepen. Dat geldt
niet alleen voor het Russische vraag-
stuk, maar voor heel het wereldge-
beuren, in het groot en in het klein.
Nergens heeft men zich misschien zo-
zeer vergaapt aan de individuele per-
soonlijkheden van de betrokken
hoofdpersonen, dan bij dat bekla-
genswaardige stel mensen in Berlijn,
dat deze weken de krantenpagina's,
de radio-journaals en de film- en
televisieschermen beheerst. Zo angst-
wekkend is tegenwoordig het mitrail-
leurvuur, dat uit de batterijen der
nimmer aflatende opname-apparaten
op de hoofdfiguren op 't wereldtoneel
wordt losgelaten, dat zij er bijna door
verteerd worden. Een caricatuur in
het Alg. H a n del s b 1a d bracht dit
treffend in beeld door met één en de-
zelfde tekening in viervoud weer te
geven, hoe de in Berlijn arriverende
ministers door de drommen reporters
eenvoudig werden verdonkeremaand.
Men zou wensen, dat het door ede

pu blici tei tsorganen vertegenwoordig-
de publiek er rekening mee wilde
houden, dat diplomaten óók mensen
zijn. Waaraan wij dan onmiddellijk
weer willen toevoegen, ook máár
mensen. Want natuurlijk is het niet
helemaal zonder belang, wat de per-
soonlijke eigenaardigheden van Mo-
lotow of Foster Dulles zijn, om van
de mindere goden te zwijgen; zelfs
hebben die beide hoofdpersonen
karaktertrekken, waarvan met recht
betwijfeld is, of zij een contactvor-
ming en regularisering der betrek-
kingen ten goede komen. De kansen
voor een welslagen der Berlijnse be-
sprekingen werden waarlijk in laat-
ste instantie niet bepaald door de
verstenende halsstarrigheid van een
Molotow of de onberekenbare
bruuskheid van een Foster Dulles.
Daarvoor waren de boven-persoon-
lijke elementen en factoren, de ten-
denties der diverse politieke forma-
ties, bepaald door tradities uit het
verleden, situaties in het heden en
strevingen voor de toekomst, reeds
veel te sterk vastgelegd.
Maar ook daarbij mogen we weer
niet alleen denken aan strategische
of andere machts-politieke factoren,
noch aan tot ideologieën verstarde
levensvormen en hun zgn. sociale of
economische substraten. Niets dwa-
zer en tevens gevaarlijker dan het
hele wereldgebeuren te willen herlei-
den tot één grote tegenstelling Oost-
West, die in laatste instantie zou zijn
gebaseerd op de tegenstelling "socia-
lisme-kapitalisme". Natuurlijk is er
een tegenstelling Oost-West en
natuurlijk spelen daarin de verschil-
lende sociale structuren een rol. Die
laatste zijn echter niet zo eenvoudig
met de hoofdpartijen in de grote
controverse te identificeren. Op de
duur zou wel eens aan het licht
kunnen komen, dat er in de met mo-
nopolistische, maar ook staats-inter-
ventionistische elementen doortrok-
ken Amerikaanse maatschappij veel
meer punten van overeenkomst met
de Russische staatsmanagers-maat-
schappij bestaan, dan uit de scherpe
politieke tegenstellingen valt af te
leiden. Of deze realiteit op de duur
tot een toenadering zou kunnen lei-
den, tot een soort &ynthese, als waar-
op waar&Chijnlijk de voorzitter van
de Rotterdamse Kamer van Koop-
handel, mr K. P. van der Man-
del e in zijn opmerkelijke Nieuw-
jaarsrede zinspeelde, ligt evenzeer in
het duister als de vraag, of zulk een

47



synthese het lot der mensheid gunstig
zou beïnvloeden. Maar bovendien
zijn altijd nieuwe fluctuaties en
nuanceringen mogelijk, door geeste-
lijke factoren bepaald, die men ten
onrechte met de term "ideologieën"
zou doodverven.
De constellatie in de wereld ligt altijd
gecompliceerder dan de knapste ana-
lyses en samenvattingen kunnen
doen bevroeden. En misschien zijn
de dingen op de achtergrond van het
wereldverband altijd ook tegelijk
eenvoudiger, dan de overweldigde
toeschouwers, tijd- en lotgenoten
gewaarworden. Dat komt, omdat
op die achtergrond in allerlaatste,
zij het niet altijd in allerhoogste
instantie, de mens staat. Met al zijn
mogelijkheden tot begeren en oefe-
nen van macht tegenover natuur en
medemens, tot ondergaan van nood
en dwang door natuur en medemens,
tot hunkering naar vreugde en geluk,
maar ook tot vrees en angst.
Het grootste gevaar voor de huidige
mens is, dat hij zichzelf geheel ver-
liest in de grote mechanismen van
bedrijf en techniek, van staat en
maatschappij, van gedachtenstelsels
en geloofssystemen. Tegenover een
wereld van atoom-energie in dienst
van oorlog en vrede, van mammouth-
organisaties in beroepsarbeid en vrije
tijd, van hantering van massale ex-
plosieve krachten in materiële en
geestelijke vorm verzinkt de enkele
mens hoe langer hoe meer tot nietig-
heid. En toch moet hij leven uit het
besef, dat het niet alleen voor hèm,
maar ook voor de wereld op dat klei-
ne, nietige enkele mensenleven aan-
komt. Moge in deze rubriek gelegen-
heid bestaan, telkens opnieuw, stel-
lig de ene keer met meer vrucht dan
de andere, het menselijke element in
het internationale gebeuren naar
voren te halen. Omdat het voor de
humanist om dat menselijke, in de
enkele mens en in de mensheid, in
laatste èn hoogste instantie gaat en
moet gaan.

B. W. SCHAPER
26 Januari 1954

P.S. De Berlijnse Conferentie, één
van de "topics" van deze eerste kro-
niek, is veel eerder geëindigd, dan bij
het schrijven hierover kon worden
vermoed; veel eerder ook, dan men
in Berlijn had verwacht. Het resul-
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taat vormde geen verrassing, in gun-
stige of ongunstige zin. Alleen illu-
sionisten hadden hun hoop op meer
gesteld. Niemand heeft de balans
echter zuiverder opgemaakt dan de
oude Winston Churchill, die in een
Lagerhuis-rede, waaruit een lange,
rijpe menselijke ervaring sprak, uit-
eenzette, dat de conferentie er verre
van was, een mislukldng of een ramp
te zijn: zij had in feite de discussie
van de grote wereldvragen minder
delicaat en minder gevaarlijk ge-
maakt en perspectieven geopend op
komende conferenties, die wellicht
vruchtbaarder zouden kunnen zijn.
"Geduld en volharding mogen nim-
mer worden misgund als de vrede
van de wereld op het spel staat", zei-
de Churchill. "Zelfs al moesten we
door een decade van koude oorlog,
ruzies en vergeefse besprekingen,
dan zou dat nog altijd te prefereren
zijn boven de catalogus van onvoor-
stelbare verschrikkingen, die het al-
ternatief vormt."
Geen wonder, dat een vrouwenstem,
uit de kring van de Labouroppositie,
een beroep op de premier deed, zijn
ernstige voornemens tot een persoon-
lijk contact der regeringsleiders op
het hogste niveau niet te laten
varen, maar door te zetten. Laat hij
Malenkow naar Chequers uitnodigen
om ongehinderd met elkaar te pra-
ten, was het advies, niet zonder
humor: laten ze desnoods aan het
schilderen of schaakspelen gaan.
Laat men, d.W.Z. Russen en Engelsen,
gewoon als beschaafde mensen met
elkaar leren omgaan. Wij moeten
voor het "voeren" van de vrede ons
even sterk inspannen als voor het
voeren van de oorlog. Zij had in
Amerika, in Rusland en in Europa
gereisd en daar overal de millioenen
aangetroffen, die bezorgd waren voor
vrede in hun tijd en die hunner kin-
deren. Het waren de volken, die
staan achter de soms harde gelaats-
trekken van de staatslieden aan de
conferentie-tafels.
Dat is het menselijk aspect, dat, naar
men hopen mag, de staatslieden altijd
en onder alle omstandigheden voor
de geest zal staan. Ook aan de vele
en vele conferenties, die nog op deze
Berlijnse zullen moeten volgen. Want
dat déze zwaluw nog geen zomer
maakt, spreekt vanzelf.

Sch.
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verschenen in korte tijd van dit boek acht drukken.
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. Verkrijgbaar, in de boekhandel
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