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Ten geleide

De kern van dit nummer wordt gevormd door drie
bijdragen over het vooruitgangsgeloof. Rob Tiel-
man gaat in op de secularisatie van Nederland en
de consequenties daarvan voor de praktijk van
humanistische vorming. Hij staat uitvoerig stil bij
het recente onderzoek van het Sociaal en Cultu-
reel Planbureau over het slinkende geloof in God
in Nederland. Arjo Klamer wijst op de noodzaak
van een religieuze-morele dimensie in een mo-
derne markteconomie. Zijn voorbeeld is de Ver-
enigde Staten. Opmerkelijk is dat Amerikanen
een grotere plaats toekennen aan de vrije markt,
de commercie en het geld dan Nederlanders, maar
tegelijkertijd veel religieuzer en kerkelijker zijn
dan Nederlanders. Ikzelf bespreek het verval in
het vooruitgangsdenken onder intellectuelen en
de vraag hoe Nederlandse humanisten hiermee
moeten omgaan.
Waarom dit onderwerp? Van oudsher maken

humanisten zich sterk voor maatschappelijke
vooruitgang. Ze vatten die vooruitgang op als een
algemene bevrijding van clericalisme, autocratie,
armoede en vooroordeel. Het oogmerk is de zelf-
standigheid van elke mens als individu in alle sfe-
ren van de burgerlijke samenleving. De mens be-
hoort vrij te zijn in de vorming van zeden, in de
uitoefening van rechten, in het streven naar wel-
zijn in de economie (arbeid, ondernemerschap,
genot), in de deelname aan politiek en in de strikt
persoonlijke stijl van leven. Vandaag is er met het
algemene vooruitgangsgeloof, en dus ook met de
humanistische varianten daarvan, iets merkwaar-
digs aan de hand. Aan de ene kant rukt de liberali-
sering op, aan de andere kant worden vooruit-
gangsgelovigen bekropen door twijfel.
De liberalisering rukt op. Mensen worden

geacht mondig te zijn. Markten moeten worden
gedereguleerd. De ontzuiling van de democratie
of - minder Nederlands gesteld - de dekolonisa-
tie van de burger is bijna voltooid. Maar de voor-
uitgangsgelovigen staan allerminst te juichen. Ze
zijn teleurgesteld in de emancipatie of beseffen
de schaduwzijden ervan. Iedereen vertelt ieder-
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een sombere verhalen over onverschilligheid,
materialisme en egocentrisme. Of de verhalen
over het doorschieten van de vrije migratie (racis-
me, illegaliteit) en de vrije consumptiemarkt (mi-
lieuschade, decadentie). Het gevoel van malaise
en onbehagen in de cultuur beperkt zich niet tot
ons land, maar uit zich in vele Europese landen,
ongetwijfeld gevoed door de recessie en de mis-
lukking van het Verdrag van Maastricht. Het is
verder opvallend dat vele intellectuelen zich van
het vooruitgangsgeloof distantiëren. Biologen en
institutionalisten ontdekken dat evolutie niet al-
tijd samenvalt met vooruitgang en doelmatig-
heid. Postmodernen prediken de moraal van 'al-
les mag' ofvan ambivalentie. Utopieën zijn uit de
mode. Een minimum aan beschaving moet tegen
een hoge prijs worden verdedigd, maar er is geen
overeenstemming over wat dat minimum inhoudt
en wie daar wat voor over moet hebben.
Uiteraard kunnen grote vragen niet met enige

kleine beschouwingen worden opgelost. De ge-
dachte achter dit nummer is bescheidener. Het
heeft weinig zin als humanisten om het falen van
oude vooruitgangsgedachten heen lopen. Dat
doen ze door zelfvoldaan te zijn (en te vergeten
dat de zogenaamde geëmancipeerde burger een
onaangenaam schepsel kan zijn), door hun triom-
fen in stilte te vieren (terwijl een mensenrecht iets
is om trots op te wezen) of door irrationele bewe-
gingen op te waarderen ('dat holisme heeft ook
wel iets aardigs '). Ze hebben na te gaan waarin de
neergang van het vooruitgangsgeloof gelegen is.
Is de humanistische beweging medeverantwoor-
delijk? Alleen op basis van onbevangen analyse
en zelfkritiek kan een alternatief vorm krijgen.
Woord voor woord en steen voor steen moet wor-
den aangegeven wat humanisering precies is:
thuis, op straat, op school en in de arbeidsorgani-
satie.

Jos de Beus
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Kunnen humanisten echt geloven
in vooruitgang (en dat nog serieus
nemen ook)?
Jas de Beus

'Hoe komt het dat serieuze mensen doorgaan met te geloven in
vooruitgang oog in oog met massieve bewijsvoering die, zo zou je toch
verwachten, het denkbeeld van vooruitgang voor eens en altijd
weerlegt?'

Christopher Lasch 1

Het vooruitgangsgeloof is simpel te omschrijven
als het geloof in de groei van wetenschappelijke
kennis, in de waarde van een leven op aarde als-
mede materiële verbetering tijdens het leven, en
in de positieve bijdrage van de wetenschappen
aan de stijging van de levenskwaliteit van de
mensheid. Het staat allerminst historisch vast dat
het humanisme van origine het vooruitgangsge-
loof ondersteunde. De humanisten uit de Renais-
sance herontdekten de kunsten, literatuur, filoso-
fie en retoriek van de Oudheid. Ze vonden het
moeilijk de beschaving van de Oudheid te over-
treffen. Dat wijst eerder op een geloof in tijdelijke
verwording in Europa dan in blijvende vooruit-
gang.2
Maar wanneer ik vandaag Nederlandse huma-

nisten spreek, dan valt me keer op keer op hoezeer
ze humanisme en vooruitgangsgeloof met elkaar
vermengen. Beide worden geassocieerd met de
verdwijning van vooroordeel, met het succes of
de mogelijkheid van creatieve technologie en
planmatige overheidsbemoeienis, met de vesti-
ging van een liberale rechtsorde in een burgerlij-
ke samenleving (grondwet, vrije markt, democra-
tie, private sfeer), met de realisering van mensen-
rechten en welzijn, kortom, met een in potentie
algemene menselijke bevrijding.
Zo ziet Paul Cliteur de Europese cultuur als een

fusie tussen humanisme en het joods-christelijke
denken, waaraan we een geloof in vooruitgang
zouden ontlenen. Hij legt het humanistisch accent
op een universele realisering van mensenrechten,
opnieuw een onderdeel van vooruitgangsgeloof.3
Een tweede voorbeeld is wat concreter en betreft
de beoordeling van het onderwijs. Dat was en is
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voor Nederlandse humanisten een voertuig voor
vooruitgang. De school dient tot verlichting van
het volk, spreiding van persoonlijke levenskan-
sen en vorming van kritisch en democratisch bur-
gerschap. Als nu blijkt dat de school ook de scha-
duwzijde vertoont van sociale onderscheiding en
disciplinering en dat het pedagogisch klimaat is
verslechterd (drop-out, pesten, vandalisme, enz.),
dan is dit slecht nieuws voor Nederlandse voor-
uitgangsgelovigen en humanisten tegelijk.4
In dit artikel wil ik laten zien dat humanisten er

goed aan doen om het grote vooruitgangsgeloof
los te laten. Het alternatief is niet de door Lasch
gewenste wijsbegeerte van de hoop (hoewel die
altijd nog beter is dan een puur sceptische of cyni-
sche levensbeschouwing), maar een klein voor-
uitgangsgeloof. Dat kleine geloof draait om het
uitgangspunt van een moreel (of constitutioneel)
beschavingsminimum, om het begrip menselijke
economische ontwikkeling (een toetsbaar begrip
dat thans in de internationale ontwikkelingseco-
nomie in zwang is geraakt) en om een besef van
de kwetsbaarheid van het institutionele kader
voor humanisering van de samenleving.
Eerst ga ik na wat de kern van vooruitgangs-

denken is en beweer ik dat dit denken anno 1994
uit de mode is. In Nederland zijn alleen de socio-
logen Bram de Swaan en Marcel van Dam nog
aanhangers van het grote vooruitgangsgeloof.
Dan ga ik in op het intellectuele debat over het
vooruitgangsgeloof, met name de kritiek van de
Russisch-Engelse filosooflsaiah Berlin, de span-
ning in de vooruitgangstheorie van de Ameri-
kaanse publicist Francis Fukuyama en de kritiek
op de politiek der vooruitstrevenden van de ge-



meenschapsdenkers, onder wie de christelijke ju-
rist Ernst Hirsch Ballin. Ik sluit af met de formu-
lering van een klein vooruitgangsgeloof dat voor
humanisten houdbaar is. Daarbij heb ik me laten
inspireren door de zotheid van de Amerikaanse
humanist Stephen Toulmin.

Vooruitgang: als stemming en als geloof
Er hangt een sfeer van malaise en onbehagen in
Nederland, en trouwens ook in andere lidstaten
van de Europese Unie. De gewone mensen wor-
den getroffen door de recessie, door ontslagen en
bezuinigingen. Een deel van hen is bevangen
door vreemdelingenhaat. Allen hebben het besef
dat de levensstandaard kwetsbaar is geworden,
dat de politiek geen geluksgarantie meer afgeeft
(in tegendeel, de politiek wordt ervaren als cor-
rupt en onmachtig) en dat vanzelfsprekende wel-
vaartsgroei van generatie op generatie tot het na-
oorlogse verleden behoort.
Met de elites in het bedrijfsleven, de media en

de politiek is het nauwelijks beter gesteld. De eu-
forie over de instorting van het communisme en
de ene Europese markt (het Verdrag van Maas-
tricht uit 1991) heeft plaats gemaakt voor pessi-
misme. Men is onzeker of ronduit panisch over
het afbrokkelende concurrentievermogen, het ge-
ringe vooruitzicht op nieuwe ecologisch verant-
woorde en arbeidsintensieve economische groei
en het trieste gegeven van burgeroorlogen en on-
derklassen. Zowel de gewone mensen als de elites
voelen zich bedreigd en keren zich naar binnen.
Gevoelens van gemeenschappelijke richting,
burgerlijke betrokkenheid en mededogen zijn
flauw of ontbreken volkomen. Het is niet toeval-
lig dat een en ander uitgerekend in Duitsland tot
scherpe doch sombere analyses van het verval
van de open samenleving aanleiding geeft.5
Moeten we nu vaststellen dat Nederlanders

achteruitgangsgelovigen zijn geworden? Niet
zonder meer. Het is mijns inziens essentieel om
een onderscheid te maken tussen een stemming
van vooruitgang en een geloof in vooruitgang. Ik
zal eerst deze begrippen toelichten en dan wat
voorbeelden geven waarin stemming en geloof
respectievelijk elkaar versterken of uiteenlopen.
De Amerikaanse publieke-opiniepeiler Daniel

Yankelovich heeft onlangs een 'overvloed-ef-
fect' ontdekt. Als er een opleving is in de econo-
mie, dan denkt het pubiek dat de nieuwe welvaart

niet lang zal duren. Als vervolgens de bloei van de
economie aanhoudt, dan denkt het publiek dat
welstandsverbetering permanent en automatisch
is. En als de economie instort, dan denkt het pu-
bliek dat het nooit meer goed komt en wordt het
ook nostalgisch. In de Verenigde Staten liep de
eerste fase van dit effect tot de jaren zestig, de
tweede tot de jaren tachtig en de derde vanaf
1990.6 Ik weet niet of het overvloed-effect ook
onder Europese en Nederlandse consumenten is
vastgesteld. Maar hier gaat het me om iets anders.
Men zou namelijk uit het overvloed-effect kun-
nen afleiden dat mensen in diverse rollen - waar-
onder die van consument - alleen dan geloven in
vooruitgang als die tastbaar is, en dus niet gelo-
ven in vooruitgang als die geruime tijd afwezig is
of als ellende pas kortelings is overgegaan in ver-
betering die men aan den lijve ondervindt. Dit is
voorstelbaar en ik herken het mechanisme soms
bij mezelf: succes voedt de verwachting en ook
het (zelf)vertrouwen dat er meer succes zal vol-
gen, falen roept een tegenovergestelde overtui-
ging op. Verder vermoed ik dat er in onze psyche
toch ook een houding zit die tegenwicht biedt en
ook anderszins rationeel genoemd mag worden:
rekening houden met eventueel verlies in tijden
van prille of langdurige voorspoed ('voorzichtig
zijn, jezelf verzekeren, want je weet maar nooit')
en rekening houden met eventueel succes in tij-
den van de eerste of terugkerende tegenvallers
('ondernemend zijn, een risico nemen, want je
moet toch wat').
Het is niet verboden om voortaan van een voor-

uitgangsgeloof te spreken als iemand denkt dat
zijn feitelijke vooruitgang zal voortduren of
denkt dat op een periode van feitelijke achteruit-
gang wel weer gauw een periode van vooruitgang
zal volgen. Je hebt nu eenmaal mensen met een
opgewekte, ja frivole kijk op de dingen en men-
sen met een tragische, ja fatalistische blik, zoals
je ook volken hebt die niet bij de pakken neerzit-
ten (de Amerikanen) en volken die melancholi-
scher zijn (de Portugezen).
Toch is dit niet het standaardbegrip van het

vooruitgangsgeloof in de literatuur. Daar bena-
dert men het vooruitgangsgeloof als een door in-
tellectuelen uitgedragen visie op de maatschap-
pelijke ontwikkeling op de langere termijn en de
wetmatigheden die zorgen voor vooruitgang vol-
gens een bepaald normatief mensbeeld. Een be-
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roemd voorbeeld hiervan is de overgang van ja-
gen en verzamelen via zwerven en kuddehoeden
naar landbouw en ten slotte naar de handels-
samenleving met een stelsel van laissez-faire
liberalisme bij Adam Smith. Even klassiek is de
overgang van de slavenhuishouding via het feo-
dalisme en het kapitalisme naar het socialisme
(beloning naar arbeid) en het communisme (belo-
ning naar behoefte) bij Karl Marx.

In Nederland is het vooruitgangsgeloof het
best ontleed door Bob GoudzwaardJ Hij typeert
het moderne kapitalisme als 'die samenlevings-
structuur, waarin zowel de bestaande wetten als
de heersende publieke moraal, als de organisatie-
wijze van het sociaal-economische leven, een on-
verkorte doortocht toestaan aan de krachten van
economische groei en technische ontwikkeling;
en waarbij die krachten zelf zich doorzetten via
een proces van "natuurlijke selectie", zoals dat
gestalte krijgt in een voortdurende concurrentie
op de markt tussen de op basis van kapitaalrende-
ment georganiseerde zelfstandige produktiehuis-
houdingen '.8

De noodzakelijke voorwaarde voor de tot-
standkoming van het kapitalisme was volgens
Goudzwaard de ontbinding van het feodale we-
reldbeeld, volgens hetwelk een samenleving hiër-
archisch, gesloten en statisch behoort te zijn en
elke sociale activiteit doortrokken moet zijn van
een verticale gerichtheid op kerk en hemel en een
besef van noodlot en goddelijke voorzienigheid.
Dit beeld is ingestort onder invloed van de Re-
naissance (het autonome individu), het deïsme,
het liberale natuurrecht en de utilitaristische mo-
raal, dat wil zeggen de maximalisatie van per-
soonlijk en maatschappelijk nut. Het vooruit-
gangsgeloof is voor Goudzwaard de voldoende
voorwaarde geweest. Dit geloof is utilitaristisch,
anti-religieus en humanistisch. Het is optimis-
tisch over de toekomst van menselijk samenleven
en bovendien gericht op praktische en desnoods
revolutionaire verandering van de samenleving.
Goudzwaard beweert dat de 18de-eeuwse con-
structie van het vooruitgangsgeloof door de intel-
lectuelen der Verlichting (bijvoorbeeld Condor-
cet) niet alleen de politieke en industriële elites
aansprak, maar ook de massa's bereikte.

Men kan deze analyse aanvullen met de stel-
ling dat er in de loop van de 19de eeuw in feite
vele vormen van vooruitgangsgeloof zijn opge-
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komen, zoals het marxisme, het positivisme van
Auguste Comte, het sociale liberalisme rond de
eeuwwisseling en de Victoriaanse evolutieleer,
met inbegrip van het sociale darwinisme.9 De di-
versiteit is in onze eeuw alleen maar toegenomen.
Hans van den Doel, evenals Goudzwaard een eco-
noom, onderscheidt theorieën die uitgaan van
technische ontwikkeling (zoals de convergentie-
theorie van Galbraith) en theorieën die uitgaan
van culturele ontwikkeling. 10 Fukuyama wijst op
de these van de Frans-Russische filosoof Kojève
over de verbreiding van gelijkheid, vrijheid en
broederschap als het einde van de geschiedenis
(uit de jaren dertig), en de naoorlogse modernise-
ringstheorie omtrent de verbreiding van demo-
cratische industriestaten.11

Er is dus een onderscheid te maken tussen ener-
zijds een stemming van vooruitgang, het gevoel
van velen dat hun dagelijkse leven erop vooruit-
gaat of dat verbetering om de hoek ligt, en ander-
zijds het vooruitgangsgeloof, een ideologie over
de zegeningen van wetenschap, technologie, eco-
nomische groei en vooruitgang van normen en
waarden, bijvoorbeeld de humanisering van het
strafrecht (afschaffing van de doodstraf en lijf-
straffen). 12

Zo bezien, zijn er vier mogelijkheden die in een
bepaald tijdperk dominant kunnen zijn. De eerste
mogelijkheid is de verslechtering van het dage-
lijkse bestaan in materiële en spirituele zin en de
afwezigheid van een vooruitgangsidee. Ik stel me
voor dat deze mogelijkheid zich manifesteerde
tijdens de donkere Middeleeuwen, een tijd van
hongersnood, pest, landbouwcrises, bevolkings-
krimp en christendom als opium van het volk. De
tweede mogelijkheid is de verbetering van de
concrete levensomstandigheden van velen in
combinatie met een krachtig vooruitgangsidee.
De periode 1945-1973 wordt wel aangeduid als
de gouden jaren van het georganiseerde kapitalis-
me, met ook in Nederland een el dorado binnen
handbereik ('de bomen groeien tot de heme!').
Dit is dan een verser in het geheugen liggende il-
lustratie van de tweede mogelijkheid.

Ik vraag aandacht voor de twee resterende mo-
gelijkheden. De historicus Henk te Velde heeft
erop gewezen dat in de jaren 1870-1880 zowel
sprake was van een heersend liberaal vooruit-
gangsgeloof als van een pessimisme in de pu-
blieke opinie. De liberalen Thorbecke, Van Hou-



ten en Kappeyne van de Coppello oefenden grote
intellectuele invloed uit met hun denkbeelden
over respectievelijk organische ontwikkeling van
het kiesrecht, bestrijding van het parasitair ge-
drag van het hoogproletariaat (de renteniers) en
het laagproletariaat (degenen die profiteren van
de bedeling), en het beeld van Nederland als een
'door en door verlichte en beschaafde natie' .13

Maar terzelfder tijd groeit in brede goedburgerlij-
ke kring het pessimisme door de recessie, de oor-
logsdreiging, en de concurrentie van nieuwe pro-
testantse en katholieke bewegingen, en ook de
Socialistische Internationale. Te Yeldes citaat
van de liberaal Buys is zo treffend en ook zo van
toepassing op de huidige ontsteltenis over Saraje-
vo en Hoyerswerda, dat ik het helemaal over-
neem: 'Toch gevoel ik mij verre van opgewekt: er
ligt sinds maanden over de geheele wereld een
waas van melancholie, waarvan ook zij den in-
vloed ondervinden die persoonlijk over niets te
klagen hebben. Soms gevoel ik, als ware ik zestig
jaar, een bijna onweerstaanbare lust om mij hier
of daar buiten te gaan begraven op een vergeten
plekje waar men zoo min mogelijk verneemt wat
er in de groote wereld daar buiten voorvalt. Alles
wel beschouwd komt het mij voor dat ons leven
juist niet samenvalt met eene van de aantrekke-
lijkste periodes der wereldgeschiedenis. Wij ge-
voelen levendig het onhoudbare van het bestaan-
de en weten toch niet waarheen; nergens een ide-
aal dat ons toelacht, een doel dat ons de moeite
waard schijnt om er met warmte voor te strijden.
Wat wij werkelijk goed gelooven achten wij veel-
al niet voor verwezenlijking vatbaar (. ..) Kortom
de wereld is zoo oud en wij voelen ons nog zoo
jong, maar tevens zoo machteloos. Laten wij in-
tusschen hopen dat wij nog betere tijden zullen
beleven, tijden die weten wat zij willen en zich
voortbewegen in een richting, aantrekkelijk ge-
noeg om nog eenige vonken van het nu verdoofde
enthousiasme in ons op te wekken. Maar ik
schaam mij bijna mijne klachten, als ik denk aan
zooveel ontzettend leed rondom ons' .14

De vierde mogelijkheid is een optimistische
stemming in een natie zonder enig vooruitgangs-
geloof, dat wil zeggen een vertrouwen in de toe-
komst dat niet gegrond op onverantwoorde extra-
polatie van bepaalde ontwikkelingstendensen
maar op talloze positieve ervaringen. De ideeën-
historicus Bury beschouwt de tijd van de 14de

eeuw (Renaissance) tot de I7de eeuw als exem-
plarisch hiervoor. Er was toen sprake van techni-
sche vernieuwing in de landbouw (en de krijgs-
kunde), van toenemende handel op langere en
kortere afstanden en van groei van zowel de be-
volking als de welstand. Toch was het vooruit-
gangsgeloof rudimentair, en baseerden de geleer-
den zich bijvoorbeeld nog op Machiavelli' s denk-
beeld over de maatschappelijke cyclus, met een
onafwendbaar moment van corruptie en degene-
ratie.I5

Het is interessant dat Bury een verband legt
tussen de neergang van klassiek humanisme en de
opkomst van het vooruitgangsgeloof. Ik zal aan
het slot van mijn betoog de opvatting verdedigen
dat de meest wenselijke optie bestaat uit een in
historische lessen alsmede concrete en brede er-
varingen gewortelde stemming van vooruitgang.
Dit komt neer op een actief leven in een bloeiende
burgerlijke samenleving zonder de mythe en zelf-
haat van een geloof in een gouden oertijd, maar
ook zonder de illusie en arrogantie van een groot
vooruitgangsgeloof - in de trant van 'wij bevin-
den ons nu, dames en heren, in het hoogste sta-
dium van alle bekende menselijke beschavingen
tot nu toe; het gaat ons het best en wij zijn de bes-
ten'. Ook, ja juist vanuit een humanistisch ge-
zichtspunt zouden we ons moeten inzetten voor
een hedendaagse variant van de vierde mogelijk-
heid.

Wegkwijnend vooruitgangsgeloof in
Nederland
Maar hoe zit het intussen met Nederland anno
1994? Er is onder de bevolking en de opinielei-
ders sprake van een kwijnend vooruitgangsge-
loof. Nog in 1988 gewaagt het Sociaal en Cultu-
reel Planbureau (scp) van 'prudente progressivi-
teit'. Het neemt allemaal toe: de goedkeuring van
alternatieve samenlevingsvormen, de voorkeur
voor gelijkheid in de seksuele rolverdeling, de ap-
preciatie van niet-autoritaire opvoeding, de to-
lerantie van homoseksuelen, de waardering van
democratische vrijheden, de religieuze verdraag-
zaamheid en de afkeer van discriminatie. Maar in
zijn meest recente rapporten neemt het scp een da-
ling van de verdraagzaamheid jegens buitenlan-
ders waar. Het is vandaag waarschijnlijker ge-
worden dat prudente Nederlanders voor behoud-
zucht kiezen. Het humanistische uitgangspunt
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van gelijkwaardigheid staat onder grotere druk,
vooral door de groei van rechts-extremisme en de
afname van omvattende solidariteit. 16

Dezelfde onderzoeksinstelling publiceerde dit
jaar een onderzoek omtrent secularisatie in 1966-
1991. De reacties zijn even bekend als tekenend
(zie de bijdrage van Rob Tielman in dit nummer).
Humanisten reageren terughoudend, zonder eni-
ge vorm van triomfalisme of zelfvertrouwen. En
de liberaal Bolkestein bepleit zelfs een terugkeer
naar het beroep van de VVDop de christelijke
grondslag van de Nederlandse samenleving, een
bepaling uit het beginselprogram van 1948 die in
het beginselprogram van 1966 is bedekt en in dat
van 1980 zelfs is geschrapt. Toen, in 1948, heette
het dat de christelijke zedenleer een wapen is in
de strijd tegen zedelijke ontworteling, nihilisme
en zelf totalitarisme. Nu wordt grif erkend dat een
liberaal-economisch groeimodel (meer markt) en
een seculiere moraal in de publieke en private
sfeer niet sterk genoeg zijn om politieke en socia-
le stabiliteit in Nederland terug te krijgen. Bolke-
steins uitlating illustreert de algemenere ver-
zwakking van het vooruitgangsgeloof in de Ne-
derlandse progressieve elite, welke uiteraard ook
de in een identiteitscrisis verkerende sociaal-de-
mocratie omvat.l?

Deze verzwakking komt fraai tot uiting in de
scepsis over de techniek. Uiteraard (want het is
hun tweede natuur) geloven ingenieurs, biologen,
ondernemers en liberale economen nog steeds in
ongeremde technische vooruitgang. Ze tellen de
zegeningen van nieuwe sleutelindustrieën, zoals
micro-elektronica, biotechnologie (anti-AIDs!),
nieuwe-materialen- wetenschapsindustrie, tele-
communicatie, burgerluchtvaart, robots en com-
puters, en milieutechnologie. 18

Maar een vooruitgangsgeloof bestaat pas, zo
houd ik vol, wanneer intellectuelen zich aanslui-
ten bij ingenieurs of ingenieurs de rol van intel-
lectueel spelen en wanneer men vervolgens de
boodschap brengt dat nieuwe technieken het
klaar spelen nieuwe sociale problemen op te los-
sen. In de Verenigde Staten is er een publicist als
Owen Paepke. Hij erkent dat de naoorlogse tech-
nische transformatie voorbij is. Plafonds komen
in zicht in de landbouw, de bouwen het vervoer
(zo bereikt de reistijdverkorting haar maximum).
Verzadiging begint in te treden in de voeding, het
gebruik van medicijnen en het toerisme. Grenzen
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worden bereikt in de verhoging van de arbeids-
produktiviteit en in de verzekering van risico's;
Paepke spreekt hier van symptomen en noemt
nog veel meer Amerikaanse voorbeelden. Hij ziet
dit alles echter als de opmaat tot een nieuwe tech-
nologische transformatie, die ervoor zal zorgen
dat onze levens langer gaan duren, ons geheugen-
verlies met het ouder worden wordt vertraagd,
onze intelligentie wordt verhoogd, onze kinderen
superkinderen worden door genetische manipula-
tie en onze machines beter kunnen denken.l9

Maar in Nederland klinken sombere geluiden.
De sociale filosoof Hans Achterhuis betwijfelt of
technische vernieuwing ons per saldo gezonder,
machtiger en rijker heeft gemaakt. Hij ziet het
vooruitgangsgeloof als een utopisme, met Fran-
cis Bacon als de aartsvader daarvan. En hij valt
het deel van de milieubeweging aan dat zijn hoop
vestigt op een technisch herstel van de oude na-
tuur en technische conditionering van authentie-
ke natuurbeleving.2o Wouter van Dieren, lid van
de Club van Rome, zegt dat we in een balloneco-
nomie leven. Er is helemaal geen sprake meer van
economische groei, noch in termen van het tradi-
tionele welvaartsbegrip (meer consumptieve mo-
gelijkheden per hoofd van de bevolking) noch in
termen van het begrip duurzaam welzijn. Neder-
landers bedriegen zichzelf met hun fixatie op het
naoorlogse groeimodel en ze laten zich bedriegen
door economen, die volgens Van Dieren even so-
fistisch en geestloos te werk gaan als katholieke
theologen aan de vooravond van de reformatie
van Luther.21

Hiermee is hopelijk voldoende aangetoond dat
het Nederlandse vooruitgangsgeloof in verval is
geraakt, precies zoals het geloof in God tanende
is. Ik beweer niet dat het verdwenen is (en even-
min dat het nimmer zijn oude glans zal terugkrij-
gen). Het enge vooruitgangsgeloof heeft betrek-
king op economisch-technische modernisering
en op middelen voor vergroting van menselijke
welvaart. Maar er is sinds de 17de eeuw ook een
ruimer vooruitgangsgeloof opgekomen. Dat rui-
me vooruitgangsgeloof omvat de culturele mo-
dernisering (opvoeding, recht, omgangsvormen)
en de verbetering van de zedelijke kwaliteit van
menselijke doelen. In Nederland zijn de sociolo-
gen Abram de Swaan en Marcel van Dam de be-
kendste pleitbezorgers voor het ruimere vooruit-
gangs geloof.



De eerste stelt dat er sprake is van een gestage
schaalvergroting van de regelingen voor herver-
deling, zorg en solidariteit. Wat vroeger de liefda-
digheid was en het armenhuis werd, is vandaag de
nationale verzorgingsstaat en wordt morgen de
bovennationale waarborg staat, met internatio-
naal geldende rechten op sociaal burgerschap en
omvangrijke overdrachten van geld en goed van
de rijke landen naar de arme landen. Deze laatste
fase van de evolutie van een verdelende staat is
volgens De Swaan een zaak van wederzijds wel-
begrepen eigenbelang, een antwoord op de drei-
ging van arme landen om door te gaan met aan-
moediging van arbeidsmigratie en vervuiling.
Iedereen maakt zich druk om de uitingen van
separatisme, primitief stamdenken en protectio-
nisme sedert 1989. Dat is terecht, maar De Swaan
wijst erop dat op de lange duur de kring van men-
sen met wie wij ons identificeren in de loop van
eeuwen wijder is getrokken, in samenhang met
een globalisering van het marktverkeer. Vandaag
is sprake van een humanitaire gevoeligheid, een
betrokkenheid bij het lot van Chinese dissiden-
ten, Bosnische vluchtelingen en Zuidafrikaanse
zwarten. In De Swaans ogen zijn ons besef van
schuld en schaamte tegenover verdrukte wereld-
burgers en de erkenning van de schijnheiligheid
en inconsistentie van ons kosmopolitisch verant-
woordelijkheidsgevoel dus gunstig uit te leggen
als bescheiden tekenen van zedelijke vooruit-
gang.22
Houdt De Swaan nog een slag om de arm wat

betreft de vraag of de civilisatie van onze bereid-
heid om te geven een ijzeren wet is, daar heeft
Marcel van Dam geen enkele twijfel meer. Hij
signaleert dat de bindingen die mensen aangaan
korter duren en losser zijn, dat de oriëntatie van
mensen internationaler wordt, dat de diversiteit
van keuzemogelijkheden groter wordt, dat de sa-
menleving steeds pluriformer wordt en dat onze
manier van leven onpersoonlijker wordt: 'Het
overkoepelende begrip dat vaak voor het geheel
van culturele veranderingen wordt gebruikt is in-
dividualisering. Alle genoemde aspecten hebben
veel met individualisering te maken. Maar met
dat verschijnsel is meer aan de hand. Het is niet zo
maar een aspect van de moderne cultuur. Wat wij
nu individualisering noemen, is het tussensta-
dium in een proces dat al vanaf de Griekse cultuur
aan de gang is, althans in het Westen' .23

De critici van Van Dam zien in hem een woord-
voerder van het neoliberale egoïsme ('de samen-
leving is er voor mijn private gewin, en niet om-
gekeerd'). Maar die critici hebben ongelijk. Van
Dam houdt vast aan sociaal-democratische waar-
den maar hij zoekt naar nieuwe sociale integratie,
naar andere vormen van gemeenschapszin en
overheidsinterventie (zoals het wettelijke basis-
inkomen). Die moeten vervolgens een einde ma-
ken aan onze huidige problemen, aan de massale
werkloosheid, de verkeerscongestie, de drugscri-
minaliteit en de overtreding van wetten. Zijn stel-
ling is niet dat vrije individuele keuze hier altijd
en meteen soelaas biedt, maar dat alle voorgestel-
de oplossingen die de wet van de individualise-
ring miskennen, illusoir zullen blijken. Zo'n we-
tenschappelijk geloof in een onvermijdelijke
maatschappelijke verandering is typerend voor
de ware vooruitgangsgelovige.24

Het grote vooruit gangs geloof in diskrediet
De opvattingen van De Swaan en Van Dam zijn
des te opmerkelijker omdat het grote vooruit-
gangsgeloof, het idee van een wetmatige verbete-
ring op de lange termijn van menselijke waarden,
voorkeuren, instellingen en mogelijkheden, in de
internationale republiek der letteren volledig in
diskrediet is geraakt.
Om te beginnen, is dit idee eerder metafysisch

dan puur wetenschappelijk. Er bestaat eenvou-
digweg geen grote-vooruitgangstheorie die
beantwoordt aan de hoge objectieve maatstaven
van de moderne sociale wetenschap, waaronder
meetbaarheid en precieze voorspelbaarheid.25
Dit wil niet zeggen dat we onze tijd niet mogen
verdrijven met onbevangen en vrolijke specula-
ties over de gang van de geschiedenis of de tijd-
geest. En al helemaal niet dat we ons niet langer
moeten laten inspireren door Adam Smith en Kar!
Marx. Er is gelukkig een nieuwe school in de so-
ciale wetenschappen die zich intensief bezig-
houdt met het verschijnsel van grote institutione-
le verandering, zoals de deregulering van de
markteconomie of de privatisering in de sociale
zekerheid. Maar deze nieuwe institutionalisten
hebben veel meer gevoel dan de grote-vooruit-
gangs gelovigen voor het bestaan van tegenbewe-
gingen (omkeerbaarheid), langdurige stilstand,
culturele gebondenheid en internationale ver-
schillen.
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Isaiah Berlin formuleerde de kritiek op het
pseudowetenschappelijke van groot vooruit-
gangsdenken al in 1954. In 1990 gaat hij nog een
stap verder. Het grote vooruitgangsgeloof is strij-
dig met de grondslag van het westerse liberalis-
me. Het eindpunt van elke stap vooruit zou een
ideale samenleving zijn waarin alle fundamentele
waardenconflicten zijn opgelost en aan alle fun-
damentele beginselen gelijktijdig wordt voldaan:
bestaanszekerheid, voorspoed, rechtvaardigheid,
waarheid, schoonheid en dergelijke. Deze ideale
samenleving is volgens Berlin echter onmoge-
lijk, in de zin dat ze ons voorstellingsvermogen en
onze ervaring te boven gaat. Er zal altijd gekozen
en opnieuw gekozen moeten worden, met daar-
aan verbonden een verlies van bepaalde waarden
en beginselen. Berlin brengt ook een praktisch
bezwaar naar voren. Zelfs als de mensheid erin
zou slagen bepaalde problemen, zoals dat van de
hongersnood, voor eens en altijd uit te bannen,
zullen nieuwe generaties stuiten op andere pro-
blemen. Want mensen zullen nieuwe doelen be-
palen en nieuwe middelen vinden. De dingen mo-
gen soms in opmars zijn, zoals Van Dam zegt,
maar ze staan nooit stil, zoals Heraclitus zegt (en
Berlin zegt het hem na).26 Kortom, het soort sa-
menleving dat vooruitgangsgelovigen voorspel-
len, is allesbehalve de veelvormige en beweeglij-
ke samenleving der burgers die liberalen willen.

Francis Fukuyama is wereldberoemd gewor-
den met zijn poging om de democratiseringsgolf
van 1989 te interpreteren en daarbij te ontsnappen
aan het juk van Berlin. Het is de moeite waard om
bij hem stil te staan, aangezien hij afwijkt van de
heersende mode van postmoderne en antiprogres-
sieve filosofie. Zijn minder gelezen boek uit 1992
is beter en meer voldragen dan zijn veel gelezen
artikel uit 1989. Het gaat over de laatste mens, en
de schrijver is de laatste grote-vooruitgangsgelo-
vige (Dorien Pessers in de Volkskrant doet Fu-
kuyama af als een CIA-agent;zij moet dus wel de
laatste marxist-leninist zijn).

Het opmerkelijke vertrekpunt van Fukuyama's
betoog is dat de 19de eeuw het tijdperk van het
vooruitgangsgeloof was, maar onze eeuw dat van
het pessimisme. De opkomst van de nieuwe de-
mocratieën in Oost-Europa, Latijns-Amerika en
Azië is volgens hem het bewijs van de voltooiing
van de liberale omwenteling. Over vier instellin-
gen bestaat thans in een groot deel van de wereld
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geen fundamenteel meningsverschil meer: de
heerschappij van het recht, de vrije markt, de de-
mocratie en de kansengelijkheid. Er is dus niet
langer reden om pessimist te zijn, zeker niet als
men beseft dat de achterliggende kracht het 'me-
chanisme van het verlangen' is geweest. Daaron-
der verstaat Fukuyama de wil tot realisering van
steeds meer en verfijndere wensen via rationali-
sering in het algemeen en toepassing van weten-
schappelijke kennis in het bijzonder.

Er is echter nog een tweede kracht. Fukuyama
noemt haar het 'mechanisme van de erkenning'.
De mens wil niet alleen dingen hebben, hij of zij
wil ook iemand zijn en als zodanig door anderen
worden gerespecteerd. Fukuyama verwijst hier
naar het begrip 'thymos' bij Socrates en Plato. Nu
blijkt uit zijn beschouwingen dat het streven naar
erkenning twee zeer verschillende hoofdvormen
kan aannemen. Het kan zich uiten in een maat-
schappelijk verdrag, vreedzame ruil, liberalisme
en universele rechten van de mens ('isothymia').
Maar het kan zich ook uiten in burgeroorlog, im-
perialisme, nationalisme en een superioriteitsge-
voel van elites ('megalothymia'). In het Westen
is er door een gelukkige samenloop van omstan-
digheden een burgerlijke samenleving ontstaan
met een dominant gelijkheidsbeginsel, met een
balans tussen het streven naar vrije vervulling van
consumptieve wensen en het streven naar erken-
ning van produktieve bezigheden in ruime zin (ar-
beidsmoraal, publiek dienstbetoon) en met een
inkapseling van fanatisme en grootheidswaan via
uitlaatkleppen als ondernemerschap, politiek
protest, artistieke verbeelding van geweld (films,
televisie, romans) en actief of passief genot van
riskante sporten.

Nu rijst de vraag of de omstandigheden zo ge-
lukkig zullen blijven en of deze gelukkige om-
standigheden ook door niet-westerse volken zul-
len worden gekopieerd. Fukuyama stelt deze
kernvraag ook zelf.27Zijn antwoord is in het beste
geval onbevredigend en in het slechtste geval een
regelrechte ondermijning van het grote vooruit-
gangsdenken. Het is namelijk mogelijk dat de
economisering van het bestaan zo sterk oprukt,
dat de verveling toeslaat en de mensen onver-
schillig en blasé worden. Ze gaan zichzelf slap en
ongelukkig voelen. Het is ook mogelijk dat ieder-
een zich zo sterk laat leiden door een enge con-
ceptie van eigenbelang, dat de lijn die de samen-



stelling bijeenhoudt loslaat en het voortbestaan
van op zichzelf onomstreden instellingen (de
rechtsstaat enz.) op het spel komt te staan. De
mensen zijn dan onvoldoende waakzaam als het
om de verdediging van de burgerlijke samenle-
ving gaat. Hun rechten zijn volmaakt, maar hun
naleving van de bijbehorende plichten schiet
schromelijk te kort.

Het is verder mogelijk dat links of rechts we-
zenlijk ontevreden is over de prestaties van de
burgerlijke samenleving. Links wijst erop dat er
nog altijd een kloof gaapt tussen de formele ge-
lijkberechtiging van burgers en de feitelijke on-
macht van werklozen, armen, gehandicapten,
vrouwen en vreemdelingen. Rechts wijst erop dat
er nog altijd een kloof gaapt tussen de retoriek van
vrijheid alsmede verdraagzaamheid en de feitelij-
ke onderdrukking van begaafde en avontuurlijke
mensen die rijk willen worden, die zich niet wil-
len conformeren, die willen experimenteren met
hun leven, kortom, die zich bewust of onbewust
losmaken van de massa. En het is mogelijk dat er
binnen een gevestigde burgerlijke samenleving,
tussen zulke samenlevingen of tussen een burger-
lijke samenleving en een autocratische samenle-
ving een immense cultuurstrijd opv lamt, bij voor-
beeld een conflict over politieke correctheid (de
'cultuur van het klagen' van Robert Hughes), een
conflict tussen de Verenigde Staten en Japan of de
Europese Unie, of een conflict tussen christelijke
naties en de islam.28

Deze vier strijdpunten (verzadiging tot het
punt van decadentie, erosie van gemeenschapszin
en rechtvaardigheid, polarisatie van links of van
rechts en cultuurstrijd) doen zich waarschijnlijk
niet allemaal tegelijk voor. Sterker nog, een nieu-
we cultuurstrijd zou wel eens een poging kunnen
zijn om de decadentie te bestrijden en de gemeen-
schapszin tot leven te wekken. Maar elk van deze
strijdpunten is voldoende om Fukuyama's eigen
vooruitgangsgeloof op losse schroeven te zetten.

Berlins kritiek en Fukuyama's onvermogen
deze kritiek te weerleggen brengen het vooruit-
gangsgeloof aan het wankelen. Maar het wordt
doelbewust omver gegooid door twee recente
stromingen in de sociale filosofie. Waar Berlin en
Fukuyama zich nog beroepen op het hedendaags
liberalisme, daar staan deze stromingen ronduit
vijandig tegenover dit liberalisme.

Het belangrijkste argument van de eerste stro-

ming, het postmodernisme aan beide kanten van
de Atlantische Oceaan, is dat in vele domeinen
van het menselijk leven niet bepaald kan worden
wat vooruitgang is. Men verwijst uiteraard naar
de domeinen die altijd al lastig in een slecht-be-
ter-bestschema gevat konden worden, zoals de re-
ligieuze beleving, de esthetische ervaring, het
seksuele en artistieke genot en de wijze waarop
men zich kleedt. Maar de postmodernen menen
ook dat in de wereld van de kritische geest, dat wil
zeggen de journalistiek, de filosofie en het weten-
schappelijk onderzoek, sprake is van uiteenlo-
pende, soms botsende maar uiteindelijk altijd on-
vergelijkbare stijlen. Binnen die stijlen is aan het
criterium van vooruitgang misschien nog inhoud
te geven, maar tussen deze stijlen wordt het in-
houdsloos. Het zal duidelijk zijn dat de kern van
het (enge) vooruitgangsgeloof geraakt wordt als,
zoals het postmodernisme zegt, vooruitgang in de
natuurwetenschappen en sociale wetenschappen
niet aantoonbaar is en men hier moet volstaan met
redelijke keuzen (bijvoorbeeld voor de relativi-
teitstheorie en niet tegen), vrijheid van denken,
pluralisme en afwisseling van fundamentele vi-
sies ofwel paradigma's.

De tweede stroming is die van het gemeen-
schapsdenken. Dit is een Anglo-Amerikaanse
school die de heersende liberale alias progressie-
ve legitimering van de westerse samenleving on-
der vuur neemt. Christopher Lasch, een psycho-
loog die ik al in mijn aanhef citeerde, noemt een
hele rij irriterende trekken van deze samenleving:
seksuele toegeeflijkheid, zedelijk relativisme,
verachting van gezagdragers, de moraal van het
genot, openheid van geest, agnosticisme, het ver-
val van het gezin en van traditionele gemeen-
schappen, drugsverslaving, de neiging om ver-
antwoordelijkheid te ontlopen en een 'algemene
instorting van gewoon fatsoen'. Kort samenge-
vat, stellen denkers als Lasch dat de liberalen me-
deverantwoordelijk zijn voor het hyper-indivi-
dualisme (atomisering of versplintering) in een
land als Nederland; voor de geringe betrokken-
heid bij het algemeen belang; voor de instorting
van het gezag in brede zin (ouderlijk, kerkelijk,
militair, gerechtelijk, professioneel); voor de ver-
loedering van de publieke sfeer (de staat, de stad);
voor de commercialisering van menselijke be-
trekkingen; voor de zelfzucht waarmee burgers
hun rechten opeisen of hun verworven rechten
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uitoefenen; voor de scepsis ten aanzien van more-
le aangelegenheden en voor de verabsolutering
van de rationaliteit ten koste van andere bronnen
van zinvol menselijk handelen.29
Deze litanie van klachten is rijkelijk abstract.

Daarom haal ik een Nederlandse gemeenschaps-
denker naar voren, de minister van justitie Hirsch
Ballin. Deze gelooft dat de individualisering en
de juridisering (het formeel vastleggen van indi-
viduele aanspraken) bij ons zijn doorgeschoten.
'Het ene gevaar is daarin gelegen dat, wanneer
zulke aansprakenordeningen eenmaal een eigen
leven leiden en tegenwicht tegen oneigenlijk ge-
bruik ontbreekt, de vereiste matiging wegvalt -
terwijl we toch altijd zeiden dat rechten tegenover
plichten staan. Voorbeelden daarvan vindt men,
behalve op het (00') terrein van de sociale zeker-
heid, in behendigheden zoals het opzettelijk
teveel belasting betalen, toen de fiscus een al te
aantrekkelijke rentevergoeding bood, en in het
gebruik van gefinancierde rechtshulp- en be-
roepsmogelijkheden voor bij voorbaat kansloze
zaken. Zulke uit de balans van rechten en plichten
geraakte aansprakenordeningen zijn kwetsbaar
voor fraude en criminaliteit; dat is het andere ge-
vaar'.30
Voor Hirsch Ballin worden Nederlandse socia-

le problemen, waaronder de misdaad, veroor-
zaakt of verergerd door de uitbreiding van libera-
le rechten en normen. Achter zijn besluit om het
recht op beroep te verminderen, om te beginnen
dat van asielzoekers, gaat een samenhangende
cultuurkritiek schuil. De vooruitgang heeft in Ne-
derland vele gestalten: emancipatie, liberalise-
ring van het recht, ontzuiling en economische
modernisering. Ze heeft onbedoeld haar enige
middelpunt, de sociale rechtsstaat als expressie
van gemeenschap, ontwricht.
Ik ben van mening dat zowel het postmodernis-

me als het gemeenschapsdenken aanvechtbaar
zijn (en ook dat postmodernisme aanvechtbaar-
der is dan communitarisme). Het postmodernis-
me bijt zich in de eigen staart, want waarom zou
het filosofisch of wetenschappelijk beter zijn om
aan te nemen dat er over kwaliteit geen overeen-
stemming te bereiken valt dan om aan te nemen
dat er kleinere of grotere punten van overeen-
stemming zijn, zoals de stelling dat de aarde rond
is of de stelling dat het menselijk leven heilig is?
Een consequente postmodernist kan het postmo-
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dernisme zelf niet als een vooruitgang beschou-
wen en zal daarom antwoorden dat deze vraag
niet te beantwoorden is. Maar dan mag iedereen
van alles beweren (anything goes), wat een ar-
moedig intellectueel standpunt is.
De gemeen schapsdenkers lopen eveneens

vast. Want zij bepleiten ofwel een restauratie van
deugden uit de Oudheid (wat neerkomt op maak-
baarheid van de samenleving in omgekeerde rich-
ting) ofwel een aanvulling van het liberalisme
(zoals plichten tegenover rechten of vrijwillige
samenwerking naast de staat en de markt), wat
hun radicale afwijzing van het vooruitgangsge-
loof ongeloofwaardig maakt. Maar dit neemt al-
lemaal niet weg dat postmodernen en gemeen-
schapsdenkers op één punt het gelijk aan hun kant
hebben. Er bestaat géén universele wetmatigheid
in de geschiedenis die De Vooruitgang noodzake-
lijk maakt. De culturele voorwaarden voor voor-
uitgang en de inhoud die beschavingen geven aan
het idee van vooruitgang wisselen naar plaats en
tijd. Het grote vooruitgangsgeloof is terecht in
diskrediet geraakt.

Herformulering van vooruitstrevend
humanisme
Ik heb in het bovenstaande beweerd dat humanis-
ten zich vaak vereenzelvigen met het vooruit-
gangsgeloof en progressieve politiek, terwijl toch
ook mag worden vastgesteld dat:

in Nederland een pessimistische stemming
heerst, die maar ten dele met de economische
recessie te maken heeft;
in Nederland geen groot vooruitgangsgeloof
meer bestaat (uitzonderingen daargelaten); en
het grote vooruitgangsgeloof onder vooraan-
staande intellectuelen weinig vrienden meer
over heeft.
Hoe behoort het humanisme te reageren op de

benarde positie waarin het terecht is gekomen? Ik
zie twee zinnige antwoorden. Het eerste ant-
woord betreft ons doen en laten. Men kan wijzen
op de kracht van Nederlandse humane tradities en
het aandeel daarin van humanistische organisa-
ties tot op de dag van vandaag. Het eerste wordt
fraai verwoord door de Tsjechisch-Nederlandse
socioloog Ernest Zahn: 'Gesteld dat men de Ne-
derlanders vraagt wat ze inbrengen in het "pro-
ject Europa" en welke hun sterkste troefkaarten
zijn, dan zouden ze kunnen zeggen: de stevigheid



van een oude, gevestigde democratie; de be-
schaafdheid van een door protestantisme en hu-
manisme gevormde cultuur van het dagelijks le-
ven, en de verdraagzaamheid van niet-autoritaire,
kritische en leergierige openbare sfeer: hierin lig-
gen ondanks alle veranderingen van waarden en
wijzen van handelen nog altijd de sterkste activa
van de natie'. 31 Het tweede - het aandeel van de
humanistische beweging - wordt nader beschre-
ven in het artikel van Rob Tielman.

Het andere antwoord betreft ons denken. Is er
een visie die maakt dat we het straks kunnen stel-
len zonder het cynisme der postmodernen en de
tucht van de gemeenschapsdenkers? Ik heb erop
gewezen dat het grote vooruitgangsgeloof niet
voortbouwde op het klassieke humanisme maar
ervan afstapte. In Stephen Toulmins Kosmopolis
(1990) wordt dit argument losjes en onderhou-
dend uitgewerkt. Zijn conclusie luidt: we moeten
ons niet zozeer laten inspireren door de contra-re-
naissance van de 17de eeuw (Descartes) maar
door l6de-eeuwse humanisten als Desiderius Er-
asmus, François Rabelais, William Shakespeare,
Michel de Montaigne en Francis Bacon (de empi-
rische-wetenschapsman, niet de utopist). Er is op
Toulmins these het nodige afte dingen.32 Maar je
kunt er een klein vooruitgangsgeloof op baseren
met de volgende bestanddelen.

Het eerste bestanddeel is een geloof in het ze-
delijke of grondwettelijke minimum. We willen
dat niemand wordt gemarteld, dat niemand hon-
ger heeft, dat niemand wordt gediscrimineerd.
Nederland is een multiculturele samenleving in
een groter Europees verband. Zo'n samenleving
wordt getekend door aanzienlijke en soms on-
overbrugbare meningsverschillen over het goede
leven en de goede samenleving. Toch is het mo-
gelijk dat er een minimum aan overeenstemming
bestaat over het gewenste mens- en maatschap-
pijbeeld. Het is aan humanisten om dit minimum
onder woorden te brengen, in grondrechten te
funderen, te beschermen en de dringendste impli-
caties ervan te laten zien op gebieden als de op-
vang van asielzoekers, het milieubeleid, de aan-
pak van de werkloosheid en de sociale politiek.
De verdediging van een duidelijk en simpel be-
schavingsminimum en de verdediging van socia-
le rechtvaardigheid en de open, veelvormige sa-
menleving zijn twee kanten van dezelfde pu-
blieke zaak.

Het tweede bestanddeel is de bevordering van
een menselijke economische ontwikkeling, hier
en elders. De internationale denktanks, zoals het
Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Na-
ties en de Wereldbank, bepleiten een verzuiling
van een humane wereldorde. De vijf beoogde zui-
len zijn een nieuw begrip van menselijke veilig-
heid, een nieuw model van duurzame ontwikke-
ling, nieuwe allianties tussen overheden en mark-
ten, nieuwe patronen van nationale en wereldwij-
de sturing, en nieuwe vormen van internationale
samenwerking. Menselijke economische ontwik-
keling wordt hier omschreven als een dynami-
sche economie voor de mensen en door de men-
sen. Het 'voor' betekent investeren in menselijke
capaciteiten, zoals opleiding, gezondheid en
vaardigheden, opdat zij produktief en scheppend
kunnen werken. Het 'door' betekent garanderen
dat de economische groei die deze mensen op-
wekken wijd en eerlijk wordt verdeeld.33 Elders
ga ik nader in op dit afscheid van het irrationeler
wordende naoorlogse groeigeloof en de nood-
zaak van andere indicatoren voor welzijn dan al-
leen de nationale produktie.34

Het laatste en belangrijkste bestanddeel is een
helder besef van de kwetsbaarheid van het institu-
tionele kader voor humanisering van de samenle-
ving. Er bestaat geen sociaal-wetenschappelijke
wet van de Universele Humanisering, er bestaan
alleen maar samenlevingsregels zoals gastvrij-
heid, hoor en wederhoor en het nakomen van ge-
maakte afspraken. Zulke regels voor humaan sa-
menleven hebben grote sociale voordelen, maar
ze zijn ook beperkend, ze onderdrukken een deel
van onze dierlijke natuur en ze werken slechts als
ze steeds opnieuw worden verinnerlijkt, dat wil
zeggen uitgevonden, beproefd en aanvaard.

Dit klinkt nogal voor de hand liggend, maar
wordt toch door vele progressieven misverstaan.
Ook de Nederlandse humanisten behoren tot het
verwende ras van de naoorlogse zondagskinde-
ren. De periode van zekere welvaartsgroei, toene-
mende burgerlijke vrijheden, een omlijnd zelf-
beeld van democratie en stabiele vrede achter een
gesloten grens met het Oosten was uitzonderlijk
maar werd gaandeweg als vanzelfsprekend erva-
ren. Dat was het overvloed-effect van Yankelo-
vich in optima forma. Men nam voetstoots aan dat
ontzuilde burgers hun nieuwe mondigheid zou-
den gebruiken om humanere verhoudingen te
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scheppen op de bedrijfsvloer, in het gezin en op
straat. Die ontzuilde burgers zouden ook altijd te
porren zijn voor een protest tegen bewapening,
racisme, dictatuur, uitbuiting of vernietiging van
de natuur en van cultuurschatten.

In de jaren negentig is voor iedereen pijnlijk
duidelijk geworden dat beide veronderstellingen
onzinnig zijn. Geseculariseerde burgers zijn vaak
helemaal niet humaner: ze voeren willekeurige
reorganisaties door in hun bedrijf, ze verwaarlo-
zen de kinderen bij hun echtscheiding en ze laten
hun gemeente met droge ogen verloederen. En
geseculariseerde burgers zijn vaak helemaal niet
kosmopoliet als blijkt dat daarvoor een persoon-
lijke prijs moet worden betaald: ze gaan zeuren
overeen land dat te vol is om nog politieke vluch-
telingen op te nemen. Het beste Nederlandse
voorbeeld van de huidige ontluistering van de hu-
manistische moraal is misschien wel het antira-
cisme. AI dat zelfgenoegzame goed-zijn na de
oorlog en al dat rituele verzet tegen racisme in
elke uithoek van de wereld en in elk klaslokaal
(de Anne Frank Stichting enz.) hebben niet kun-
nen verhinderen dat we vandaag vrijwel met lege
handen staan in de aanpak van extreem rechts. We
dachten dat humanisme een zinkend cultuurgoed
was, we ondervinden nu dat het een legaat is dat
door onszelf is verkwist en door een groeiend le-
ger andersdenkenden wordt gehaat.
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Is secularisatie vooruitgang?
Rob Tielman

Meer dan de helft van de volwassen Nederlanders blijkt buitenkerkelijk
te zijn. I Daarmee behoort Nederland tot een van de meest ontkerkelijkte
samenlevingen binnen de westerse wereld. Vaak wordt aangenomen dat
humanisten de ontkerkelijking zonder meer toejuichen als een vorm van
vooruitgang. Dat is echter de vraag: er wordt in humanistische kringen
genuanceerd tegen secularisatie en vooruitgang aangekeken.

Scheiding van kerk en staat
De scheiding van kerk en staat is in het verleden
altijd door humanisten ondersteund? Niet omdat
humanisten tegen kerken als zodanig zijn, maar
omdat het vanuit de fundamentele gelijkwaardig-
heid van mensen onaanvaardbaar is dat een be-
paalde levensovertuiging of een bepaald geeste-
lijk genootschap een hogere macht wordt toege-
kend dan ieder ander. De scheiding van kerk en
staat vloeit derhalve vanzelfsprekend voort uit de
aanvaarding van de democratie als staatkundige
ordening.

Democratie wordt dan niet opgevat als de dic-
tatuur van de meerderheid, maar als de politieke
vormgeving aan het zelfbeschikkingsrecht van
individuen, van minderheden en van meerder-
heden. Staten waar geen scheiding van kerk en
staat bestaat, discrimineren niet alleen andere
levensovertuigingen maar tasten ook het zelfbe-
schikkingsrecht als zodanig aan, zoals dat bij-
voorbeeld tot uiting komt in het recht op vrijwilli-
ge euthanasie, integriteit van het menselijk
lichaam, bescherming van de persoonlijke le-
venssfeer, gelijkberechtiging van homoseksuali-
teit, het non-discriminatiebeginsel enzovoorts.

De scheiding van kerk en staat betekent niet dat
politiek en levensovertuiging niets met elkaar te
maken zouden hebben: dat hebben ze altijd. Het
gaat echter om de vraag hoe aan de relatie tussen
politiek en levensovertuiging vorm wordt gege-
ven. Is er sprake van een eenzijdige machtsver-
houding of gaat het om twee relatief autonome le-
vensgebieden die ieder vanuit hun eigen vrijheid
en verantwoordelijkheid werken? Humanisten
kiezen voor de tweede benaderingswijze, en te-
gen een schijnbaar waardevrije staatsopvatting of
een zogenaamd a-politieke levensovertuiging.

Men zou dit kunnen omschrijven als de span-
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ning tussen theocratie en technocratie. Als reactie
op de godsdienst als bepalende bron van waarden,
hebben voorlopers van de huidige humanistische
beweging vaak gekozen voor de wetenschap als
alternatieve bron van waarden. Dit leidde tot een
neutralistische staatsopvatting, zoals die bijvoor-
beeld is terug te vinden in de vroegere opvattin-
gen over openbaar onderwijs.3 Wetenschap en
techniek zijn echter geen bronnen van waarden
maar werktuigen ten dienste van waarden. Als al-
ternatief voor godsdienst kunnen zij alleen maar
dienst doen voorzover het erom gaat de werke-
lijkheid beter te begrijpen. Als alternatieve bron
van waarden zal men een beroep moeten doen op
een buiten-wetenschappelijke levensovertuiging.

Zo hebben de humanistische beweging en haar
voorlopers een ontwikkeling doorgemaakt van
een neutralistische naar een pluralistische staats-
opvatting. Beide benaderingen delen de opvat-
ting dat de staat zich moet beperken tot een aantal
spelregels die aan ieder maatschappelijk verkeer
ten grondslag moeten liggen, zoals verwoord in
de internationale mensenrechtenverdragen en in
onze grondwet. Daarnaast vindt het pluralisme
dat de staat zich niet anti-godsdienstig of neutra-
listisch moet opstellen, maar (net zoals in alle
andere sectoren van de samenleving) voorwaar-
denscheppend moet handelen ten aanzien van de
best<:ande maatschappelijke veelvormigheid op
godsdienstig en levensbeschouwelijk gebied.

Ontkerkelijking en ontzuiling
Nederland behoort, zoals gezegd, met meer dan
50% buitenkerkelijken tot de meest ontkerkelijk-
te landen uit het Westen. In de lijn van het voor-
gaande zal het duidelijk zijn dat ook dit aspect van
de secularisatie vanuit humanistisch oogpunt niet
zonder meer wordt toegejuicht. Bepalend is niet



of men lid is van een kerk of niet, maar of men als
vrij en verantwoordelijk mens handelt of niet. Het
losgroeien uit de kerk is niet bij voorbaat een toe-
groeien naar een menswaardig vormgeven aan
zelfbeschikking. Slechts de helft van de buiten-
kerkelijken beschouwt zichzelf als humanist", en
er zijn heel wat buitenkerkelijken die er met het
humanisme strijdige opvattingen op na houden.
De hedendaagse humanistische beweging ver-
eenzelvigt zich dan ook niet met buitenkerkelijk-
heid, hoezeer zij ook voor de gelijkberechtiging
van buitenkerkelijken is blijven opkomen.

Veel kerkelijken leven nog steeds in de voor-
onderstelling dat het opkomen voor de gelijke be-
handeling van een groep samenvalt met het clai-
men van die groep, maar dat is niet het streven van
het hedendaagse georganiseerde humanisme.
Slechts weinig kerkelijken beseffen dat kerken en
Humanistisch Verbond gemeenschappelijke be-
langen hebben als het gaat om het bevorderen van
een democratische samenleving waarin mensen
het recht hebben hun leven naar eigen levensbe-
schouwelijke inzichten in te richten. Er gaat pas
een probleem ontstaan als de ene levensovertui-
ging bij de andere wordt achtergesteld, of als men
tracht anderen de wet voor te schrijven. De heden-
daagse humanistische beweging bestrijdt niet de
godsdienst maar de zedenmeesterij, los van de
vraag of die godsdienstig is of niet.
Secularisatie in de vorm van ontkerkelijking

kan derhalve leiden tot een menswaardiger we-
reld maar kan in andere gevallen in het tegendeel
verkeren. Wie echter secularisatie ziet als de ver-
oorzaker van het fascisme (zoals in Duitsland
nogal eens wordt gesteld) kwetst daarmee huma-
nisten en miskent hun rol bij het verdedigen en
versterken van de democratie.
Secularisatie betekent in de Nederlandse ver-

houdingen ook ontzuiling. Humanisten zijn nooit
grote aanhangers van de verzuiling geweest, om-
dat zij er de voorkeur aan geven de samenleving
op levensbeschouwelijk pluriforme wijze in te
richten. Gedacht vanuit de zelfbeschikking heb-
ben bepaalde groepen echter vanzelfsprekend het
recht om hun eigen voorzieningen in te richten.
Of de overheid de plicht heeft die dan ook te be-
kostigen zal mede afhangen van de vraag in hoe-
verre die voorzieningen al dan niet op gespannen
voet staan met de beginselen van onze levensbe-
schouwelijke pluriforme democratie.

Duidelijk is in ieder geval wel dat levensbe-
schouwelijke pluriforme voorzieningen in het on-
derwijs, de gezondheidszorg en dergelijke als ba-
sisvoorzieningen moeten worden beschouwd, en
dat verzuilde voorzieningen slechts als aanvul-
ling mogen dienen voor zover daar behoefte aan
blijkt te bestaan. Helaas is de werkelijkheid in
Nederland vaak precies andersom. Het is een in-
teressante paradox, maar men kan de stelling ver-
dedigen dat het krampachtig vasthouden aan ver-
ouderde verzuilde voorzieningen in hoge mate
heeft bijgedragen aan de negatieve beeldvorming
rond kerkelijkheid in Nederland. Waar overtui-
gingen niet meer leven maar om der wille van de
macht in stand worden gehouden, worden zij snel
als schijnheilig onderkend en roepen zij in toene-
mende mate weerstanden op.
Zo bezien heeft de verzuiling onbedoeld de se-

cularisatie in de hand gewerkt, en zou het Huma-
nistisch Verbond de verzuiling zeer dankbaar
moeten zijn. Datzelfde geldt overigens voor de
bestrijders van het humanisme: zo hebben de tele-
visie-dominees in de Verenigde Staten zeer bijge-
dragen aan de bekendheid en de sympathie met
het humanisme in bepaalde kringen. Hoe het ook
zij, levensbeschouwelijke pluriformiteit bevor-
dert de keuzemogelijkheid en daarmee de zelf-
beschikking. Secularisatie opgevat als technocra-
tisch neutraliseren doet dat in ieder geval niet.
Secularisatie opgevat als het verwijderen van
godsdienstige monopolieposities kan dat beteke-
nen als er pluriformiteit voor in de plaats komt.

Verwereldlijking van de
levensovertuiging
De verwereldlijking van de levensovertuiging
houdt niet zonder meer het tot stand komen van
een humanistische levensovertuiging in. Het hu-
manisme gaat ervan uit dat mensen zelf zin en
vorm kunnen geven aan hun bestaan zonder daar-
bij een beroep te doen op hogere machten. Los
van de vraag of die machten al dan niet bestaan,
nemen humanisten aan dat mensen vrij en verant-
woordelijk zijn om een menswaardige wereld tot
stand te brengen. Het humanisme is dus een bin-
nenwereldlijke levensovertuiging, maar niet ie-
dere binnenwereldlijke levensovertuiging is
humanistisch. Men denke bijvoorbeeld aan biolo-
gisch-deterministische (biocratische) visies die
ervan uitgaan dat mensen bepaald worden door de
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natuur of het ras. Of aan technocratische visies
die niet het menselijk zeltbeschikkingsrecht als
toetssteen voor ons handelen aanvaarden maar
het functioneren van een sociaal systeem. Ook in
die visies worden mensen ondergeschikt gemaakt
aan machten buiten hen.
Dat is in theocratische visies ook het geval,

maar weer niet zonder meer bij alles visies die
zich godsdienstig noemen. Er bestaan godsdien-
stige stromingen die de vrijheid en verantwoorde-
lijkheid van de mensen onverlet laten. Vanuit hu-
manistisch oogpunt gaat het derhalve niet zozeer
om de vraag of een bepaalde levensovertuiging
atheïstisch is of niet, maar om de vraag hoe wordt
omgegaan met het menselijk zeltbeschikkings-
recht. Dat betekent dat verwereldlijking van de
levensovertuiging door een binnen wereldlijke le-
vensovertuiging als het humanisme niet zonder
meer wordt toegejuicht, maar dat de beoordeling
daarvan afhankelijk wordt gesteld van de mate
waarin mensen in staat worden geacht zelf zin en
vorm te geven aan hun bestaan.
Uit recent onderzoek van het Sociaal en Cultu-

reel Planbureau naar secularisatie blijkt dat hu-
manistische opvattingen wijd verspreid zijn in de
Nederlandse samenleving, niet alleen onder bui-
tenkerkelijken. Zo vindt 79% van de bevolking
dat men zelf zin aan het leven moet geven. Dit
percentage is 82% onder de buitenkerkelijken en
53% onder de gereformeerden (als duidelijkste
tegenhanger van de buitenkerkelijken). De tegen-
overliggende stelling' Alleen God geeft het leven
zin' wordt door 19% van de bevolking onder-
schreven, 3% van de buitenkerkelijken en 79%
van de gereformeerden.5 De opvatting 'Ieder be-
paalt zijn eigen lot' wordt gesteund door 33% van
de bevolking, 56% van de buitenkerkelijken en
13%van de gereformeerden.6 De uitspraak 'Goed
en kwaad moeten gebaseerd zijn op Gods wetten'
wordt gedeeld door 26% van de bevolking, 2%
van de buitenkerkelijken en 83% van de gerefor-
meerden.?
Men zou concluderend kunnen zeggen dat se-

cularisatie in Nederland deels ook een binnenker-
kelijk proces is als wij kijken naar de persoonlijke
opvattingen van Nederlanders over (de bronnen
van) goed en kwaad. Ook hier blijkt weer dat hu-
manisme en buitenkerkelijkheid niet zonder meer
samenvallen. De vervanging van een antikerke-
lijke neutralistische houding door een construc-
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tief op zeltbeschikking gericht denken en hande-
len in de humanistische beweging, sluit in Neder-
land dus aan op een meer algemene maatschappe-
lijke ontwikkeling.

Onderwijs
De samenhang met ontwikkelingen in het onder-
wijs zijn daarbij duidelijk. De relatief late start en
het grote succes van humanistisch vormingson-
derwijs binnen de openbare (en daarmee verge-
lijkbare) scholen wijst in die richting. Het bestrij-
den van godsdienst in het onderwijs werd vervan-
gen door het aanbieden van een alternatief. 8 Men
zou de stelling kunnen verdedigen dat de mate
waarin humanisten nog in het oude vooruitgangs-
geloof geloven, kan worden afgemeten door hun
houding ten aanzien van humanistisch vormings-
onderwijs te bestuderen.
In het oude vooruitgangsgeloof werd aangeno-

men dat de vervanging van godsdienstonderwijs
door kennisoverdracht vanzelf tot betere mensen
zou leiden. In werkelijkheid leidt dit echter tot de
vervanging van theocratie door technocratie.
Technocratisch onderwijs blijkt een goede voe-
dingsbodem voor irrationalisme en fundamenta-
lisme: de mens wordt tot een stuurman op een
steeds groter wordend schip zonder geleerd te
hebben zijn koers te bepalen.
In het hedendaagse vooruitgangsdenken wordt

aangenomen dat mensen in staat zijn om onder
goede begeleiding zelf zin en vorm te geven aan
hun bestaan. Het menselijk bestaan is niet bij
voorbaat zinvol of zinloos, maar kan zinvol ge-
maakt worden. Zingeving is meer dan kennisver-
werving. Een zo objectief mogelijke overdracht
van kennis inzake ons geestelijk leven is een
noodzakelijke maar niet voldoende voorwaarde
om mensen in staat te stellen hun bestaan zinvol
te maken.
In landen met een neutralistische opvatting van

de scheiding van kerk en staat (zoals de Verenig-
de Staten en Frankrijk) zoekt de humanistische
beweging nog altijd haar kracht in het buiten de
schooldeuren houden van de godsdienst. De strijd
tegen het verplichte schoolgebed en de 'islamiti-
sche' hoofddoekjes in het Amerikaanse en Franse
openbaar onderwijs kan alleen maar begrepen
worden in het licht van de strijd van het techno-
cratisch-neutralistisch vooruitgangsgeloof tegen
het theocratisch godsgeloof.



De tragiek van die humanistische bewegingen
is dat zij tegenover het godsgeloof alleen maar
een anti-godsgeloof kunnen plaatsen. In ontwik-
kelingspsychologische termen: afhankelijkheid
wordt vervangen door tegenafhankelijkheid maar
niet door onafhankelijkheid. Er wordt tegen-
woordig nergens zoveel over godsdienst gespro-
ken als in anti-godsdienstige kringen. Pas als hu-
manisten de godsvraag als irrelevant terzijde heb-
ben geschoven en hebben vervangen door de
vraag hoe wij de zelfbeschikking vorm kunnen
geven, pas dan is er sprake van een werkelijke be-
vrijding van theocratie.
In het onderwijs vertaalt zich dat in het aanbie-

den van kennis van het geestelijk leven enerzijds,
en het bieden van een keuzemogelijkheid tussen
onder andere katholiek, protestant, islamitisch en
humanistisch vormingsonderwijs anderzijds. Het
is kenmerkend voor de overgang van vooruit-
gangsgeloof naar vooruitgangsdenken in huma-
nistische kring dat dergelijk humanistisch vor-
mingsonderwijs tot nu toe alleen in Nederland,
België en Berlijn goed op gang gekomen is. Het is
in deze pluralistische contexten dat humanisten
zijn gaan beseffen dat men niet kan volstaan met
het bestrijden van godsdienst maar dat men een
zingevend alternatief zal moeten aanbieden.
Het instorten van de communistische systemen

in Oost-Europa heeft duidelijk gemaakt dat het
bestrijden of onderdrukken van godsdienst en na-
tionalisme niet leidt tot het verdwijnen maar juist
tot het bijna onbeheersbaar voortwoekeren ervan.
Wie theocratie en nationalisme werkelijk wil
doen verdwijnen moet het niet bestrijden maar
zinvolle alternatieven aanbieden.

Nationalisme
Een belangrijke vooronderstelling van het oude
vooruitgangsgeloof was de aanname dat natio-
nalisme dankzij de vrije groei van wetenschap
en techniek door internationale solidariteit ver-
vangen zou worden. De groei en teloorgang van
de kunsttaal Esperanto is daarvan een boeiend
voorbeeld. Het ontkennen of zelfs bestrijden van
nationale cultuurverschillen had tot doel het na-
tionalisme te doen verdwijnen, maar heeft para-
doxaal genoeg precies het tegenovergestelde tot
gevolg gehad. Joegoslavië maakt weer eens dui-
delijk hoe groot de kloof is tussen doelen en ge-
volgen als dogmatisch geloven de boventoon

voert in plaats van pragmatisch handelen.
Waarom is Nederland geen Joegoslavië,

Noord-Ierland of Libanon? Waarom is een land
waarin de godsdienstige verzuiling tot in de
grondwet verankerd is, tegelijkertijd het meest
ongodsdienstige land in de vrije wereld? Waarom
is een land met een voor iedereen zo herkenbare
eigen identiteit het minst nationalistisch en het
meest internationaal georiënteerd? En waarom is
juist in dat land een vooruitgangskritisch huma-
nisme het meest succesvol vergeleken met alle
andere humanistische bewegingen?
Deze vragen zijn (nog) niet eenduidig te beant-

woorden. Maar er kan wel een aantal hypothesen
ontwikkeld worden.9 Allereerst de polder-hypo-
these. 10 Nederland is het enige land ter wereld dat
grotendeels beneden de zeespiegel ligt en dat
door mensen aan de zee ontworsteld is. Diep is in
onze cultuur de gedachte geworteld dat wij als
mensen moeten samenwerken om te kunnen
overleven. Dit vraagt om consensus waar nodig
en vrijheid waar mogelijk. De opkomst van het
humanisme wordt meestal verbonden met de op-
komst van de steden. Maar er is een opvallende
parallel tussen de vrijheid die de stadsmuren mo-
gelijk maakte en de vrijheid die de dijken tot
stand bracht. Een door mensen gemaakt land kan
alleen overleven als die mensen hun vrijheid op
verantwoorde wijze gestalte geven. Wie onder
water leeft, is zich dat meer dan wie ook bewust
op straffe van zijn ondergang.
Een andere verklaring is de grote buren-hypo-

these.11 Een klein land temidden van de drie
grootste culturen van West-Europa kan alleen
maar overleven door andere culturen goed te ken-
nen. Dit leidt tot een cultuurrelativisme enerzijds
en een behoefte aan internationale samenwerking
anderzijds. Het humanistisch cultuurrelativisme
kenmerkt zich niet door onverschilligheid maar
door een beter begrip van verscheidenheid. Geen
passieve lijdzaamheid maar actieve verdraag-
zaamheid. Geen geloof in absolute verschillen
noch in volstrekte eenvormigheid. De betrekke-
lijkheid der dingen inzien zonder ze daarom on-
belangrijk te vinden. Het besef dat het mensen
zijn die hun beschavingen en talen maken en dat
het dus ook mensen zijn die ze binnen bepaalde
grenzen weer kunnen veranderen.
Het humanistisch internationalisme is niet de

van boven afgedwongen internationale solidari-
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teit die het communistisch vooruitgangsgeloof
kenmerkte. Het is niet de even dogmatische aan-
name dat het goed zou zijn als alle mensen dezelf-
de eenvormige taal zouden spreken. Het is even-
min de vooronderstelling dat cultuurverschillen
per definitie slecht zouden zijn. Het humanistisch
internationalisme zoals dat in een klein land om-
ringd door grote buren ontwikkeld is, kenmerkt
zich door het besef dat groot en klein belang heeft
bij een wereldorde die niet gebaseerd is op de
wetten van de jungle ('struggle for life' en 'the
survival of the fittest') maar op de wetten van het
waterschap (consensus waar nodig, vrijheid waar
mogelijk). Het is niet toevallig dat juist het inter-
nationale mensenrechtendenken hier het eerst en
het sterkst tot ontwikkeling kwam.

Een derde verklaring is de handel-hypothese:
door zijn ligging en cultureel-pluriforme oriënta-
tie werd Nederland een ideale uitvalsbasis voor
wereldhandel. Koopmansgeest verdraagt geen
nationalisme. 12 Handel is handel en wat kopen we
voor hol nationalistisch geredekavel? Dat schrikt
maar klanten af! Het is een pragmatisme dat zich
duidelijk onderscheidt van dogmatisme enerzijds
en opportunisme anderzijds. Dogmatisme gedijt
niet in een cultuur die zich afhankelijk weet van
machtige grote buren. En opportunisme houdt
geen dijken in stand: hoezeer de wind ook mag
bepalen hoe mijn rokje waait, er moeten wel een
paar perken en palen in stand gehouden worden
om de toestand leefbaar te houden.

Een vierde verklaring is de taal-hypothese: een
kleine taal temidden van drie grote wereldtalen
doet .het inzicht groeien in de betrekkelijkheid
van het verschijnsel taal als zodanig.13 Wij weten
beter wat er in de omringende taalgebieden leeft
dan omgekeerd. Dat geeft ons een zekere voor-
sprong in internationaal politiek opzicht en in de
handel. Het versterkt het cultuurrelativisme,
maar ook weer niet zo sterk dat wij onze taal zou-
den willen verkwanselen want dat zou de voorde-
len van het spreken van een kleine taal (het niet
doorzichtig zijn voor anderen) weer te niet doen.
Iedereen die weet hoeveel moeite buitenlanders
moeten doen om Nederlands te leren (dat wordt
eerder ontmoedigd dan aangemoedigd) begrijpt
hoezeer de ontoegankelijkheid van onze taal een
paradoxaal kenmerk van ons internationalisme is.
Wij hebben er geen belang bij dat onze grote bu-
ren en onze handelspartners alles woordelijk kun-
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nen volgen wat wij uitspoken. Onze onbegrijpe-
lijkheid vergroot onze ongrijpbaarheid en dus
onze vrijheid. .

De culturele vrijplaats die Nederland tot op ze-
kere hoogte geworden is, kan het beste verduide-
lijkt worden met behulp van ethisch omstreden
zaken die rechtstreeks met de maatschappelijke
vormgeving van het menselijke zelfbeschik-
kingsrecht te maken hebben. Het gaat daarbij om
zaken als vrijwillige euthanasie, gelijkberechti-
ging van homoseksuelen, beschikbaarheid van
drugs voor individueel gebruik, wettelijke be-
scherming van prostitutie, gelijkberechtiging van
alternatieve samenlevingsvormen, het recht om
naakt te zijn op bepaalde openbare plaatsen, ver-
plichting tot seksuele vorming en AIDs-voorlich-
ting op alle scholen, legalisatie van abortus, ge-
lijkberechtiging van humanisten en dergelijke.
Voor de meeste Nederlanders vanzelfsprekende
zaken (zelfs voor de meeste kerkelijken zoals
blijkt uit het secularisatieonderzoek) maar voor
de meeste buitenlanders behorend tot die aspec-
ten van de Nederlandse folklore die wat moeilij-
ker liggen dan klompen, molens en tulpen.

Het Nederlandse nationalisme is een interna-
tionalisme dat zich op een zichzelf versterkende
wijze ontwikkeld heeft: dogmatische gelovigen
trokken weg en onderdrukking ontvluchtende
buitenlanders kwamen naar ons toe. Geen wonder
dat in zo'n land een grote beduchtheid groeide
voor nationalismen en dogmatismen. En zo wordt
ook begrijpelijk waaromjuist in Nederland de he-
dendaagse humanistische beweging is ontstaan
en waarom dat onmiddellijk na de Tweede We-
reldoorlog gebeurde. Het traumatische effect van
de Duitse bezetting ligt in het feit dat onze water-
linie machteloos was geworden, dat ons tegen el-
kaar uitspelen van de grote buren niet meer bleek
te werken, dat onze handel uiterst kwetsbaar
bleek te zijn en dat onze culturele weerbaarheid
tegen dogmatisch nationalisme flinterdun bleek
te zijn.

De opkomst van het Nederlandse humanisme
moet enerzijds gezien worden als het scheppen
van nieuw land waar het oude land ontoereikend
was geworden en anderzijds als een breuk met het
vooruitgangsgeloof. Het oude godsdienstige land
voldeed velen niet meer en de verschrikkingen
van het nationaal-socialisme maakten duidelijk
dat het niet voldoende was om alleen maar on-



godsdienstig te zijn: er was behoefte aan een con-
creet en positief alternatief. Dat alternatief zou
niet vanzelf tot stand komen (zoals het oude voor-
uitgangsgeloof aannam) maar vroeg om een prak-
tisch begeleiden van mensen. Zonder Auschwitz
en Hiroshima is de opkomst van het hedendaagse
vooruitgangskritische humanisme niet te begrij-
pen.

Vooruitgang
Onder de voorlopers van het huidige humanisme
was het vooruitgangsgeloof nog ongebroken: de
aanname dat de vrije groei van wetenschap en
techniek vanzelf tot een menswaardiger maat-
schappij zou leiden. Dit uitte zich onder andere in
de gedachte dat de vervanging van godsdienst
door wetenschap vanzelf tot betere mensen zou
leiden. Het verwijderen van godsdienstonderwijs
en het beperken tot kennisoverdracht zou vol-
doende zijn om mensen in staat te stellen op
menswaardige wijze te leren leven.
In het openbaar onderwijs is in de loop der tij-

den een duidelijke overgang te zien van deze
technocratische-neutralistische opvatting naar
een democratisch-pluralistische. De beheersing
van de natuur door overdracht van wetenschappe-
lijke kennis is wel een noodzakelijke maar niet
voldoende voorwaarde voor een menswaardig
bestaan. Mensen moeten niet alleen leren hoe zij
met de moderne werktuigen moeten omgaan,
maar ook waartoe zij al dan niet gebruikt mogen
worden.
De huidige tijd kenmerkt zich door een wereld-

wijde spanning tussen theocratie en technocratie.
Veel kinderen van de Verlichting hebben zich
meer zorgen gemaakt om het bestrijden van de
godsdienst dan het tot stand brengen van een al-
ternatief zingevingskader. Het vooruitgangsge-
loof heeft inmiddels veel deuken opgelopen. Een
groeiende weerstand tegen wetenschap en tech-
niek, opkomende fundamentalistische stromin-
gen, een toegenomen geloof in bovenmenselijke
krachten, een instortend marxisme: het vooruit-
gangsgeloof (ook wel modernisme genoemd)
heeft zijn langste tijd gehad, zo lijkt het.
Sommigen ontwikkelen anti-modernistische

ideeën: alle vooruitgangsdenken wordt verwor-
pen: terug naar deterministische mensvisies,
theocratisch of biocratisch van aard. Anderen
ontwikkelen neo-modernistische visies: het ge-

loofin een vanzelf verlopende vooruitgang wordt
vervangen door de aanname dat mensen in begin-
sel in staat zijn om een menswaardiger wereld te
ontwikkelen. Van een vooruitgangsgeloof naar
een vooruitgangsdenken en -handelen. Je zou dit
kunnen omschrijven als emancipatie: de aanna-
me dat mens en maatschappij beschikken over het
vermogen om het menselijk zelfbeschikkings-
recht steeds meer gestalte te geven.
Het zal duidelijk zijn dat de vlag 'secularisatie'

te veel verschillende ladingen dekt om bij voor-
baat te worden verguisd of toegejuicht. Het gaat
uiteindelijk niet om de vraag of iets binnen- of
buitenwereldlijk wordt opgevat, binnen- of bui-
tenkerkelijk wordt gedaan, of al dan niet verzuild
wordt georganiseerd: waar het tenslotte om draait
is de vraag of ons denken, handelen of organise-
ren bijdraagt aan een menswaardige wereld waar-
in mensen vrij en verantwoordelijk zin en vorm
kunnen geven aan hun eigen bestaan.
Wie de secularisatie ziet als bron van alle

kwaad, ongodsdienstigen afschildert als minder-
waardige mensen, en het herkerstenen als won-
dermiddel aanprijst, kiest voor een theocratie
boven een democratie. En wie dat doet, opent
bedoeld of onbedoeld de deur voor inquisitie en
godsdienstoorlogen. Daarom is het van groot be-
lang dat wij toekomstige generaties leren omgaan
met het vermogen op een menswaardige wijze
vorm te geven aan ons bestaan. Het feit dat de le-
vensbeschouwelijke vorming niet erkend wordt
als basisvoorziening in ons onderwijs, moet ons
derhalve een aanhoudende zorg zijn -los van de
vraag hoe wij tegen de secularisatie aankijken.
Het feit dat het onderwijs door de Nederlandse

bevolking met het meeste vertrouwen (48%) en
het minste wantrouwen (6%) wordt bekeken, ter-
wijl dat bij de kerken precies andersom is (19%
respectievelijk 43%)14, zegt iets over de vraag
waar de prioriteiten van de humanistische bewe-
ging in deze tijd van secularisatie zouden moeten
liggen. Niet meer de kerk als referentiekader
maar het onderwijs als voertuig van verlichting
en vooruitgang. Niet meer de bestrijding van de
godsdienst zou als doel gesteld moeten worden,
maar het zodanig begeleiden van mensen dat zij
in toenemende mate in staat zijn om zelf zin en
vorm te geven aan hun leven.
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Is secularisatie vooruitgang?
In het begrip 'secularisatie' zijn drie niveaus te
onderscheiden. Op het macro-niveau is er de
scheiding van kerk en staat. Dat is een noodzake-
lijke maar niet voldoende voorwaarde voor voor-
uitgang. Daarvoor is het noodzakelijk dat de
overheid voorwaardenscheppend pluralistisch te
werk gaat en niet antikerkelijk neutralistisch. De
Nederlandse overheid voldoet redelijk aan dit
vereiste, maar er is geen enkele waarborg dat dit
ook op Europees niveau het geval zal zijn.

Op het meso-niveau uit secularisatie zich in
ontkerkelijking en ontzuiling. Maar ook dat leidt
niet vanzelf tot vooruitgang in de door humanis-
ten gewenste richting. Het wegvallen van inter-
mediaire structuren tussen staat en burger kan
zelfs tot een verhoogde vatbaarheid voor manipu-
latie en dictatuur leiden. Daarom is het noodzake-
lijk dat alternatieve tussenstructuren tot stand ko-
men om burgers mondig te maken en te houden.
Het maatschappelijk middenveld is geen kerke-
lijk monopolie maar behoort iedereen toe die een
actieve democratie wenst. Het uitsluitend versta-
telijken van voorheen kerkelijke voorzieningen
draagt uiteindelijk niet bij tot de emancipatie van
individuen en minderheden: het houdt mensen af-
hankelijk, eerst van de kerk en dan van de staat.
Zelforganisatie van betrokken burgers is op
meso-gebied te verkiezen boven ontkerkelijken-
de verstatelijking.

Op micro-niveau is de verwereldlijking van de
persoonlijke levensovertuigingen ook geen van-
zelfsprekende vooruitgang: dat hangt af van de
inhoud van die overtuigingen. Als theocratie ver-
vangen wordt door biocratie (bijvoorbeeld racis-
me), is dat bepaald geen vooruitgang! De opvat-
ting dat verwereldlijking altijd tot opkomend ra-
cisme zal leiden, is feitelijk onjuist maar het is
wel een dreigend gevaar. Men mag niet vergeten
dat in veel godsdiensten sprake is van (nauwelijks
verholen) racisme. Pas als de menselijke zelfbe-
schikking als uitgangspunt wordt aanvaard, kan
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men spreken van een secularisatie die bijdraagt
tot vooruitgang.

Secularisatie maakt vooruitgang mogelijk
maar het is niet vanzelfsprekend dat die dan ook
tot stand komt. Het gaat erom dat mensen daad-
werkelijk in staat gesteld worden om zelf zin en
vorm te geven aan hun bestaan. De staat heeft
daarbij een voorwaardenscheppende rol maar het
zijn uiteindelijk de mensen zelf die (individueel
en gezamenlijk) aan hun zingeving vorm zullen
moeten geven. De groeiende secularisatie in Ne-
derland geeft vanuit humanistisch oogpunt geen
reden tot zelfgenoegzaamheid maar eerder tot ac-
tieve waakzaamheid.
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Religie in de hedendaagse economie
Arjo Klomer

Of religie iets met economie te maken heeft? Na-
tuurlijk. Wie zou dat durven ontkennen? Kijk
maar de muntjes. 'God zij met ons': het staat er
nog steeds op. De dollar zegt' In God we trust' .Zo
zij het. Want geld is heilig en de markt is wonder-
baarlijk. Zelfs al heeft u, de lezer, geen religieuze
ervaring, dan zult u toch moeten erkennen dat het
religieuze in de economische belevingswereld
verweven is. Althans tot dat inzicht wil ik u over-
halen.
De rol van religie in het economisch leven ligt

allesbehalve voor de hand. Dat lag het zeker niet
voor de beginnende student in de economie zo'n
twintig jaar geleden. Hij had voor de studie eco-
nomie gekozen als het radicale alternatief voor
theologie waar hij als jongen over gedroomd had.
Economie ging over geld, en dat had niets te ma-
ken met religie. Sterker nog, geld was iets vies in
de wereld van kerk en religie. Radicaler kon het
niet. Zo dacht althans de beginnende economie-
student. De studie gaf aanvankelijk geen reden
om dat oordeel te wijzigen. Het alledaagse econo-
mische bestaan deed dat ook niet. Het gedrag in
winkels, op het werk en op welke markt dan ook
leek niets te maken te hebben met wat sommige
mensen in de kerk en anderen in de natuur beleven
- u weet wel: de beleving van de verwondering en
ontzag dat doet denken dat 'er meer is dan ik' en
dat de wereld van mens en natuur niet alles kan
zijn. De alledaagse wereld is zo verdomd we-
relds. Althans zo lijkt het.
Gods afwezigheid in de alledaagse wereld is

geen wonder in het licht van onze geschiedenis.
Het gangbare geschiedverhaal heeft immers als
dominante plot een lange strijd van de denkende
mens met het Godsbeeld, een strijd die de den-
kende mens gewonnen zou hebben. Eeuwen na-
dat God de mens uit het paradijs verbande, heeft
de mens met zijn wetenschap God van het open-
bare toneel verdreven. Slechts de halsstarrigen
blijven de kerk opzoeken; en hun aantal loopt ie-
der jaar verder terug.
Deze kijk op het verleden weerspiegelt het ver-
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lichtingsverhaal van vooruitgang en emancipatie.
Volgens dit verhaal heeft de mens, door zich van
God los te maken, zich verlost van verstikkende
tradities en van de willekeur van despoten en
geestelijken en aldus eigenhandig bezit genomen
van de wereld. Niet God, maar de mens zelf is de
schepper geworden. Klinkende taal, treffende
beelden, ontroerende muziek, voltreffers in sport,
alsmede schone winsten en rijke beloningen heb-
ben we niet aan Hem, maar aan onszelf te danken.
Door zichzelf de verantwoordelijkheid over de
wereld toe te dichten, kan de mens alle goede en
slechte dingen voor eigen rekening nemen. Mora-
liteit wordt aldus een persoonlijke aangelegen-
heid. Religie wordt dat ook - tenminste voor de
zielen die daaraan behoefte hebben.
Het gangbare verhaal over de wording van de

moderne economie heeft eenzelfde strekking.
Het is het moderniseringsverhaal. Ook hier gaat
het om mensen die met hun techniek en weten-
schap Gods natuur leren te beheersen en daardoor
God overbodig maken. Het grote moment in deze
vertelling is de opkomst van het kapitalisme -
met zijn markten en verhandelbare eigendoms-
rechten. Dit betekende het einde van de religieuze
heerschappij; de wetten van markt en democratie
vervingen de regels en normen van kerk, monarch
en heer.!
Het gaat in dit verhaal vooral om het contrast

tussen de moderne en de traditionele maatschap-
pij. Kijk maar. De traditionele maatschappij ken-
de slechts markten op een beperkte schaal. De
markten die bestonden waren gehuld in een nevel
van achterdocht. Kooplieden werden gebrand-
merkt als immorele lieden die te allen tijde ge-
wantrouwd moesten worden. De Homo Econo-
micus, dat moderne wezen dat gedreven wordt
door winst en eigen belang, werd, voor zover hij
bestond in de verbeelding, verguisd en veroor-
deeld. Grond was officieel niet te koop. Arbeid en
geld ook niet. De Filosoof (Aristoteles) was daar-
in duidelijk geweest: geld diende voor de ruil en
daarom was het onnatuurlijk, en dus immoreel,



om geld met geld te maken. Zoals in zovele ande-
re opzichten accepteerden de kerkvaderen deze
wijsheid van de a-religieuze Filosoof. Met een-
zelfde redenering werd het werken voor loon ver-
oordeeld. Voor de Filosoof was arbeid een eer-
zaam burger onwaardig. Daar waren de slaven
voor. Tijdens de Middeleeuwen noopte economi-
sche noodzaak de kerkvaderen ertoe werk te ver-
heffen tot een eerbare bezigheid. Werk werd
voorgesteld als een dienst aan God en de gemeen-
schap. Eerbaar of niet, arbeid kon vanuit dit ge-
zichtspunt niet gezien worden als iets dat op
markten geruild kon worden. Men kon een heer
dienen als een horige, of lid worden van een gilde
maar men kon zijn tijd niet verkopen aan de hoog-
ste bieder. Dat zou immoreel zijn. Ook op de han-
del in slaven rustte een taboe. Slaven moeten
verworven worden door middel van een eerbare
oorlog.
Deze gangbare geschiedschrijving vertekent

zowel het verleden als het heden. Alsofhet verle-
den zo 'goddelijk' was, en het heden zo 'godde-
loos'! Wat het verleden betreft, de gang door ar-
chieven en afgravingen van moderne economi-
sche geschiedkundigen heeft inmiddels aange-
toond dat marktgedrag de mensen in de Oudheid
niet vreemd was. We weten nu dat er door de eeu-
wen volop gehandeld werd in geld (denk maar
aan de geldwisselaars die Jezus de tempel uitjaag-
de), dat arbeid voor loon een oeroude praktijk is
(zoals in huurlegers) en ook dat in grond werd ge-
handeld, al ging het hierom niet-geldelijke tegen-
prestaties. De moraal dekte de werkelijkheid dus
niet. Dezelfde conclusie gaat op voor het heden.
In tegenstelling tot het economische dogma dat
de moderne economie bevrijd is van God en Zijn
moraal, vinden we dat religieuze en daarmee ver-
wante morele gevoelens een rol speelden in de
vorming van de moderene economie en blijven
meespelen in het hedendaagse functioneren er-
van. De geschiedenis van de Oudheid en de Mid-
deleeuwen zette ons op het spoor. Want hoe groot
de rol van de markt ook moge geweest zijn in die
tijden, de moraal legde beperkingen op aan het
gedrag. In de Oudheid werd het meeste werk ver-
richt door slaven en vrouwen. In de Middeleeu-
wen domineerden de gilden en het horigensy-
steem de 'arbeidsmarkt', werd grondbezit be-
paald door politieke belangen en rechten en kwa-
men financiële instellingen nauwelijks van de

grond. Zonder begrip voor de religieuze context
waarin deze mensen handelden, zijn deze zeden
en gewoonten niet te vatten. Hetzelfde is, dunkt
me, het geval met de hedendaagse zeden en ge-
woonten.
Hoe belangrijk de religie kan zijn voor het eco-

nomisch handelen werd mij een aantal jaren gele-
den duidelijk gemaakt toen ik in het midden van
de Verenigde Staten kwam te wonen, in Iowa
City. Vlak bij de stad bevond zich een nederzet-
ting van de Amish. Er werd mij verteld dat ze
mooie lappendekens maakten, de zogenaamde
quilts. Eenmaal op zoek naar een quilt, bemerkte
ik dat de Amish met paard en wagen rondrijden,
in zwarte kledij gehuld gaan, gezichtloze poppen
maken en geen elektriciteit hebben in hun boerde-
rijen. (In Amerika hangt de bedrading nog in de
open lucht - bij de Amish dus niet.) De verklaring
voor hun afwijkend gedrag is hun religie. De
Amish zijn namelijk een protestantse sekte, geaf-
filieerd aan de in Nederland bekende mennonie-
ten, die de overtuiging aanhangt dat christenen
volgens bijbelse voorschriften moeten leven. In
de lezing van de Amish verbiedt de bijbel de toe-
passing van technologische uitvindingen en dus
houden de Amish het bij de ouderwetse land-
bouwmethoden. Ze boeren zonder tractoren, ma-
chines en telefoon. Rente mag ook niet en daarom
kunnen de Amish geen geld van de bank lenen.
Bescheidenheid, bedrijvigheid, toewijding,
saamhorigheid, gehoorzaamheid en vroomheid
zijn de voornaamste deugden in hun gemeen-
schap. Brandt bij een van hen de schuur af, dan
bouwen ze gezamenlijk een nieuwe schuur. Ver-
zekeringen hebben de Amish niet nodig!
De Amish vormen een hechte gemeenschap,

bijeengehouden door hun strenge geloof en het
dreigement van harde sancties. Zij die de voor-
schriften overtreden, lopen het risico uit de ge-
meenschap gestoten te worden. De leden van de
gemeenschap wordt dan opgedragen het contact
met deze persoon te mijden.
Hoe onmogelijk zo'n leven ook moge zijn voor

de moderne mens, de eenvoud en de toewijding
ervan zijn verleidelijk. De overtuiging en het ver-
trouwen waarmee de Amish leven en werken zijn
benijdenswaardig voor de moderne mens die de
richting in het leven kwijt is. Blijkbaar kan het ge-
loof als een anker voor een anders zwalkend be-
staan fungeren. Deze stelling wordt bevestigd
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door tal van andere economische gemeenschap-
pen die door een religieuze levensovertuiging ge-
motiveerd zijn. Daaronder zijn de ware commu-
nistische gemeenschappen zoals de Amana-kolo-
nies, ook in Iowa, de Shakers in New England en
de kibbutzim in Israël. Marxisten hebben het
communisme gepredikt maar christenen en joden
hebben het gerealiseerd.
Dit zijn evenwel incidentele gevallen, werpt u

tegen. U hebt gelijk. Desalniettemin, deze geval-
len laten zien hoe religie verweven kan zijn in een
economische orde. Ze zijn een opstapje naar het
argument dat zelfs het kapitalisme van oorsprong
religieus gemotiveerd is.
De man die met dit argument geassocieerd

wordt, is de Duitse socioloog Max Weber. Vol-
gens de zogenaamde stelling van Weber is het ka-
pitalisme niet mogelijk gemaakt door de loslating
van traditionele christelijke waarden, zoals de
gangbare geschiedschrijving suggereert, maar
door een herwaardering van deze waarden in de
Reformatie. Het protestantisme zou dus de religie
geweest zijn die de waarden geproduceerd heeft
die aan het kapitalisme ten grondslag liggen,
waaronder ondernemers lust, winstbejag, bedrij-
vigheid en spaarzaamheid. Het klinkt aanneme-
lijk. Volgens het protestantse dogma is de mens
immers op aarde om goede werken te verrichten.
Winst kan opgevat worden als een teken van
Gods goedgezindheid; ondernemerschap is de
deugd die het bijbelse verhaal van de talenten in-
geeft. De deugd van spaarzaamheid volgt uit de
deugd van soberheid; winsten kunnen niet ver-
kwist worden aan luxe uitspattingen - de neiging
van menig rijke katholiek - maar moeten geïn-
vesteerd worden in produktieve projecten.
De dynamiek van de kapitalistische wereld

schrijft Max Weber toe aan de spanning die het
christendom, maar ook de joodse leer, schept
door de zondige werkelijkheid tegen het licht van
de verlossing te houden. Terwijl het oosterse ge-
loof tot contemplatie aanzet, worden de christe-
nen en joden ertoe gedreven zich te verschonen in
het aangezicht van God. En die drang produceert
de behoefte en wil om de hemel op aarde te reali-
seren. Vandaar al die wereldverbeteraars onder
ons.
Weber vond bewijs voor zijn stelling in het

economische succes van de Verenigde Staten.
Aldaar waren het de Puriteinen die het Ameri-

94

kaanse collectieve bewustzijn wisten te beïnvloe-
den met hun protestantse waarden van hard werk,
oprechtheid, spaarzaamheid en dienstbaarheid.
Het argument is hier dat een anderszins indivi-
dualistische en materialistische maatschappij
nooit zo sterk en machtig geworden zou kunnen
zijn zonder deze waarden. Handelen op de markt,
zo bemerken inmiddels de Russen en anderen
voor wie deze activiteit nieuw is, gaat nu eenmaal
beter wanneer de handelspartner te vertrouwen is.
En dat kan als je weet dat ze eerlijk willen zijn. Ik-
zelf ondervond de waarde van de puriteinse waar-
den tijdens het verblijf in lowa City. Eerlijkheid
was troef, tot op het naïeve af. De automonteur
deed het goedkoop ook als het net zo gemakkelijk
duur kon. Daar kon ik van op aan. De winkeleige-
naar vertelde me eerlijk dat een concurrent een
betere oplossing voor mijn probleem had. Werk-
lieden stonden erop waarvoor jouw geld te geven.
Goede waarden bevorderen de economische om-
gang in een commerciële wereld. Het helpt wan-
neer mensen beschaafd en eerlijk blijven in de
concurrentieslag, en wanneer zij die rijk worden,
bescheiden blijven en hun rijkdom herinvesteren
in produktieve projecten of ten dienste stellen van
de gemeenschap. Het kwalitatief hoogstaande
Amerikaanse onderwijs is ondenkbaar zonder de
vrijgevendheid van geslaagde Amerikaanse on-
dernemers. Wellicht is de bereidheid van Neder-
landers om hoge belastingen te betalen tot een-
zelfde waarde van dienstbaarheid te herleiden.
Lange tijd hebben economen de rol van waar-

den in het economische proces genegeerd. We
kunnen er nu niet meer omheen dank zij de chaos
van Oosteuropese marktexperimenten en hopelo-
ze ontwikkelingsprojecten in de voormalige der-
de wereld. De economie opereert in een cultureel
kader dat waarden aanreikt. Wanneer de spanning
tussen de waarden van die cultuur en de waarden
waar de economische orde oploopt, zoals het ge-
val lijkt te zijn in de Oosteuropese landen en Rus-
land, stapelen de economische problemen zich
op. Amitai Etzioni, een Amerikaanse sociolooog,
spreekt van de morele dimensie in de economie.
Zoals Adam Smith reeds opperde, opereren we
met morele gevoelens, die ervoor zorgen dat we
ons kwaad maken om bedrog en beunhazen wan-
trouwen. Net zoals in de Middeleeuwen verwacht
de moderne mens dat de prijs voor een produkt
juist dan wel rechtvaardig is. Een loon moet 'ver-



diend' zijn, en een contract eerlijk. Anders zijn
we verontwaardigd. In het zakenleven doen we
ons best ons te presenteren als een goed mens.
Want met goede mensen is het beter zaken te
doen. Deugden zijn de wereld niet uit, ook al is de
religie die die deugden heeft geïnspireerd, op de
achtergrond geraakt.
Mijn argument komt er dus op neer dat de eco-

nomie niet waarde-loos is. Waarden, oftewel mo-
rele gevoelens, spelen volop mee. Religie komt in
het geding omdat de fundamentele waarden his-
torisch voortgekomen zijn uit, en levend gehou-
den worden door religieuze tradities, zoals volgt
uit de stelling van Weber. Ik geef onmiddellijk
toe dat het verband tussen een waarden bestel en
religie niet noodzakelijk, en vaak problematisch
is. Verschillende religies kunnen dezelfde waar-
den inspireren; waarden kunnen beleefd worden
zonder weet van de religieuze traditie die hen in-
gegeven heeft; en waarden kunnen bestaan buiten
welke religieuze traditie dan ook. Bezwaren kun-
nen ook aangevoerd worden tegen de stelling van
Weber. Per slot van rekening bleek het kapitalis-
me ook te kunnen floreren in een katholieke con-
text. Het is verder de vraag hoe de strenge calvi-
nistische leer te verenigen is met het winstbejag.
In de achttiende eeuw voelde Adam Smith zich in
ieder geval geroepen stelling te nemen tegen die
leer met het argument dat winstbejag moreel te
rechtvaardigen is in een handelssamenleving op
grond van het feit dat winst het enige goede crite-
rium is van economisch zinvol gedrag. De stel-
ling van Weber kan ook het consumentisme niet
verklaren dat inherent aan het kapitalisme lijkt te

zijn. Volgens de Britse socioloog Colin Campbell
is de verklaring hiervan de romantische beweging
die in de achttiende eeuw opkwam. Geen van
deze bezwaren kan evenwel de centrale stelling
van mijn argument ontzenuwen. En deze is dat re-
ligie in de economische belevingswereld verwe-
ven is. Ze is dat vanwege de door haar geïnspi-
reerde waarden en deugden, zonder welke een
economie niet kan functioneren.
De vraag is nu of de belangrijkste waarden en

deugden in ere gehouden kunnen worden wan-
neer de religieuze tradities waaruit ze voortko-
men ter ziele zijn. Ik zelf vermoed dat zonder die
tradities de waarden verwateren, maar kan daar
geen goede redenen voor aanvoeren, althans geen
redenen die a-religieuzen kunnen overtuigen. Be-
vestiging vind ik zelf onder meer in de behoefte
van menig werkgever een geloof aan te hangen.
Belangrijk is ook te beseffen dat de markt op zich-
zelfhet leven niet waardevol maakt. Weinig men-
sen vinden heil in het consumeren, arbeiden, ma-
nagen, handelen en speculeren alleen. Vandaar
dat zoveel mensen in deze moderne, van God be-
roofde, wereld zoekende zijn naar betekenis.
Sommigen vinden die betekenis in een religie.
Anderen niet.
Hoe dan ook, de slotsom van mijn redenering

staat op onze muntjes: 'God zij met ons', of u dat
nu wilt of niet.

Noot
I. Een goed voorbeeld van deze vertelling is Karl

Polanyi, The Great Transformation (Boston 1944).
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De verborgen kwaliteiten van een
Afrikaanse wereldbeschouwing
Een essay over de Dogon

Fans Elders

'Afrikanen waren schepsels van licht, voortkomend uit de volheid van
de zon; Europeanen schepsels van maanlicht, vandaar hun onrijpe
verschijning.' 1

Mijn interesse in de wereldbeschouwing van het
Dogon-volk in Mali werd gewekt door zowel hun
cultuur te bestuderen als een reis naar de Dogon te
maken in de winter van 1976-1977. Hun dagelijk-
se gedrag, wederzijdse relaties, hun ritme en dans
en hun opvoedingsmethoden maakten zo'n diepe
indruk op mij, dat de reis me geïnspireerd heeft
tot het ontwikkelen van een experimenteel wo-
ningbouwproject in Amsterdam. Maar hun cul-
tuur leerde me ook nog iets anders: de deugd van
het geduld. Geduld is volgens de Dogon de be-
langrijkste waarde in het leven; in onze cultuur is
het waarschijnlijk de minst belangrijke. En ge-
duld kon ik best gebruiken: mijn woningbouw-
project, het 'Vierwindenhuis " was pas na een pe-
riode van dertien en een half jaar gerealiseerd.2
En zo begroetten de Dogon ons:

Poi, poi, a good day, a good day
oh, the same to you
oudjamo? everything allright with you? Oh dja-
mol
oomanan djamo? Your family too?
oh djamo, yes!
oobadjamo?
oona djamo?
poi, poi.
father healthy, mother healthy
djamo, yes
oodelebe djamo?
big brother healthy?
djamodjamo
poi poi
oosoongono djamo?
little brothers healthy?
djamo
poipoi

guiniwopoe djamo?
whole family healthy?
djamo!
poipoi
poi, we are greeting you
emme gana ebe jinne viaj
we have come to see your country (land)
poi, poi, welcome, welcome
dagau, it is good
kinewo ama ali?
are you content?
kinema ah, we are content
poipoi
oeba ginnih gue guongolo
it is your country, you can do what you like
poi poi.3

Degenen die het meest hebben bijgedragen aan
het inzicht in en het respect voor de Dogon-cul-
tuur, waren de antropologen Marcel Griaule en
Germaine Dieterlen, beiden voormalig hoogle-
raar culturele antropologie aan de Sorbonne. Het
was Marcel Griaule die van de blinde Dogon-ja-
ger Ogotemmeli de geheime boodschap kreeg dat
de oudere Dogon-ingewijden contact moesten
zoeken met een jonger iemand, en dat hij zelf door
de raad van ouderen aangewezen was om Griaule
te instrueren. De raad had waarschijnlijk besloten
dat het tijd geworden was om zijn geheime kennis
ter beschikking te stellen van een buitenstaander
die deze kennis kon begrijpen èn behoeden - al
was het maar gedeeltelijk.

'Het project resulteerde in een overvloed aan
documentatie van een rijke filosofische traditie.
Volgens Griaule bestaat de Dogon-maatschappij
uit een hecht weefsel van symbolen en mythen;
ieder object, ritueel en heiligdom weerspiegelt de
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scheppingsmythen en de kosmologie zoals be-
schreven door Ogotemmeli. Tegenwoordig
wordt Griaules interpretatie van de Dogon-cul-
tuur nogal bekritiseerd. Onderzoekers rapporteer-
den sinds de jaren zestig dat ze zijn beweringen
niet konden staven (zie bijv. Van Beek 1991; Ezra
1988). Is de Dogon-maatschappij dan sinds de ja-
ren dertig zó veranderd? Of interpreteerde Griau-
Ie de gegevens verkeerd? Verzonnen zijn infor-
manten misschien hun verhalen? Vatten Dogon-
individuen hun cultuur op verschillende manie-
ren op? Of speelt geheimhouding een rol, die de
ene Dogon laat weten wat hij voor de andere ver-
borgen houdt?'4

Geheimhouding
Naar mijn overtuiging speelt geheimhouding
inderdaad een grote rol, hoewel ik de andere mo-
gelijkheden niet wil uitsluiten. Ook de westerse
hermetische traditie heeft sinds de Oudheid met
de vraag geworsteld of men wel alle betekenis en
waarheid aan iedereen zou moeten openbaren.
Het antwoord is gewoonlijk ontkennend. Waar-
om zou dit dan voor de Dogon anders liggen, spe-
ciaal ook in verband met hun traditie van het Sigi-
ceremonieel dat iedere zestig jaar wordt gehou-
den? Tijdens dit ceremonieel werden in 1967 in
Koundou Ando, het dorp waar we verbleven, drie
jongens uitgekozen voor de inwijding in de ge-
heime kennis van de mannen die zestig jaar daar-
vóór waren geselecteerd. Waarom zou men bre-
ken met zo'n traditie, als men geheimhouding
niet alleen als bescherming van bijzondere kennis
en macht kan gebruiken, maar ook als diplomatie
en commercie in het welbekende spel met de toe-
rist? Tal van positieve en negatieve voorbeelden
van de kunst van het verbergen en onthullen zijn
in de literatuur over Afrika te vinden (zie de noten
4 en 5).

Desalniettemin is het niet alleen de Dogon-tra-
ditie van geheimhouding, maar ook het structura-
listische onderzoekskader van Griaule dat zijn
werk moeilijk toegankelijk maakt. 'Het structu-
ralisme van Lévi-Strauss, overgenomen door de
school van Griaule, is een analysemethode die ge-
baseerd is op het opstellen van een lijst van cate-
gorieën van tegengestelde fenomenen in een cul-
tuur. Uit de relaties tussen deze individuele feno-
menen wordt dan vervolgens universele ervaring
afgeleid. In de vroege literatuur over de Dogon
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verklaarden onderzoekers de sociale, psychologi-
sche, religieuze en artistieke kanten van het be-
staan van de Dogon binnen dit structuralistische
kader. '5

Het is niet mijn bedoeling in dit artikel de ver-
schillende interpretaties van de Dogon-cultuur te
bediscussiëren. Ik wil wel zeggen dat Marcel
Griaule na zijn dood door de Dogon op ceremo-
niële wijze begraven is. Dit bewijst het respect
dat ze voor hem koesterden. Om met Wilfred
CantweIl Smith te spreken: 'Geen uitspraak over
een bepaalde religie is geldig tenzij deze door de
aanhangers ervan erkend wordt.'6

Onderwaardering van orale cultuur
De Afrikaanse levensfilosofie is stelselmatig on-
dergewaardeerd, zowel door progressieve, we-
tenschappelijk georiënteerde humanisten als
door christelijke zendelingen met hun geloof in
de superioriteit van hun godsdienst, met de ene
transcendente God en zijn messias Jezus. Het
christelijke geloof werd als een ontwikkelingsfa-
se van het godsdienstig bewustzijn gezien, hoger
dan de oude, 'donkere', 'animistische' geloofs_
opvattingen van het Afrika bezuiden de Sahara.

Ook de schriftloze cultuur van vele Afrikaanse
volkeren, zoals de Dogon, maakte hen in de ogen
van de westerling inferieur. 'Bij gebrek aan
"écriture" hangen de ethische principes van het
Afrika bezuiden de Sahara op impliciete wijze sa-
men met behulp van een vaag systeem van mon-
delinge tradities die met conventionele epische
beelden werken. De oude verhalen hebben in het
algemeen geen enkele moraliserende strekking
maar werken daarom niet minder als tot in details
uitgewerkte modellen voor het gedrag van het so-
ciale individu.'7

'High culture' wordt grotendeels vereenzel-
vigd met geschreven cultuur. Een mondeling
overgebrachte cultuur ontleent haar kracht echter
aan de levende herinnering van tientallen genera-
ties. In een orale cultuur is het gemeenschappelij-
ke verleden identiek aan het heden: het volk en
het volk alleen is de belichaming van het verleden
dat tevens oriëntatie op de toekomst impliceert.
Een maatschappij met een sterke mondelinge tra-
ditie kan een 'top-down' -controle veel makkelij-
ker weerstaan dan een maatschappij met een ge-
schreven cultuur en een goedgetraind ambtena-
renapparaat. Maar de schijnbare zwakte van een



mondelinge cultuur ligt in de confrontatie met
vreemde culturen die hoogontwikkelde culturele
en juridische systemen bezitten en hun energie uit
vergaande kennis- en arbeidsdeling putten. Ik
vond het pijnlijk om te zien hoe de sterke en zelf-
bewuste Dogon-mannen bang waren om voor hun
rechten op te komen bij de regeringsbureaucraten
uit de Malinese hoofdstad Bamako. De taalspel-
letjes van beide partijen stammen uit heel ver-
schillende werelden, evenals die van de westerse
bezoekers.
Het gegeven dat westerse interpretaties van de

Dogon-cultuur louter en alleen gebaseerd zijn op
mondelinge en visuele bronnen, zonder enige
vergelijkingsmogelijkheid met geschreven docu-
menten uit het verleden, moet ook wel leiden tot
vele misverstanden en misvattingen. De vraag
blijft echter wat hieraan verkeerd is vanuit het ge-
zichtspunt van de Dogon gezien. In wezen niets.
Hun cultuur is niet opgesplitst in een 'high cultu-
re' aan de ene en een 'mass culture' aan de andere
kant, maar vormt een levende eenheid. De Dogon
hebben geen geschiedschrijvers maar geïnitieer-
de mannen die de geheime kennis bewaren en ie-
dere zestig jaar aan een nieuwe generatie overdra-
gen. Voor de Dogon zijn verleden, heden en toe-
komst niet gescheiden maar via vele rituele le-
vensvormen met elkaar verbonden. Westerlingen
kunnen niet met mensen als de Dogon concurre-
ren in kennis van het verleden en geheugencapa-
citeit. Onze jeugd weet beduidend minder over
ons verleden dan de Dogon-jongeren over hun
verleden.
In hun tekeningen ontdekte ik de reikwijdte

van de kennis van kinderen en jongeren. Bijvoor-
beeld het verhaal van de reis van de Dogon van
Mandé, waar ze tussen 500 en 600 jaar geleden
woonden, naar hun tegenwoordige verblijfplaats
in Mali. Het gaat over Lebé, de eerste man en va-
der. Toen de stam Mandé verliet, openden ze Lé-
bés graf en vonden ze een slang. Deze verschijnt
vaak in die tekeningen, evenals de kraanvogel en
de krokodil die de Dogon bij hun reis vergezel-
den. De slang werd hun symbool van het nieuwe
leven op aarde.
Tijdens ons verblijf in Koundou Andà vertel-

den de mantlen ons vele avonden lang verhalen
over de Tellem, het volk dat daar vóór de Dogon
leefde. De Dogon geloven nog steeds in hun on-
zichtbare aanwezigheid hoog in de bergen. Ze

koesteren zowel respect als angst voor de geesten
van de Tellem. De waarheid van die verhalen over
de Tellem is natuurlijk moeilijk na te gaan. Maar
op een vraag onzerzijds over een heel oude boom
in een naburig dorp antwoordde men dat deze er al
stond vóór de Dogon er kwamen. De boom was
dus waarschijnlijk meer dan 500 jaar oud. Gene-
ratie op generatie vertelt men deze verhalen, op
zó'n manier dat ze als levende werkelijkheid
overkomen zonder dat ooit enige naam of tijd ge-
noemd wordt. Voor hen bestaat er naast de con-
crete werkelijkheid geen bureaucratische werke-
lijkheid.

Spiritualiteit
Wat bedoel ik met 'verborgen' kwaliteiten van
een Afrikaanse wereldbeschouwing? Alvorens
hierop in te gaan, wil ik enkele opmerkingen in-
brengen van auteurs die zeer betrokken zijn bij het
onderzoek naar basiswaarden en leidende ideeën
in de cultuur van Afrika bezuiden de Sahara.
Het eerste opvallende kenmerk is een diepe

spiritualiteit die moeilijk is te vatten met onze
wereldlijke, profane blik op de werkelijkheid en
onze individualistische levenservaring. In haar
boek Religion, Spiritualité et Pensée Ajricaines
schrijft Dominique Zahan dat enerzijds spirituali-
teit de ziel van de Afrikaanse godsdienst is. Het
huist allereerst in de mystieke gevoelens van deze
overtuiging en in de dialoog tussen de mens en het
Onzichtbare. Anderzijds is dezelfde spiritualiteit
wellicht het gevoel dat de mens, zonder de hulp
van de godheid, zoals wij geneigd zouden zijn te
denken, maar eerder door een soms bewuste, vaak
onbewuste inspanning de mensheid die hij in
zichzelf meedraagt moet verwezenlijken. 'Voor
ons bestaat de essentie van de Afrikaanse spiri-
tualiteit in het gevoel met betrekking tot het men-
selijke wezen om zichzelf tegelijkertijd te be-
schouwen als beeld, model en integrerend deel
van de wereld, met welks cyclische leven hij zich
diepgaand en noodzakelijk verbonden voelt.'8
Deze relatie getuigt van een diep ecologisch in-
zicht en kent niet' de idee van een doelgerichtheid
buiten de mens. Deze is niet geschapen voor God
of voor het universum. Hij bestaat voor zichzelf
en draagt de rechtvaardiging van zijn bestaan en
zijn streven naar religieuze en morele volmaakt-
heid in zichzelf. De Afrikaanse mens "bidt",
smeekt en offert niet om God te "behagen" of uit.
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liefde voor hem, maar om zichzelf in de ordening,
waarin hij zich aantreft, te verwezenlijken.'9 Za-
han concludeert dat men hier met een vorm van
humanisme te maken heeft die van de mens uit-
gaat en weer naar hem terugkeert, na op zijn reis
van alles meegenomen te hebben wat hem niet
toebehoort: 'Dit humanisme ligt ten grondslag
aan een individuele en sociale ethiek, waarvan de
normale bloei zich in het mystieke leven verwe-
zenlijkt. Moreel en mystiek leven, deze twee as-
pecten van de Afrikaanse spiritualiteit, geven het
zijn werkelijke dimensies.' 10 Ze vormen samen
het bezielende levensprincipe.

Humanisme en ecologie
Sinds kort wordt in Zuid-Afrika de term 'ubuntu'
weer gebruikt om een nieuwe zwarte identiteit
aan te duiden zonder zelfverheerlijking of politie-
ke bedoeling. Ubuntu Is door de Nederlandse
journalist Peter ter Horst beschreven als een on-
vertaalbare term die een Afrikaans humanisme
aanduidt met een sterk gemeenschapskarakter:
een mens kan alleen door andere mensen bestaan.
Ter Horst schrijft dat de zwarte intelligentsia de
herleving van ubuntu bevordert ter heling van de
maatschappij.

De opmerking van Zahan over de menselijk-
heid die volgens de traditionele Afrikaanse we-
reldbeschouwing iedereen in zichzelf meedraagt,
herinnert me aan het antwoord dat één van onze
gidsen, 0010 Asegrama, gaf op de vraag hoe ie-
mand een animist kan herkennen. 0010 glimlach-
te bij die vraag en antwoordde: 'Een animist is
een mens als iedereen. Maar hij valt te herkennen
aan zijn bereidheid tot offeren.' Het trof me direct
'dat de notie van menselijkheid in zijn antwoord
op de eerste plaats kwam, vóór het specifieke
kenmerk: de bereidheid tot het brengen van of-
fers. Wanneer een Dogon een Amerikaan zou vra-
gen hoe een christen te herkennen is en deze zou
antwoorden: 'Een christen is een mens als ieder
ander, maar hij valt te herkennen aan de manier
waarop hij ieder ander liefheeft als zichzelf', dan
zouden we symmetrisch een even mooi antwoord
hebben.

De noties van spiritualiteit en humanisme in de
beschrijving van Zahan kunnen in verband ge-
bracht worden met die van 'vitale kracht' van P.
Tempels en 'dynamisme' van B.W. Smith en ook
I?et die van 'macht' van Geoffrey Parrinder: 'In
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gebeden en aanroepingen, in toverij en magie
gaat het voortdurend om de toe- of afname van
macht. Alle levende wezens hebben macht, de ge-
lukkigsten bezitten de grootste hoeveelheid, ter-
wijl ongeluk, ziekte en hekserij macht kunnen
verminderen. Fundamenteel voor de notie van
macht is de dynamische aard van het universum
en van het menselijk leven. Wezens zijn niet bin-
nen een onveranderlijke natuur gefixeerd of fata-
listisch tot een voorbestemd lot veroordeeld ...
Machten werken op elkaar in, want de mens is een
wezen dat zowel sociaal van aard is als in levende
relatie met de natuur staat. Zo is de Afrikaanse na-
tuurwetenschap gebaseerd op observatie van de
wereld, de krachten en machten hierin en de mo-
gelijke effecten ervan op het menselijk leven.'ll

Deze ideeën over de dynamische aard van zo-
wel universum als menselijk leven en de
verbondenheid van alle verschijnselen geven dui-
delijk blijk van het diep ecologische inzicht van
de Afrikaanse levensfilosofie.

Amma
Een centraal begrip in de wereldbeschouwing van
de Dogon is Amma. Amma als klank en als woord
dat van rechts naar links en andersom symme-
trisch is, wordt gewoonlijk met God vertaald. Het
wordt dan geïnterpreteerd als het Dogon-begrip
dat het dichtst bij de christelijke of moslimnotie
van God komt. Maar het is nog de vraag of het
opgevat moet worden als een analogon van een
transcendent godsbegrip of principe, Of als een
eenrnakend, meer immanent idee. In ons gesprek
met de gids Amadinge, die nog heeft samen-
gewerkt met Griaule voor zijn Dictionaire de Do-
gon, vroegen we hem hiernaar. Toen we, net als
Marcel Griaule, Amma met God in verband
brachten, beaamde Amadinge dat. Toen ik de-
zelfde Griaule citeerde met zijn uitspraak dat
Amma ook als lucht, water, vuur en aarde opgevat
kan worden, was zijn antwoord eveneens positief.
Toen ik hem vroeg of mensen soms ook lucht, wa-
ter, vuur en aarde zijn, was dit wederom het geval.
En op de vraag of wij, als we beschreven kunnen
worden als lucht, water, vuur en aarde, dan óók
Amma zijn, zei hij letterlijk: 'Ook wij zijn
Amma.'12

Uit dit alles ben ik geneigd de hypothese af te
leiden dat een 'unifying concept' als Amma be-
grepen moet worden als een immanente realiteit



die misschien niet zo heel veel verschilt van Spi-
noza's Natura naturans, natura naturata, dat wil
zeggen de natuur als haar eigen subject èn object.
Deze interpretatie van Amma past in de beschrij-
ving van de Afrikaanse spiritualiteit, waarin de
populariteit van het geven en nemen zo opvallend
aanwezig is.
De noties van Amma als belichaming van

lucht, water, vuur en aarde èn van de mens als
lucht, water, vuur en aarde lijken een zekere ana-
logie te vertonen met de 'enfolded and unfolding
plenitude of infinity', waarover David Bohm
spreekt in zijn Wholeness and the Implicate or-
der. 13Verder is er een interessante overeenkomst
met de beschrijving van de stervende mens in het
Tibetaans dodenboek, waarin de stervende een
proces doormaakt waarin hij of zij respectievelijk
de 'aarde' -, 'water' -, 'vuur' - en ten slotte 'Iucht'-
dimensie verliest alvorens de oneindige ruimte te
mogen binnentreden.
Dominique Zahan doet in de conclusie van

haar boek de suggestie aan de hand dat Afrika's
bijdrage aan de menselijke cultuur, mits deze vol-
gens goed gefundeerde regels geëxploiteerd zou
worden, ons kan helpen een dieper inzicht te ver-
werven in de hellenistische filosofie en de natuur-
wetenschap vóór Plato en Aristoteles. 'Zijn
"smaak" voor "materie" maakt de Afrikaanse
wijze tot een traumaturg van de elementen, een
rol die hij, met zijn millenaristische kennis van de
natuur, bij talloze volkeren tegenwoordig nog
steeds vervult. De wijze beveelt het water en de
wind, werkt met vuur en manipuleert de aarde als-
of het een deel van hemzelf is.' 14
De onuitgesproken veronderstelling in deze

formulering van Zahan is de eenheid van Amma
en van de menselijke persoon als zijnde zowel
water, vuur, lucht en aarde. Haar suggestie dat de
oeroude wortels van de Afrikaanse cultuur ons
zouden kunnen helpen bij het begrijpen van die
van onze eigen cultuur, is interessant. Het voor-
onderstelt echter dat we in staat en bereid zijn bei-
de culturen vanuit een andere hoek te bekijken
dan we gewend zijn. IS In feite vraagt zo'n onder-
neming om een andere epistemologie en ontolo-
gie dan de heersende.

Een immanent en ondeelbaar geheel
De Afrikaanse theoloog Elungu Pene Elungu be-
nadert het probleem van de Afrikaanse religies

vanuit een meer filosofisch gezichtspunt. Hij for-
muleert als hypothese dat 'het heilige van onze
tradities van wijsheid, hun vaste uitgangspunt, is •
noch de mens, noch de natuur en noch zelfs God,
maar alles wat in de belevingswereld van het con-
crete individu en de stam begrepen wordt als in
direct verband met het zichtbare en onzichtbare.'.
In zijn commentaar op het vertoog van P. Tem-
pels, die de Bantoe-filosofie van het zijn interpre-
teert als een Bantoe-metafysica van 'kracht', van
vitale macht, schrijft hij: 'leven, begrepen op het
vlak van de persoonlijke ervaring, wordt waarge-
nomen, ervaren en verbeeld, eerder dan dat het
iets "materieels" zou zijn (een lichaam), een
kracht (een effectieve handeling), een verbin-
dingslijn die wezens verenigt en laat communice-
ren.' 16 In een wereldbeschouwing die zich richt
op het concrete, individuele leven, bestaat er geen
plaats voor een conceptualisering van het leven.
In contrast tot de westerse theologische, filosofi-
sche en wetenschappelijke traditie, zo stelt Elun-
gu, is de Afrikaanse interpretatie zinnelijker, fan-
tasierijker en mythischer. Ik ben geneigd om hier-
aan ook de term 'intuïtief' toe te voegen.
De duidelijke lacune in de recente filosofische

traditie om zich serieus met het terrein van de
menselijke intuïtie bezig te houden, maakt de
kloof tussen de westerse en de traditioneel Afri-
kaanse manier van waarnemen en begrijpen zo
moeilijk te overbruggen. De bovengenoemde
kenmerken van de ervaring van 'materialiteit',
'kracht' en 'verbindingslijn' kunnen begrepen
worden als specifiek voor de ervaring van de
zichtbare en onzichtbare werkelijkheid als een
immanent en ondeelbaar geheel. Ik benadruk het
begrip immanentie zo sterk, omdat volgens Elun-
gu zelfs de christelijke Afrikaanse gemeenschap-
pen de neiging hebben om 'de transcendente di-
mensie van de openbaring sterk te reduceren'.
Het koninkrijk Gods zal zich op aarde voltrekken,
ook al duurt dat nog enkele generaties. 'Er bestaat
een uitgesproken neiging om de hemel terug op
aarde te brengen, om het koninkrijk Gods reeds
hier te verwezenlijken, om van de eschatologie
een probleem van de toekomst te maken, waarvan
de aardse hoop van enkele generaties ons scheidt
van de oplossing. Dit is de overwinning van de
mythe op het rationele tijdsbegrip dat de christe-
lijke opvatting van het koninkrijk Gods binnen
een eeuwigheid buiten de tijd veronderstelt, te be-
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reiken via overschrijding van die rationele tijd. ' 17

Soms vraag ik me af waarom de Afrikaanse
houding ten opzichte van tijd gekoppeld wordt
aan de overwinning van de mythe, en de notie van
christelijke eeuwigheid aan een rationele opvat-
ting. In zo'n beschrijving kan het traditionele
Afrikaanse gezichtspunt nooit winnen. In de lan-
ge geschiedenis van de westerse wetenschappe-
lijkheid zijn de Afrikaanse religies nooit als
studieobject tot hun recht gekomen. Afrikaanse
godheden werden als huurlingen gebruikt in
vreemde veldslagen, waarvan geen enkele in het
belang was van Afrikaanse volkeren. IS Deze op
het' Diesseits' gerichte houding van de Afrikaan-
se levensbeschouwing verklaart ook de belangrij-
ke rol van het geduld, de deugd par excellence
voor de Dogon, zoals ik in mijn inleiding al op-
merkte.

Vijf 'unifying concepts'
In de zorgvuldig geschreven introductie tot zijn
bundel African Religions formuleert Newell S.
Booth een vijftal 'unifying concepts' 'die ten
grondslag liggen aan specifieke overtuigingen,
mythen, symbolen en rituelen. Deze concepten
zijn niet bedoeld als conclusies maar als sugges-
ties voor gebieden, waarop verder onderzoek
vruchtbaar zou kunnen zijn.' 19

Allereerst merkt hij op dat de beschrijving van
religies in termen van een 'heilige' werkelijkheid
in tegenstelling tot een 'profane' op een niet-Afri-
kaanse manier van denken berust. Als eerste con-
cept noemt hij dat van vitaliteit of kracht van
leven. 'In het Afrikaanse denken is het ware zijn
dynamisch; "te zijn" betekent het bezitten van
de macht die het" zijn" mogelijk maakt. '

Het tweede basisconcept is humanisme: 'De
Afrikaanse religie is meer rondom de mens ge-
centreerd dan rondom God of de natuur.' Zoals de
bovengenoemde term 'ubuntu' al suggereert, is
het Afrikaanse humanisme niet een individualis-
tisch maar een communaal humanisme. Dit leidt
volgens Booth tot het derde centrale begrip, dat
van de heelheid. 'In Afrika manifesteert het heili-
ge zich niet zozeer door scheiding als door een-
heid. Ik wil in herinnering roepen dat het Engelse
woord "holy" (heilig) verwant is met "whoie"
(heel) ... het geheel is het heilige. Zo vindt de
mens zijn vervulling niet als een afzonderlijk in-
dividu maar als een deelnemer in een familie en
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een gemeenschap. Relaties met andere mensen
zijn van de grootste betekenis.'

Dit brengt ons organisch tot het vierde concept,
dat van de continuïteit. Het 'verbindt het heden
met het verleden en ook met de toekomst ... Den-
ken over verleden en toekomst als twee tegen-
overgestelde "richtingen" vanuit het heden is
waarschijnlijk vreemd aan het Afrikaanse den-
ken. In Kiluba kan hetzelfde woord keshya zowel
met "gisteren" als met "morgen" vertaald wor-
den. Het heden is het middelpunt van tijd, maar
heeft slechts betekenis in de context van een rui-
mere realiteit die zich in welke "richting" dan
ook van hieruit naar buiten uitstrekt. De levende
gemeenschap is de band die de voorouders en de
nog ongeboren generaties verbindt. '

Het begrip continuïteit leidt ons tot Booths
vijfde concept, dat van gezondheid. 'In Afrika
heeft het genezen te maken met het bewaren of
het herstel van menselijke vitaliteit in de context
van de gemeenschap als een geheel.' Het Engelse
woord 'heal' voor genezen is trouwens ook ver-
want aan 'whoie' (heel) en 'holy' (heilig). Booth
besluit zijn inleiding met de opmerking dat Afri-
kaanse religies slechts goed begrepen kunnen
worden via een 'holistische', op het geheel ge-
richte benadering, waarin verschillende discipli-
nes samenwerken.2o

Heel en heilig
Het is misschien overbodig om de analogieën op
te sommen tussen bijvoorbeeld Zahans nadruk op
spiritualiteit en Booths analyse van de termen
'geheel' en 'heilig', of de niet aanwezige tegen-
stelling tussen het heilige en het profane, een te-
genstelling waaraan de drie monotheïstische
godsdiensten vanwege de notie van één transcen-
dente God moeten geloven.

De priester Henri Gravand spreekt over het
'culturele genie' van de Afrikaan bij het verdedi-
gen van de stelling dat men moet beginnen bij een
fundamentele observatie: de spiritualistische op-
vatting van het universum. 'Zijn "uiteindelijke
horizon" stopt niet in de zichtbare wereld maar
duikt in het sacrale universum, in de eenheid en
dynamiek van een groot Al, waarvan bepaalde
delen zichtbaar zijn en de belangrijkste onzicht-
baar. '21

Niet alleen de spirituele oriëntatie maar ook de
centrale positie voor het concrete individu en het



gebruik van het woord humanisme door verschil-
lende schrijvers verwijzen naar een bijzondere
polariteit tussen individu en gemeenschap. Ik
werd vaak getroffen door de combinatie van per-
soonlijke trots en positief-sociale houding van de
mensen in (bijvoorbeeld) een stad als Mopti. Zo-
wel vrouwen als mannen geven vaak blijk van een
fraai evenwicht tussen individueel bewustzijn en
groepsbewustzijn. Het is een balans van comple-
mentaire polen, niet van tegengestelde polen.
Dit respect voor het menselijk leven, het begrip

van de onderlinge verbondenheid van alle ver-
schijnselen, de spirituele ervaring van een geheel
en een diep inzicht in de dynamische structuur
van de werkelijkheid, dit alles geeft aan de Afri-
kaanse wereldbeschouwing haar verborgen kwa-
liteiten.

Sigi-festiviteiten van de Dogon
Als we de vijf concepten van Booth in verband
brengen met de Dogon-cultuur, illustreren de
Sigi-festiviteiten in één beweging al deze begrip-
pen tegelijkertijd: de ervaring van continuïteit, de
vitaliteit en regeneratie van het leven van de stam
die bijdraagt aan de gezondheid van zijn leden en
van het volk als geheel. Zoals gezegd, worden tij-
dens de Sigi-festiviteiten in ieder dorp drie jon-
gens gekozen om geïnitieerd te worden in de ge-
heime kennis van de voorouders. Het ceremo-
nieel begint in Yougoudougourou, de meest heili-
ge plaats van de Dogon, gesitueerd op een hoge en
moeilijk te beklimmen berg, niet ver van de falai-
se waar wij verbleven. De festiviteiten duren ze-
ven jaar: na een jaar in Yougoudougourou wor-
den zij in de volgende regio voortgezet, enzo-
voort tot na zeven jaar het hele Dogon-territoir
door deze vernieuwende rituelen is heengegaan.
'Zeven' is de combinatie van 'drie' en 'vier', die
respectievelijk de mannelijke en vrouwelijke ge-
slachtsorganen aanduiden en samen het getal van
de vruchtbaarheid vormen. Het is verleidelijk
deze symbolische betekenis van 'zeven' te verge-
lijken met de zeven sacramenten van de katholie-
ke godsdienst. Zodra het eerste jaar van de festivi-
teiten in Yougoudougourou voorbij is, begint
men met het leggen van één knoop per jaar in een
touw, tot er ten slotte zestig knopen zijn. Enkele
mannen en vrouwen 'participeren' zelfs drie keer
aan de festiviteiten. Daardoor weten de mensen
dat ze meer dan 120 jaar oud zijn.

Interne coherentie en geheime wijsheid
Griaule beschrijft de interne coherentie en gehei-
me wijsheid van de Dogon-wereldbeschouwing
als volgt: 'Esoterische mythen, parallel aan deze
[dat wil zeggen exoterische mythen], tonen ande-
re identificaties en veel wijdere verbanden. Tot
slot verschijnt er binnen en boven dit geheel van
overtuigingen een logisch schema van symbolen,
dat niet eenvoudigweg als mythe betiteld kan
worden. Want deze structuur van begrippen ver-
toont aan degene die haar bestudeert een interne
coherentie, een geheime wijsheid en een begrip
van de laatste werkelijkheden, gelijk aan die wij
als Europeanen denken te hebben bereikt. De Do-
gon kunnen in dit systeem van mythen en symbo-
len een"overeenkomst uitdrukken tussen hun so-
ciale ordening en de wereldorde zoals zij die be-
grijpen. Voor hen weerspiegelt het sociale leven
het werken van het universum, en, omgekeerd,
hangt de wereldorde van de juiste maatschappe-
lijke ordening af. Daarbij komt nog dat de sociale
orde geprojecteerd wordt in het individu, de on-
deelbare cel die enerzijds een microkosmos van
het geheel is en anderzijds een welomschreven
functie heeft zoals een radertje in een machine.
Niet alleen is een persoon het produkt van zijn in-
stituties, hij is ook hun drijvende kracht. Terwijl
hij geen enkele speciale kracht in zichzelf bezit,
heeft het individu omdat hij de vertegenwoordi-
ger van het geheel is, toch invloed op de kosmi-
sche orde die hijzelf ook demonstreert. '22

Een eenvoudig maar treffend voorbeeld van de
relatie tussen individu, sociale en kosmische orde
is de manier waarop ouderen jonge kinderen op-
voeden. Een meisje Gaia, twee jaar oud, was
vroeg in de morgen een mango aan het eten. Een
oude vrouw met blote borsten naderde haar,
strekte haar handen naar haar uit, noemde haar
naam en vroeg Gaia haar de mango te geven. Gaia
reageerde niet, ondanks het feit dat de vrouw haar
naam vaak zachtjes noemde. Gaia ging door met
het eten van de mango. Pas toen de natte pit over-
gebleven was, wierp ze deze in de uitgestrekte
handen van de vrouw. De vrouw glimlachte, hief
haar handen met de pit erin ten hemel, mompelde
iets, gaf de pit aan het kind terug en bedankte haar.
Ik zag een oude man iets dergelijks doen met een
van hun jonge kinderen. Zonder enig eigenbelang
van hun kant leren de ouderen de kinderen om te
geven. Te geven en te nemen en in deze volgorde,
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dat is hun opvoedingsfilosofie. Het is het prakti-
sche aspect van de opmerking van Dolo Asegra-
ma dat men een animist kan herkennen aan zijn
bereidheid tot het brengen van offers.
De kosmogonie van de Dogon is het verhaal

van Amma: 'Amma is Dogon-taal, zoals Allah
Peuhl-taal is.' Amma is oorspronkelijk het kos-
mische Ei dat in spiralen rond zijn as begon te
draaien. Door deze spiraal bewegingen werd
Amma de schepper, omdat de vier primaire ele-
menten in het Ei -lucht, water, vuur en aarde - in
de vier richtingen verstrooid werden: noord, zuid,
oost en west. Amma, het kosmische Ei, schiep zo
de vier primaire elementen en de mens. Zowel
Amma als de mens bestaan uit deze elementen.
Deze kosmogonie getuigt van de kennis van de

Dogon dat de aarde om haar as draait. De bewe-
ging van de aarde is zichtbaar in het 'Kanaga'-
masker. Dit masker, dat het nationale symbool
van Mali is geworden, bestaat uit een verticale
stok of plank, met twee horizontale dwarsverbin-
dingen waarvan de einden meestal naar boven
wijzen. De danser met het Kanaga-masker draait
om zijn as in een bepaald ritme van de tam-tam,
waardoor hij het draaien symboliseert van het
kosmische Ei rond zijn as. De vier einden van de
dwarsverbindingen vertegenwoordigen de vier
richtingen en de vier elementen. De danser voegt
zich in de kosmische beweging van de aarde: mi-
crokosmos wordt macrokosmos en macrokosmos
wordt microkosmos.

Natuur en mens: een vergelijking
Het verschil tussen de Dogon-houding ten op-
zichte van natuur en mens en de gangbare wester-
se houding is een diep geworteld cultureel ver-
schil. Wij hebben ons gevoelsleven losgekoppeld
van de inherente dynamiek van de natuur. Onze
menselijke wereld is een wereld in zichzelf en
voor zichzelf geworden, innerlijk verregaand op-
gedeeld in naties, groepen en individuen. De
hoofdstroom van de westerse ontologie is nog
steeds deterministisch en mechanistisch georiën-
teerd ondanks de vele theoretische en filosofische
indicaties voor een tegenovergesteld, indetermi-
nistisch gezichtspunt. De grote humanist Imma-
nuel Kant heeft ons in zijn werk verschillende di-
chotomieën nagelaten, die nog steeds actief aan-
wezig zijn. Allereerst die tussen een deterministi-
sche kosmische orde en een mens die vrij is, be-
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stemd om ethisch te handelen volgens de gulden
regel: doe een ander niet aan, wat je zelf niet aan-
gedaan wilt worden. Deze nogal egocentrische
dichotomie is op haar beurt weer het resultaat van
een andere tweedeling, namelijk de transcenden-
tale categorieën van de menselijke geest, waar-
door wij in staat zijn de wereld in wetten en patro-
nen te organiseren. Want deze Kantiaanse kenleer
leidt tot de onmogelijkheid om de werkelijkheid
op zich te bereiken. Niemand weet immers of de
geest wel in de diepste lagen van de werkelijkheid
kan doordringen: 'das Ding an sich' wordt de
blinde vlek van de moderne mens. De derde twee-
deling is die tussen geest en lichaam, die tot ver-
schillende domeinen behoren. De Kantiaanse di-
chotomie tussen enerzijds een buitenwereld die
volgens natuurwetten gestructureerd is, onafhan-
kelijk van onze wil en actieve kennis en ander-
zijds de menselijke geest als een moreel en esthe-
tisch vrij universum, heeft tot een diepgaande
vervreemding geleid tussen mens en natuur.
Het Kantiaanse probleem is niet primair

ethisch, in de zin van onverantwoordelijk gedrag
ten opzichte van de natuur, hoewel dat ook waar
is, maar epistemologisch en ontologisch.
De basisnoties en 'unifying concepts' van de

traditionele Afrikaanse wereldbeschouwing(en)
beginnen met aannames die loodrecht op de Kan-
tiaanse dichotomieën staan. Deze aannames to-
nen een vergaande innerlijke consistentie: het dy-
namische karakter van de natuur en van het leven
manifesteert zichzelf in het concrete leven van
een mens. Natuur en mens communiceren met el-
kaar binnen de zichtbare en onzichtbare orde. Ie-
dere persoon belichaamt het geheel en het geheel
draagt ieder individu. De continuïteit van het le-
ven ordent de wederzijdse relaties en maakt het
Afrikaanse humanisme socialer dan de marxisti-
sche filosofie over de zogenaamde sociale natuur
van de mens. Het Afrikaanse ongeloof in onaf-
hankelijke substanties houdt de mogelijkheid in
om de moderne natuurwetenschap minder be-
vooroordeeld te bestuderen dan de westerse
christelijke traditie ooit mogelijk heeft gemaakt.

Conclusie
Als deze weergave van de diepgewortelde ideeën
en waarden van het Afrika bezuiden de Sahara
min of meer adequaat is, waarom worden dan die
bijzondere kwaliteiten van de traditionele Afri-



kaanse wereldbeschouwing(en) toch zo gene-
geerd? Kunnen de kracht van de westerse wereld
en de toenemende invloed van de islam en het
christendom op het hedendaagse Afrika louter en
alleen verklaard worden door hun superieure
macht en rijkdom? Zijn de kinderen van de zon
gedoemd een transformatie te ondergaan van hun
traditionele overtuigingen naar een wereld van
dichotomieën waarvan wij weten dat ze niet wer-
ken? Het zou zeer de moeite waard zijn als Afri-
kaanse geleerden en met name ecologen samen
met hun collega' s van andere continenten een ge-
meenschappelijk onderzoek zouden kunnen ont-
wikkelen. Het doel zou zijn een bijdrage te leve-
ren aan een herleving van de oude Afrikaanse
kennis van natuur en mens, zodat de kloof die tus-
sen beide bestaat langzaam overbrugd kan wor-
den door een ecologisch bewustzijn, met het oude
Afrika als inspiratiebron.

Dit artikel, oorspronkelijk in het Engels geschreven en
nog ongepubliceerd, is vertaald door Albert Nieuwland.
Oorspr. titel: 'The Hidden Qualities of an African
Wor!dview. A story about the Dogon'.
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Denkbeelden over gezondheid
Rudy Rijke

De medische wetenschap en de praktijk van de
geneeskunde hebben een geweldige ontwikke-
ling doorgemaakt in de afgelopen vijftig jaar door
een sterk doorgevoerde objectivering en veralge-
menisering. Hierbij werden, en worden, in toene-
mende mate de subjectieve en individuele aspec-
ten van gezondheid, ziekte en hulpverlening ver-
drongen. De idee is dat deze ontwikkeling, naast
de geweldige technologische ontwikkeling die zij
gebracht heeft, mede heeft geleid tot de grote
mate van gezondheid die we in Nederland ken-
nen. In het rapport Kiezen en delen wordt dit laat-
ste aan de hand van drie aspecten geïllustreerd: de
hoge levensverwachting die we hebben, de lage
zuigelingensterfte en de afwezigheid of lage fre-
quentie van 'gezondheidsbeperkingen ' tot het
zestigste levenjaar (Commissie Keuzen in de
zorg, 1991).
Echter, de algemene verwachting is, simpel ge-

steld, dat steeds verder stijgende uitgaven nodig
zijn om op de huidige manier het gezondheidspeil
van de Nederlandse bevolking te bewaren en ver-
der te verbeteren. Misschien te hoge uitgaven.
Dus de vraag komt naar voren of het nodig is om
keuzen te gaan maken waar we ons geld aan wil-
len uitgeven. En waarop baseren we dan die keu-
zen? Wat zijn de criteria? 'Doelmatigheid' en
'werkzaamheid' zijn begrippen die ons vanuit de
bestaande medische optiek gesuggereerd worden
door de Commissie Keuzen in de zorg, waarbij
'noodzakelijke zorg' en 'eigen rekening en ver-
antwoording' als criteria ruimte lijken te bieden
voor een democratische afweging.
De opvatting die de genoemde commissie zegt

te hebben over gezondheid is dat 'de gezondheid
van de enkeling in verband wordt gebracht met de
mogelijkheid aan de samenleving deel te heb-
ben'. Het uitgangspunt, echter, bij deze redene-
ring is dat de huidige, objectief ingestelde 'ge-
zondheidszorg' bepalend is voor de gezondheid
van het individu. En als we dan gaan praten over
keuzen maken, dan bedoelen we keuzen over de
mate waarin die gezondheidszorg beschikbaar is

106

voor mensen. Het achterliggende denkbeeld is
dat gezondheid primair afhankelijk is van het af-
wezig zijn van ziekten, klachten, dood en dat deze
'gezondheid' primair bepalend is voor de 'kwali-
teit van leven'.
Ik wil hier aannemelijk maken dat deze uit-

gangspunten onjuist zijn, dat deze ons inzicht in
gezondheid en kwaliteit van leven in de samenle-
ving versluieren en dat deze leiden tot een onno-
dige explosie in de kosten van de gezondheids-
zorg. Ook wil ik aannemelijk maken dat de mate
van gezondheid, de beleefde kwaliteit van leven
en de mens als subjectief individu belangrijker
zijn voor het ontstaan en verloop van ziekten en
het gebruik van de voorzieningen van de gezond-
heidszorg dan tot nu toe wordt aangenomen.

Gezondheid in de medische wetenschap
Een van de manieren waarop de huidige medische
wetenschap en praktijk van gezondheidszorg
werkt is door factoren te zoeken die ziekte veroor-
zaken ('risicofactoren') en deze te elimineren of
te bestrijden. Het denkbeeld dat de gezondheid
wordt verbeterd, en het leven verlengd door het
verminderen van 'risicofactoren', blijkt echter
onjuist te zijn (Rijke, 1993). Een drietal voorbeel-
den.
In een groot interventieproject in de Verenigde

Staten werden uiteindelijk ongeveer 12.000 man-
nen tussen 35 en 57 jaar oud gevonden met ver-
hoogde risicofactoren voor een hartinfarct. De
helft van deze mannen werd gedurende zeven jaar
intensief begeleid om tot een verlaging van de ri-
sicofactoren te komen (hoge bloeddruk, hoog
cholesterolgehalte in bloed, roken), terwijl de an-
dere helft hun gebruikelijke medische zorg kre-
gen ('usual care'). Het bleek dat de risicofactoren
in de groep die een speciale begeleiding kreeg,
aanzienlijk daalden, meer dan in de andere groep,
maar dat er geen verschil was in cardiovasculaire
of algemene sterfte tussen de twee groepen in die
zeven jaar (Multiple Risk Factor Intervention
Trial Research Group, 1982).



Britse, mannelijke artsen stopten massaal met
roken tussen 1951 en 1971: van 88% van de hoe-
veelheid tabak gebruikt door leeftijdgenoten naar
minder dan 4%. De sterfte door longkanker en
hart-en vaatziekten nam sterk af in die tijd. Ech-
ter, de sterfte onder 65 jaar bleef gelijk aan die van
leeftijdgenoten in dezelfde sociale klasse door
een toegenomen sterfte aan levercirrose, zelf-
moord en ongelukken (Lee, 1979).
In een project werden ongeveer 4.000 mannen

tussen 30 en 64 jaar die meer dan drie maanden
eerder een hartinfarct gehad hadden, gedurende
vijf jaar vervolgd. De helft van hen werd intensief
behandeld met een cholesterol verlagend genees-
middel en de overigen met een placebo (een che-
misch inactieve stof). Het bleek dat van de man-
nen die meer dan 80% van hun geneesmiddel slik-
ten de sterfte na vijf jaar 15% was tegenover
24,6% bij hen die minder dan 80% van hun medi-
catie namen. Echter, van de mannen die meer dan
80% van hun placebo slikten, bleek de sterfte na
vijf jaar 15,1% tegenover 28,3% bij hen die min-
der dan 80% slikten (Coronary Drug Project Re-
search Group, 1980).
Uit deze voorbeelden blijkt dus dat de gezond-

heid niet verbeterd en de levensduur niet verlengd
wordt door risicofactoren te bestrijden.
De vraag kan dan gesteld worden in hoeverre

het denkbeeld juist is dat gezondheid bepaald
wordt door de aan- of afwezigheid van klachten,
afwijkingen, problemen en dergelijke. In een on-
derzoek in een huisartsenpraktijk werd gevonden
dat bijna 90% van de mensen hun gezondheid als
goed tot zeer goed beschouwden. Tegelijkertijd
bleek dat slechts 5% van de mensen in het geheel
geen klachten had, 50% van de mensen vier tot
tien klachten en 20% van de mensen meer dan
tien klachten. Dit bleken niet slechts, medisch ge-
zien, onbeduidende klachten te zijn: het bleek dat
bij pijn op de borst slechts 10% van de mensen
een arts raadpleegden, bij maagpijn 10%, bij op-
hoesten 9%, bij knobbeltjes 15% en bij abnor-
maal bloedverlies 25%. Klachten die kunnen dui-
den op gevaarlijke afwijkingen, maar, aldus de
betrokken onderzoekers, 'deze gevaarlijke afwij-
kingen zijn in de daaropvolgende jaren bij de be-
trokkenen niet aan het licht gekomen' (Huygen,
1983). Huygen en zijn medewerkers merken dan
ook op: 'Het dikwijls - zelfs bij artsen - heersen-
de idee dat" gezonde" mensen geen of weinig of

slechts onschuldige klachten hebben, komt niet
overeen met de werkelijkheid.' (Overigens, wat
zou er met de kosten van de gezondheidszorg ge-
beuren als iedereen met klachten wel een arts
raadpleegde?! !)
Bij mensen met rugklachten blijken in onge-

veer 50% van de gevallen röntgenologische af-
wijkingen te bestaan, variërend van lichte tot ern-
stige afwijkingen. Echter, bij een vergelijkbare
groep mensen die nooit rugklachten hadden ge-
had, werden ongeveer dezelfde getallen gevon-
den (Van der Does, 1980).
Het denkbeeld dat gezondheid berust op de af-

wezigheid van klachten, afwijkingen, problemen
en trauma's, blijkt onjuist te zijn (zie ook Rijke,
1993). Hierbij moeten we opmerken dat door de
macht van dit denkbeeld het merendeel van de
medische wetenschap en de praktijk van de ge-
zondheidszorg een 'pathogene' benadering ge-
bruikt. Dit wil zeggen dat er gezocht wordt naar
het ontstaan ('genese') van lijden ('pathos'), zo-
dat deze verhinderd, weggenomen of verminderd
kan worden (met de idee dat dit de gezondheid zal
verbeteren). Alle onderzoek naar risicofactoren,
risicogedrag en recentelijk zelfs genetische aan-
leg zijn pogingen hiertoe. En hoewel het terug-
dringen van deze factoren invloed kan hebben op
het vóórkomen van ziekten, zijn er geen aanwij-
zingen dat dat de gezondheid verbetert.

Een 'salutogene' benadering
Hoe blijven mensen (toch) gezond, en hoe wor-
den ze (toch) beter? Simpele vragen naar het ont-
staan en behoud van gezondheid ('salutogene-
se'). Een aantal voorbeelden.
Veel onderzoek is in de afgelopen tientallen

jaren gedaan naar afwijkingen en ziekten die op
hogere leeftijd optreden: 'ouderdomsdiabetes ' ,
osteoporose, achteruitgang van fysieke en geeste-
lijke vermogens. Hierbij wordt meestal naar
pathogene factoren gezocht. In een overzichtsar-
tikel maakten Rohe en Kahn (1987) een onder-
scheid tussen' usual' en 'successful aging': welke
oudere mensen hebben geen of weinig last van de
gebruikelijke kwalen, welke mensen maken geen
of weinig gebruik van de geneeskundige zorg?
Een salutogene benadering dus. Kort samengevat
vonden ze dat deze' gezonde oudere' mensen zich
onderscheiden door lichamelijke en geestelijke
activiteit, autonomie en goede 'social support'
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(mits deze autonomie-bevorderend was). Ook
blijkt dat als oudere mensen gestimuleerd worden
tot activiteit, tot autonomie dat de 'ouderdoms-
kwalen' verdwijnen of minder worden en dat het
aantal ziekten, artsenbezoek en dergelijke afna-
men.

Sheehy (1981) onderzocht door middel van
vragenlijsten en testen een groep van ongeveer
60.000 mensen met betrekking tot hun welzijn.
Hierna onderzocht ze in interviews meer diep-
gaand de groep met het hoogste en de groep met
het laagste welzijn. Zij vond dat de mensen met
een hoog welzijn zich onderscheidden door:
moed, bereidheid om risico's te nemen, vertrou-
wen ('faith'), creativiteit, flexibiliteit, het vermo-
gen tot liefde, het hebben van echte vrienden, een
voorbeeld te zijn voor mensen in een crisis, de
overtuiging dat leven betekenis heeft, humor en
energie. Zij vond ook dat deze mensen minstens
zoveel trauma's en problemen hadden meege-
maakt als de mensen met een laag welzijn, vaker
zelfs op jongere leeftijd.

Flannery (1989) onderzocht welke mensen hun
welzijn behielden in moeilijke omstandigheden:
hij onderzocht mensen die naast hun werk ook
een avondschool volgden en vergeleek de men-
sen met de minste en de meeste ziekteperioden in
een bepaalde tijd. Hij vond dat de mensen die het
meest gezond bleven zich onderscheidden door-
dat ze ook bij problemen een redelijke controle
over hun leven hielden, ze 4-6 uur per week be-
steedden aan iets dat een uitdaging bood en hun
gevoel van betekenisvol te zijn versterkte, ze
minder drugs gebruikten (inclusief koffie en ni-
cotine), ze regelmatig lichamelijk actief waren en
de neiging hadden om andere mensen op te zoe-
ken vanuit een actieve betrokkenheid met hen.

Wat we zien als we naar dergelijk onderzoek
gaan kijken, is dat de antwoorden op de vraag
naar het ontstaan en behoud van gezondheid alge-
meen menselijke kwaliteiten opleveren. Mense-
lijke, subjectieve kwaliteiten die in de gebruike-
lijke medische wetenschap niet makkelijk, of
misschien in het geheel niet, een plaats kunnen
vinden.

Salutogeen versus pathogeen?
Toch zullen we, als we willen spreken over ge-
zondheid en gezondheidszorg in de Nederlandse
samenleving, plaats moeten maken voor een salu-
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togene benadering en de gegevens die daarin naar
voren komen. Het lijkt dan ook op zijn minst
pragmatisch om in deze tijd een onderscheid te
maken tussen ziekten en klachten enerzijds en de
gezondheidstoestand anderzijds. Deze twee cate-
gorieën bestaan naast elkaar in ieder mens en heb-
ben een eigen benadering nodig, een pathogene
respectievelijk salutogene benadering. De ge-
zondheidszorg in bredere zin zou dan een combi-
natie zijn van 'ziektebestrijding' (het bestrijden
van ziekten, klachten en problemen) en 'gezond-
heidsbevordering '. Welke van deze benaderin-
gen primair gesteld dient te worden is uiteraard
een belangrijke vraag. Menselijk gezien lijkt het
logisch om de gezondheid, de mens in diens sub-
jectiviteit, primair te stellen en de kennis van
'ziektebestrijding' als ondergeschikt daaraan,
maar het denkbeeld dat gezondheid en de kwali-
teit van leven afhankelijk zijn van het bestrijden
van ziekte, lijden en dood heeft op de achtergrond
veel macht in onze samenleving.

Het onderzoek naar de wisselwerking tussen
beide categorieën is dan ook niet alleen boeiend
maar wezenlijk voor de praktijk van de gezond-
heidszorg en voor het denken over en omgaan met
gezondheid in onze samenleving. Ook, of juist,
wanneer we willen spreken over het uitgeven van
geld, niet slechts aan de praktijk van de gezond-
heidszorg, maar ook aan onderzoek en opleidin-
gen in de gezondheidszorg. Een paar voorbeel-
den.

Het gebruikelijke uitgangspunt is uiteraard dat
een klacht of ziekte de gezondheid vermindert.
Dit is gebaseerd onder andere op het feit dat voor-
al mensen voor wie dit schijnt te gelden naar de
gezondheidszorg komen (mensen voor wie dit
niet geldt komen over het algemeen niet naar de
gezondheidszorg). We zouden hier tegenover
kunnen stellen dat mensen last krijgen van klach-
ten of ziekten en naar de gezondheidszorg komen,
omdat hun gezondheid verminderd is.

Appels vond in zijn onderzoek (1993) naar
voorspellende factoren voor een hartinfarct dat
mensen vaak gedurende een aantal maanden voor
het infarct een gebrek aan vitaliteit hadden, ver-
moeidheidsverschijnselen, gevoelens van uitput-
ting enzovoort. Hij zegt daarbij over de relatie
tussen de ziekte (het hartinfarct) en een slechte
gezondheidstoestand ('vitale uitputting'): 'Zoals
een sterke wind de brand niet aansteekt maar wel



kan aanwakkeren, zo lijkt het syndroom van vita-
le uitputting wel geassocieerd met het infarct zon-
der daarvan een primaire oorzaak te zijn. Op zich
is het syndroom noch een noodzakelijke noch een
voldoende voorwaarde voor het krijgen van een
infarct. Niet voldoende, omdat als er geen licha-
melijke dispositie zou bestaan men tijdens zo'n
emotionele toestand alleen een mentaal moeilijke
periode zou doormaken maar niet ernstig ziek
worden. Niet noodzakelijk, omdat een minder-
heid van de hartinfarctpatiënten deze gevoelens
niet gekend heeft in het jaar voor het hartinfarct. '

In een prospectief onderzoek, dat in de jaren
veertig gestart werd in de Verenigde Staten, werd
gevonden dat niet de gebruikelijke risicofactoren
maar de 'mental health' rond het veertigste jaar
een goede voorspellende waarde had voor sterven
rond het vijftigste jaar of het krijgen van een ern-
stige ziekte rond die leeftijd (Vaillant, 1979). Met
'mental health' , of liever gezegd de afwezigheid
daarvan, wordt dan bedoeld een combinatie van
verschijnselen zoals het gebruik, van tranquilli-
zers, slaapstoornissen, psychiatrische consulten
en dergelijke.

Het bieden van psychosociale begeleiding, die
erop gericht was om de eigen activiteit te bevor-
deren, aan vrouwen met een uitgezaaid borstcar-
cinoom leidde tot een verdubbeling van de le-
vensduur (gemiddeld 36,6 versus 18,9 maanden)
(Spiegel, 1989).

Het implementeren van' gezondheidsbevorde-
ring , als visie in een grote organisatie in de ge-
zondheidszorg door het bevorderen van bewust-
zijn over de eigen ervaringen in het werk bij de
werknemers leidde tot een verbetering van de er-
varing van vitaliteit en ging gepaard met een dui-
delijke vermindering van het ziekteverzuim. Dit
ondanks het feit dat er een grote verandering in de
organisatie plaatsvond met veel veranderingen en
veel onzekerheden voor de werknemers (De
Vries, 1993).

Deze voorbeelden maken duidelijk dat het we-
zenlijk is om de plaats van 'gezondheid' en ook
de invloed van de 'gezondheidstoestand' op het
ontstaan en verloop van ziekten nader te onder-
zoeken. Een probleem voor dergelijk onderzoek
is uiteraard dat gezondheid een andere benade-
ring vraagt dan klachten of ziekten. Het 'subjec-
tieve', individuele, en specifiek menselijk karak-
ter van de factoren die naar voren komen bij on-

derzoek naar gezondheid, maakt het (gelukkig?)
onmogelijk deze op 'objectieve' wijze, bij voor-
keur in proefdier- of in vitro-onderzoek, te bestu-
deren. Het vraagt om een werkelijke dialoog aan
te kunnen en willen gaan met de mens in diens in-
dividuele, subjectieve menselijkheid (èn 'on-
menselijkheid '), waarbij de menselijkheid van de
'onderzoeker' zelf het primaire 'onderzoeksin-
strument' is (zie bijvoorbeeld Ipema, 1990).

Ook een definiëring van gezondheid is niet
eenvoudig. Toch lijkt een nadere aanduiding en
karakterisering van gezondheid noodzakelijk om
de relatie, wisselwerking en confrontatie tussen
de pathogene en de salutogene benadering in de
gezondheidszorg te onderzoeken.

Een positief concept van gezondheid
Al sinds vlak na de Tweede Wereldoorlog heeft
de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) zich in-
gezet voor een positief concept van gezondheid
(tegenover het negatieve concept van gezondheid
als de afwezigheid van ziekte, klachten enzo-
voort). Gezondheid werd gedefinieerd als een
'state of complete physical, mental and social
well-being'. Voor de meeste mensen, inclusief
mijzelf, leek en lijkt dit een utopische, irreële en
niet te hanteren definitie. Voor een belangrijk
deel komt dit doordat op de achtergrond toch het
denkbeeld spookt dat dit zou betekenen dat we
geen klachten, ziekten en problemen meer zou-
den hebben. Voor een deel was het destijds ook
onduidelijk hoe dit gehanteerd kon worden in de
dagelijkse praktijk van de gezondheidszorg en
het dagelijks leven van mensen.

In de 'Ottawa Charter for Health Promotion',
die het resultaat was van het eerste internationale
congres over gezondheidsbevordering in 1986,
werd dit verder uitgewerkt, waarbij gezondheid
als bron voor het dagelijks leven geplaatst werd in
een breder maatschappelijk, cultureel en globaal
kader (WHO, 1986). Boeiend in deze Charter is ook
dat daarin een relatie gelegd wordt naar klachten.
Zo is een van de paragrafen, onder het hoofd
'Health promotion action means': 'Develop Per-
sonal Ski lis: Health promotion supports personal
and social development through providing infor-
mation, education for health and enhancing life
skilIs. By so doing, it increases the options availa-
bie to people to exercise more control over their
own health and over their environments, and to
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make choices conducive to health. Enabling
people to learn throughout life, to prepare them-
selves for all of its stages and to cope with cronic
illness and injuries is essential.'
In een volgende internationale conferentie

over gezondheidsbevordering werd met name
ook uitgewerkt wat gezondheid en gezondheids-
bevordering betekenen en kunnen betekenen bij
chronische ziekten (Kaplun, 1992). Hierbij wer-
den gezondheid enerzijds en ziekten en klachten
anderzijds als twee verschillende categorieën ge-
zien, werden gegevens en ideeën naar voren ge-
bracht over hoe de gezondheid bevorderd kan
worden juist ook bij de aanwezigheid van chroni-
sche ziekten en werd een begin gemaakt met te
bespreken wat de invloed van gezondheidsbevor-
dering kan zijn op het verloop van chronische
ziekten. Ook werd een begin gemaakt met te be-
spreken wat de consequenties van dit alles zijn
voor de opleiding en training van hulpverleners in
de gezondheidszorg (zie o.a. Rijke, 1992).

Kenmerken van gezondheid
Om tot een aanduiding te komen van gezondheid
die de discussie verder kan openen hebben we, op
basis van een breed scala aan wetenschappelijk
onderzoek en ervaringen in de praktijk van de ge-
zondheidszorg, de volgende kenmerken van ge-
zondheid geformuleerd (Rijke, 1993):
- ervaring van vitaliteit;
- autonomie: de ervaring van innerlijke vrijheid;
- kwaliteitsvolle relaties;
- wil tot leven;
- de ervaring van betekenis en zingeving;
- creatieve expressie van ervaringen;
- bewustzijn van innerlijke ontwikkeling;
- lichaamsbewustzijn;
- spiritualiteit: de ervaring om als individu deel
van een groter geheel te zijn.
Misschien is het goed om ook een aantal voor-

beelden naar voren te halen die een beeld kunnen
geven van' gezondheid' los van ziekte of klacht.
Een voorbeeld van een grote mate van gezond-

heid kan bijvoorbeeld gevonden worden bij men-
sen die een al dan niet tijdelijke remissie hebben
van een ernstige vorm van kanker, waarbij geen
therapie mogelijk is (Lerner, 1985; LeShan,
1989; Rijke, 1985, 1994; Rijke en Rijke-de Vries,
1988). De indruk hierbij is ook dat de hoge mate
van' gezondheid' een rol speelt bij het (al dan niet
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tijdelijke) herstel van deze kankerpatiënten. De
gegevens van Spiegel en zijn medewerkers
(1989) lijken deze indruk te bevestigen.
Een boeiend voorbeeld van een geringe mate

van gezondheid, zonder dat er gesproken kan
worden van ziekte is het 'Burnout syndrome'
(Freudenberger, 1980). Dit 'syndroom' wordt ge-
kenmerkt door chronische vermoeidheid die niet
verbetert met rust, slaap- en concentratiestoornis-
sen en kan leiden tot gevoelens van depressiviteit,
tot een toename van psychosomatische klachten
en het chronisch worden van, op zich onschuldi-
ge, bacteriële of virale infecties. De neiging van
de gezondheidszorg is om deze mensen te behan-
delen door rust voor te schrijven (het stoppen of
verminderen van werken, een vakantie, een rusti-
ger baan), slaapmiddelen en/of tranquillizers
voor te schrijven, psychotherapeutisch te behan-
delen voor persoonlijkheidsgebreken, maar onze
ervaring is dat deze benadering niet tot een herstel
van de gezondheid leidt. Het bewust worden van
de eigen menselijkheid, de eigen ervaringen in de
werksituatie, leidt binnen enkele maanden tot een
jaar tot een volledig herstel van de gezondheid.
Het zal duidelijk zijn dat de genoemde kenmer-

ken van gezondheid subjectief en individueel
zijn. Het is ook niet meer dan een aanduiding. Het
belang ervan is mijns inziens dat gezondheid op
zijn minst benoembaar wordt als positief begrip,
zodat expliciet kan worden dat de menselijke sub-
jectiviteit in de gezondheidszorg een veel belang-
rijker plaats verdient dan momenteel het geval is.
Veel hulpverleners zullen, volstrekt te goeder
trouw, opmerken dat de mens als subject uiter-
aard belangrijk is en in de gezondheidszorg alle
plaats krijgt. Maarde ervaring leert dat hulpverle-
ners onderschatten wat hun op objectiviteit ge-
stoelde training en praktijkvoering voor effect
heeft. Dit blijkt bijvoorbeeld wanneer een arts of
verpleegkundige zelf als patiënt gebruik gaat ma-
ken van de gezondheidszorg.
Door het belang van de mens in diens subjecti-

viteit voor ziekte en gezondheid (in de gebruike-
lijke objectieve betekenis) naar voren te halen en
verder te onderzoeken kan er een wezenlijke in-
teractie plaatsvinden die hopelijk leidt tot een hu-
manisering van de gezondheidszorg. Overigens
zijn de hulpverleners zelf mijns inziens nog het
meest slachtoffer van de 'objectieve' benadering
in de gezondheidszorg en is hun eigen gezond-



heid vaak verre van optimaal (De Vries, 1993).
Door het verdringen van hun eigen subjectiviteit,
hun eigen ervaringen, raken velen opgebrand
('bumout') en is het verloop onder artsen en ver-
pleegkundigen fors toegenomen. Dit maakt het
ook vaak onmogelijk voor hen om patiënten wer-
kelijk te ontmoeten in hun existentie, in hun lij-
den, in hun worstelen met betekenis en zingeving.

Dood en sterven
Een belangrijke consequentie van het denkbeeld
dat gezondheid en kwaliteit van leven afhankelijk
is van het bestrijden van ziekte, is dat er geen
plaats is voor sterven of voor de dood (zie voor
een uitgebreide bespreking ook De Vries, 1985).
Naast het onnodige menselijk lijden dat dit nogal
eens creëert, is in dit kader ook een belangrijke
vraag hoeveel geld in de gezondheidszorg be-
steed wordt aan 'ziektebestrijding' in het laatste
levensjaar van mensen die bezig zijn om afscheid
te nemen van het leven.

Gezondheidsbevordering in de praktijk
Vanuit alle ontwikkelingen in de medische we-
tenschap en praktijk van de gezondheidszorg in
de afgelopen vijftig jaar zijn we in onze samenle-
ving gaan geloven dat heroïsche ingrepen, 'ferme
taal' en veel geld nodig zijn om tot veranderingen
te komen die de gezondheid verbeteren. Echte ge-
zondheidsbevordering is echter vaak heel simpel,
bescheiden en menselijk (zie bijvoorbeeld De
Vries, 1993).
Een klein praktisch en menselijk voorbeeld.

Langer en Rodin deden een onderzoek waarbij in
een bejaardenhuis de bewoners van twee verdie-
pingen betrokken waren. Aan de mensen van de
ene verdieping werd verteld dat zij zelf in belang-
rijke mate verantwoordelijk waren voor hun ver-
zorging, de inrichting van hun kamers en de gang
van zaken in het huis. Aan het eind van de bijeen-
komst kreeg ieder een plant om zelf voor te zor-
gen. Aan de bewoners van de andere verdieping
werd verteld dat de leiding verantwoordelijk was
voor de gang van zaken, voor de inrichting van de
kamers en voor de verzorging. Ook zij kregen ie-
der een plant, maar met de mededeling dat de ver-
zorgenden ervoor zouden zorgen. Na een aantal
weken werd het functioneren van de mensen
beoordeeld door henzelf en door de verzorgen-
den. Daarbij bleek dat de eerste groep een duide-

lijke verbetering vertoonde met betrekking tot ac-
tiviteit en welbevinden. Na anderhalf jaar bleek
niet alleen dat de eerste groep nog steeds beter
functioneerde, maar ook dat de sterfte in die groep
de helft was van die in de tweede groep. Een ver-
schil dat niet verklaard kon worden op basis van
verschillen in leeftijd, verblijfsduur of lichame-
lijke gesteldheid (Langer en Rodin, 1977).

Denkbeelden en opvattingen
Een van de problemen waarmee we momenteel
worstelen in de discussies over gezondheid is het
denkbeeld dat kennis, informatie of meningen be-
palend zijn voor ons gedrag, in de zin dat we vrij
zijn om onze keuzen te maken. Maar een opvat-
ting of een mening over gezondheid ofhet belang
van de menselijke subjectiviteit heeft slechts een
betrekkelijke waarde wanneer de onderliggende
denkbeelden buiten beschouwing blijven. Een
boeiend voorbeeld hiervan is een onderzoek dat
verricht werd door mensen van de universiteit van
Freiburg naar het effect van voorlichtingscam-
pagnes over kanker in West-Duitsland na de
Tweede Wereldoorlog. Een van de doelstellingen
van deze campagnes was om het isolement waar-
in veel kankerpatiënten terechtkwamen, onder
andere door het bakerpraatje dat kanker besmet-
telijk zou zijn, te doorbreken. In het onderzoek
werden van twee stadjes (één industrieel, één
agrarisch) alle mensen geïnterviewd. Hierbij
bleek dat bijna iedereen wist dat kanker niet be-
smettelijk is. Als echter de geïnterviewden een
kop koffie aangeboden werd uit een gebruikt kop-
je werd dit vaak leeggedronken als dat kopje van
de interviewer was, maar niet als het van de kan-
kerpatiënt was die ook aan de tafel zat en die ie-
dereen kende (Dörfer, 1985). De mening of op-
vatting was gewijzigd, het onderliggende denk-
beeld niet! En dit laatste bepaalt meestal toch het
gedrag.

Transformatie van de gezondheidszorg
Dus er is meer nodig. Mijns inziens is het nodig
dat ieder die enig inzicht heeft in de menselijke
subjectiviteit, in de mens als existentieel wezen,
bereid is om dit zichtbaar te maken in de gezond-
heidszorg. Om een interactie, een confrontatie
aan te gaan met de 'objectieve' medische weten-
schap en praktijk van de gezondheidszorg om die
te helpen tot een transformatie te komen die de
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mens in diens subjectiviteit de plaats geeft die hij
nodig heeft. Ik denk dat dit ook tot een aanzienlij-
ke besparing van kosten voor gezondheidszorg
zal leiden.
Wellicht dat Stuart MilIer, de grondlegger van

het toenmalige Institute for the Study of Huma-
nistic Medicine in San Francisco in 1972, het in
1974 goed formuleerde: 'As in medicine, so el-
sewhere: the advantage of materialistic science
and technology has failed to bring all the bles-
sings it promised. Therefore, our task is now to
keep the genuine advances of science and techno-
logy and to combine them with a health giving
way of life. In medical terms this means that
groups of investigators must begin to concern
themselves with the person: not only with the pa-
tient, but with his underlying humanness. Not just
with his or her disease, but with his body as awho-
Ie, and with his feelings, the mind, and the spirit
...even the spirit... of the patient.'
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Tobben over denken
Het bewustzijn als lachende derde?

Harm Visser

Is een giraffe zich bewust van zijn lange nek? En
weet een kat die een muis vangt, wie hij voor zich
heeft? En zo ja, weet hij dan dat hij dat weet?
Waarschijnlijk niet. AI weet je het natuurlijk
maar nooit.

Je bewust zijn vanje bewustzijn is, wellicht op
de chimpansee na, een typisch menselijk ver-
schijnsel. Hetgeen er ongetwijfeld toe zal hebben
bijgedragen dat we ons als de kroon op de schep-
ping zijn gaan beschouwen. En inderdaad is het
bewustzijn een wonderlijk verschijnsel. We kun-
nen er immers van alles mee, plannen maken,
vooruit denken, achteruit, selecteren, keuzes ma-
ken, een boek lezen, genieten van de natuur, auto
rijden. Auto rijden? Maar dat doen we toch gro-
tendeels onbewust? En is het eigenlijk niet zo dat
als we er even bewust bij stilstaan, dat bewustzijn
goed beschouwd bij heel veel handelingen of si-
tuaties pijnlijk vaak afwezig is? Situaties waarin
we gewoon doen?

Maar ook: hoe zeker kan ik ervan zijn dat ook
andere mensen over een bewustzijn beschikken?
Hoe kan ik dat verifiëren, als ik in feite alleen het
gedrag van de ander waarneem? Ergo, als we van
elkaar alleen maar een bewustzijn veronderstel-
len, waarop berust dan mijn overtuiging dat ik een
bewustzijn heb?

We kunnen het ook zo stellen: als we van de
geest een perfecte computersimulatie kunnen
maken - van die perfectie overtuigt hij ons tijdens
een dialoog - is die geest dan minder 'waar' om-
dat het een simulatie is? Lijkt die geest alleen
maar bewust, omdat hij van silicium is gemaakt
en niet van organische moleculen?

Lang geleden werd het bewustzijn beschouwd
als een eigenschap van de geest, terwijl die geest
weer werd bestuurd door de (goddelijke) ziel. De
filosoof René Descartes nam als een der eersten
afscheid van dat idee, maar bleef wel vasthouden
aan een centrum waar alles samenkomt. Hij si-
tueerde dat centrum in de pijnappelklier, het eni-
ge orgaan van de hersenen dat enkelvoudig is en
bovendien op de middellijn ligt. Wilde een per-

soon zich ergens van bewust zijn, dan moest in-
formatie uit de zintuigen op deze plaats aanko-
men, waarna de pijnappelklier dan vervolgens
kon zorgdragen voor een overdracht tussen het
materiële brein en de onstoffelijke geest. Maar,
zo kun je je dan onmiddellijk afvragen, hoe zit het
als ik denk dat ik denk, of geloof dat ik geloof?
Moeten er voor deze gedachten en gedachten over
de gedachten dan niet nog veel meer pijnap-
pelklieren zijn, pijnappelklieren in pijnappelklie-
ren in pijnappelklieren, die van boven naar bene-
den druk in de weer zijn met het waarnemen van
elkaar?

De vraag bleef lange tijd onbeantwoord. Ook
de recentelijke vooruitgang in het fysiologisch
onderzoek naar functies in het brein (de hard-
ware) heeft een verklaring van het bewustzijn niet
dichterbij gebracht. Zo bleef zelfs de weten-
schapsfilosoof Kar! Popper vasthouden aan een
immateriële geest.

Artificiële Intelligentie
Het is ongetwijfels de komst van de computer ge-
weest die de discussie enigszins uit het slop heeft
gehaald. Met de komst van de computer werd het
namelijk voor het eerst in de geschiedenis moge-
lijk bepaalde hersenprocessen te simuleren. Er
kwam zelfs een wetenschap uit voort: Artificial
Intelligence (AI), thans ook wel cognitieve weten-
schap genoemd. De demystificatie van wat we
'denken' en daarmee samenhangend het 'bewust-
zijn' noemen, was begonnen. In 1982 gooide met
name Douglas Hofstadter met zijn boek Gödel,
Escher, Bach de knuppel in het hoenderhok. In
dat boek gaf hij een aanzet tot het formaliseren
van het denken en de mogelijkheid van het me-
chaniseren ervan. GEB was zonder meer een radi-
cale conceptuele innovatie ten aanzien van het
denken over bewustzijn. Sindsdien is de discussie
over wat bewustzijn is, met name door Ameri-
kaanse filosofen met verve gevoerd.

Van één van hen, Daniel C. Dennett, is onlangs
de Nederlandse vertaling verschenen van het
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boek Consciousness Explained. Hij vindt de be-
naderingswijze van filosofen die beweren dat het
bewustzijn nooit verklaard kàn worden een daad
van creatieve armoede. Ze creëren een soort valse
duidelijkheid en daarmee een struikelblok voor
elk inzicht in het bewustzijn. Sommige mensen,
zegt Dennett, houden vol dat bewustzijn nooit
verklaard kan worden, maar waarom zou het be-
wustzijn nu precies dat ene ding zijn dat on-
verklaarbaar is? Vaste stoffen, vloeistoffen en
gassen kunnen worden verklaard in termen van
dingen die zelf geen vaste stoffen, vloeistoffen of
gassen zijn. En ook leven kan worden verklaard in
termen van dingen die zelf niet levend zijn - en
levende dingen worden niet levenloos als we ze
kunnen verklaren.
Wat Dennett inHet bewustzijn verklaard aller-

eerst heeft gedaan, is de frontale aanval openen
op, zoals hij het noemt, het 'Cartesiaanse theater',
waarin een 'centrale bedoeler' het toneelstuk (dat
mijn leven heet) regisseert. Met dat theater, zegt
Dennett, komen we geen stap verder. Zijn alter-
natief: het meervoudige versiesmodel. In dat mo-
del functioneert het bewustzijn niet langer als een
apart te onderscheiden categorie, afgegrensd van
de stof of de materie, maar vindt er een vloeiende
overgang plaats tussen allerlei verschillende
'breinstadia'; van neuraal niveau tot het intussen
gevormde bewustzijn. Bewustzijn begint dus niet
'ergens' maar groeit - zo'n beetje als een olie-
vlek. Het breidt zich van onder naar boven uit,
waarbij het gaandeweg steeds meer bewustzijn
wordt.
Wat we in feite ervaren, zegt Dennett, is een re-

sultaat van vele interpretatieve processen. Er
worden tal van grove en eenzijdige representaties
opgenomen en nauwkeurig met elkaar vergele-
ken. Vervolgens komen daar dan gerangschikte,
herziene en bijgewerkte representaties uit. Alle-
maal activiteiten die op verschillende plaatsen in
de hersenen plaatsvinden. Het bewustzijn is dus
niet de centrale plaats waar alles samenkomt.
Ofte wel: er zit geen 'centrale waarnemer' in ons
hoofd. Het is bovendien een open vraag welke in-
houd in de bewuste ervaring zal verschijnen. Het
is dus ook niet mogelijk exact het moment te be-
palen waarop die inhoud zich aan de bewuste er-
varing presenteert. Geen enkele bewustzijnstoe-
stand is definitief. Een bepaalde bewustzijns-
inhoud is 'slechts' het resultaat van met elkaar
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wedijverende en om de voorrang strijdende coali-
ties in het parlement dat in ons brein zetelt. Een
resultaat uitgelokt door de noden van het mo-
ment, ter regulering van ons gedrag. Niettemin
hebben we het idee dat het allemaal heel welover-
wogen gebeurt. Maar dat lijkt wellicht alleen
maar zo.
Maar we zijn toch intentionele wezens? Als we

iets zeggen, dan hebben we daar toch een bedoe-
ling mee? Dus moet er wel een' centrale bedoeler'
in ons hoofd zitten. Nee, zegt Dennett. De woor-
den spreken ons. We worden gesproken. Het is
taalproduktie pur sang. Vandaar de verbazing die
ons overvalt als we opmerken dat we pas tijdens
het spreken - de feitelijke articulatie - bemerken
wat wij op dat moment kennelijk denken. Van-
daar dat we niet kunnen voorspellen hoe en wat
we dadelijk gáán zeggen. Of hoe onze gedachten
zich zullen ontwikkelen. Het gebeurt gewoon.
En ook die woorden vormen coalities die om de

voorrang strijden. Vandaar de talloze vormen van
verspreken en het van de hak op de tak springen.
Psycholinguïsten hebben bovendien kunnen aan-
tonen dat we in clusters van zo'n vijf woorden
spreken, die we tijdens het uitspreken ervan niet
meer lijken te kunnen verbeteren. Als er iets mis
is met het groepje woorden, dan verbeteren we ze
pas nadat we de sequens voltooid hebben. Woor-
den als ballistische voorwerpen; laat je ze een-
maal los, dan valt er niets meer te corrigeren. Een
ondersteuning van de hypothese dat woorden
zonder 'centrale bedoeler' willen dat ze worden
gezegd is een zeldzame variant van afasie. Op de
vraag 'hoe gaat het vandaag' kan het gebeuren dat
de patiënt antwoordt met: 'Roddelen is orde en
Lords en Schotland in oorlog. Ik weet niet. Hy-
pertensie en twee wonnen cricket, bowlen, slaan
en vang, arme dingen, afmeldingen, misschien
roddelen, arm en argument, klaar met bowlen'.
Het bijzondere van deze speciale vorm van afasie
is bovendien dat er geen' feed-back' lijkt plaats te
vinden; de patiënt neemt zijn woorden niet als on-
samenhangend waar.

Wat is bewustzijn?
Blijft natuurlijk nog steeds de vraag wat bewust-
zijn nu precies is. Het zou immers kunnen zijn dat
er on bewuste wezens bestaan met een soort werk-
ruimte waarin 'neuronen' informatie doorgeven
aan andere 'neuronen', coalities vormen etcetera.



Maar omdat het onbewuste wezens - laten we
zeggen zombies - zijn, voert de ene onbewuste
toestand hem slechts naar een andere onbewuste
toestand. Laten we ons daarom eens een ingewik-
kelde zombie voorstellen, een zombie die in staat
is zijn eigen activiteiten in de gaten te houden via
een oneindige opwaartse spiraal van reflecties of
een regelsysteem dat recursieve representatie
mogelijk maakt. Stellen we ons bovendien voor
dat we dit wezen vragen een probleem op te los-
sen. Vervolgens vragen we hem hoe hij dat ge-
daan heeft, en dan weer waarom hij denkt dat hij
het zo gedaan heeft. Hij zou almaar reflexiever
worden. Toch is het wezen dat we voor ons heb-
ben een zombie die over een specifiek soort regel-
systeem beschikt. Zo'n zombie IS voorstelbaar.
En omdat deze zombie waarschijnlijk zou 'be-

seffen' dat hij verschillende mentale toestanden
had - hij heeft er zojuist verslag over uitgebracht
- zou hij waarschijnlijk ook van mening zijn dat
hij bewust was. Niet dat hij echt is, hij is, zo had-
den we immers vastgesteld, een zombie.
Een andere mogelijkheid is dat hij weliswaar

verschillende mentale toestanden heeft, maar dat
de zombie zich daar niet van bewust is. Er wor-
den gewoon regels en metaregels geactiveerd.
Laten we ook aannemen dat deze zombie over
een primitieve taal beschikt, waarmee hij andere
zombies waarschuwt, en ze om hulp vraagt. Stel
bovendien dat hij op een gegeven moment hard-
op iets aan zichzelf vraagt. Hij hoort zichzelf dan
praten en reageert daarop alsof iemand anders
hem iets heeft gevraagd: door antwoord te geven!
En komt hij op die manier tot een oplossing. Het
is voorstelbaar dat dit tot een gewoonte leidt die
op den duur wordt verinnerlijkt tot een metage-
woonte: denken. Dennett noemt dit proces 'self-
talk', een slimme truc met een groot evolutionair
voordeel, en die zich dan ook in rap tempo onder
de andere zombies verspreidt. De populatie zom-
bies heeft zich dus als het ware een bewustzijn
aangepraat! Waardoor het nu lijkt alsof er sprake
is van een bewustzijn. Met andere woorden: het
feit dat het nu lijkt dat de zombies een bewustzijn
hebben, wil nog niet zeggen dat er een bewust-
zijn is. Zelfs niet als bijverschijnsel. Althans, het
is zinloos bewustzijn een bijverschijnsel van
neurale activiteit te noemen, daar het bewustzijn
als bijverschijnsel geen enkel fysisch/materieel
gevolg heeft. Geen instrument kan de aanwezig-

heid ervan registreren.
Inmiddels heeft Dennett het natuurlijk allang

over mensen. Wfj zijn die zombies, zegt Dennett,
die zich in de loop der geschiedenis een bewust-
zijn hebben aangepraat. Dus niet: er zijn echte
mensen èn zombies die niet van echte mensen
zijn te onderscheiden, nee, we zijn allemaal zom-
bies. Of liever gezegd: bewuste machines. Ma-
chines ook die allerlei zaken leuk of prettig kun-
nen vinden, zoals naar het geruis van de zee luis-
teren, of in door de wind veroorzaakte zwaaiende
boomtakken een symfonie van beweging zien.
Hoe dat kan als we in feite machines zijn? Ge-
woon, omdat deze ervaringen bestaan uit de acti-
viteit van zenuwcircuits, iets waarvan we al sinds
onze geboorte genieten. Informatie krijgen en
verwerken ervaren we nu eenmaal als prettig. Ge-
woon omdat Moeder Natuur ons zo gemaakt
heeft.

De ziel als theoretisch concept
Het spreekt haast vanzelf dat Dennett geen enkele
aanleiding ziet om de mens een ziel toe te dichten,
een ziel als apart te onderscheiden eigenschap.
Volgens hem is de ziel een abstractie, een theore-
tisch concept. En wat we het Zelf noemen is vol-
gens Dennett in werkelijkheid het organisatie-
principe van een biologisch zelf, met als functie
jezelf te onderscheiden van de ander, teneinde je-
zelf te beschermen. Alleen zouden we geen men-
sen zijn als we rond een dergelijk zelf geen verha-
len zouden spinnen. Waarom we dat doen? Dat
hoeven we niet te weten. Net zo min als een spin
hoeft te weten waarom hij een web spint. Hij doet
het gewoon. Ons web is alleen gemaakt van woor-
den en daden. En evenals het web van de spin hem
een nering bezorgt, bezorgt ons web van woorden
en daden ons een nering.
Dennett voegt hier vanuit zijn sterk op de AI

georiënteerde optiek nog aan toe dat het gaat om
een bewust ervaren zelf, waarvan het lichaam de
robot is en het brein de computer. 'We zijn', zegt
hij, 'zeer ingewikkelde en ver ontwikkelde ma-
chines, gemaakt van organische moleculen en
niet van silicium en metaal, en we zijn bewust.
Dus kunnen er bewuste machines bestaan, name-
lijk wijzelf.' Vervolgens merkt Dennett op dat an-
deren de implicatie dat er in principe bewuste ro-
bots zouden kunnen bestaan zo ongelofelijk vin-
den dat dit in hun ogen gelijkstaat met een reduc-
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tio ad absurdum van zijn theorie. Maar, zegt hij,je
kunt je wel degelijk een bewuste robot voorstel-
len; alleen kun je je niet voorstellen hoe een robot
bewust kan zijn. En inderdaad: hoe zouden ge-
compliceerde informatieverwerkende gebeurte-
nissen in een aantal chips ooit tot bewuste erva-
ringen kunnen leiden? Het is, zegt Dennett, echter
even moeilijk om je voor te stellen hoe een orga-
nisch menselijk brein dat doet! Hoe zouden ge-
compliceerde elektrochemische interacties tus-
sen miljarden neuronen ooit tot bewuste ervarin-
gen kunnen leiden? En toch, merkt hij op, stellen
we ons voortdurend voor dat mensen bewust zijn,
ook al kunnen we ons niet voorstellen hoe dat mo-
gelijk is.

Natuurlijk kun je tegenwerpen dat we ons hele-
maal niet als een bewuste machine ervaren. We
ervaren een bewustzijn, we ervaren een Zelf, in de
gedaante van een centrale waarnemer. Een inner-
lijk oog dat de zaken nauwlettend in de gaten
houdt. Maar wat zegt dat? Het kan immers zijn
dat Moeder Natuur ervoor heeft gezorgd dàt we
het zo ervaren, domweg omdat dat betere overle-
vingskansen biedt. Hetgeen zou betekenen dat
het 'ik' of het Zelf op een illusie berust.

Tegenargumenten
Toch meent de Engelse filosoof Colin McGinn,
tegen wie Dennett zich sterk afzet, dat het be-
wustzijn verklaren op voorhand onbegonnen
werk is; het is eenvoudigweg een probleem dat
onze pet te boven gaat. Met name gaat het daarbij
om de eeuwenoude vraag naar de wisselwerking
tussen lichaam en geest. Onbeantwoordbaar, zegt
McGinn in zijn boek The Problems ofConscious-
ness. Het bewustzijn heeft een verborgen struc-
tuur die buiten het bereik van zowel de fenomeno-
logie als de fysiologie ligt. Deze verborgen struc-
tuur zou in principe de kloof kunnen overbrug-
gen, maar helaas: we kunnen haar niet introspec-
tief ervaren. Wat McGinn zegt is maar al te waar.
Inderdaad zijn we niet bij machte de afhankelijk-
heid van ons bewustzijn van onze hersenen in-
trospectiefte ervaren. Het zal nooit mogelijk zijn
te zien hoe een hersenactiviteit een bewustzijns-
toestand instantieert, want we zien nooit meer
dan die activiteit. Zelfs als we erkennen, stelt de
Nederlandse wetenschapsfilosoof Jaap van Heer-
den in zijn bespreking van het boek van Dennett,
dat die activiteit voor een bewustzijnstoestand
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verantwoordelijk is, levert dat geen antwoord op
op de vraag hoe die activiteit dat voor elkaar
krijgt, in termen van onze bewustzijnservaring.
Het zou neerkomen op zien hoe het komt dat je
aan Marietje denkt, maar ook dat je bezig bent een
ander proces te bekijken dat oplevert dat je aan
Marietje dacht en weer een ander proces dat
maakt dat je het interessant vindt dat te bekijken.

Geduchte tegenstander van de visie van Den-
nett zijn ook de Amerikaanse filosofen H. Putnam
en John R. Searle. In zijn boek Representation
and Reality zegt Putnam: betekenis is interactio-
neel. De omgeving zelf bepaalt waar de woorden
van een spreker naar verwijzen. Omdat zo'n om-
geving open is, en dus niet gefixeerd, laat deze
geen apriori uitputtende beschrijving toe in ter-
men van effectieve procedures. Jaren geleden
gooide Searle met zijn essay Geest, Brein en Pro-
gramma de handschoen al in de ring met zijn
gedachte-experiment' De Chinese kamer', waar-
mee hij zich keerde tegen de opvatting dat menta-
le toestanden gelijk zijn te stellen aan algoritmen.
In het kort komt het experiment hierop neer: als je
iemand in een volledig van de buitenwereld afge-
sloten kamer zet met de opdracht in het Chinees,
een taal die voor hem niet meer is dan een hoop
betekenisloze krabbels, antwoord te geven op een
aantal van buiten de kamer in het Chinees gestel-
de vragen, kan hij die dan beantwoorden zonder te
begrijpen waar het over gaat? Ja, dat kan. In die
kamer ligt namelijk een boek dat in het Engels in-
structies geeft over hoe je op algoritmische wijze
Chinese symbolen kunt manipuleren. En dus kun
je in het Chinees antwoord geven op in het Chi-
nees gestelde vragen. En dat is precies wat vol-
gens Searle een computer doet in het geval hem
vragen worden gesteld: hij beantwoordt ze zon-
der ze te begrijpen. Anders gezegd: een computer
beschikt alleen over een syntaxis (in feite de pro-
grammeertaal), en niet over semantiek. Hij be-
grijpt niets; hij vertoont hooguit gedrag dat de
schijn van begrip heeft.

(Een aardige vraag aan een computer zou trou-
wens zijn, en die mag in gewoon Nederlands of
Engels worden gesteld: 'Als u de computer één
vraag zou mogen stellen om erachter te komen of
u bewust bent, wat zou u dan vragen?')

Tegen het gedachte-experiment van Searle zijn
tal van bezwaren ingebracht, waarvan er één van
Dennett zelf komt. Stel, zegt hij, dat de gestelde



vraag over een mop gaat, dan dient het algoritme
(het computerprogramma) programma-onderde-
len te activeren voor het herkennen van moppen.
Het gevolg hiervan kan zijn dat er strategieën wor-
den opgeroepen voor het bewerken van fictie,
dubbelzinnig taalgebruik en dergelijke. Met ande-
re woorden: het zou een heel complex programma
moeten zijn, volgestopt met woordkennis, meta-
kennis, metametakennis over de eigen reacties,
kennis over de reacties van anderen en nog veel
meer. Uiteraard, zegt Dennett, ontkent Searle niet
dat zo'n programma een dergelijke structuur zou
kunnen hebben. Maar dan ligt het helemaal niet
meerzo voorde hand dat een dergelijk programma
geen begrip van de mop zou kunnen hebben. Mis-
schien brengen al die miljarden handelingen van
al die uiterst gestructureerde deeltjes werkelijk
begrip tot stand. Zijn wij er als materialisten bo-
vendien van overtuigd dat de hersenen zelf verant-
woordelijk zijn voor hun vermogen tot begrijpen,
zonder miraculeuze hulp van watdanook, dan zuI-
len we moeten toegeven dat echt begrip tot stand
kan komen via een proces dat bestaat uit interac-
ties tussen vele subsystemen die ieder voor zich
niets kunnen begrijpen. AI eerder had Dennett sa-
men met Hofstadter de aanval van Searle gepa-
reerd met de veronderstelling dat als er steeds
meer cellen inje hersenen zouden worden vervan-
gen door chips die zodanig waren geprogram-
meerd dat de input-outputfunctie van iedere een-
heid identiek bleef met de vervangen eenheid, je
dan waarschijnlijk zou blijven praten zoals je nu
doet. Alleen zou je er op den duur, volgens Searle
wel te verstaan, dan niets meer mee bedoelen.

Problemen rond de geest als virtuele
machine
Toch, hoe spitsvondig ook, zit 'm hier tevens de
moeilijkheid. Kun je straffeloos aannemen dat
cellen zijn te vervangen door chips, als ze maar
dezelfde functionaliteit hebben? Dennett gaat er-
van uit dat de geest een virtuele machine is die op
ieder ander lichaam kan' draaien' dan het lichaam
waarin de geest thans zetelt. Hij gaat uit van de
complexiteitsgedachte: als het programma maar
complex genoeg is, dan volgt vanzelf 'begrijpen' .
Opbouwen organisatie van de geest laat hij, als
irrelevant, buiten beschouwing. Die doen er vol-
gens hem niets toe. Maar is dat wel zo?

Een groot verschil met het lichaam en een digi-

tale computer is bijvoorbeeld, zoals ook de neuro-
bioloog Gerald Edelman in Klare Lucht, Louter
Vuur stelt, dat een digitale computer per definitie
slechts over een eindig aantal interne toestanden
kan beschikken, daar is het apparaat digitaal voor.
Ons zenuwstelsel daarentegen is analoog, en kan
derhalve een oneindig aantal interne toestanden
aannemen, bijvoorbeeld door analoge module-
ring van grote aantallen synaptische sterkten in
neuronale verbindingen. Een sterk argument,
vind ik, dat pleit voor het argument dat de herse-
nen niet zonder hun huidige 'behuizing' kunnen.

Nog een uiterste en al even uiterst onwaar-
schijnlijke consequentie van de visie van Dennett
zou volgens de wetenschapsfilosoof Karl Popper
zijn dat als iemand in God gelooft, deze een andere
brain-state zou moeten hebben dan iemand die
niet in God gelooft. Natuurlijk, je zou kunnen ver-
onderstellen dat een breininhoud aanvankelijk
wordt veroorzaakt door een soort genetisch be-
paalde oerknal. Deze oerknal zorgt voor een reeks
beginvoorwaarden in het brein en derhalve voor
een individueel bepaald neuronaal patroon. Dit
patroon genereert gedrag, waarover het individu
reflecteert. Hetgeen dan weer als input fungeert en
waardoor het neuronale patroon verandert. Dit
zou kunnen verklaren waarom de ene gedachte op
de andere volgt, en waarom dat almaar doorgaat;
de zaak zit immers in een lus. Maar dus ook dat die
gedachten afhankelijk zijn vande beginvoorwaar-
den veroorzaakt door de 'oerknal'. Het klinkt bij-
na logisch, maar is het waarschijnlijk? De brain-
states zouden dan immers deterministisch zijn en
het zou ook voorspelbaar moeten zijn welke ge-
dachten elkaar opvolgen. Aan de andere kant: we
kennen de beginvoorwaarden niet, dus kan het
brein in principe wel deterministisch zijn, alleen
kunnen we er niets mee. Het is als met kruis of
munt gooien: als het muntstuk op de kruiskant te-
recht komt, heeft dat niets met toeval te maken.
Zouden we alle beginvoorwaarden weten waaron-
der het munststuk gegooid wordt, dan zouden we
ook weten op welke kant het zou vallen. Een argu-
ment tegen het mogelijk deterministische karak-
ter van breininhouden is de chaostheorie, een
theorie die te maken heeft met principiële onbere-
kenbaarheid. Het is met de kennis die we inmid-
dels hebben van chaotische verschijnselen, haast
ondenkbaar dat ons brein, als uiterst complex sys-
teem, zich aan die verschijnselen zou kunnen ont-
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trekken. Ik vind het overigens merkwaardig dat
Dennett, die uitgaat van een puur natuurweten-
schappelijke zienswijze, het chaos-aspect niet in
zijn visie betrekt. afkan hij dat argument niet ge-
bruiken, omdat dat tot gevolg zou kunnen hebben
dat het brein dan lang niet zo computationeel zou
blijken te zijn als hij graag wil zien?

De Engelse filosofe en psychologe Margaret
Boden (Creativiteit. Mythen & mechanismen) be-
trekt het chaos-aspect overigens wel in haar be-
schouwing over het fenomeen creativiteit, vanuit
de AI. Zij merkt op dat sommige neurofysici heb-
ben gesuggereerd dat chaotische neurale activi-
teit in de hersenen celnetwerken verhindert in be-
paalde activiteitspatronen te worden gelokt, en
daarom de basis vormt van ons vermogen zintui-
gelijke patronen, zoals geuren en geluiden, te Ie-
ren onthouden. Neurale chaos kan op die manier
functioneren als middel om een willekeurige fac-
tor in te brengen, namelijk door op gezette tijden
de celnetwerken 'op te schudden' zodat ze een
grotere keur aan zintuigelijke patronen leren dan
dat ze anders zouden doen.

Ook de Amerikaanse neuropsychiater Oliver
Sachs houdt neuronale chaos niet voor onmoge-
lijk. Hij brengt het verschijnsel zelfs in verband
met het plotseling optreden van neuronale afwij-
kingen. Het ontstaan van schizofrenie zou dan
verklaard kunnen worden uit het feit dat er een
kritische grens wordt overschreden, waardoor het
brein letterlijk op 'tilt' gaat.

Gedrag als bepalende factor
Dan is er nog het gedrag waar Dennett zo enorm
de nadruk op legt. In feite is dat het enige wat we
van de ander zien. Maar omdat we zelf het idee
hebben dat we bewust zijn, veronderstellen we op
grond van de gedragsuitingen van die ander dat
ook hij of zij over bewustzijn beschikt. Ook de be-
faamde Turingtest en het Chinese-kamerexperi-
ment is op uiterlijk gedrag gebaseerd. Met gedrag
wordt hier overigens ook bedoeld: de uiterlijke
kenmerken van denken; het gedrag dat erdoor
wordt veroorzaakt. Het heeft er in elk geval de
schijn van dat de computers in deze experimenten
zich bewust gedragen. Wie ben ik dan om te ver-
onderstellen dat dat niet zo is? Een probleem is
verder nog de kwestie van het simuleren van het
denken. Als denken wordt gesimuleerd, is dat
denken dan minder 'waar'? Is de uitkomst van
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een berekening die een computer maakt minder
'waar' omdat het om een gesimuleerde bereke-
ning gaat? Je zou natuurlijk ook kunnen zeggen,
zoals Hofstadter doet, dat ook mensen niet echt
kunnen rekenen. Ze kunnen alleen geestelijke
symbolen hanteren. Maar ze hanteren niet echt
symbolen, ze vuren alleen bepaalde neuronen af.
Maar ze kunnen niet echt neuronen afvuren, dat
moeten ze overlaten aan de wetten van de natuur-
kunde. Etcetera. Dergelijke spitsvondigheden
doen je er haast van overtuigd raken dat ook wij
niet echt rekenen, maar doen alsof. Toch zijn we
ervan overtuigd dat onze berekeningen kloppen
en dat we niet simuleren.

De kwestie van het gedrag wordt ook behan-
deld door Searle. Alleen komt hij tot de slotsom
dat gedrag volslagen irrelevant is! Stel, zegt hij in
zijn boek The Rediscovery ofthe Mind, dat we een
aantal robots ontwerpen voor het werken aan een
produktielijn, maar dat ze te primitief blijken te
zijn voor het meer nauwkeurige werk. Stel verder
dat we genoeg weten van de elektrochemische sa-
menstelling van het menselijk bewustzijn, zodat
we ook bewuste robots kunnen maken. Maar wat
gebeurt? De bewuste robots doen het werk welis-
waar veel beter, maar blijken zich tijdens het wer-
ken vreselijk gedeprimeerd te voelen. We weten
echter zoveel af van de neurofysiologische condi-
ties die dat veroorzaken, dat we de ontwerpers de
opdracht geven een robot te maken die het werk
even goed doet, maar zonder bewustzijn. En in-
derdaad, ze blijken het werk even goed te doen als
de bewuste robots, maar worden niet depressief
vanwege de afwezigheid van bewustzijn. Ze heb-
ben dus de gedragsmatige kracht en mogelijkhe-
den die identiek zijn aan die van de bewuste ro-
bots. Welnu, zegt Searle, we hebben nu dus iden-
tiek gedrag in twee verschillende systemen,
waarvan het ene systeem bewust is en het andere
niet. Derhalve is gedrag voor het 'vaststellen' van
bewustzijn irrelevant. Tja. Dat weten wij. Wij
weten dat de ene robot bewust is en de andere niet;
we hebben ze zelf gefabriceerd. Maar nu de be-
wuste robot die de onbewuste observeert. Mis-
schien denkt de eerste wel dat de laatstgenoemde
een antidepressivum krijgt toegediend. Hij kan in
elk geval niet zien dat de onbewuste robot ook in-
derdaad onbewust is. Bovendien gaat Searle er
gemakshalve van uit dat bewustzijn een aparte
categorie is, die je naar believen in je robotont-



werp kunt weglaten dan wel toevoegen, terwijl
Dennett nu juist beweert dat het bewustzijn geen
geïsoleerde entiteit is.
Kritiek op theorieën à la Dennett is er ook van

de natuurkundige Roger Penrose (De nieuwe
geest van de keizer), die een soort 'kosmologie'
van het bewustzijn ontwierp. Het brein is volgens
hem geen computer, en wel omdat de geest in te-
genstelling tot een computer niet-algoritmisch
werkt. Een bewijs daarvan is wiskundig inzicht,
en de stelling van Gödel daarvan een voorbeeld.
Die gaat over de vraag of je de wiskunde com-
pleet kunt vastleggen in axioma' sen afleidingsre-
gels. Gödelliet zien dat dat niet kan. Welke axio-
ma'sje ook kiest, je kunt altijd een uitspraak con-
strueren waarvan je inziet dat hij waar is en toch
onbewijsbaar. Het belangrijkste punt, volgens
Penrose, is nu dat wij mensen aan de manier waar-
op die Gödel-zin is geconstrueerd kunnen zien dat
hij waar moet zijn.
Maar de Gödel-zin zegt tevens dat hij onbe-

wijsbaar is. Hier zouden we volgens Penrose een
voorbeeld hebben van inzicht dat niet door een
computer kan worden nagebootst. Mensen, zegt
hij, doen als het ware een stapje terug en kijken
naar de betekenis van de symbolen die ze manipu-
leren. Aan het bewustzijn moet derhalve een on-
berekenbaar proces ten grondslag liggen, een pro-
ces dat wellicht te vinden is in het niemandsland
tussen de quantummechanica en de klassieke fy-
sica, aldus Penrose.
Hofstadter daarentegen vindt het juist een sti-

mulerend idee dat in overdrachtelijke zin uit de
stelling van Gödel volgt dat we onze geest/herse-
nen nooit helemaal zullen begrijpen, althans niet
tot in de meest kleine details. Wat volgens hem
trouwens ook helemaal niet hoeft, om artificiële
intelligentie te creëren.

Hoe vrij is de vrije wil?
Een aspect dat Hofstadter, met name in zijn boek
Metamagische thema' s, ook ter sprake brengt, is
dat van de vrije wil. Hij wijst daarbij op de com-
plexe functie van het begrip 'willen'. 'Kan ik be-
sluiten wat ik maar wil?' Ofis het: 'Kan ik beslui-
ten dingen te doen die ik wil, of, nog beperkter: die
ik het liefste wil?' Zou vrije keuze op een illusie
kunnen berusten? Ja, in zoverre 'Ik' een illusie is,
zegt Hofstadter. Als voorbeeld noemt hij een
vrouw die als liefhebberij een bepaald spelletje

heeft. Haarman vraagt haar daarmee op te houden.
Dat wil ik wel proberen, zegt ze. Hoezo proberen,
zegt haar man, je kunt het toch besluiten? Waar-
mee hij een beroep doet op haar ziel, volgens Hof-
stadter een samenhangende verzameling princi-
pes, neigingen, belangen, persoonlijke trekken,
enzovoorts. Maar dat besluiten blijkt nu precies
datgene te zijn wat ze niet kan. Als ze eenmaal met
haar spelletje in de weer is, krijgt een deel van haar
de overhand. Ze lijkt, volgens Hofstadter, 'be-
zield' of 'bezeten' te zijn van een van haar eigen
subsystemen. Het is alsof een bepaald deel van
haar 'wegglipt' van een hoger besturingsniveau,
een bepaald subsysteem raakt 'stuurloos' en ge-
hoorzaamt de ziel aan de top niet meer. Hofstadter
vergelijkt de innerlijke beroeringen van de vrouw
met een land in burgeroorlog. Er zijn partijen die
elkaar bestrijden; alleen zijn in dit geval de partij-
en de neuronale afvuringen.
Op een bepaald niveau kan de vrouw het ge-

voel hebben dat ze wil kunnen besluiten haar ver-
slaving op te geven, maar ze heeft wellicht onvol-
doende neuronen aan haar zijde. En net als een
land waarin het volk de regering niet wil onder-
steunen, geldt voor de vrouw dat haar 'ziel' niet
zonder de steun van haar neuronen kan. Ze kan ze
in werkelijkheid niet 'heen en weer duwen'. De
ziel van de vrouw lijkt in die zin op een generaal
die wanhopig tracht zijn neuronen in het gareel te
brengen, hoewel ze eigen wegen moeten volgen.
Natuurlijk heeft een generaal enige macht over
zijn soldaten, maar niet meer dan dat. Probeert hij
meer, dan slaan ze aan het muiten, en kan hij niet
veel meer doen dan met de stroom meegaan. Hij
kan niet echt een beleid opleggen, hij kan er al-
leen de echo van zijn. De 'ziel' als echo van een
stel weerbarstige neuronen - en ik maar denken
dat ik een vrije wil heb! Inderdaad is het eigenlijk
onvoorstelbaar dat 'ik' het ben die mijn neuronen
'heen en weer duw' en ik derhalve overgeleverd
ben aan de nukken van mijn neuronen. Het lijkt
alleen maar zo dat dat niet zo is. In feite hebben
we te maken met een bewustzijn dat achter de fei-
ten aanloopt; de besluiten zijn allang op een veel
lager niveau genomen. Het exposé van Hofstadter
is trouwens ook interessant in verband met
dwangneurosen. Immers, ook voor een dwang-
neuroticus geldt dat hij in beslag lijkt te zijn geno-
men door een van zijn subsystemen.
Toch blijf ik met een vraag zitten. Stel dat het

119



inderdaad mijn neuronen zijn die een bepaald ge-
drag veroorzaken. Gedrag waarover ik vervol-
gens reflecteer. Die reflectie kan dan weer als in-
put dienen, om een verandering in mijn neuronale
patroon te bewerkstelligen. Daar is echter energie
voor nodig. Hetgeen dan toch weer een fysische
component heeft. Zelfs al heeft Hofstadter deels
gelijk, dan is het toch nog steeds mogelijk dat de
door hem beschreven gebeurtenissen alleen in dit
brein, gezeteld in déze behuizing kunnen plaats-
vinden.

Het standpunt van Dennett (en Hofstadter) wordt
grosso modo ook gedeeld door de Amerikaanse
neurobioloog William Calvin. In zijn boek De
cerebrale symfonie verkondigt hij in grote lijnen
hetzelfde als wat Dennett doet: bewustzijn is geen
produkt, geen mechaniek, maar een proces. Het is
het brein zelf dat werkt volgens mechanische wet-
ten; afhankelijk van wat er 'buiten' plaatsvindt,
genereert en selecteert het gedragsscenario ' s.

Hopeloos ingewikkeld
Ach, de zaak is zo hopeloos ingewikkeld. Ik be-
doel: zou Dennett het ook mogelijk achten een
transseksuele computer te maken? Of een homo-
seksuele desnoods. Overigens is de AI er natuurlijk
wel in geslaagd de problematiek van het bewust-
zijn veel scherper te formuleren. De computerme-
tafoor werkt in dat opzicht als een uitstekende
spiegel. Tevens moet gezegd worden dat ook Den-
nett de eerste is om te erkennen dat het om een ui-
terst complexe materie gaat. Eerder ziet hij in zijn
theorie een begin, maar het IS een begin zegt hij,
omdat het de ban verbreekt van een reeks ideeën
die van het bewustzijn een onverklaarbaar feno-
meen maken. En zo is het. Hoewel ik ook zo het
vermoeden heb dat een groot aantal mensen het
bewustzijn helemaal niet verklaard wll zien. Het
bewustzijn als laatste toevluchtsoord voor de idee
dat er meer is tussen hemel en aarde. En dan is het
toch even wennen als blijkt dat het ècht allemaal
tussen de oren zit, voortgedreven als wij worden
door neuronale processen. Niks kosmisch bewust-
zijn, niks hoger Zelf, niks transcendentie, niks Da-
sein, niks Generaal Zijnsplan, niks morfische re-
sonantie. In zekere zin IS de theorie van Dennett
natuurlijk ook wel schokkend - waren we net ver-
trouwd met het idee dat we een, wellicht door God
geschapen, unieke levensvorm zijn, door onze
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mogelijkheid tot zelfreflectie de kroon op Zijn
schepping, blijkt een pissebed goed beschouwd
evenzeer de kroon op zijn schepping. En is een pis-
sebed een nogal onbewust machientje, wij zijn
hooguit bewuste machines. Waarbij onmiddellijk
de vraag rijst of dat nu een principieel of gradueel
verschil is.

Hoe dan ook: de theorie van Dennett is zeer
plausibel: een bepaalde bewustzijnstoestand is de
uitkomst van een competatief netwerk, zoals Jaap
van Heerden het in zijn bespreking formuleerde,
waarin die toestand even domineert, uitgelokt
door de noden van het moment en de globale staat
van ons zenuwstelsel. Dat dit allemaal welover-
wogen gebeurt, lijkt maar zo. Ook in retorisch op-
zicht is Het bewustzijn verklaard een buitenge-
woon geslaagde onderneming. Bomvol schitte-
rende redeneringen. Dennett schuwt bovendien
'filosofentaal '. Het bewustzijn verklaard ont-
beert de wollige en vaak nietszeggende hoogdra-
vendheid, de plechtstatige dramatiek, waardoor
filosofische beschouwingen met name in de
Westeuropese traditie nogal eens worden ont-
sierd. Het is een polemisch, soms wat cynisch/
provocatief, vaak zeer geestig en vooral helder en
goed geschreven boek. Geheel en al in de Ameri-
kaanse traditie dat filosofie ook vrolijk mag zijn.
En: dat iedereen mag meefilosoferen.

In Het bewustzijn verklaard staat gewoon wat
er staat, als antwoord op een zeer actuele vraag-
stelling die ooit op zo kernachtige wijze door
Marvin Minsky werd verwoord:

Waardoor wordt het brein gecontroleerd? Door
de geest.

Waardoor wordt de geest gecontroleerd? Door
het Zelf.

Waardoor wordt het Zelf gecontroleerd? Door
Zichzelf.
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Op zaterdag 18juni organiseert het Humanistisch Verbond een studiemiddag over hulp bij zelfdoding.
Deze bijeenkomst is alleen toegankelijk voor HV-leden. Presentatrice Ria Bremer leidt de discussie,
waaraan deelnemen: Martine Comelisse van de Nederlandse Vereniging voor Vrijwillige Euthanasie
(NVVE), Dries van Dantzig (psychiater en lid van de CEG, de Commissie Ethiek Gezondheidszorg
van het HV), Govert den Hartogh (Socrateshoogleraar medische ethiek aan de Universiteit van Am-
sterdam en voorzitter van de CEG), Huib Drion (voormalig lid van de Hoge Raad en bekend vanwege
'de pil van Drion') en Trees te Braake (universitair docent gezondheidsrecht aan de Universiteit van
Amsterdam en lid van de CEG).
Na de wettelijke regeling van de euthanasie staat hulp bij zelfdoding ter discussie. Het doel van de

bijeenkomst is om meer inzicht te krijgen in dit complexe probleem. Vragen die aan de orde komen,
zijn: Is er een verschil van betekenis tussen euthanasie en hulp bij zelfdoding? Wat is de juridische sta-
tus? Moet de wetgeving anders? Welke ethische en praktische dilemma's spelen er bij verschillende
soorten hulpvragen een rol? Moeten ouderen de beschikking krijgen over een pil om hun leven te kun-
nen beëindigen?

De bijeenkomst is van 13.30 tot 17.00 uur in 'Vredenburg 19', Utrecht. U geeft zich als deelnemer op
door overschrijving van fI5,- op girorekening 197930 van het Humanistisch Verbond in Utrecht, on-
der vermelding van 'bijeenkomst 18juni'. U ontvangt dan vooraf een toegangsbewijs en een reader met
achtergrondartikelen.
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Boeken

Wim Kayzer red ..Een schitterend ongeluk
(Contact, Amsterdam 1993).

Een Schitterend ongeluk heeft inmiddels zijn ge
druk beleefd. Het is een verslag van de gesprek-
ken die Wim Kayzer hield met de neuroloog en
psychiater Sachs, de filosofen Toulmin en Den-
nett, de biochemicus en celbioloog Sheldrake,
de paleontoloog Gould, en de natuurkundige
Dyson, en van de discussie achteraf, gemaakt in
opdracht van de VPRO en door die omroep uitge-
zonden. Ik heb niet alle gesprekken op de televi-
sie kunnen volgen en ben blij dat het boek er is,
zodat ik de gemiste gesprekken kan lezen. Het
voordeel is, dat lezen veel sneller gaat dan tv-kij-
ken. Het boek blijkt goddank geen integraal ver-
slag te zijn van de discussies. Ik herinner me het
interview met Dyson, waarin Kayzer eindeloos
doorzeurde over de Tweede Wereldoorlog en Dy-
son er als het ware de schuld van gaf dat zoveel
Duitse steden waren vernietigd en zoveel mensen
waren omgekomen. Voor beschuldigingen was
Dyson toch niet uitgenodigd. Hij had interessan-
ter dingen te vertellen. Jammer is het dat hij tij-
dens de discussie zo weinig het woord nam. Vol-
gens mij duidelijk uit geïrriteerdheid waaraan
Kayzer debet was.

Eén van de eerste dingen die ik doe als ik een
boek koop, is het opslaan van de bibliografie. Die
ontbreekt echter geheel. Eén van de missers van
dit boek. Vooral deze gesprekken zetten aan tot
lezen van het werk van de geïnterviewden. Nu
moet je bijna het gehele gesprek weer doorlezen
als je een boek door één van de wetenschappers
geschreven wilt aanschaffen of lenen, tenzij je na-
tuurlijk in het boek zelf aantekeningen maakt.
Dan nog zit je met het probleem dat de uitgever
niet is vermeld en het jaar waarin het boek is uit-
gegeven. Daarnaast is er geen register, dat is de
tweede misser.

Ik heb een voorkeur voor de gesprekken met
Gould, Dennett en Dyson. Gould was degene die
categorisch weigerde over allerlei jeugdherinne-
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ringen te spreken en in te gaan op persoonlijke
vragen. Hij was nogal geïrriteerd door Kayzers
verwoede pogingen persoonlijke zaken aan hem
te ontlokken. Gould is rationeel, beschouwt men-
sen als dieren met een bewustzijn, is van mening
dat de natuur amoreel is en verwerpt de idee dat
mensen ook een reptielniveau hebben en al het
goede er later bij is gekomen. Bovendien geeft hij
goede argumenten om Dawkins The selfish gene
(1978) te verwerpen, daar Dawkins te veel de na-
tuurlijke selectie bij de genen legt en niet bij soor-
ten en ecosystemen. Een ander punt dat hij naar
voren brengt is, dat evolutie niet 'vooruitgang'
betekent. Darwins idee was dat een soort zich zo
goed mogelijk aanpast aan lokale omstandighe-
den; de natuur kent geen vooruitgang. Gould
heeft een boek geschreven, waarin hij het biolo-
gisch determinisme aanvalt: 'The mismeasure of
man' , een boek dat ik zeker nog wil aanschaffen
en lezen.

Dennett is van mening dat eens het menselijk
bewustzijn in een robot geplant kan worden en dat
bij een robot zelfs van emoties sprake kan zijn. De
vraag is natuurlijk wat Dennett precies verstaat
onder 'bewustzijn'. Als het erom gaat dat 'be-
wustzijn' te maken heeft met het beantwoorden
van vragen, het tonen van emoties door middel
van gecompliceerde algoritmen, dan vraag ik me
af of een dergelijk bewustzijn ook 'weten' in-
houdt. Je bewust zijn van jezelf, weten of iets
'waar' is, dat is duidelijk een verschil tussen men-
sen en robots. Een robot/machine kan zich nooit
bewust zijn van zichzelf door middel van wiskun-
dige systemen, algoritmen. Wiskundige syste-
men worden immers begrensd door hun eigen re-
kenregels, zoals Gödel2 al in 1931 bewezen heeft
(zie ook: Hofstadter, Gödel, Escher en Bach,
1980). Het gaat er echter niet om of ik het met
Dennetts zienswijze eens ben, maar hij heeft een
zeer creatieve geest en hij geeft verhelderende
toelichtingen op zijn ideeën.

Dyson is mij sympathiek om zijn enthousias-
me, bescheidenheid en logische redeneringen. En



omdat hij zich voor biologie, astronomie en filo-
sofie interesseert en omdat hij blij is dat zijn kin-
deren geen klonen van hemzelf zijn.
Het is mij altijd een raadsel geweest hoe weten-

schappers kunnen geloven in zaken als telepathie.
Sheldrake is hier echt de vreemde eend in de bijt.
Hij heeft het over regelmatigheden in de natuur
die uit een soort gewoonte zijn ontstaan en niet
voor altijd vaststaan. Dat alleen even getallen
deelbaar zijn door 2 is een gewoonte? Konden
vroeger ook oneven getallen gedeeld worden
door twee? En wat te denken van die ezelsbrug-
getjes die ik vroeger als kind leerde om te weten
of een getal al of niet deelbaar was door 9 of door
6 of door 7? Deelbaarheid door bepaalde getallen
een gewoonte die later is ontstaan? Ik vind het een
vreemde zienswijze. De proeven die met duiven
zijn gedaan zijn interessant en men heeft nog geen
verklaring voor het feit, dat zij altijd hun thuisba-
sis terugvinden. Maar dat voor deze eigenschap-
pen nog geen verklaring voorhanden is, wil nog
niet het bestaan van morfogenetische velden be-
wijzen.
Het interessantste deel is de discussie tussen

deze wetenschappers. Dan komen de reacties los
van de anderen, dan worden zaken verhelderd,
meer en beter dan in de individuele interviews.
De hele uitzending had achteraf gezien ingekort
kunnen worden; deze was interessanter geworden
wanneer de interviews korter waren gehouden,
wanneer meer en beter was ingegaan op de speci-
fieke ideeën die deze wetenschappers hebben,
wanneer de discussie die zij met elkaar hadden
beter was uitgediept, minder onderbroken door de
vaak niet ter zake doende opmerkingen van Kay-
zeroDan waren wellicht nieuwe ideeën geboren;
alle ingrediënten waren aanwezig, inclusief een
dissident om het gesprek op te porren. Jeugd en
opvoeding maken natuurlijk een integraal deel uit
van iemands identiteit en hebben blijvende bete-
kenis voor het latere leven, maar het was voor
deze uitzendingen en voor de discussie niet echt
nodig om te weten of Dyson als klein kind in een
boom klom of dat Sachs altijd een hond heeft ge-
had. Niettemin is de verdienste van het boek, dat
het aantoont dat een discussie over het' denken'
en het bewustzijn ook voor niet-wetenschappers
bepaald niet saai hoeft te zijn.

Emmy Jacobs

Lolle Nauta en Gerard de Vries (red.). De
rol van de intellectueel. Een discussie
over distantie en betrokkenheid (Van
Gennep. Amsterdam 1992).
Cornelis Verhoeven. Alleen maar kijken.
Essays over de mens als toeschouwer
(Ambo, Baarn 1992).
Karen Vintges. Filosofie als passie. Het
denken van Simone de Beauvoir (Prome-
theus, Amsterdam 1992).

Wie heeft het tegenwoordig nog over 'de intellec-
tueel' en wie durft zichzelf nog zo te noemen? Het
vertrouwen dat louter met het verstand sociale en
andere problemen kunnen worden opgelost, is da-
nig getaand. Er bestaat eerder het gevoel dat - zo
er al problemen opgelost worden - de oplossing
ervan op haar beurt weer nieuwe en onverwachte
problemen oproept. De verwachte massale volks-
verhuizingen, de toenemende etnische spannin-
gen, bevolkingsgroei, oorlogsdreigingen, milieu-
vervuiling, dit zijn zo enkele voorbeelden van
problemen die mensen het gevoel geven dat er
een wereldwijd proces aan de gang is dat hope-
loos uit de klauwen gelopen is. Een proces dat in
gang gezet is en nog steeds wordt door weten-
schap, techniek en politiek, met andere woorden
door 'het intellect'. In het beste geval kunnen we
dan volgens sommigen enkele gruwelijke en wre-
de, maar op de lange duur 'heilzame' zelfregule-
rende mechanismen in werking zien treden, zoals
epidemieën, hongersnoden en oorlogen die zo
een bepaald 'natuurlijk' evenwicht herstellen. In
het slechtste geval marcheren"we met zijn allen
richting afgrond.
Maar kunnen we met ons intellect èn dit inzicht

dan helemaal niets doen om dit bijna of echt
Doomsday-scenario af te wenden? Laten we ons
eigenlijk niet op stang jagen en meeslepen door
een stelletje fatalisten? We kunnen toch met een
zekere intellectuele distantie en koele blik onder-
zoeken wat er ècht aan de hand is en waar ge-
noemd proces, al is het maar een beetje, te beïn-
vloeden en bij te sturen is? Maar dan moeten we
wèl vervolgens de betrokkenheid en de moed
hebben om, met alle mogelijke middelen waaron-
der die van de politieke macht, die invloed ook
daadwerkelijk uit te oefenen om het tij te keren.
Met deze gedachten in het achterhoofd en de

crisis in de linkse politiek na het vallen van de
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Berlijnse muur als aanleiding, hebben enkele fi-
losofen onder wie Lolle Nauta en sociale weten-
schappers zich bezonnen over de mogelijke te-
genwoordige rol van de intellectueel. Ze legden
hun discussie over de spanning tussen weten-
schappelijke distantie en politieke betrokkenheid
neer in een boek, dat ik in dit artikel wil bespreken
en contrasteren met opvattingen van Cornelis
Verhoeven over 'de mens als toeschouwer' en
met Simone de Beauvoirs 'filosofie als passie'.

Van Olympus naar Agoramodel
De tegenwoordige discussie over de rol van de in-
tellectueel wordt volgens Nauta gekleurd door
twee gegevenheden. Ten eerste de crisis in de
linkse politiek na de mislukking van het commu-
nistische experiment in Oost-Europa. Het tweede
gegeven is het tanende vertrouwen in de sociale
wetenschappen en de ontmaskering ervan als
slechts 'taalspel' . Emile Zola kon zich bij de
Dreyfus-affaire in 1898 nog beroepen op die we-
tenschap en op Rede en Vooruitgang en slaagde
erin een groot aantal intellectuelen mee te krijgen
in zijn protest tegen het antisemitisme in leger en
het justitiële apparaat in Frankrijk. Hij kwam vol-
gens Nauta in zijn door de massamedia mogelijk
gemaakte openlijk J' accuse niet alleen op voor de
valselijk van spionage beschuldigde legerkapi-
tein Dreyfus, maar impliciet ook voor het belang
van zichzelf, dat wil zeggen voor de autonomie en
de distantie van de intellectueel en legitimeerde
zich daarbij met behulp van de wetenschap. In de
Rushdie-affaire is het de intellectueel zelf die in
zijn expliciete pleidooi voor zijn eigen belang -
de pluriforme cultuur - slachtoffer is geworden
van een politiek machtsspel, waarin redelijkheid
ver te zoeken is.
Dit typeert de positie van de moderne intellec-

tueel: het 'grote verhaal' van de wetenschap is
uitverteld. In plaats van het Olympus-model,
waarin er bewonderend en kritiekloos naar we-
tenschap werd gekeken, is er tegenwoordig spra-
ke van het Agora-model. In een marktsituatie
moeten de wetenschappen om te overleven con-
curreren om de gunst van de geldverschaffer, niet
alleen met andere disciplines maar ook nog met
elkaar.

Deconstructie van wetenschap
In navolging van Norbert Elias spreekt Hans Har-
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bers bij wetenschap in plaats van over de span-
ning tussen distantie en betrokkenheid, net als in
de economie, liever over die tussen differentiatie
en integratie. Als voorbeeld van differentiatie
noemt hij de vrouwenstudies, die zich enerzijds
vanuit andere wetenschappen afgesplitst hebben
tot eigen vakgroepen, anderzijds ook weer binnen
allerlei andere wetenschappelijke disciplines
beoefend worden, waardoor ze als integrerend
element fungeren.
Dick Pels vindt met deze formele benadering

de 'deconstructie' van de wetenschap, de ontmas-
kering als louter één van de vele 'taalspelen " te
ver doorgevoerd. Wetenschap is inderdaad een
onderneming van mensen die moet concurreren
met andere disciplines en daarbij een eigen 'vo-
cabulaire' heeft, maar daarbij wèl een kentheore-
tische claim op 'waarheid' bezit. Pels past Pierre
Bourdieus veldtheorie op wetenschap toe: weten-
schappers moeten onderling met elkaar concurre-
ren om de zuiverste methode tot waarheid te be-
reiken, naar buiten toe echter trekken ze één lijn
om de onafhankelijkheid van henzelf te waarbor-
gen: het noodzakelijke 'etnocentrisme van de ge-
leerden'.
Intellectuelen houden zich weliswaar met po-

litiek bezig, maar doen dat op andere wijze dan de
politici zelf. Ze bekritiseren de politiek en leveren
de ideeën, de politici moeten die uitvoeren. De
eersten gaat het om de waarheid, de laatsten om
de haalbaarheid van denkbeelden. Zo houden
denkers en doeners elkaar in evenwicht en dat is
maar goed ook, want hun deskundigheid in beide
gevallen is behalve een goed tevens een gevaar.
Het is het gevaar van de 'deskundologen', men-
sen die door hun deskundigheid nieuwe behoef-
ten hebben geschapen bij hun publiek en zich
daarmee tevens onmisbaar hebben weten te ma-
ken.

Filosofische ironie
Rein de Wilde ziet voor de moderne intellectueel
een minder florissante rol weggelegd. Velen zijn
sterk gekant tegen de moderne vertechnologi-
seerde samenleving, maar zijn niet meer dan de
studenten, artsen en onderwijzers in de toneel-
stukken van Tsjechow: klagende figuranten. In
feodale tijden waren intellectuelen vaak verbon-
den met de machtsdragers, in de 18de eeuw wer-
den ze in hun mening gesteund door 'weldenken-



de burgers' in clubs en salons, in de 19de eeuw
konden ze hun mening toetsen aan in de samenle-
ving heersende opvattingen, tegenwoordig echter
hebben ze slechts te maken met optelsommen van
door opinie-onderzoekers gemeten individuele
meningen.
Dit betekent dat de politieke democratie niet

meer gelegitimeerd wordt door waarden van rede
of door een 'redelijke' publieke opinie. Politici
worden gedwongen zich als ondernemers op te
stellen, louter om stemmen te trekken. Dit is niet
een bijkomstig euvel, maar het wezen van de te-
genwoordige politiek. Vele moderne intellectue-
len weten hier geen raad mee en reageren melan-
choliek zoals Huizinga, radicaal-afwijzend als
Horkheimer en Adorno of cynisch-realistisch als
Weber en Schumpeter.
De Wilde ziet een betere manier van reageren

voor intellectuelen: de ironie, zoals door Heine,
Tucholsky en Multatuli beoefend. In de ironie
zijn distantie en betrokkenheid niet strijdig met
elkaar en valt men niet in de filosofische valkuil
van het zoeken naar consistentie en helderheid,
maar de 'essentie' van de democratische samen-
leving, die er gewoonweg niet is. Die samenle-
ving is niet meer dan een onderhandelingshuis-
houding en er is nergens iets 'mis' gegaan, zoals
Maclntyre en Lemaire willen doen geloven.
In de traditionele ironie, zo zegt Gerard de

Vries, beweert men het tegendeel van wat men
bedoelt, in de veronderstelling dat de ander, even-
tueel geholpen door een of andere knipoog, wel
een goede verstaander zal zijn. De filosofische
ironie is veel complexer: men gebruikt veel meta-
foren, verschillende invalshoeken, taalspelen,
vocabulaires en streeft eerder naar confrontatie
dan naar consensus. Een mooi voorbeeld biedt
Claude Lanzmanns film Shoah. Hij is zelf een
'bewogen beweger': laat slachtoffers, daders,
toeschouwers van de Holocaust aan het woord,
maar ook de vertalers en zichzelf als filmmaker.
De film zal iedereen aanspreken, roept emoties
op, maar op verschillende manieren: iedere toe-
schouwer zal er voor zichzelf iets anders uithalen.

Einde van de intellectueel?
De vraag dringt zich dan vervolgens op, of het
einde van de 'grote verhalen' niet tevens het einde
van de intellectueel betekent, zoals RusselI Jaco-
by en Alain Finkielkraut beweren. Is het publieke

debat niet verworden tot één grote supermarkt
van opvattingen die vrijblijvend in talkshows ge-
ventileerd worden en waar iedereen wat van zijn
gading uitpikt? In plaats van het einde van de in-
tellectueel spreekt Lolle Nauta liever van de ont-
luistering van het filosofisch idealisme. Mensen
als Adorno, Marcuse, de jonge Habermas en Sar-
tre zijn dan wel mèt Marx tegen het idealistische
denken van Hegel gekant geweest, maar ver-
woordden de geschiedenis zelf toch ook weer op
een manier die een geestelijke kracht erachter als
drijfveer doet vermoeden.
Al deze denkers waren 'model-intellectuelen'

voor vele jongeren en hadden met hun intellec-
tuele stijl van het denken in delen en gehelen gro-
te invloed. Dit ideaalbeeld van de 'hogepriester-
lijke' intellectueel is vervolgens bekritiseerd
door mensen als Gouldner, Bourdieu en Foucault
en men kwam tot een realistischer beeld van de
intellectueel. De intellectueel als gewoon burger
die zijn eigen belang nastreeft, maar dat zó doet
dat het algemeen belang er zijns inziens zo goed
mogelijk mee gediend is. Hij richt zich in de eer-
ste plaats op 'single- issues' en eigent zich profes-
sionele kwaliteiten toe, waardoor hij bijvoor-
beeld bij Amnesty International of Natuur en Mi-
lieu werkzaam kan zijn.
Hiermee ben ik aan het einde gekomen van één

van de lijnen die te trekken zijn in de bundel De
rol van de intellectueel en kom ik tevens aan een
kritiekpunt op deze overigens zeer leesbare, rele-
vante en interessante verzameling artikelen: de
schrijvers gaan te weinig met elkaar in debat. Ze
hebben allemaal mooie essays geschreven, maar
deze staan nogal op zichzelf, bieden flink wat
overlap en gaan de confrontatie met elkaar uit de
weg. Dit zal dan wel als voorbeeld van postmo-
derne 'filosofische ironie' bedoeld zijn, op de le-
zer maakt het ondanks de maatschappelijke be-
trokkenheid van iedere auteur afzonderlijk, als
geheel een wat vrijblijvende indruk.

De mens als toeschouwer
Behoort het in het voorgaande tot de kenmerken
van de intellectueel actief deel te nemen of te wil-
len nemen aan het publieke debat, voor Cornelis
Verhoeven bestaat er voor de intellectueel geen
grotere betrokkenheid bij verschijnselen dan 'er
alleen maar naar kijken' en zich erover verwon-
deren. Het zich uit nieuwsgierigheid stellen van
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vragen over de werkelijkheid vindt hij al een' ac-
tivistische' bewerking van de verwondering. Een
vraag heeft iets routinematigs en egocentrisch en
geeft 'recht' op antwoord. Het stellen van een
vraag doet al mee aan de gewoonte van begrijpen,
grijpen, de werkelijkheid naar de eigen hand zet-
ten.

In onze cultuur wekt ieder moment van reflec-
tie tussen verwondering en vraag en tussen vraag
en antwoord volgens Verhoeven ergernis op en
wordt als zinloos terzijde gelegd, terwijl juist in
de bezinning zin ontstaat. Ons schoolsysteem is
één grote fabriek van vragen waarop leerlingen
binnen de gestelde tijd antwoord moeten geven,
terwijl ze zich eerst eens zouden moeten leren be-
zinnen en zich verwonderen en daarna pas zelf de
vragen zouden moeten formuleren.

In de betrokkenheid op de werkelijkheid, het
'Da-sein', komen we onszelf tegen, ons waarne-
mende, denkende en communicerende ego. Dit
staat ons in onze waarneming in de weg, maar kan
niet uitgeschakeld worden. De mens is echter wel
in staat dit ego en daarmee zichzelf te beschou-
wen en waar te nemen. In deze waarneming is het
denken als constructie uitgeschakeld en het ego
ineengeschrompeld tot een stipje.

Het belang van Verhoevens filosofie is zo lijkt
me, dat hij de bezinning een centrale rol in het le-
ven en denken toebedeelt: het stilstaan bij ver-
schijnselen die eigenlijk vanzelfsprekend worden
gevonden. Zijn opvatting van intellectueel is die
van de buitenstaander die verwonderd naar het
activistische gebeuren van onze hectische samen-
leving kijkt, ja, als 'wijze' op het doen en laten
van 'gewone' mensen neerkijkt. Als moment in
het intellectuele proces is bezinning prima en
zelfs noodzakelijk, maar wel om daarna tot een
adequater handelen te komen, een 'reculer pour
mieux sauter'. Waarbij een bewust 'laten' natuur-
lijk óók een handelen is.

Een vrouw als filosoof
Een geheel andere filosofie vinden we bij Simone
de Beauvoir, aan wier filosofische denken Karen
Vintges onlangs een proefschrift wijdde. Meestal
wordt De Beauvoir slechts als partner van Jean-
Paul Sartre beschouwd en in vele filosofische
overzichten niet eens genoemd. Vintges probeert
tot een opwaardering van haar filosofie te komen
en schetst hoe zij in haar denken weliswaar voort-
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bouwt op dat van Sartre maar er een levensechtere
wending aan geeft, waardoor het ook als basis
voor een existentialistische ethiek kan dienen,
iets waar Sartre zelf nooit toe gekomen is.

Net als Sartre kent De Beauvoir aan het be-
wustzijn in het leven van de mens een centrale rol
toe. Het is altijd een bewustzijn van iets dat het
zelf nÎet is. De mens wordt dus gekenmerkt door
een niet-zijn, terwijl hij ook een verlangen heeft
om wel te zijn. Slechts in het waargenomen wor-
den door een ander zou de mens beide kunnen
combineren: hij is dan niet iets 'op zich', maar
iets of liever gezegd iemand, een subject in de
ogen van die ander. Ongelukkigerwijs proberen
mensen in relaties altijd objecten van elkaar te
maken. Mensen kunnen elkaar volgens Sartre dus
nooit als subject ontmoeten en er is altijd een
strijd tussen subjecten die in hun verlangen een
identiteit te zijn elkaar tot object willen maken.

Tot vrouw gemaakt
In haar De tweede sekse stelt De Beauvoir nu, dat
vrouwen in de geschiedenis van de westerse cul-
tuur altijd tot object, tot Ander gemaakt zijn en
dat mannen zich de positie van het subject, het
Zelf hebben toegeëigend. De mythe van het
vrouw-zijn was en is een projectie en een produkt
van de man. In het boek doet De Beauvoir een
hartstochtelijke oproep tot vrouwen om die my-
the van zich af te schudden en de vrijheid van het
bestaan als volwaardig mens, als subject, te aan-
vaarden en de kans daartoe met beide handen te
grijpen waar die maar geboden wordt.

Ze had aanvankelijk wat dit laatste betreft haar
hoop gevestigd op het socialisme, maar kwam la-
ter tot de conclusie dat slechts vrouwen zelf die
mentaliteitsverandering bij zichzelf teweeg kun-
nen brengen door hun lichamelijkheid niet, zoals
Sartre deed, te reduceren tot object, tot het 'ande-
re' van het bewustzijn. Het lichaam is geen ding
maar een 'beleefde' werkelijkheid, een situatie
waarin het subject voortdurend verkeert.

Met deze opvatting heeft De Beauvoir volgens
Vintges het masculinisme uit Sartres begrippen-
kader geëlimineerd en het lichaam, met name het
vrouwelijk lichaam uit zijn dualisme bevrijd.
Hiermee heeft ze Sartres leer in zijn essentie aan-
gevuld en de basis gelegd voor een andere opvat-
ting over de menselijke relatie, in het bijzonder
die tussen man en vrouw. Het gaat niet meer om



een subject-objectrelatie, maar om een verhou-
ding tussen twee subjecten, om intersubjectivi-
teit, om gedeelde ervaringen waarin de lichame-
lijkheid een belangrijke rol speelt.
Een andere wijziging heeft De Beauvoir aan-

gebracht in Sartres opvattingen over emoties.
Voor hem is een emotie het vervallen van het be-
wustzijn tot een oorspronkelijker magische
grondhouding, die optreedt wanneer het een si-
tuatie niet langer' onder ogen' kan of wil zien. Op
zo'n moment creëert het een magische wereld,
waarin objecten vaste kwaliteiten hebben en ver-
geten wordt, dat het bewustzijn die kwaliteiten
zelf aan de objecten gaf. Bij Sartre zijn emoties
voorbeelden van zelfbedrog, van 'kwade trouw'.
Voor Simone de Beauvoir daarentegen zijn emo-
ties psychofysiologische ervaringen, die de mens
de mogelijkheid bieden bovengenoemde inter-
subjectiviteit te beleven en communicatie moge-
lijk te maken.

Moraal der dubbelzinnigheid
Een derde verschil met Sartre werkt De Beauvoir
uit in haar Pleidooi voor een moraal der dubbel-
zinnigheid. Ze maakt daarin een onderscheid tus-
sen de oorspronkelijke vrijheid van de mens, de
pure spontaneïteit èn zijn gewilde vrijheid, de wil
om zich als een vrij wezen te identificeren. Met
dit laatste neemt de mens vrijwillig de verant-
woording op zich voor zijn in vrijheid verrichte
daden. Dit vergt een voortdurende inspanning
van morele aard, en houdt een positieve, actieve
betrokkenheid in op andere mensen. Deze vormt
de basis van een existentialistische ethiek, een
moraal die niet universeel is en voor iedereen
geldt, maar in iedere situatie opnieuw gecreëerd
moet worden.
In plaats van Sartres opvatting dat de mens zijn

absolute vrijheid voortdurend dient te realiseren,
stelt De Beauvoir een gesitueerde vrijheid, een
vrijheid gebonden aan situaties, waarin mensen
met elkaar hebben te leven. In vriendschap en me-
demenselijkheid verwerkelijkt de mens deze vrij-
heid door zichzelf en de ander als aparte en vrije
individuen te beleven. In de liefde weet de mens
deze 'edelmoedigheid' (générosite') op tegelij-
kertijd geestelijk en lichamelijk vlak op te bren-
gen.
Ethische keuzen komen tot stand in een conti-

nu creatief proces, zonder dat daar universele re-

gels aan ten grondslag liggen. Wèl kunnen ze een
innerlijke samenhang vertonen, die mensen een
bepaalde stijl van leven geeft die hun ook als le-
venskunst voor ogen kan staan.

Filosofie als passie
Ik denk dat wel duidelijk geworden zal zijn dat De
Beauvoirs filosofie opgevat kan worden als uit-
drukking van haar liefde voor Jean-Paul Sartre,
die deze maar gedeeltelijk kon of wilde beant-
woorden. Dit geeft iets tragisch aan haar werk, dat
als een vergeefse poging gezien kan worden om
Sartre in zijn eigen 'taalspel' te bereiken. Aan de
andere kant heeft haar filosofie ook een veel bre-
dere betekenis. Opvattingen over betrokkenheid,
solidariteit, liefde en passie voor het leven zijn in
filosofische termen neergelegd. Simone de Beau-
voir heeft ermee laten zien, dat een filosoof en in-
tellectueel met al zijn of haar scherpzinnige ver-
stand ook 'maar' een mens van vlees en bloed, li-
chamelijkheid is en verdriet, passie en alle moge-
lijke andere emoties kent, die met andere mensen
gedeeld kunnen worden en de eigenlijke brug
naar die ander vormen. Het is niet toevallig dat in
onze mannenmaatschappij juist een vrouw dit al-
les zo duidelijk heeft gemaakt. Bij Maurice Mer-
leau-Ponty staat de lichamelijkheid óók op een
centrale plaats in zijn denken. De Beauvoir is ze-
ker door hem beïnvloed, maar heeft hun gemeen-
schappelijke opvattingen op een geheel eigen
wijze vorm gegeven, niet alleen in haar kleine
strikt filosofische oeuvre, maar ook en vooral in
haar' filosofische romans' waarin ze haar gedach-
ten zodanig in personages neerlegde dat lezers
zich er direct mee zouden kunnen identificeren.

De humanistische intellectueel
Ik kan niet verder op het rijke en uitstekend lees-
bare proefschrift van Karen Vintges ingaan. Ik
denk zeker dat het zal bijdragen aan een nieuwe
waardering van De Beauvoirs filosofische denk-
beelden, met name in feministische kring. Maar
ook voor het moderne humanistische denken, dat
ondanks de nodige kritiek toch altijd sterk door
Sartres existentialisme beïnvloed is geweest, kan
het zijn vruchten afwerpen. Behalve een kader
voor het denken over mens en medemenselijk-
heid, over lichamelijkheid en liefde, biedt het een
basis voor een humanistische ethiek. Simone de
Beauvoirs eigen leven als vrouw, als levensgezel
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van Sartre en als politiek zeer betrokken existen-
tialistisch intellectueel, kan als voorbeeld gelden
van een poging om tot een humanistische levens-
stijl en een humanistische levenskunst te komen.
Dat deze niet alleen maar harmonieus en zonder
contlieten is, zal duidelijk geworden zijn.

Wanneer we op de besproken boeken terugkij-
ken, kunnen we concluderen dat ze alle drie be-
langrijke aspecten van de rol van de intellectueel
belicht hebben. In de bundel van Nauta de zelfre-
lativering, die hij moet weten op te brengen door
zichzelf binnen het maatschappelijk krachten-
veld te plaatsen en te erkennen dat hij daarin met
heel 'menselijke' activiteiten bezig is. In het boek
van Verhoeven komt vooral de filosofische ver-
wondering naar voren, de onbevooroordeelde
openheid die de intellectueel moet kunnen op-
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brengen om 'de dingen zelf' te laten spreken en
daarmee ook gevoelig te zijn voor de verticale,
spirituele dimensie. Ten slotte staat in het werk
van Simone de Beauvoir centraal de erkenning
dat de intellectueel met lichamelijkheid en emo-
ties een in de wereld 'geworpene' is, met huid en
haar met de mensheid verbonden is, op grond
waarvan hij een eigen ethiek dient te ontwikkelen
om op een rechtvaardige manier met anderen sa-
men te leven. Het besef integrerend deel te zijn
van de levende natuur en grote aandacht voor de
milieuproblematiek vloeien hieruit voort, maar
hadden in alle drie boeken een grotere aandacht
verdiend.

Albert Nieuwland
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