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Ten geleide

Nederland is in ontbinding, zo wordt door steeds meer mensen beweerd. De koningin in
eigen persoon spreekt haar zorg uit over de morele erosie, over 'verschijnselen van onver-
draagzaamheid en ontbrekend medegevoel'. Zelfs de VVD, van oudsher de partij van het
vooruitgangsgeloof, zingt sinds kort mee in de zwanezang van de politiek. Politici, journa-
listen en wetenschappers maken zich ernstige zorgen om de samenleving. De oplossingen
worden door velen gezocht in het 'gemeenschapsdenken' en in een terugkeer naar traditio-
nele normen en waarden.
Charles Taylor, een Canadese filosoof die zich al lange tijd bezighoudt met de vraag naar

de hedendaagse mens, vat op een bondige wijze de herkomst van de pessimistische maat-
schappijanalyse samen. Dit essay, The Ethics ofAuthenticity verscheen onlangs in het Neder-
lands als De malaise van de moderniteit. In feite beschrijft Taylor drie malaises van onze tijd, die
hij weergeeft met de volgende trefwoorden: individualisme, het primaat van de instrumente-
le rede en de ijzeren kooi van de industrieel-technologische maatschappij. De hedendaagse
mens zou zich niet bekommeren om zijn omgeving of medemens, kan bijna uitsluitend den-
ken in termen van nut en winst en kan zich niet adequaat verzetten tegen de toenemende
dominantie van techniek en wetenschap. De samenleving heeft zo bezien zwaar te lijden
onder het individu.
Om te zien of deze analyse van de moderne tijd juist is, organiseerde het Humanistisch

Verbond in september een symposium met als titel: 'overleeft de samenleving het individu?'
De bijdragen aan dit symposium zijn hier in bewerkte vorm gebundeld. Belangrijkste con-
clusie van de meeste artikelen is dat de vraag naar de hedendaagse condition humaine niet alleen
ingewikkelder is dan hij door veel opinionmakers wordt weergegeven, maar ook dat de cul-
tuurkritiek vaak van een ongegrond somber beeld van de samenleving uitgaat.
Zo verwerpt Gerard de Vries in het openingsartikel het plotseling modieuze gemeen-

schapsdenken. Volgens hem is het cement van de samenleving niet gelegen in overkoepe-
lende 'waarden' die door iedereen gedeeld worden: 'een touw ontleent zijn sterkte niet aan
een draad die door de hele lengte loopt, maar aan het overlappen van yele, verschillende
vezels'.
Ook Rob Houtepen ziet niet veel heil in het gemeenschapsdenken, omdat dit denken

volgens hem berust op een valse tegenstelling tussen individualisme en sociale integratie.
Houtepen ziet geen tegenstelling tussen deze twee, volgens hem ligt het individualisme juist
ten grondslag aan sociale integratie.
Michiel Korthals heeft zijn bijdrage gegoten in de vorm van een bespreking van het werk

van Charles Taylor. Ook gaat hij in op de spanning tussen milieuproblematiek en democra-
tie.
Voor Harry Kunneman is het niet de vraag of de samenleving het individu overleeft -

uiteraard doet ze dat - maar of het individu de samenleving wel zal overleven. Hij houdt een
hartstochtelijk pleidooi voor een postmoderne opvatting van individualiteit, waarin 'meer-
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voudigheid, interferentie en individuering centraal staan'. Het feministische denken is voor
hem hierin een belangrijke inspiratiebron.

Raoul Wirtz gaat op zoek naar de geschiedenis van de '.,rraag naar het heden'. Hoe komt
het toch dat er zo veel verschillende - vaak tegenstrijdige - opvattingen bestaan over de he-
dendaagse cultuur?

Het themagedeelte wordt afgesloten met een debat tussen Thijs Wöltgens en Klaas
Groenveld over de vraag wat de rol van politieke partijen nog is in een geïndividualiseerde
samenleving. En moet de politiek normen en waarden dwingend op gaan leggen?

Tot slot van dit nummer nog een viertal artikelen die ieder een heel verschillend onderwerp
aanroeren. Roelie Koning las de boeken van Nelleke Noordervliet en doet verslag van het
wedervaren van de hoofdpersonen die allen kampen met 'moderne verwarringen ten aan-
zien van identiteit en moraal'.

Paul Cliteur richt zijn pijlen op het artikel van Harry Kunneman over de toekomst van het
Humanistisch Verbond in het juninummer van Rekenschap. Volgens Cliteur moet het HV dat-
gene doen waar het door geïnspireerd wordt, en niet datgene wat het groter zou kunnen ma-
ken. Wie de voorstellen van Kunneman volgt is volgens hem als een kalkoen die vóór Kerst-
mis stemt.

Lieteke van Vucht Tijssen onderzoekt de vraag hoe mannelijk het humanisme is. Is er
sprake van een botsing tussen humanisme en feminisme? Komen vrouwen voldoende tot
hun recht binnen de humanistische beweging?

'Was Multatuli een humanist?' is de vraag die Dik van der Meulen - secretaris van het
Multatuli-genootschap - zich stelt. Het antwoord is - zoals zoveel van Multatuli - niet een-
duidig of samenhangend.

Gert van Dijk en Raoul Wirtz

Abonnementsprijzen Rekenschap 1996

Als gevolg van het inkrimpen van de overheidssubsidie ziet de redactie zich helaas
gedwongen de abonnementsprijzen van Rekenschap per 1 januari 1996 te verhogen.
Voor 1996 worden de abonnementsprijzen als volgt:

Instellingen f 75,-
Leden Humanistisch Verbond f 55,-
Studenten f 50,-
Overigen f 60,-
Los nummer f 17,50

Wij hopen dat de lezers van Rekenschap begrip hebben voor deze prijsverhoging.

De redactie
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Liever een waardenloze democratie
Gerard de Vries

De Nederlandse politiek heeft het belang van 'waarden' ontdekt. Oppositie en regering zijn
het op één punt eens: de individualisering is doorgeschoten en bedreigt nu de sociale orde.
'Wij zien verschijnselen van onverdraagzaamheid en ontbrekend medegevoel', zo vatte

koningin Beatrix bij de herdenking van 50 jaar bevrijding, op 5 mei 1995, dit breed levende
gevoel samen. 'Er zijn tekenen die wijzen op een reëel gevaar van langzaam afglijden naar
een egocentrisch denken en handelen dat de vrijheid van medemensen aantast. Tegenover
de verbondenheid van de periode van wederopbouw staat nu de dreiging van een maat-
schappij die in ontbinding raakt.' De koningin had het over Nederland. Niet over Rwanda
ofhet voormalige Joegoslavië.
Hoewel de meningen op onderdelen kunnen verschillen, kan inmiddels van een brede

stroming in het denken worden gesproken, die als het 'communitarisme' bekend staat. Een
kleine greep. Twee dagen voor de rede van de koningin publiceerde de Volkskrant onder de
kop 'Wij zijn de stem van de moraal kwijtgeraakt' een artikel van de socioloog Etzioni. 'Er
zijn scheuren in de fundering van de maatschappij', meldde ook deze auteur, die voorzitter
is van de Amerikaanse sociologenvereniging, adviseur van Clinton en geestelijk leids-
man van Labourleider Tony Blair. Tekenen daarvan ziet hij in een explosieve stijging van de
gewelddadige misdaad, in het feit dat steeds meer mensen samenwonen, in het toenemend
aantal onwettige kinderen, het ontelbare aantal vaders dat hun kinderen in de steek laat en
in het feit dat het steeds moeilijker wordt jonge Amerikanen te vinden die bereid zijn zitting
te nemen in jury's van rechtbanken. Kortom: gevoel voor gemeenschap en verantwoorde-
lijkheidsbesef, daar ontbreekt het aan. Gezin, school en gemeenschap moeten daarom ver-
sterkt worden, aldus luidt Etzioni's recept. Deze instituties moeten de waarden overdragen
die onze betere kanten helpen beschermen tegen hebzucht en andere onlesbare verlangens.
Ieder van ons moet weer deel gaan uitmaken van een gemeenschap en die gemeenschappen
moeten, naar het model van een Baboesjka-poppetje, weer deel gaan uitmaken van een om-
vattend er gemeenschap. Gemeenschappen kunnen op lokaal niveau vrij zijn om te doen wat
zij willen, op voorwaarde dat zij binnen een kader van hogere waarden blijven, aldus het
communitaristisch ideaal.
In juni 1995 meldden NRC Handelsblad en Trouw dat het wetenschappelijk bureau van de

VVD, de Teldersstichting, zich in dit koor had gevoegd. Het CDA zong, vooral bij monde van
Hirsch Ballin, al een tijdje mee. K. Groenveld en G. van der List, de auteurs van het Telders-
stichting-rapport' Tussen vrijblijvendheid enpatemalisme - Bespiegelingen over communitarisme, libera-
lisme en individualisering, zien eveneens 'maatschappelijke desintegratie'. Het gebruikelijke li-
berale standpunt dat de staat zich dient te onthouden van de moraal, wordt daarom verlaten.
Het communitarisme zou liberalen kunnen inspireren tot een hernieuwde kijk op de eigen
stroming. Het is niet alleen mogelijk, maar ook wenselijk dat politici moraliseren, aldus de
Teldersstichting. Bolkestein had al een jaar eerder een pleidooi gehouden voor de terugkeer
naar christelijke waarden, omdat we anders in een ethische jungle zouden belanden.
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Ten slotte de Partij van de Arbeid, die al sinds Banning een soort communitaristische tra-
ditie kent. Ook daar klinkt het ethisch reveil. Zo meldde de beoogd auteur van het nieuw
te schrijven beginselprogramma van de PvdA, Wöltgens, in een interview met De Groene
Amsterdammer dat hij wel wat in het communitarisme ziet. Helaas vergat de interviewer te
vragen naar de precieze redenen voor deze ommezwaai.
Links en rechts lijken het erover eens te zijn: wat nodig is, is herstel van het respect voor

anderen, verantwoordelijkheidsbesef, moraal. Tolerantie, akkoord, maar geen egocentri-
sche vrijblijvendheid. We hoeven in cultureel opzicht niet allemaal op elkaar te gaan lijken,
maar minimale overeenstemming over basiswaarden is wel noodzakelijk. Want zonder dat,
zal het met de samenleving snel gedaan zijn. Dan wacht ons nog slechts een leven 'solitary,
POOT, nas!}, brutish, and short'.

Pendelbeweging
De stelling dat de samenleving door individuen die geen waarden en gemeenschapszin meer
kennen wordt bedreigd, is - zoals gebruikelijk bij dit soort zaken - zowel nieuw als tamelijk
oudbakken.
Ook een eeuw geleden vroegen talloze Europese intellectuelen zich al bezorgd af of de

samenleving niet aan nihilisme ten onder zou gaan. Waaraan zouden mensen zich nog ge-
bonden voelen, wanneer de traditionele kaders die zin en betekenis aan hun handelen gaven
onder invloed van industrialisering en verstedelijking verdwenen zouden zijn? Hun zorgen
zouden in onze eeuw nog vele malen worden herhaald.
Nieuw is de huidige opinie echter, wanneer we onze terugblik tot enkele decennia beper-

ken. Terwijl nu de vraag opkomt wat het individu de samenleving aandoet, stond in discus-
sies in de jaren vijftig, zestig en zeventig de tegenovergestelde vraag centraal, namelijk wat
de samenleving het individu aandoet. De diagnose van de kwalen verschilde in die tijd ove-
rigens niet zoveel van de zorgen die momenteel worden uitgesproken. Ook toen draaide het
- in de klassiek geworden woorden van Max Weber - om vrijheids- en zinverlies, al werd dat
destijds nog 'vervreemding' genoemd. De oorzaak van de kwalen werd echter elders geloka-
liseerd: niet in losgeslagen individuen, maar in de kapitalistische economie, in de oprukken-
de bureaucratisering en verzakelijking, kortom: in het maatschappelijk systeem. Wanneer
men over 'geweld' sprak, ging het toentertijd ook niet over een schietpartij rond een misluk-
te drugsdeal op de Postjesweg, maar over 'structureel geweld' en uitbuiting van derde-wereld-
landen.
We zouden ons natuurlijk tevreden kunnen stellen met het vermoeden dat er een soort

ideologische pendelbeweging bestaat, waarbij de oorzaak van de maatschappelijke kwalen
afwisselend aan het individu en aan het maatschappelijk systeem wordt toegeschreven. Wie
zich op de verschillen van mening concentreert, ziet echter gemakkelijk over het hoofd dat
er veel gemeenschappelijks steekt in de verschillende diagnoses. Want hoezeer de meningen
over de diepere oorzaken ook mogen verschillen, de tenninologie waarin gesproken wordt is
opmerkelijk constant. Steeds weer gaat het over het individu, over waarden en over de samenle-
vmg.
Voordat we ons allen tot het communitarisme bekeren, verdient dit vocabulaire onze aan-

dacht.
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Individu. waarden en samenleving
Ieder van ons is 'een individu', wie zal het durven ontkennen? Wat we daarmee gezegd heb-
ben, is echter heel wat minder evident. Het begrip 'individu' heeft immers - evenals zijn fa-
milieleden 'zelf, 'subject', 'ego', 'persoon' en 'privé' - een lange en gecompliceerde geschie-
denis. Wie de moeite neemt om deze begrippen af te graven, komt vrijwel alle lagen van de
westerse fJlosofiegeschiedenis tegen. Omdat het in die geschiedenis soms nogal heftig is
toegegaan, liggen die lagen bovendien niet netjes op elkaar, maar zijn er breuken, aardver-
schuivingen en als gevolg daarvan conceptuele spanningen en tegenstellingen. Zodra zij uit
moeten leggen wat met het begrip 'individu' wordt bedoeld, zitten fJlosofen dan ook al snel
met de handen in het haar.

Misschien zijn we bij de filosoof dus aan het verkeerde adres. De socioloog zal er fijntjes
op wijzen dat het bij het individu niet in de eerste plaats om iets gaat waarvan we in een ftlo-
sofische bibliotheek de conceptuele geschiedenis kunnen proberen te traceren. 'Het indivi-
du' is een maatschappelijk feit dat typerend is voor moderne, westerse samenlevingen.
Mensen uit deze samenlevingen ervaren zichzelf als individu en spreken over zichzelf als on-
derscheiden van anderen. Dat geldt ook voor degenen die nimmer een filosofieboek in
handen hebben gehad. Wie al te egocentrisch is mag hinderlijk zijn en mogelijk zelfs de sa-
menleving bedreigen, wie te weinig zelfbesef heeft, hoort bij een RIAGG thuis. Ook deze
constateringen leveren echter weinig soelaas. Met vast te stellen dat het in moderne samen-
levingen 'normaal' is om 'een individu' te zijn, is immers de vraag wat we dan zijn, als we
'normaal' zijn, nog niet beantwoord. Daarvoor moeten we toch echt weer naar de fJlosofie
terug.

Het tweede begrip van het vocabulaire dat we onderzoeken, 'waarde', heeft een veel kor-
tere geschiedenis dan 'individu'. Het duikt pas in de negentiende eeuw in de Duitse fJlosofie
op en het wordt in de Angelsaksische ftlosofie zelfs niet eerder dan rond de Eerste Wereld-
oorlog gebruikt. Het gebruik wordt geïntroduceerd om zinvragen weer een plaats te geven.
Die dreigden in de kloven te verdwijnen, die de fJlosofie van de Verlichting tussen subject
en object en tussen het ware en het goede had gecreëerd. Want waar moesten de filosofen
binnen de toen beschikbare filosofische kaders de zin van het bestaan lokaliseren? Zij maakt
zeker geen deel uit van de objectieve wereld, de wereld van het zijn. Die wereld is louter
factisch, contingent. Wat 'goed' is, wat de wereld niet-contingent maakt, haar zin, kan dus
niet in haar liggen. 'Zin' kan echter ook geen zaak van louter het subject zijn; het is iets dat
boven het individuele bewustzijn uitgaat, iets dat er op de een of andere manier toch is, en
voor het subject geldt. Een analogie ontleend aan de economische wetenschap biedt de ge-
zochte uitweg. In de economie is de 'waarde', de prijs, van goederen iets dat zich van die
goederen - de objecten - zelf onderscheidt, maar dat zich tegenover het individu - het sub-
ject- toch als objectief gegeven aandient. De 'waardensfeer' die de filosofie vanaf ongeveer
1840 postuleert, biedt zich zo als quasi-objectieve gulden middenweg tussen subject en ob-
ject aan. 'Waarden' zijn niet zoals feiten of dingen zintuiglijk waarneembaar, maar zij gelden
voor het individu. Zij kunnen worden begrepen en er kan - fJlosofisch - over getheoretiseerd
worden, meenden belangrijke stromingen in de fJlosofie lange tijd. En hoewel hun 'waar-
dentheorieën' inmiddels al een paar decennia in de bibliotheken liggen te verstoffen, heeft
het begrip 'waarde' een vaste plaats gekregen in de taal die wij gebruiken om over normatie-
ve, maatschappelijke problemen te spreken.
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Een voorname reden daarvoor is dat de sociologie zich van het begrip meester heeft ge-
maakt. 'Waarden' zijn wat mensen sociaal bindt, aldus dit vak dat rond 1900 ontstond. Het
sociologische concept van 'samenleving' dat daarmee is geformuleerd, onderscheidt zich
van wat in die tijd nog een grote concurrent van de sociologie is, het socialisme, dat arbeid-
en economische verhoudingen naar voren schoof. In het sociologisch perspectief dat in
deze eeuw een voornaam bestanddeel van het wereldbeeld van de middenklasse zou wor-
den, is 'samenleven' echter een kwestie van 'waarden delen' geworden. Waar geen gemeen-
schappelijke waarden bestaan, zal het nooit gezellig worden. Daar heerst chaos, anomie;
daar raakt - om de koningin nog maar eens aan te halen - de maatschappij in ontbinding.
De begrippen 'individu', 'waarde' en 'samenleving' zijn nauw met elkaar vervlochten ge-

raakt. Wie het ene begrip in de mond neemt, wordt snel verleid ook de andere te gebruiken.
Als samenhangend stelsel van begrippen vormen zij sinds ongeveer honderd jaar het voca-
bulaire waarin ethisch-politieke vraagstukken worden geformuleerd. Filosofen hebben zich
daarbij aanvankelijk - tot ongeveer de jaren dertig - de taak gesteld theorieën te formuleren
over waarden. Enkele decennia lang beperkt men zich daarna tot de analyse van gegeven
waardensystemen, in de overtuiging dat een serieuze ftlosofische rechtvaardiging van waar-
den niet mogelijk is. Aan die terughoudendheid heeft (onder meer) het communitarisme een
einde gemaakt. Een filosoof die de vraag opwerpt welke waarden, welk soort individu en wat
voor type samenleving het verdedigen waard zijn, wordt niet meer bij voorbaat door zijn
collega's uitgelachen.
Daarmee is uiteraard niet gezegd dat deze vraag in elk communitaristisch betoog expliciet

wordt beantwoord. Vaak moet een beroep op een vaag soort burgermansfatsoen het ftloso-
fische werk doen. Neem het idee dat school, gezin, werk en gemeenschap de instituties zijn
die individuen de waarden bijbrengen die hen tot verantwoordelijke burgers maken. Waar-
om worden in het bijzonder deze instituties naar voren geschoven en welke waarden moe-
ten zij dan overdragen? 'Waardenoverdracht' vindt immers ook plaats op straat, in jeugd-
bendes, in gevangenissen en 'respect hebben' voor anderen - voor bendeleiders, bijvoor-
beeld - leert men ook daar. Dat is uiteraard niet wat Etzioni, Wöltgens, Hirsch Ballin, de
Teldersstichting en de koningin voor ogen staat, wanneer zij oproepen tot normbesef en
gemeenschapszin. Nadere uitleg is dus gewenst. Dat school en gezin zo'n voorname rol
moeten spelen vraagt om een verdediging. Op grond van welke eigenschappen hebben deze
instituties het vermogen de waarden over te dragen die ons tot verantwoordelijke, elkaar res-
pecterende individuen maken; tot individuen die met elkaar een samenleving vormen waar-
in tolerantie heerst die niet in vrijblijvendheid ontaardt?

Het ontstaan van de moderne identiteit
De Amerikaans-Canadese ftlosoof Charles Taylor geeft in zijn Sourees rfthe Se!! een antwoord
op deze vragen.! Zijn betoog leidt tot een opmerkelijke conclusie.
Taylor richt zich op het ontstaan en de inhoud van wat hij aanduidt als de 'moderne iden-

titeit'. Die drukt uit wie wij (hedendaagse bewoners van de rijke landen rond de noordelijke
Atlantische Oceaan) zijn. Deze identiteit, zo claimt Taylor, ontstond in een lange ontwikke-
lingvan ideeën over een drietal thema's: 1) De speciftekewaarden die voor ons belangrijk zijn
en die uitdrukken wat 'het goede' behelst; 2) onze noties van zelf, van subject-zijn, van indi-
vidualiteit; 3) ons idee van samenleven. Deze drie thema's hangen samen, de ideeën erover

Rekenschap december 1995 215



evolueren in onderlinge wisselwerking. Wij kunnen die samenhang niet ontkennen, zonder
onszelf te ontkennen, aldus Taylor. Zij vormt een kader waaraan niemand zich kan onttrek-
ken, die zich serieus met morele aangelegenheden bezighoudt.

In Sourees rf the Se!! stelt Taylor zich ten doel om dit kader te analyseren, om zo de grond-
structuur van de moderne identiteit te verhelderen. Het moet gezegd worden dat hij de zaak
grondig heeft aangepakt. In een bespreking van dit boek haalt de Engelse historicus Quentin
Skinner een collega aan die heeft voorgesteld op iedere kerk een bord te plaatsen met de
tekst 'Important if true'. Dat zou ook op de kaft van Sourees of the Se!!kunnen worden gezet.
Want Taylor claimt niet alleen dat hij een opsomming kan geven van waarden waarvan de
meeste mensen desgevraagd wel zullen beamen dat zij ze aanhangen - noties als autonomie,
vrijheid, welzijn. Hij beweert ook dat hij uit kan leggen waarom deze waarden goed :;jjn, waarom
het aanhangen ervan niet louter een kwestie is van subjectieve keuzes die - als het zo eens
uitkomt - ook heel anders zouden kunnen uitvallen.

De moderne identiteit heeft volgens Taylor drie hoofdelementen. In de eerste plaats het
idee van innerlijkheid. Moderne mensen gaan ervan uit dat zij specifieke vermogens in zich
dragen die het hen mogelijk maken redelijk te denken en een eigen oordeel te vormen: ieder-
een, zelfs de meest onzelfstandige geest, gaat prat op zijn 'eigen' gedachten. Taylor traceert
de oorsprong van dit idee bij Augustinus, die ons een - door God gegeven - innerlijk licht
toedicht dat ons levenspad verlicht. Descartes snijdt daarna de band met God vrijwel door;
hij meent dat de desbetreffende vermogens ingeboren zijn. Locke verwerpt vervolgens deze
ingeboren vermogens. De moraal verliest daarmee haar zetel in het individu, dat daardoor
in moreel opzicht tot een punt ineenschrompelt. Wij worden niet met een moraal geboren,
maar moeten die verwerven. De rede biedt daartoe de mogelijkheden, aldus Locke. Zij stelt
ons in staat controle te krijgen over zowel onszelf als over de wereld. Dit, tot een punt terug-
gebrachte, individu vormt voor de filosofie vanaf de Verlichting tot de huidige tijd het uit-
gangspunt. Het vormt een van de redenen waarom de hedendaagse filosoof met de handen
in het haar komt te zitten als hij uit moet leggen wat een individu in moreel opzicht is: het is
eigenlijk niks, een punt, wat het individu aan moraal met zich meedraagt, moet het eerst ver-
werven. De rede bleek daarbij al snel een minder betrouwbaar kompas dan Locke dacht.
Zodra specifieke problemen besproken worden, blijken binnen het globale kader dat de ra-
tionaliteit biedt, uiteenlopende gezichtspunten te formuleren die tot tegenstrijdige conclu-
sies leiden.

Taylor wijst er echter op dat omstreeks dezelfde tijd dat Locke het individu tot een punt
terugbrengt, een tweede element van de moderne identiteit vorm begint te krijgen: het idee
dat het in morele aangelegenheden om alledaagse zaken gaat. Ook dit idee heeft een christe-
lijke, meer in het bijzonder een protestants-puriteinse, oorsprong. Het moderne individu dat
'zichzelf wil realiseren, doet dat via werk en gezin. Het zijn niet alleen dominees die ons dit
voorhouden. Ook bij Marx en in de hoofdstroom van de westerse romanliteratuur, waarin
niet heldenlevens maar alledaagse menselijke relaties centraal staan, wordt dit aspect van de
'moderne identiteit' benadrukt.

Het derde element dat volgens Taylor deel uitmaakt van de moderne identiteit is het idee
datwe de stem van de natuur in ons moeten laten spreken. We moeten leven naar onze eigen
originaliteit; ieder van ons is een uniek individu. Dit idee wordt vanaf de romantiek gang-
baar. Het brengt onder meer met zich mee dat creatieve vermogens en de kunsten in hoog
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aanzien komen te staan. Het impliceert ook dat we in geval van morele onzekerheid bij
onszelf te rade gaan.

De morele cultuur van het Westen is dus in drie opzichten individualistisch: 1) Zij prijst
de autonomie: onze moraal aanvaarden we op redelijke gronden, niet op basis van autoriteit
of dwang. 2) Zij kent een belangrijke plaats toe aan originaliteit en zelfonderzoek. 3) Het idee
van een goed leven wordt verbonden met alledaagse praktijken, met name met werk en ge-
Zin.

Wie de moderne identiteit deelt, zo concludeert Taylor, kan niet anders dan de drie bron-
nen van die moraal erkennen: de Verlichting, de romantiek en het christendom. En daarmee
zijn we bij des Pudels Kern. Taylors meer dan vijfhonderd pagina's lange betoog mondt uit in
de stelling dat het negeren van deze derde, theïsche, bron een voorname oorzaak vormt van
de morele verwarring die hij - en velen met hem - om zich heen ziet. Als we werkelijk willen
vertellen wie we zijn en hoe we behoren samen te leven, als we uit willen leggen waarom de
waarden die we aanhangen ertoe doen, dan zullen we volgens Taylor behalve het rationalis-
me en de romantiek ook het theïstische perspectief moeten erkennen. Zolang we daarvoor
een blinde vlek houden, zullen we ons blijven overgeven aan het subjectivisme dat kenmer-
kend is voor de misère van onze morele situatie, zullen we geconfronteerd blijven worden
met zin- en vrijheidsverlies en zullen we levens leiden die in moreel opzicht vergruizeld zijn.

Taylor verschaft de communitaristen die hun hoop vestigen op instituties als school, ge-
zin en gemeenschap hiermee de gevraagde filosofische rugdekking. De school brengt ons
verstand en rede bij; in het gezin leren we oog te hebben voor het belang van alledaagse men-
selijke relaties; de kunsten en andere vormen van gemeenschapsleven scherpen ons besef
van originaliteit, van uniek te zijn. Deze instituties representeren in het sociale leven de drie
bronnen die constitutief zijn voor de moderne identiteit. Breek deze instituties af, laat een
van de genoemde bronnen opdrogen, en het volwaardige individu verwordt tot een stakker
die in moreel opzicht verward is en de samenleving bedreigt.

Christelijke lading
'Important if true', inderdaad. Het leidt natuurlijk geen twijfel dat er kritiek te leveren valt op
allerlei onderdelen van Taylors betoog en dat is in de wetenschappelijke pers dan ook uit-
voerig gedaan. Toch lijken Taylors conclusies mij - tenminste: zolang wij ons blijven bewegen binnen
het vocabulaire waaroan hij gebruik maakt - onweerlegbaar juist. Dat is uiteindelijk een kwestie
van betrekkelijk simpele logica. Wie morele problemen analyseert als een probleem van de
relatie tussen individuen en samenleving, waarbij waarden een bemiddelende rol moeten
spelen, zal- zodra hij uit moet leggen welke waarden ertoe doen en wat die waarden goed
maakt - het antwoord noch in de individuen zelf, noch in de samenleving kunnen vinden.
Wie dat wel probeert, draait in cirkels rond of komt terecht in het zompige moeras dat 'rela-
tivisme' heet en dat filosofen bij voorkeur mijden. Wie een uitleg wil geven, moet een beroep
doen op iets anders dan individu of samenleving. Niemand zal dan toch verbaasd opkijken
als we, op zoek naar de ontbrekende schakel van de westerse identiteit, bij het christendom,
en niet bij de islam ofhet boeddhisme, terechtkomen? In de situatie waarin erkend wordt dat
de rede van het rationalisme en de innerlijke natuur van de romantiek onvoldoende basis
vormen om de waarden die wij van belang vinden te onderbouwen, biedt de christelijke God
de reddende hand.
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Ik ben uitvoerig op Taylors betoog ingegaan, omdat ik vermoed dat niet iedereen die met
het communitarisme flirt, zich de christelijke lading ervan realiseert. Soms lijkt deze zelfs
bewust te worden weggewerkt. Zo spreekt Hirsch Ballin in dit verband van een civil religion,
waaronder hij een geloof lijkt te verstaan dat burgers behoren te delen zonder dat zij daar-
voor naar de kerk hoeven te gaan. Maar het is van tweeën één. Ojhet communitarisme is een
serieuze poging om een stelsel van specifieke waarden, de moderne identiteit te onderbou-
wen - in welk geval mij om genoemde redenen Taylors conclusie de juiste lijkt. Ojhet is niet
meer dan een chique naam voor burgermansfatsoen dat filosofisch niet dieper gaat dan een
kopje thee, een geheel van opvattingen dat de ObJe17Jer-journalisteCharlotte Raven - na een
rondtocht langs de communitaristische think tanks die links en rechts ook in Engeland op-
duiken - samenvatte als: 1) breng meer tijd door met de kinderen; 2) breng meer tijd door
met elkaar; 3) leer het verschil tussen goed en kwaad en 4) gooi geen rotzooi op straat want
dan moet iemand anders het opruimen.

Met het communitarisme eist het christelijke gedachtengoed weer een centrale plaats op
in de ftlosofie en het politieke denken. Een paar schietpartijen op de Postjesweg en enkele
honderdduizenden één-oudergezinnen (zo'n tien procent van alle gezinnen) zijn voor velen
kennelijk genoeg om twee eeuwen Verlichting teniet te doen. Maar wat moeten degenen
doen die een christelijk geïnspireerd communitarisme onaanvaardbaar vinden? Na het de-
bàcle in Oost-Europa zullen maar weinigen nog vertrouwen hebben in het idee dat de staat
garant kan staan voor een redelijke sociale orde. Het harteloze liberalisme is al evenmin een
serieus alternatief: het is geen oplossing, maar deel van het probleem. Zelfs de VVD heeft het
idee verloren dat het individu, de markt en het vrije spel der maatschappelijke krachten, voor
een redelijke sociale orde kan zorgdragen.

We lijken te worden gesteld voor het dilemma te moeten kiezen tussen een theïstisch
geïnspireerd communitarisme en een liberalisme dat ons Veronica bracht. Dat dilemma is
echter het produkt van een politiek vocabulaire, dat de discussie tot vraagstukken over waar-
den inperkt. Waarom zouden we deze inperking echter accepteren? Er zijn andere manieren
om ethisch-politieke problemen voor het voetlicht te brengen. Niets dwingt ons om zulke
problemen te formuleren als problemen van waarden. En al evenmin spreekt het vanzelf dat
onze normatieve problemen zijn opgelost wanneer er een omvattend kader is geformuleerd
van waarden, waaraan ieder zich te houden heeft.

Bedenk daarvoor in de eerste plaats dat het vocabulaire waarvan het communitarisme
zich bedient, betrekkelijk recent is en dat het ontstond onder specifieke filosofische om-
standigheden, die nog maar zeer ten dele de onze zijn. Bedenk verder dat we - met hoeveel
gemak we het ook iedere keer weer gebruiken - het idee dat de samenleving gevormd wordt
door individuen die zich door waarden gebonden weten, al evenmin voor zoete koek hoe-
ven te slikken. Dat 'waarden' het cement van de samenleving vormen mag voor sociologen
de wet en de profeten zijn, maar er zijn bepaald ook andere plausibele kandidaten aan te
wijzen voor die rol. Marx wees deze functie toe aan arbeid en economische verhoudingen.
De ingenieur zal erop wijzen dat een moderne samenleving wel een tijdje een 'waardencrisis'
kan overleven, maar dat de ontreddering pas echt groot zal zijn wanneer de elektriciteits-
voorziening gedurende een dag of twee uitvalt. Zodra we in de filosofie of in fundamentele
politieke debatten 'de samenleving' ter sprake brengen, hebben we de merkwaardige neiging
om ons tevreden te stellen met simpele gedachten over 'kaders'. Niemand zal denken dat we
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het menselijk lichaam geanalyseerd hebben, wanneer we alleen de contouren ervan beschre-
ven hebben. Waarom zouden we dan, als we over de samenleving spreken, ons tevreden
stellen met een verwijzing naar een omvattend systeem van waarden? Er is interessanter
speelgoed te koop dan Baboesjka-poppetjes.

Waarom zouden we ervan uitgaan dat een maatschappij zijn samenhang ontleent aan één
soort sociaal cement, één kader van waarden? Een touw ontleent zijn sterkte toch ook niet
aan een draad die door de hele lengte loopt, maar aan het overlappen van vele, verschillende,
vezels? Ons leven ontvouwt zich - zoals de romanliteratuur ons kan leren - door het over-
lappen van vele contingente, heterogene alledaagse zaken. Bij Sterne, Diderot en J ames
J oyce vinden we een rijke traditie waarin heterogeniteit het uitgangspunt vormt voor ideeën
over wat mensen bindt en over de moraal. Als dit de grondslag kan vormen voor interessan-
te romans, waarom dan niet voor een interessante politiek?

Zodra we het filosofische pad betreden, zijn we echter geneigd de andere boeken die in
onze kast staan te vergeten. Dan beginnen we te lijden aan de ziekte die Wittgenstein eens
omschreef als 'craving for generality'. Dan moet er een essentie worden geformuleerd, een-
heid worden geschapen, moeten er lijnen worden rechtgetrokken, kaders worden geformu-
leerd. Als het werk van de genoemde filosoof echter iets bewijst, dan is het dat het tonen van
complexiteit in veel gevallen meer verheldering levert, dan het misplaatst zoeken naar die
ene kern. Reductionisme is een vaak vruchtbare strategie in de natuurwetenschappen, maar
niet in de politiek of ethiek.

De waardenloze democratie
Democratische politiek in seculiere samenlevingen verdient een ander vocabulaire dan het
spreken over 'waarden' die individu en samenleving zouden verbinden. Over de zorgen die
Beatrix, Blair en Bolkestein beroeren, moet op een andere manier worden gesproken.

Bedreigt het egocentrisch geworden individu de samenleving? Wel, er zijn allerlei indi-
viduen die andere individuen bedreigen -laatst nog, op de Postjesweg - en er zijn groepen
die andere groepen naar het leven staan. We hoeven niet eens heel ver te reizen om ellende
te zien. De gruwelen in Rwanda en Joegoslavië komen echter eerder voort uit een tevéél aan
'gemeenschapsgevoel', dan aan een gebrek daaraan.

Verdient de school niet meer steun en aandacht? U zult het mij als geboren onderwijzer
niet horen bestrijden. Ik werd werkelijk geroerd toen ik de burgemeester van Sarajevo, ge-
vraagd naar wat er eerst nodig zal zijn als de beschietingen zullen zijn gestopt, in het tele-
visiejournaal hoorde zeggen: 'ontwikkeling, cultuur, de universiteit'. Het was lang geleden
dat in het journaal onderwijs met beschaving verbonden werd, in plaats van met budgettaire
tekorten.

Moet het gezin niet in waarde worden hersteld? Echtgenoot en vader van een kinderrijk
gezin, kan ik dat slechts beamen.

Er zijn echter betere redenen te geven waarom scholen en gezinnen aandacht verdienen,
dan het bevorderen van een vaag omschreven verantwoordelijkheidsbesef en het overdra-
gen van fatsoensnormen. In gezinnen en op school kunnen mensen leren dat de aanwezig-
heid van conflicterende belangen en visies, noch de liefde, noch het gebruik van ons ver-
stand in de weg hoeft te staan. Het zijn in dit opzicht inderdaad centrale instituties voor
democratische samenlevingen. Niet omdat zij een kader, gemeenschappelijke waarden,
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overdragen, maar juist omdat zij ons leren te leven met heterogeniteit. Scholen en gezinnen
bieden omgevingen waarin mensen praktisch kunnen leren dat het niet vanzelf spreekt dat
alles wat wenselijk, goed, of verstandig is, naadloos in elkaar past. Zij kunnen mensen voor-
bereiden op participatie in een samenleving waarin politiek niet het domein van gemeen-
schappelijke waarden, maar juist het domein van meningsverschillen is en waarin afstand is
genomen van de illusie die Isaiah Berlin ooit aanwees als de gedachte die meer dan enig an-
dere verantwoordelijk is voor het offeren van individuen op het altaar van de geschiedenis:
het idee dat er ergens, in het verleden of in de toekomst, in een goddelijke openbaring of in
de geest van een individuele denker, in de leerstellingen van de geschiedenis of de weten-
schap, of in de eenvoudige geest van een zuiver en goed mens, een uiteindelijke oplossing
bestaat voor de problemen en dilemma's waarvoor wij ons gesteld zien.

Het belang van gezin en schoolligt niet in de overgedragen waarden, maar in het feit dat
zij mensen laten kennismaken met voor democratieën kardinale argumentatiepraktijken zo-
als kritiek, relativering en het compromis. Precies op dit punt bestaat er een verschil met
jeugdbendes. Die dragen wel waarden, ideeën over 'respect' en 'gemeenschapszin' over,
maar niet de vaardigheden die mensen nodig hebben in een democratie.

Wie die heterogeniteit heeft leren kennen, zal zich ook realiseren dat wie het gezin ter
sprake brengt, over huisvesting moet spreken, over de scheiding van wonen en werken, over
rollen van mannen en vrouwen, over de tijd die kinderen op school doorbrengen - en wat
al niet - en dat dat tegenstrijdige verlangens met zich mee zal brengen.

Precies om aan die tegenstrijdigheden uitdrukking te kunnen geven, bestaat in beschaafde
landen democratische politiek. Het communitarisme maskeert zulke politieke tegenstrijdig-
heden door ons een kader van basiswaarden voor te houden, die serieuze mensen met elkaar
zouden behoren te delen. Deze stroming, die meer en meer aanhang verwerft binnen de N e-
derlandse politiek, is daarom strijdig met de grondidee van de democratie.

Verdedig ik dus 'de waarde van de democratie'? Nee: wel de democratie, maar niet een
'waarde'. Democratie is onvervreemdbaar een heterogeen samenstelsel: zij bestaat niet zon-
der verschillen tussen partijen.

Tegenover het communitarisme, moet de waardenloze democratie verdedigd worden.

Noot
1. C. Taylor, Sourees ofthe Seif(Cambridge, Mass. 1989). Zie voor een kritiek onder meer het nummer

van het ftlosofisch tijdschrift Inquiry, jaargang 34, dat aan Taylors boek is gewijd. Daarin staat ook de
later genoemde bijdrage van Quentin Skinner.
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Individuele identiteit en integratie in een
multiculturele samenleving
Rob Houtepen

Wie maakt zich nu geen zorgen over de ondermijning van de samenleving door het indivi-
dualisme? Naast sociologen, ftlosofen en politici heeft ook koningin Beatrix zich namens en
tot ons allen uitgesproken over ons gebrek aan gemeenschapszin en over de onhoudbaar-
heid van een samenleving waarin allen louter uit zijn op eigenbelang. De bezorgdheid over
deze kwestie is dus van hogerhand gesanctioneerd. Oude sociale en normatieve kaders zijn
weggevallen (het gezin, de zuil, de volledige werkgelegenheid), zonder dat er voldoende
voor in de plaats is gekomen. Op de maatschappelijke integratie wordt bovendien nog extra
druk uitgeoefend door de immigratie uit andere culturen. Niet alleen versterkt dit de sociale
heterogeniteit. Ook binnen deze groepen is sprake van ontwrichting. Dit zou het nog urgen-
ter maken om sociaal-normatieve kaders te hervinden die voor iedereen als oriëntatiepunt
kunnen dienen. Onze samenleving dient over een gemeenschappelijk;identiteit te beschik-
ken, waarbinnen de individuele identiteiten van de leden van onze samenleving harmonisch
hun plaats kunnen vinden.
In dit artikel wil ik aantonen dat deze probleemdefinitie berust op een valse tegenstelling

tussen individualisme en sociale integratie. Onder verwijzing naar het werk van verschillen-
de sociaal-ftlosofen zal ik recapituleren waarom individualisme juist ten goede komt aan so-
ciale integratie. Dit geldt bij uitstek ook voor de sociale integratie van immigranten en cultu-
rele minderheden. De belangrijkste hedendaagse sociaal-ftlosofische stromingen waarin
over de verhouding van individu en samenleving wordt nagedacht, bieden mijns inziens
slechts gedeeltelijk het vocabulaire om het gecommitteerde individu te portretteren. Omdat
de sociaal- en politiek-ftlosofische benaderingen de verhouding van individu en samenle-
ving retorisch te veel dramatiseren, levert de zorgethiek mijns inziens betere aanknopings-
punten voor een vocabulaire dat de sociale integratie van individuen op een aannemelijke en
wervende manier kan beschrijven.
Sociologisch gezien is het idee van een samenleving die door het individu wordt bedreigd

onzin. Zonder samenleving bestaan er geen individuen. Individuen kunnen hun individuali-
teit ook slechts definiëren in sociaal gangbare termen. Dit is vanzelfsprekend, maar wel van
belang omdat slechts een bepaald beeld van de samenleving wordt bedreigd door het indivi-
dualisme. Dat is het beeld van een samenleving met sterke banden tussen de deelnemende
individuen. Een samenleving waarin coöperatie niet louter op dwang berust, maar vrijwillig
wordt onderhouden. In de sociale filosofie zijn op dit punt tenminste drie geruststellende
benaderingen te vinden. Allen hebben historische en systematische argumenten om aanne-
melijk te maken dat de individualisering ons normatief eerder sterker dan zwakker aan ande-
ren bindt.

Rekenschap december 1995 221



Individualisering als bindende factor
Daar is ten eerste de machtsbenadering van Foucault c.s. Aan de hand van concepten als bio-
macht, disciplinering en normalisering maakt Foucault aannemelijk dat juist het nastreven
van hoogstindividuele aspiraties de aangrijpingspunten oplevert om ons vrijwillig te voegen
in het maatschappelijk gareel. De macht die de samenleving over het individu uitoefent, is
alleen maar sterker als deze schijnbaar van binnen komt. Niets beters dan de genotzucht van
individuen om het lichaam te disciplineren. Niemand dwingt ons naar tempels van het he-
dendaagse gemeenschapsleven zoals daar zijn het sportveld, de fitnessruimte en de schoon-
heidssalon. Het 'do your own thing'-ethos van de revolutionaire jaren zestig bijvoorbeeld is
achteraf vooral een voertuig gebleken voor de dynamiek van een consumptiecultuur, waar-
voor de proliferatie van hoogstindividuele voorkeuren bij uitstek de motor vormt. De emo-
ties, gedachten en handelingen die we beleven als hoogstindividuele expressies, zijn op tallo-
ze manieren ingekaderd door de praatradio, talkshow en brievenrubriek. Individualisering
is misschien niet het produkt van de disciplinerende en normaliserende mechanismen van
biomacht, zoals Foucault soms suggereert, maar voor die macht biedt het toch veel betere
aangrijpingspunten dan een maatschappelijk regime van expliciete collectieve voorschriften
en sancties. Populair gezegd: hoe sterker het individuele luststreven, hoe gesmeerder de
macht werkt.
Niet alleen macht bindt het individu. Individualisering is ook een moreel bindingsmechanisme.

Wie zijn eigen koers vaart en voor zichzelf opkomt, maakt een morele aanspraak ten opzich-
te van an •.'2ren, in de vorm van: 'ik kan dit maken ten opzichte van jou/jullie'. Het filosofisch
levenswe~:k van Habermas draait om de gedachte dat in de moderne tijd het sociale bindings-
middel bij uitstek wordt gevormd door de onderhandelingen over dit soort geldigheidsaan-
spraken. In de moderne samenleving, waarin alle sociale banden hun vanzelfsprekendheid
hebben verloren en bekritiseerd mogen worden, kan niets mensen beter binden dan hun
eigen inzicht. Dit eigen inzicht wordt niet slechts getoetst aan onderhandelingen over gel-
digheidsaanspraken. Het komt ook tot stand door de invoering in die (onderhandelings)-
praktijk. Individualisering is bij Habermas een leerproces, dat het individu bindt aan een
standaard van rationaliteit. Het potentiële eindpunt van dergelijke persoonlijke en maat-
schappelijke individualiseringsprocessen is een samenleving waarin alle vormen van sociale
binding rationeel verantwoord worden: ieder is alleen gebonden aan die arrangementen
waarvan hijzelf de legitimiteit erkent. Vanuit een dergelijk ideaalbeeld van de samenleving
is individualisering niet het probleem, maar de weigering om bepaalde preferenties en bin-
dingen kritisch te laten toetsen in publieke discussies.
De sociale filosofie heeft nog een derde benadering opgeleverd, die individualisering re-

lateert aan sociale binding. N aast de biomacht van de disciplinaire regimes en de moraal van
het debat over geldigheidsaanspraken is er ook de cultuur van het gedeelde normatieve kader.
In navolging van Steven Lukes' Individualism heeft Charles Taylor in zijn hoofdwerk Sourees
rf the Seifbetoogd dat het individualisme zo'n gedeeld normatief kader biedt. Taylor be-
schrijft de opkomst van onze individualistische cultuur, waarin ons beeld van het goede
leven wordt verbonden met autonomie, de ontdekking en expressie van het eigen ik, per-
soonlijke betrokkenheid en universele gelijkwaardigheid. De kerninstituties van onze sa-
menleving, het op liefde gebaseerde gezin en de meritocratisch georganiseerde arbeids-
markt, zijn integraal verbonden met dit individualisme. Ieder leefverband is een vrijwillig
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leefverband en elke arbeidsrelatie is contractueel van aard. Niets is tegenwoordig vreemder
dan het gearrangeerde huwelijk of de slavernij. Het moderne individu is geen calculerend
atoom, maar participant in een gedeelde definitie van het goede leven en deelnemer aan een
samenleving waarvoor individualiteit het organisatieprincipe vormt. In zijn tijdsdiagnose in
De malaise van de moderniteit betoogt Taylor dat niet de individualisering het probleem vormt,
maar de uitwassen daarvan. Volgens hem kunnen we een deel van die uitwassen verklaren
vanuit de misverstanden over de aard van het individualiseringsstreven, waardoor de indruk
ontstaat dat zelfontplooüng iets is wat tegen de heersende normatieve kaders in moet plaats-
vinden, terwijl het in feite om een verwezenlijking van die normatieve kaders gaat. Het is
volgens Taylor geen monologisch, maar een dialogisch ideaal.

Integratie en multiculturalisme
Taylors karakterisering en situering van individualisering biedt aanknopingspunten voor de
kwesties rond integratie in een multiculturele samenleving. Taylor heeft zichzelf hierover
uitgelaten naar aanleiding van het debat over de aanspraken van allerlei minderheidsgroepen
op erkenning van hun identiteit. Het intellectuele brandpunt van dit debat is de verplichte
leeslijst met klassiekers uit de wereldliteratuur op Amerikaanse 'colleges'. Taylor wijst erop
dat de roep om erkenning van de eigen identiteit in zijn pregnante vorm een modern westers
verschijnsel is. Identiteit was voorheen niet iets wat je individueel of collectief moest ver-
werven of bevechten, maar iets wat je toegeschreven werd. Het moderniseringsproces,
waarvan Taylor een ideeëngeschiedenis levert, is in dit opzicht een medaille met twee kan-
ten. De ene wordt gevormd door een cluster van idealen rond individualiteit, autonomie en
authenticiteit. Aan de andere kant figureren aanspraken op gelijkwaardigheid en respect
voor personen, door Taylor aangeduid als aanspraken op erkenning. Bij de aanspraak op
identiteit hoort de aanspraak op erkenning. Het klassiek-liberalisme vulde de aanspraak op
erkenning nog universalistisch en inhoudsloos in, als een aanspraak op erkenning zonder
aanzien des persoons. De romantiek maakt de geesten daarentegen juist rijp voor erkenning
van het eigene, particuliere, niet in het minst op het niveau van volken.

Nu erkent Taylor dat het orthodox-liberale vocabulaire, dat inhoudt dat ieder geheel naar
eigen inzicht vorm aan zijn identiteit moet kunnen geven binnen een kader van universele
rechten en formele gelijkheid, in het multiculturalismedebat te kort schiet. Vanaf Rousseau
en Hegel tot de huidige voorvechters van multiculturalisme wordt terecht betoogd dat echte
erkenning verder moet gaan dan formele gelijkheid. Ten eerste werkt het universalistische
liberale vocabulaire homogeniserend. Aan ieder wordt hetzelfde raster opgelegd. Ten twee-
de is dit vocabulaire slechts quasi-universeel en quasi-neutraal, omdat het de opvattingen en
belangen van de dominante cultuur weerspiegelt en beschermt. Het gelijke raster werkt pri-
mair homogeniserend ten aanzien van minderheidsgroepen. Taylor verzet zich echter ook
tegen aanspraken vanuit minderheidsgroepen dat hun particuliere cultuur op inhoudelijke
gelijkwaardigheid aanspraak kan maken. Wie culturen a priori als gelijkwaardig opvat, stelt
zich minstens zo onverschillig en quasi-neutraal op tegenover de waarde van culturen als de
universalistische liberaal. Taylor construeert het debat dus als een debat over de waarde van
culturen. Enerzijds stelt Taylor dat we geen neutraal standpunt hoeven te fingeren. Wij, au-
tochtone bewoners van westerse samenlevingen, staan in een traditie die we niet hoeven te
verloochenen en waar we niet zonder meer afstand van kunnen doen. Anderzijds vereisen
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de beginselen van gelijkwaardigheid en respect dat we de waarde van andere culturen niet
zonder meer afmeten aan onze eigen standaard. We dienen ons zodanig te verdiepen in die
culturen dat we de mogelijkheid openhouden op basis van dit soort cultureel onderzoek tot
een herziening van de eigen opvattingen te komen. De ideale uitkomst van een dergelijk pro-
ces noemt Taylor, naar een begrip van Gadamer, 'horizonversmelting'. Bij horizonversmel-
tingwordt, om in het jargon van de economiepagina's te spreken, de ene cultuur niet opge-
slokt door de andere, maar is er sprake van een daadwerkelijke fusie.

In dezelfde bundel waarin hij deze opvattingen uiteenzet, wordt Taylor bekritiseerd om-
dat zijn concept van horizonversmelting zich te veel afspeelt op het niveau van culturen.
Hiermee doet hij te weinig recht aan het geïndividualiseerde karakter van de westerse sa-
menleving. De werkelijke vraagstukken van sociale en culturele integratie spelen zich veel
meer op het niveau van individuen af. De Harvard-hoogleraar K. Anthony Appiah beklaagt
zich bijvoorbeeld over het feit dat hij door anderen voortdurend wordt aangesproken op
een veronderstelde vorm van collectieve identiteit als zwarte of homoseksueel. Susan Wolf
waarschuwt nog eens dat het vertoog over de collectieve identiteit van vrouwen en de waar-
de van vrouwelijkheid, historisch gezien tot gevolg heeft dat vrouwen in vele opzichten niet
als gelijkwaardige individuen worden behandeld. Habermas betoogt in ditzelfde debat dat
niet culturen of groepen erkend en beschermd moeten worden, maar hun leden. Zij dienen
zichzelf niet in stand te houden door een soort collectieve immuniteit op te eisen, maar door
nieuwe leden te overtuigen van hun waarde en te motiveren tot deelname. Alleen culturen
en groepen die openstaan voor kritiek zullen er op termijn in blijven slagen hun leden te
binden.

Het respect voor individuen
Het thema van deze kritiek zou ik zo willen formuleren dat Taylor tegen zichzelf beschermd
moet worden. De kwestie van multiculturalisme gaat niet over de waarde van culturen, maar
over het respect voor individuen. Hiervoor hoeven we geen andere culturen en samenlevingen te
bestuderen en erkennen, maar moeten we goed opletten wie hier en nu deel uitmaken van
onze samenleving en vormgeven aan onze cultuur. Susan Wolf geeft het mooie voorbeeld
dat de sprookjesafdeling in de openbare buurtbibliotheek, waar zij met haar kinderen komt,
inmiddels verhalen bevat uit alle delen van de wereld. Haar kinderen genieten evenveel van
Afrikaanse sprookjes als van de geijkte Roodkapjes en Gelaarsde Katten. Integratie van
mensen uit verschillende culturen gaat niet over het tegen elkaar afwegen van de waarde van
verschillende boekenlijst jes of andere opsommingen van culturele prestaties. Het gaat over
de vervlechting van de belangstellingen en activiteiten van allerlei mensen vanuit verschil-
lende achtergronden. Die achtergronden kunnen we in theorie best reconstrueren tot cultu-
ren, maar zowel de beleving van die culturen als de interactie tussen verschillende culturen
is een kwestie van laag-bij-de-gronds grensverkeer. Van de islamitische cultuur weet ik niets
en oproepen om mij daarin terwille van de integratie te verdiepen, zal ik met beperkt schuld-
gevoel naast mij neerleggen. Maar vanwege mijn huisvesting, mijn werk en allerlei aspecten
van mijn persoonlijke belangstelling, heb ik in de loop van mijn volwassen leven toch al ken-
nisgemaakt met een Marokkaanse buurman, met Arabische en Turkse films en muziek, met
het pesten van een Tunesisch meisje op de school van mijn kinderen, met ongemakken tus-
sen Nederlandse hulpverleners en allochtone cliënten in de gezondheidszorg en met veel
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meer blijken van het medelanderschap van allochtonen dan ik mij bewust ben. Door kwes-
ties van integratie te situeren op het niveau van alledaagse interacties kunnen we in dit ver-
band het best recht doen aan Taylors karakterisering van individualisering als het gemeen-
schappelijk goed van onze cultuur en kunnen we ons tevens een beeld vormen van hoe
'horizonversmelting' er in dezen uit kan zien.
Het begrip individualisering verwijst daarbij niet naar een set van waarden en ideeën die

als zodanig en als geheel gekarakteriseerd, becommentarieerd en gemodificeerd kunnen
worden. Het verwijst naar de aspiraties van individuen die zich in bepaalde praktijken be-
geven, die zijn gebaseerd op de gedachte dat de deelnemers hun eigen identiteit ontplooien.
Ook de leden van de zogenaamde etnische of culturele minderheden zijn individuen die zich
in praktijken begeven. We kunnen door de kracht van hun individuele aspiraties vertrouwen
op de doorbreking van eventuele knellende sociale en culturele banden. Dat de eigen indivi-
duele identiteit de basis vormt voor de deelname aan praktijken, van de huwelijks- en ar-
beidsmarkt tot schoolkeuze en vrijetijdsbesteding, zal ongetwijfeld het eerst gelden voor
allochtone creatievelingen, bollebozen en carrièremakers. Maar ook de schoonmakers en de
bejaardenverzorgsters zullen op den duur hun eigen weg gaan.
Toch is een dergelijk proces iets anders dan de door Janmaat c.s. geëiste aanpassing aan

de waarden en normen van de heersende cultuur. Het aardige is nu juist dat die heersende
cultuur juist dóór de participatie van mensen met heterogene achtergronden verandert. Een
geïndividualiseerde samenleving is een samenleving in permanente verandering. Daarom is
Gadamers begrip 'horizonversmelting' hier nog niet zo misplaatst: in een geïndividualiseer-
de samenleving verschuift de horizon voortdurend, vóór en dóór de deelnemende indivi-
duen. Ten aanzien van de multiculturele samenleving is individualisering dus niet het pro-
bleem, maar juist de oplossing, tenminste in theorie.
In de praktijk lijkt de Amerikaanse samenleving het tegenvoorbeeld te bieden. Individuen

lijken alleen nog maar uit op het eigen materiële belang, de publieke voorzieningen worden
uitgehold en de 'smeltkroesgedachte' lijkt achterhaald. Terwijl men in de Verenigde Staten
ten aanzien van immigranten van oudsher steeds had vertrouwd op de integratieve werking
van individuele autonomie. Op dit punt ben ik het echter met Taylor eens dat individualise-
ringsidealen niet direct veroordeeld mogen worden op basis van de manier waarop daar
soms vorm aan wordt gegeven: we moeten het kind niet met het badwater weggooien. Ten
eerste heeft individualisering in tal van aspecten in de Verenigde Staten wel tot een aantrek-
kelijke samenleving geleid, ook in multicultureel opzicht. Ten tweede wordt in Amerika na-
tuurlijk dikwijls een nogal radicaal atomistische ideologie van individuele autonomie verde-
digd. Wat kennelijk niet goed werkt is om de individuele aspiraties van Amerikanen om te
zetten in aantrekkelijke praktijken op het gebied van werk, school, gezinshuis houding en
dergelijke. Noch de ideologie, noch de daarmee verbonden praktijken zijn wellicht aantrek-
kelijk voor individuen met een allochtone culturele achtergrond. Die allochtone individuen
zullen er echter ongetwijfeld in slagen om alternatieve praktijken te ontwikkelen, die op den
duur niet minder geïndividualiseerd zullen blijken te zijn, maar anders. Bijvoorbeeld Kore-
aans-Amerikaanse bedrijven, huwelijken en opvoedingspraktijken zullen het spectrum van
geïndividualiseerde praktijken verrijken en daarmee ook de Amerikaanse samenleving ver-
rueuwen.
Dit alles betekent natuurlijk niet dat individualisering tot het paradijs op aarde leidt. Wel
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dat er geen enkele reden is om aan een geïndividualiseerde samenleving minder sociale en
culturele bindingskracht toe te kennen dan aan allerlei collectivistische ideologieën en pa-
ternalistische praktijken. Individuen begeven zich in praktijken, omdat ze daar vinden wat
van hun eigen gading is. De sociale ftlosofie kan uitleggen waarom dat voldoende basis is
voor maatschappelijke binding:

juist eigen aspiraties zorgen dat het individu wordt aangesproken door de ordenings-
mechanismen, waarmee binnen praktijken individuen worden gerangschikt naar de
mate waarin zij succes boeken bij hun streven. Oftewel: orde en binding door competitie;
in het kader van praktijken spreken individuen elkaar erop aan of wat zij voor zichzelf
claimen wel verenigbaar is met wat anderen claimen. Oftewel: orde en binding door onder-
handelingen;
individuen voelen zich gezamenlijk aangesproken door de goederen waar het in die
praktijken om draait. Oftewel: orde en binding door tiffiniteit.
Ten slotte wil ik toch nog aangeven waarom ik nog niet tevreden ben met deze sociale

filosofieën. Hierin verliest wat mij betreft individualiteit nogal wat van zijn wervende kracht:
welbeschouwd lijkt het individu geen individu meer. Gemeenschappelijk is dat het individu,
om individualiteit te kunnen verwerven en praktizeren, zich hoe dan ook moet onderwer-
pen aan vocabulaires en discoursen die binden in de vorm van een disciplinair regime, argu-
mentatiedwang of gemeenschappelijke waarden. Het contrapunt van het 'autonome' indivi-
du, dat in strikte zin inderdaad een fictie is, is nogal zwaar aangezet. Het accent ligt sterk op
de maatschappelijke (re)produktie van individuele identiteit via macht, discours en ideaal.
Analytisch valt hier veel voor te zeggen, maar retorisch is het erg onbevredigend. Er gaat te
veel verloren van datgene waar de retorica van het autonome individu een overdaad van
vertoont. Ik zal dat maar een theoretische overcompensatie voor individualisering noemen.
Ik heb aannemelijk proberen te maken waarom dit gold voor Taylors concept 'horizonver-
smelting', maar een soortgelijk betoog had ik ook kunnen houden inzake Habermas of
Foucault.

Het individu dat naar eigen goeddunken deelneemt aan praktijken, zit in het algemeen in
de sociale en politieke filosofie retorisch in de mangel. Aan de ene kant zijn er allerlei activis-
tische aansporingen om het eigen leven toch vooral op te vatten als iets wat je zelf in de hand
hebt en waar best nog wat van te maken valt, als je het maar krachtig en doortastend aanpakt.
Dit is het domein van het Autonome Individu en de Vrije Burger, die keuzes moet maken,
weerbaar moet zijn, een privé-sfeer moet afbakenen, initiatief moet tonen en wat dies meer
zij. Aan de andere kant wordt ook de publieke ruimte in de filosofie bezet door krachtige
formaties, zoals daar zijn Gemeenschappelijke Goederen, Waarden en Normen, de Politie-
ke Arena, het Publieke Debat en, niet te vergeten, Macht. Dikwijls vindt in de ftlosofie een
ware titanenstrijd plaats tussen deze grootheden. Nog los van het feit dat er op de tegenstel-
ling van individu en samenleving analytisch veel aan te merken valt, wordt naar mijn smaak
de verhouding van individu en samenleving te veel gedramatiseerd. Ik zou graag zien dat in
de wereld van de sociale en politieke ftlosofie meer plaats zou zijn voor wat zo mooi wordt
aangeduid met de titel van een artikel en boek van de Amerikaanse ftlosoof Harry Frankfurt:
'The lmportance ofwhat we Care about'. Aanzetten daarvoor vind ik in het vocabulaire van de
zogenoemde zorgethiek. Hier geen individuen met claims tegenover andere individuen en
de samenleving. Wel individuen die in concrete relaties en praktijken verweven zijn. Die zijn
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niet conflictvrij. Er is dikwijls sprake van conflicterende verantwoordelijkheden en loyalitei-
ten. Een ieder zal de ervaring herkennen dat, als je niets meer of minder probeert dan je eigen
gang te gaan en de dingen te doen waar je plezier aan beleeft, je je toch van meet af aan be-
vindt in een onderhandelingssituatie met jezelf en met anderen die je aanspreken en die te-
recht aanspraak op je maken.

Het moet toch niet alleen in de literatuur mogelijk zijn om die ervaringen en problemen
te thematiseren in termen van de overlappende belangstelling en zorg van individuen, zon-
der verwikkeld te raken in het drama van individu en samenleving. Met andere woorden, wat
mij betreft zijn we op zoek naar een vocabulaire voor het soort individuele projecten dat van
onderaf bindt. Een dergelijke conceptualisering van individualiteit is ook ten aanzien van
allerlei minderheden allicht ook wervender en minder bedreigend dan die van Autonomie,
Participatie, Gedeelde Normen en Waarden, enzovoorts.

De sociale integratie waar het om gaat is niet die van Autonome Individuen, hoe belang-
rijk het ook is dat mensen beschikken over eigen speelruimte en daar ook daadwerkelijk ge-
bruik van maken. Het is ook niet de integratie van Goede Personen, ook al kan niemand het
zonder oriëntatie op normen en waarden stellen. Sociale integratie behelst ook meer dan de
wederzijdse aanspraken en het onderlinge verkeer van Verantwoordelijke Burgers, al zijn
wij allen afhankelijk van een democratisch georganiseerde en goed onderhouden publieke
ruimte. Sociale integratie is op de eerste plaats de onderlinge verstrengeling van de alledaag-
se zorgen, genietingen, dromen en verhoudingen die de identiteit van individuen uitmaken.
Onze door egoïsme, normloosheid en versplintering bedreigde multiculturele samenleving
biedt die individuen daarvoor gelukkig voldoende voedingsbodem en aanleiding.
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De risico'svan de laatmoderne identiteit
Michiel Korthals

Het werk van de Canadese filosoof Charles Taylor speelt een belangrijke rol in
hedendaagse discussies over de relatie tussen individu en samenleving. Naast
zijn hoofdwerk Sources of the Self, verscheen in 1994 De malaise
van de moderniteit, dat een bondige en prikkelende analyse biedt van de
problemen in de hedendaagse maatschappij. In het onderstaande wordt
ingegaan op enkele zwakke plekken in het betoog van Taylor. Ook komt de
vraag aan de orde of de democratie het milieu overleeft. En als dat zo is,
overleeft het milieu dan de democratie?

De positie van Charles Taylor
Taylor doet in zijn boek een poging om een duidelijk onderscheid te maken tussen egoïsme
en individualisme. Hij slaagt daar zeker in. Zijn betoog komt heel redelijk over, hij vermijdt
extreme, onwaarschijnlijke posities, en herwaardeert veel van wat zo langzamerhand de 'we-
tenschappelijk-technische beschaving' is gaan heten en die geleid wordt door het principe
van instrumentele rationaliteit. De instrumentele rationaliteit ligt ten grondslag aan het han-
delen dat zoekt naar de beste middelen bij gegeven doelen (p. 18). Het principe krijgt de volle
ruimte wanneer oude normatieve ordes wegvallen; met name wetenschap en techniek zijn
de meest zichtbare en dominante dragers van dit principe. Daarmee wordt alles object van
berekening en instrument voor bewerking. Dit principe van instrumentele rationaliteit
wordt vaak geïdentificeerd met het ideaal van zelfontplooiing van het individu. Taylor wil
laten zien dat dit ideaal echter meer en anders is dan dat van de instrumentele rationaliteit.
Zijn voornaamste these is dat het ideaal van zelfontplooiing en zelfverwerkelijking een grote
waarde heeft, maar dat het ideaal soms ontaardt in atomisme, instrumentalisme en egoïsme.
Het ideaal moet ongecorrigeerd worden hooggehouden (p. 35) en de ontaarding dient te
worden bekritiseerd. Met het laatste deel van deze stelling ben ik het eens, met het eerste deel
niet. Mijn algemene stelling is: het ideaal van authenticiteit is wel degelijk aan vernieuwing
toe en feitelijk wordt dat ideaal vernieuwd in allerlei vaak tegenstrijdige richtingen. Een van
de belangrijkste identiteitsbepalende factoren is daarbij het optreden van wetenschappelijke
en technologische risico's.

De tekortkomingen van Taylors positie
Taylors positie schiet met betrekking tot drie belangrijke maatschappelijke kwesties te kort.
In de eerste plaats onderschat hij de betekenis van wetenschap en techniek voor het moder-
ne authenticiteitsideaal. In de tweede plaats veronachtzaamt hij de structurerende rol van
risico's in de individualiserende en globaliserende samenleving en ten slotte is zijn pleidooi
voor consensus misplaatst.
1. Een externe rol van wetenschap en techniek
Taylor wijst technofiele, maar ook technofobe en antiwetenschappelijke posities af. Hij ziet
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de opkomst van de technologische beschaving niet als achteruitgang (p. 96). Hoewel hij net
als vele critici van de technologische cultuur de daarmee gepaard gaande instrumentalisering
van mensen onderling, relaties, dieren en de wereld als zodanig signaleert, meent hij toch dat
er meer aan de hand is (p. 21). Want deze beschaving is niet alleen uitdrukking van een 'an-
tropocentrisch' verlangen naar overheersen. Wij 'kunnen de ontwikkeling van de technolo-
gische beschaving niet alleen in het licht zien van een gebod tot overheersing. Zij is voortge-
komen uit rijkere morele bronnen. Maar evenals in het geval van de authenticiteit, dreigen
deze morele bronnen uit het oog te raken, en wel juist door de verharding van atomistische
en instrumentalistische waarden' (p. 98).

Hoeveel moeite Taylor ook doet om de morele kant van wetenschap en techniek zicht-
baar te maken, het lukt hem niet, want deze morele kant ziet hij alleen als een morele oor-
sprong. De huidige morele en normatieve investeringen in nieuwe technieken en weten-
schappelijke technologieën, de huidige normatieve en politieke conflicten om nieuwe
technieken en om nieuwe wetenschappen merkt hij niet op, terwijl daar toch voldoende on-
derzoek naar gedaan is.

Taylor doet veel moeite de theorieën van de ijzeren kooi (zoals die van Weber of Adorno
en Horkheimer), die wetenschap en techniek, of ruimer de instrumentele rede voor ons zou-
den smeden, te bekritiseren. Zijn voornaamste strategie daarbij is te hameren op het feit dat
het nog niet zo erg is, en dat er nog genoeg vrijheidsgraden zijn (p. 21, 101). Zijn tekort-
koming is dat hij de instrumentalistische opvattingen over wetenschap en techniek slechts
nuanceert en relativeert en niet een andere interpretatie van de technologische beschaving
voorstelt. Uiteindelijk interpreteert Taylor wetenschap en techniek te veel vanuit de 'ratio-
naliteitsopvatting' ofwel de instrumentele rede.

Ik zou daar tegenover een andere interpretatie willen stellen, die de door Taylor gesig-
naleerde maatschappelijke fenomenen van atomisme en instrumentalisme niet ontkent,
maar anders interpreteert. Volgens deze interpretatie zijn wetenschap en techniek geen uit-
drukking van de instrumentele rede, maar incorporeren zij, construeren zij zelfs, op niet-
traditionele manier normen en waarden van betrokken groepen en gebruikers. De theoretici
van de ijzeren kooi van de instrumentele rede zijn volgens deze alternatieve opvatting slacht-
offers van de positivistische ideologie van de waardevrije rationaliteit, die stelt dat weten-
schap en techniek als het ware efficiënte, schokvrije, neutrale 'kennismachines' zijn. Zo lang-
zamerhand is duidelijk geworden dat deze opvatting weinig te maken heeft met de werkelijke
dynamiek van wetenschap en techniek. Technieken zijn maatschappij- en levensontwerpen.
Wetenschappers en ingenieurs zijn maatschappijveranderaars 'under cover'.

Een van de eersten die dit onder woorden bracht is niemand minder dan Werner Hei-
senberg. Hij stelt in zijn boek uit 1955, Das Naturbild der heutigen PkYsik, dat de instrumenten
die in de wetenschappen worden onderzocht representatief zijn voor de technische appara-
ten die mensen in het dagelijks leven in het Westen gebruiken. Deze instrumenten zijn cen-
trale kenmerken van het hedendaagse menselijk leven. Hij suggereert: 'Vielleicht werden
später die vielen technischen Apparaten ebenso unvermeidlich zum Menschen gehören wie
das Schneckenhaus zum Schnecke oder das Netz zur Spinne ...' (p. 14). Deze suggestie be-
gint stilaan werkelijkheid te worden, overigens zonder dat dit tot afschrikwekkende dingen
hoeft te leiden of tot technologisch determinisme. Mensen leven met pacemakers, net als
met telefoon, televisie etc.
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De huidige technieken rond voortplanting incorporeren een bepaald stel normen en zijn
van grote invloed op de manier waarop mensen op dit moment vorm geven aan hun hande-
len en hun identiteit. Kinderen krijgen heeft een heel andere betekenis gekregen dan in tradi-
tionele maatschappijen. Het gaat hier veelal om niet-geïntendeerde effecten van technisch-
wetenschappelijk handelen, die op zichzelf niet voorzien waren, maar wel bijdragen aan de
constructie van nieuwe authenticiteitsidealen. Deze dynamiek van gevolgen en confrontatie
met veelal niet-geïntendeerde, soms negatief, soms positief te waarderen gevolgen is een
centraal kenmerk van de laatmoderne cultuur geworden. Marx heeft iets van deze dynamiek
gevoeld toen hij schreef: 'alles dat vast is, lost in lucht op'. Berman heeft een prachtig boek
geschreven met deze titel en Taylor haalt deze tekst aan, maar interpreteert die op een
vreemde manier. Hij meent dat Marx hiermee wil zeggen dat de veelzeggende voorwerpen
vervangen worden door snelle, prullerige, vervangbare artikelen (p. 20). Ook andere heideg-
gerianen spannen zich in om een soort 'voorwerpen bescherming' in het leven te roepen,
analoog aan de dierenbeschertning. Marx echter leed niet aan nostalgie en hij bedoelde met
deze tekst heel duidelijk dat in het kapitalisme de sociale relaties (en dan met name de feodale
relaties) dynamisch worden. Verandering is nog geen vervluchtiging en zeker nog geen ver-
val. Taylor ontgaat deze betekenis, omdat hij de maatschappelijke werkelijkheid bekijkt van-
uit de filosofische, speculatieve bril van de 'instrumentele rede', zonder serieus in te gaan op
het empirisch en theoretisch verantwoorde werk van veel wetenschaps- en techniekonder-
zoekers.
2. Onderschatting van het belang van risico 's voor de structurering van het dagelijkse en mondiale leven
Een van de belangrijkste effecten van wetenschappelijke civilisatie is dat wetenschappelijke
en technologische risico's als maatschappijstructurerende factoren gaan optreden. Terwijl
voorheen individuele levens gestuurd werden door constellaties van ongelijke verdeling van
bezit, gelegitimeerd door traditionele normen die ongelijkheid moesten rechtvaardigen, spe-
len nu in toenemende mate de niet-voorziene en niet-geïntendeerde effecten een sturende
rol. De nieuwe benadeelden zijn zij die afhankelijk zijn van risico's, die nauwelijks te voorzien
zijn. De groepen die slachtoffer worden van risico's kunnen niet meer via de moderne criteria
zoals klassen, rassen of gender worden opgespoord. Nieuwe vormen van politieke consen-
sus (partijvorming) ontstaan in de laatmoderne samenleving op een heel andere manier. Laat-
moderne samenlevingen worden gestuurd doordat ze geconfronteerd worden met de gevol-
gen van hun ingrepen in de natuur en in sociale relaties. De moderne medische technieken
en hun gevolgen zijn nu bijvoorbeeld bepalend geworden voor de identiteit van het individu.
Deze effecten worden nog versterkt door de intensieve samenhang tussen globale en lokale
ontwikkelingen. Gebeurtenissen hebben als het ware geen index meer van vaste tijd en plaats
en zijn van hun lokaliteit ontheven. Traditionele politieke opvattingen over de voordelen van
kleinschaligheid dienen te worden herzien: 'small' is niet altijd 'beautiful'.
Deze ontwikkelingen (risico's en globalisering) hebben verreikende consequenties voor

het moderne authenticiteitsideaal. Laatmoderne identiteit kan niet meer gezien worden als
dezelfde uitdaging waar de mensen in de vorige eeuw voor stonden en ontbeert de vertrou-
wenwekkende achtergrond van de moderne identiteit. De alomvattende traditie, de brede
horizon of die grotere orde (p. 93) die zo kenmerkend is voor Taylors moderne authentici-
teitsideaal vervalt. Want er is geen traditie zo oud, of geen horizon zo breed, geen orde zo
groot of deze dienen op zijn minst aangepast te worden aan de snel veranderende globalise-
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rende trends of gecorrigeerd te worden omdat er repressieve elementen aan verbonden wa-
ren. Maar meestal blijken deze tradities, horizonnen en ordes eenvoudig onbruikbaar. In het
algemeen zijn in de laatmoderne samenleving pleidooien voor brede horizonnen of eerbied-
waardige tradities tevergeefs. Tenslotte stelt de globalisering het authenticiteitsideaal voor
nieuwe uitdagingen. Voorheen waren het de stilzwijgend aanwezige westerse vooroordelen
van de hoogcultuur die dit ideaal veronderstelde. Nu kan iemand aan boeddhistische yoga
doen, een hamburger eten bij McDonald's, van Monteverdi genieten en catamaran varen
zonder zijn authenticiteit op te geven.
3. Tcglor legt veel te veel nadruk op eensgezindheid en consensus
Taylor stelt op verschillende plaatsen in zijn boek dat eensgezindheid en een gemeenschap-
pelijk doel de opmars van de instrumentele rationaliteit en van de fragmentatie tegen kan
gaan. Zo noemt hij de gemeenschappelijke en eensgezinde zorg om het milieu (112 e.v.) een
belangrijke factor. Rousseau, één van de politiek denkers waarop Taylor zich beroept, heeft
als een der eersten de noodzaak van eensgezindheid onderstreept. Ik betwijfel ten zeerste of
deze eensgezindheid zo noodzakelijk en wenselijk is in een laatrnoderne samenleving. Plura-
lisme en individualisering zijn zo ver voortgeschreden dat dergelijke oproepen vruchteloos
zijn, maar ook paternalistisch. Oproepen tot eensgezindheid impliceren vaak naar buiten
toe, naar de niet-groepsleden, zich afzetten tegen anderen, dat wil zeggen grenzen trekken
ten opzichte van buitenstaanders.

Dat blijkt ook uit Taylors favoriete voorbeeld in dit verband, de 'gemeenschappelijke
zorg om het milieu'. In de laatmoderne samenleving is men uiterst gevoelig voor ecologische
problemen, maar van eensgezindheid is (gelukkig!) geen sprake. Juist het pluralisme aan me-
ningen is een belangrijke motor in het nimmer aflatende zoekproces naar de natuur- en mi-
lieuvriendelijke democratie. Het werkelijke probleem waar de laatrnoderne samenlevingen
mee worstelen is juist om op redelijke manier om te kunnen gaan met de enorme hoeveel-
heid onenigheden.

Authenticiteit in het tijdperk van het ecologisch laatmodernisme
Naar mijn stellige overtuiging bevinden de moderne westerse samenlevingen zich econo-
misch gezien midden in een overgangsperiode naar een nieuwe fase van kapitalisme, name-
lijk het ecologisch kapitalisme. Net zoals voorheen, in de 19de en begin 20ste eeuw, het
kapitalisme op grond van druk van de kant van de arbeidersbe weging grenzen aan de
behandeling van mensen incorporeerde, zo worden op dit moment onder druk van de mi-
lieubewegingen grenzen aan de natuur en het milieu in de economische imperatieven op-
genomen. Maatschappelijk gezien bevinden we ons in de overgang naar de laatmoderne of
postmoderne, verwetenschappelijkte samenleving. De problemen waar deze samenleving
mee worstelt zijn problemen die opgeroepen worden door de confrontatie van wetenschap
en techniek met zichzelf: de zogenaamde tweede verwetenschappelijking. De gevolgen van
de wetenschappen en technieken worden nu object van wetenschappelijke en technologi-
sche kennis en interventies. Alle ingrepen die nu worden gedaan om bijvoorbeeld milieu-
problemen te voorkomen, hebben gevolgen die op hun beurt nieuwe confrontaties zijn die
tot nieuwe wetenschappelijke en technische ingrepen kunnen leiden. Voorbeelden hiervan:
het schoner worden van de Rijn leidt tot minder vis in de Noordzee; de creatie van het na-
tuurontwikkelingsgebied in de Grensmaas leidt zonder tegenmaatregelen tot verlaging van
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de grondwaterstand en verdroging; ophalers van gft-afval lopen een verhoogd risico op
huid- en ademhalingsziekten en zelfs kanker. De ingrepen en milieuproblemen worden
door experts geïdentificeerd, gediagnostiseerd en van oplossingen voorzien. Hierdoor kun-
nen nieuwe onvrij heden ontstaan die ik samenvat met de term 'ecologistische welvaarts-
staat'; maar tevens kunnen nieuwe vrijheden en democratische samenlevingsvormen ont-
staan. Wanneer men zich realiseert dat de milieuproblematiek niet eenduidig is, kan de for-
muleringvan de milieuproblematiek leiden tot meer democratie. Dan worden de constructie
van milieuproblemen, hun agendering en de distributie van milieurisico's en van milieupro-
blemen tot de politieke hoofdproblemen van deze tijd. Naast deze twee mogelijkheden kun-
nen nog twee andere worden onderscheiden. In totaal vier maatschappelijke en politieke
ontwikkelingen kunnen zich voordoen en deze impliceren ieder andere identiteits- en au-
thentici tei tsidealen.
a) De ecologische welvaartsstaat
Op dit moment wordt door de vele milieudenkers, ambtenaren en politici gewerkt aan de
vestiging van de 'ecologische welvaartsstaat'. Uitgangspunt hierbij is dat milieuproblemen
op dezelfde wijze en met dezelfde middelen dienen te worden bestreden als armoede, anal-
fabetisme of lage levensverwachtingen, door grootschalige inzet van overheidsmiddelen.
Hierbij wordt verondersteld dat deze inzet geheel in de lijn zal liggen van de 'eerste verwe-
tenschappelijking'; de toepassing van wetenschap en techniek op maatschappelijke proble-
men, zoals dat ook in de 18de en 19de eeuw geschiedde. Kenmerkend voor deze eerste ver-
wetenschappelijking is dat de wetenschappen naar binnen open waren, en naar buiten (naar
de rest van de samenleving) afgesloten. Het uitgangspunt dat milieuproblemen hetzelfde
type problemen zijn als sociale problemen zoals armoede, analfabetisme en dergelijke kwes-
ties is echter onjuist. De laatste soort problemen zijn direct waarneembaar en behoren tot
de problemen van een door klassenstrijd geformeerde welvaartsstaat. Problemen rond de
vergroting van ozongaten, rond broeikaseffecten, rond het uitsterven van soorten en van
milieuvernietiging en vervuiling in het algemeen kunnen echter alleen door wetenschappe-
lijke experts worden geïdentificeerd en van een oplossing worden voorzien.

De kansen op realisering van de ecologistische welvaartsstaat zijn gering. Ten eerste kun-
nen de aan de moderne wetenschappen en technologieën inherente controversen en risico's
moeilijk worden afgeschermd van openbare besprekingen. Een dergelijke afscherming
heeft veel contraproduktieve kanten, waar ik elders dieper op ingegaan ben (Korthals 1996).
De welvaartsstaat beschikt echter niet over goede middelen om om te kunnen gaan met on-
zekerheden en risico's die het gevolg zijn van dergelijke risico's. De recente controversen
rond het broeikaseffect laten dat nog eens zien.

In de tweede plaats leidt de distributie van milieurisico's en natuurbeheersingsprojecten
tot geheel nieuwe politieke constellaties, die niet meer in het kader van de welvaartsstaat op-
gevangen kunnen worden. Op microniveau is het natuurontwikkelingsproject Grensmaas
hiervan een mooi voorbeeld. Volgens de ideologie van dit project wordt de natuur zoveel
mogelijk aan zichzelf overgelaten. In dit project werkt de natuurbeweging eendrachtig sa-
men met grindmaatschappijen tegen de kleine boeren. Deze combinatie van partijen zou
voorheen volkomen voor onmogelijk gehouden zijn. Op een heel andere manier en op basis
van heel verschillende politieke percepties ontstaan er kongsies tussen bijvoorbeeld verze-
keringsmaatschappijen, banken en milieubewegingen.
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Ten derde is in de ecologische welvaartsstaat sprake van 'overformulering van beleid'
(Leroy 1995). De welvaartsstaat produceert vooral nota's en wordt keer op keer geconfron-
teerd met moeilijkheden rond de implementatie. De uitvoering van beleid stoot op princi-
piële gebreken en daar wordt vaak op gereageerd door nog meer en nog dikkere en gedetail-
leerdere nota's. Daarom zal ze uiteindelijk alleen door gebruik van allerlei nevenmiddelen
zoals patriarchaal geweld (in de zin van: 'Uw overheid zorgt voor het milieu en de natuur',
'ecocentrisme is goed voor u') een zekere acceptatie kunnen afdwingen en tot uitvoering
over kunnen gaan. Een aardig voorbeeld in Nederland is de oprichting van ecoteams, ge-
sponsord door het ministerie van \ws. De leden ervan worden aangemoedigd de stand van
hun gas-, water- en elektriciteitsmeter zo laag mogelijk te houden. Enige zeggenschap over
het vaak ondoorzichtige beleid van de gas-, water- of elektriciteitsbedrijven krijgen ze echter
niet en dat is typerend voor de benadering van de welvaartsstaat. Politiek-puriteinse stro-
mingen (gericht op gezondheid, antiroken, 'environmental correctness'), zoals op dit mo-
mentin sterke mate aanwezig in de VS, kunnen de welvaartsstaat helpen. Hoe sterk dergelijke
politiek-puriteinse stromingen kunnen worden, is echter moeilijk te voorspellen. Het lijkt
erop alsof ze eerder uitdrukking zijn van de jacht naar authenticiteit en nieuwe identiteiten,
en daarom niet heel diep zijn verankerd. Het politiek-puriteinisme is overigens een typisch
laatmodern verschijnsel en wordt daarom gekenmerkt door dezelfde tegenstellingen. De
natuurbeleving van de puritein is in concreto alleen mogelijk via internationaal ecotoerisme,
grootschalige bewegingen van plaats en massatoerisme. In Nederlands meest bekende na-
tuurontwikkelingsproject, de Weerribben in Overijssel, is het in de weekends zo druk als
voorheen in de Kalverstraat.
b) De ecologische temurstaat
Wanneer het geweld van het overheidsoptreden sterk toeneemt, de gebruikelijke parlemen-
tair-democratische instituties op grond van al dan niet kunstmatig geschapen noodsituaties
afgeschaft worden en de ecologische noodtoestand wordt uitgeroepen, de informatievoor-
ziening wordt afgeknepen en de mobiliteit van burgers wordt stilgezet, ontstaat zoiets als de
ecologische terreurstaat. Meer sturend geweld, in de zin van paternalistische staatsrepressie,
'voor ons eigen bestwil', ligt voor de hand wanneer het natuurpuriteinisme dat nu in sommi-
ge kringen zich doet gelden langdurig dominant wordt. Het is bekend dat wvc bijvoorbeeld
lang werkte aan allerlei maatregelen tegen dingen die op een bepaald moment als milieuon-
vriendelijk werden aangemerkt; zoals een verbod op open haarden. Een ander voorbeeld:
wanneer de retoriek van de natuurontwikkeling rond de Maas nog enige betekenis heeft, dan
zouden op korte termijn vele terreinen afgesloten moeten worden en de dijken inderdaad
doorgestoken moeten worden. Ook afvalscheiding en dergelijke, direct op de burger gerich-
te activiteiten, kunnen organisatorisch zo geïntensiveerd worden dat de 'duurzaamheidspo-
litie' op de loer ligt. 'Environmental correctness' wordt dan een politieke realiteit.
De overheid is echter niet goed opgewassen tegen de onzekerheid en het controversiële

karakter van wetenschappelijke, in het bijzonder milieuwetenschappelijke kennis, en daar-
om leidt 'ecodictatuur' al gauw tot extreme sturing en functionalisering van de wetenschap-
pen. Onwelgevallige gegevens worden weggewerkt; niet-politiek correcte alternatieve on-
derzoeksrichtingen zouden worden afgeknepen.
c) De ecotechnocratie
Deze maatschappijvorm wordt gekenmerkt door een veel zachtere vorm van repressie, die
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verloopt via technisch-wetenschappelijke ingrepen. Wanneer de nieuwe biotechnologieën,
met name de ingrepen in DNA, inderdaad zo veel te weeg kunnen brengen zoals nu door
velen wordt voorspeld, dan is er een kans dat de ontwerpers en toepassers van deze techno-
logieën een extreem grote oncontroleerbare invloed krijgen op het reilen en zeilen van het
leven van mensen. Samen met ecologen en andere nieuwe esoterische kringen van weten-
schappelijke en technische experts wordt dan langs geheel andere lijnen dan die van parle-
mentair goedgekeurde wetten en voorschriften de samenleving bestuurd. De wensdromen
zijn er: een bekende ecoloog schrijft goedkeurend: 'It is this generation of ecologists who
will determine whether the tropical agroscape is to be populated only by humans and their
mutualists, commonsals, and parasites, or whether it will also contain some islands of the
greater nature' Ganzen 1986). Gedeeltelijk heeft de medische professie al deze zachte macht,
waarbij ook de bio-ethische experts zijn ingeschakeld. De ecocratische variant is niet ver
weg. Achterhuis heeft bijvoorbeeld al een pleidooi gehouden voor de 'moralisering van
technische apparaten', waarmee hij de technici en wetenschappers het heft in handen geeft
om tot sturing van de samenleving over te gaan.

Deze ecotechnocratie is geen 'ijzeren huis van horigheid', geen eenheidsstaat of omvat-
tende repressieve orde. Fragmentatie en clan-strijd zijn aan de orde van de dag in de weten-
schappen en technologieën. Onenigheid, controversen en feilbaarheid zijn niet meer uit te
vlakken.
cl) De natuurvriendelijke democratie
Een laatste mogelijkheid is dat het democratische gehalte van de samenleving zich radicali-
seert door informele openbaarheid en verbetering van onderwijs en versterking van en ver-
dere openbaarmaking van wetenschappelijk-technische controversen. Zo ontstaat zoiets
als een 'deliberatieve democratie' waarbij democratie niet meer betekent het zoeken naar
een breed draagvlak voor reeds (door wetenschappers en ambtenaren) genomen beslissin-
gen, maar tot in het hart van de beleidsformulering zelf is doorgedrongen. De milieupolitie-
ke agenda wordt dan niet meer bepaald door deskundigen maar door openbare debatten.
Deze democratisering impliceert ook dat de beleidsuitvoering van karakter verandert: met
betrekking tot dat aspect van overheidsoptreden worden burgers als burgers aangesproken
en krijgen zij ruimte voor eigen verantwoordelijkheden. Ze worden niet uitsluitend als con-
sumenten benaderd, die alleen via bepaalde prikkels tot milieuvriendelijk gedrag aangezet
worden. Dit proces van democratisering betreft ten eerste het traject naar het beleid toe (be-
leidsformulering) en ten tweede dat van de beleidsuitvoering; het betekent niet afschaffing
van de overheid.

Individualisering en mobiliteit spelen hierbij een belangrijke rol; zij zijn de culturele basis
van deze 'deliberatieve democratie'. Op basis van de analyses van Beck (1992), Giddens en
Walzer onderscheid ik vijf vormen van 'beweging van plaats'. Ten eerste de politieke mobi-
liteit (met als scheldwoord de 'zwevende kiezer'); ten tweede geografische mobiliteit (vakan-
tie, verhuizen); ten derde de woon-werkmobiliteit (met name van belang voor partners); ten
vierde sociale mobiliteit (een ander beroep dan je ouders kunnen kiezen); en ten vijfde hu-
welijksmobiliteit (de onwaarschijnlijkheid van liefde tot aan de dood). Deze verschillende
mobiliteiten zijn uitdrukking van het proces van individualisering. In mijn ogen sluit deze
individualisering op geen enkele manier solidariteit uit. Het hiermee corresponderende au-
thenticiteitsideaal is dus uiterst individueel, en tegelijk sociaal: het is beweeglijk en kent geen
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autoriteiten, ook niet die van de eigen innerlijke stem of van de grotere verbanden.
Met individualisering hangt een centrale kwestie samen: de opkomst van een gebied van

openbaarheden, van menings- en wilsvorrning. Giddens zegt hierover (p. 174): 'On the
whole one can say that the expansion of the public realm together with the possibilities
which individuals have for effectively participating in it, have advanced with the maturation
of modern institutions' C... ) 'modern urban areas permit the development of a public, cos-
mopolitan life in ways that were not available in more traditional communities' (p. 151). De
massamedia spelen in dit type samenleving dus een zeer belangrijke rol als instituties van
openbare debatten. Maar daarom is ook de juiste omgang met de presentatie van de eigen
identiteit ten overstaan van anderen een voortdurend zoekproces.

Theoretisch zijn de kansen voor dit type van democratie redelijk, alleen al omdat de we-
tenschappen in een fase zijn beland waarin de samenleving als het ware een groot laborato-
rium is geworden voor experimentele toetsing. De individuen zijn de proefdieren of instru-
menten geworden voor de toetsing van theorieën, of het nu gaat om theorieën over erfelijk
materiaal of over kernenergie en straling. Daarom gedijen de wetenschappen het beste bij
verdere mondigheid en individualisering van burgers. Gegeven de reeds genoemde trends
en de complexe machtsfactoren is een combinatie van deze typen en mogelijkheden van
maatschappijvormen het meest waarschijnlijk.
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Overleeft het individu de samenleving?
Harry Kunneman

Zoals uit de titel van mijn bijdrage blijkt, zou ik de vraagstelling van dit themanummer graag
willen omdraaien. De vraag of de samenleving het individu overleeft, leidt zonder twijfel tot
belangwekkende bespiegelingen. Maar tegelijkertijd verleidt deze vraagstelling al snel tot al-
gemene sociologische of cultuurfJlosofische analyses en dringt ons daarmee in de richting
van een buitenstaanders standpunt. Daarmee lopen we het risico te abstraheren van datgene
wat het allerbelangrijkste is wanneer we over individualiteit en individualisering spreken, na-
melijk wij zelf, onze eigen ervaringen, verlangens, angsten en fantasieën. Wanneer we niet
meer over 'het' individu spreken, maar ons eigen bestaan als hedendaags individu als primair
referentiekader nemen, dan staat natuurlijk buiten kijf dat de samenleving ons en onze indi-
viduele leefwereld zal overleven. Vanuit het perspectief van mijn eigen bestaan gezien
verschijnt de samenleving als een gigantische kolos, als een onvoorstelbaar complexe con-
stellatie van netwerken en krachtenvelden die in een enorm tempo expandeert en steeds
meer natuur en menselijke individuen in zich opneemt en tot interactie dwingt. Een dergelij-
ke visie maakt meteen duidelijk hoe onzinnig het idee is dat de postmoderne samenleving
steeds verder zou fragmenteren en in individuele atomen uiteen dreigt te vallen. Wij zijn diep
doordrongen van onze inbedding in een veelheid aan relaties, netwerken en verbanden en
voelen ook de druk die daarvan uitgaat. Bijvoorbeeld de druk die het werk met zich mee-
brengt, of omgekeerd: de druk geen betaald werk te kunnen vinden. Of de druk die school
of studie uitoefent en de inspanning die het kost om een goed antwoord te vinden op de vele,
vaak emotioneel geladen vragen die daaruit voortspruiten. Of de druk die verbonden is met
veranderde idealen rond man-vrouwverhoudingen of een goed seksleven. In al deze geval-
len is eerder sprake van een intensivering van interacties en een toename van interdependen-
ties dan van fragmentering en atomisering.
Mijn eerste stelling luidt dan ook dat postmoderne individualiteit een zeer ver ontwik-

kelde en complexe vorm van 'socialiteit' belichaamt. In het verlengde daarvan luidt mijn
tweede stelling dat iedereen die vandaag de dag denkt en spreekt over individu en samenle-
ving het altijd ook over zichzelf heeft en direct of indirect bezig is om de eigen biografie en
de daarmee verbonden belangen, angsten en verlangens te verbinden met bredere maat-
schappelijke vragen en ontwikkelingen. Uit deze twee stellingen volgt de belangrijke con-
clusie dat de vragen waar we hier over spreken hoe dan ook een normatieve, politieke en
ethische dimensie hebben. We spreken met andere woorden niet over de feitelijke toestand
van onze samenleving, maar presenteren elkaar constructies daaromtrent die ten diepste ge-
motiveerd worden door waarden en belangen en door de emoties die daarmee verbonden
zijn.
Dat kan verder toegelicht worden aan de hand van de complementaire zwakte van twee

belangrijke hedendaagse perspectieven op individualiteit en individualisering.
Het eerste perspectief heeft een uitgesproken positieve strekking en put vooral uit het

liberale gedachtengoed. Individualisering wordt verbonden met vrijheid, autonomie en ei-
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gen initiatief en gecontrasteerd met bevoogding en betutteling. Niet alleen van liberale zijde,
maar in toenemende mate ook door paars-georiënteerde sociaal-democraten, wordt dit indi-
vidualisme min of meer gelijkgesteld aan onafhankelijkheid in de zin van economische zelfstan-
digheid. Zodoende raakt het impliciet verbonden met een hele reeks verwante noties, zoals
het primaat van de markt, de noodzaak van economische groei en technologische vooruit-
gang en de voortdurende toename van consumptieve mogelijkheden als basis van een be-
vredigend bestaan.

Het complement van deze positieve, marktgeoriënteerde betekenis van individualisering
wordt gevormd door een negatief gekleurde interpretatie van individualiseringsprocessen
die vooral in levensbeschouwelijke kringen populariteit geniet. Individualisering wordt ge-
relateerd aan egoïsme en consumentisme en in verband gebracht met een hele reeks culture-
le problemen en maatschappelijke misstanden, variërend van zingevingsproblemen, morele
ontreddering en sociaal isolement tot verharding van sociale relaties en criminaliteit. Zowel
de positieve als de verontruste interpretatie van de voortgaande individualisering - die door
alle partijen als een vaststaand feit wordt aangenomen - biedt een selectieve, normatief gela-
den constructie van de complexiteit van de culturele en maatschappelijke ontwikkelingen
die men aan de orde stelt. Dat blijkt onder meer uit de complementaire blinde vlekken die
deze constructies vertonen. Eenduidig positieve interpretaties van voortgaande individuali-
sering en economische en sociale zelfredzaamheid, gaan namelijk geheel voorbij aan de ne-
gatieve gevolgen van de verdergaande economische groei die de keerzijde vormt van het
liberale hoera-individualisme. Daarbij gaat het zowel om de maatschappelijke tweedeling
tussen de succesvollen en de achterblijvers die met die groei gepaard gaat, als om de do-
minantie van strategische, op succes, efficiency en resultaat gefixeerde denk- en handelings-
patronen die daar intern mee verbonden zijn. Eenduidig negatieve interpretaties van voort-
gaande individualisering daarentegen worden door een complementaire bijziendheid
gekenmerkt: hierin wordt voorondersteld dat zingeving, moraal en fatsoen slechts kunnen
gedijen wanneer individuen deel uitmaken van hecht geïntegreerde gemeenschappen die
hen voorzien van een duidelijk gearticuleerde, normatief richtinggevende, collectieve iden-
titeit. In het licht van deze vooronderstelling is de ondermijning van collectieve identiteiten
en de afbraak van de daarmee verbonden sociale netwerken hoogst verontrustend. Dat die
ondermijning ook de afbraak van hiërarchische gezagsverhoudingen en het daarmee ver-
bonden geweld impliceert, verdwijnt in dit perspectief maar al te gemakkelijk uit beeld.

Eenduidig positieve en eenduidig negatieve opvattingen van individualisering vertonen
zo beschouwd een opvallende verwantschap: beide zijn gebaseerd op een typisch moderne
zienswijze, een zienswijze die in het teken staat van eenduidigheid en overkoepeling, hetzij
de eenduidig positieve betekenis van de technisch-economische vooruitgang, hetzij de een-
duidig positieve betekenis van overkoepelende, collectieve vormen van moraliteit en zinge-
ving. Daartegenover wil ik een lans breken voor een postmodern geïnspireerde opvatting
van individualiteit en individualisering waarin niet eenduidigheid en overkoepeling, maar
meervoudigheid, interferentie en individuering centraal staan.

Postmoderne individualiteit
De combinatie van de begrippen 'postmodern' en 'individualisering' maken de zaken er in
eerste instantie niet overzichtelijker op. Het begrip postmodern is zo mogelijk nog meer
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'overbezet' dan het begrip individualisering. Ook hier vieren reductionistische interpretaties
hoogtij: enerzijds de gelijkstelling van postmodernisme met relativisme, nihilisme, norm-
loosheid en politieke apathie; anderzijds het versmallen van postmoderniteit tot het failliet
van de grote verhalen en de ruimte voor contextualiteit, individuele eigenheid en verschillen
die mede daardoor ontstaan zijn.

Net als bij de eenduidig positieve en eenduidig negatieve interpretaties van individuali-
seringsprocessen gaat het hier om reducties van postmoderniteit en postmodernisme, om
pogingen een eenduidige en overkoepelende betekenis toe te kennen aan ontwikkelingen en
mogelijkheden die nu juist door meervoudigheid en door de gelijktijdigheid van verschillen
gekenmerkt worden. In een toegespitste formulering: iedere interpretatie van postmoderni-
teit die niet een ingebouwd wantrouwen over zijn eigen eenduidigheid vertoont, blijft ge-
bonden aan een modern waarheidsbegrip en doet daarmee onrecht aan de postmoderniteit.

De interpretatie van postmoderne individualiteit die ik voorsta is dan ook niet alleen on-
miskenbaar verbonden met mijn eigen biografie, maar berust ook op een specifieke com-
binatie van gedachtenmotieven uit de kritische theorie en de postmoderne ftlosofie. Zoals
u misschien ook al eens ervaren hebt, leer je van anderen vaak iets heel anders dan ze zelf aan
je denken ofhopen te leren. Dat geldt voor mij in ieder geval ten aanzien van mijn belangrijk-
ste filosofische leermeester, de kampioen van het verlichte modernisme,]ürgen Habermas.
Via zijn werk heb ik mij een centraal inzicht van het postmoderne denken eigen gemaakt, dat
misschien aangeduid zou kunnen worden als 'ontologische' tnee17Joudigheid. Wat daarmee be-
doeld wordt kan toegelicht worden aan de hand van een oppervlakkige vergelijking tussen
drie 'meesterdenkers': Augustinus, Freud en Habermas. Zoals Charles Taylor ook laat zien
in zijn magistrale Sources ofthe Se!f, bevat het werk van Augustinus onder meer de gedachte dat
de menselijke ziel een splinter is van God in onszelf: God is geen vreemd wezen buiten ons,
maar is in onszelf, in ons innerlijk aanwezig,plus interiorquatn tnihi, zoals Augustinus treffend
zegt. Daarmee is echter geen ontologische meervoudigheid gegeven, want God en zijn aan-
wezigheid in ons worden door Augustinus als de essentie van de werkelijkheid gedacht, alle
werkelijkheid is uiteindelijk op deze essentie betrokken en ontleent daaraan zijn betekenis
en waarde. In het werk van Freud vinden we een gedachte die vergelijkbaar is, het idee dat
ons innerlijk in de vorm van het onbewuste plus interior, meer 'innerlijk' is dan het ik. Maar
bij Freud is tot op zekere hoogte al sprake van ontologische meervoudigheid, omdat het on-
bewuste niet als de essentie van de persoon wordt opgevat, maar als één van de krachtenvel-
den die ons voelen, denken en handelen bepalen. Een vergelijkbaar patroon vinden we bij
Habermas op het niveau van de maatschappij. Moderne samenlevingen worden zijns in-
ziens gekenmerkt door een onophefbare tweedeling en een voortdurende interferentie tus-
sen de logica van het alledaagse communicatieve handelen enerzijds en de complexiteits-
toename van het economische en politieke systeem anderzijds. Hier is duidelijk sprake van
ontologische meervoudigheid, omdat de 'zijnswijze' van systeem en leefwereld door Haber-
mas als volledig verschillend wordt opgevat terwijl ze zich tegelijkertijd in dezelfde maat-
schappelijke en historische ruimte bevinden. Die ruimte wordt dus niet meer door één basa-
le logica of door één essentie bepaald, maar is onophefbaar meervoudig en wordt daarmee
ook door voortdurende interferenties gekenmerkt.

Deze grondgedachte is in allerlei vormen aan te treffen bij postmoderne denkers als Fou-
cault, Lyotard, Derrida en Irigaray. Er bestaan echter belangrijke verschillen met Freud en
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Habermas. De laatsten zijn namelijk nog van mening dat er een wetenschappelijke waarheid
mogelijk en noodzakelijk is met betrekking tot de ontologische meervoudigheid van het
subject en van de maatschappij die ze middels hun theorie proberen te verhelderen. Indien
postmoderne denkers echter - naast het benadrukken van ontologische meervoudigheid -
iets gemeenschappelijk hebben, dan is het wel het besef dat de theorieën en perspectieven
die zij ontwikkelen de werkelijkheden waarop ze betrekking hebben niet van buitenaf be-
schrijven, maar daar van binnen uit mee interfereren. Zij begrijpen taal en theorie niet zozeer
descriptief alswel performatief: taaldaden en theorieën doen iets met de werkelijkheid waarop
ze betrekking hebben en worden zelf ook doorkruist door invloeden en krachtenvelden die
binnen die theorieën zelf niet aan de oppervlakte komen, omdat ze tot een ander ontolo-
gisch domein behoren. Theorieën interfereren dus niet alleen vanuit hun eigen logica met de
werkelijkheid die ze proberen te ontsluiten, maar zijn zelf ook onderhevig aan allerlei inter-
ferenties, zij worden zelf ook gedragen en doorkruist door andere, niet-discursieve logica's,
die in het theoretisch vertoog en het streven naar waarheid werkzaam zijn, maar zich tegelij-
kertijd aan dat vertoog onttrekken.
Dat brengt me bij een tweede belangrijk verschil tussen Habermas en postmoderne filo-

sofen als Foucault, Lyotard en Irigaray, namelijk de rol die de lichamelijkheid en het ver-
langen in hun denken speelt. Vanuit het perspectief van het alledaagse communicatieve han-
delen gezien is het economische en politieke systeem volgens Habermas zonder twijfel een
vreemd element, omdat het zich tot op grote hoogte onttrekt aan normatieve verwachtingen
en emotionele verlangens. Maar de lichamelijkheid en het verlangen vormen in zijn denken
een domein dat uiteindelijk geheel en al opgenomen kan worden in de cultuur, een domein
dat geen ontologische eigenheid bezit, geen onophefbare vreemdheid die zich in een be-
paald opzicht aan talige benoeming en doordrenking zou onttrekken. Daartegenover is het
postmoderne denken juist ten diepste doortrokken van Nietzscheaanse en psychoanalyti-
sche gedachtenmotieven en daarmee ook van de basisintuïtie dat de lichamelijkheid, de ero-
tiek, het verlangen en de sterfelijkheid zich juist wel in bepaalde opzichten onttrekken aan
talige doordringing. De vreemdeling in onszelf, zoals Kristeva zegt, of het onafs tembare
kind in ons, zoals Lyotard zegt, maken zich wel voelbaar in ons denken en spreken, maar zijn
daar tegelijkertijd niet welkom, omdat ze onrust zaaien, omdat ze op geboden en verboden
stoten, omdat ze afleiden van werk en prestatie, omdat ze een andere, verontrustende en
verleidelijke logica vertegenwoordigen, die zich eerder te kennen geeft in lachen, stotteren,
hijgen en huilen (of in alle afgeleide vormen daarvan op het niveau van lichaamshouding,
mimiek, stembuiging en intonatie) dan in volzinnen en conclusies.
Via dit fIlosofische uitstapje zijn al enkele belangrijke contouren aangeduid van het begrip

postmoderne individualiteit zoals ik dat graag ingevuld zou willen zien. Kenmerkend voor
een postmodern geïnformeerd begrip van individualiteit is in de eerste plaats het centraal
stellen van meervoudigheid en van interferentie in plaats van eenheid en controle. Het indi-
vidu wordt niet langer als een intentioneel centrum opgevat dat zichzelf en de wereld tot op
de bodem kan doorgronden, maar als een meervoudige, samengestelde entiteit begrepen,
die in minstens drie logica's tegelijkertijd is verwikkeld: de taal die hij spreekt en krijgt aange-
reikt, het verlangen dat door hem heen trekt en de economische en technologische krach-
tenvelden waarin hij verwikkeld is.
Kenmerkend voor het begrip postmoderne individualiteit is in de tweede plaats dat hier-
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mee geen wezens bepaling wordt gegeven, geen essentie wordt blootgelegd, maar dat deze
opvatting van individualiteit nadrukkelijk van een historische index is voorzien: hij heeft be-
trekking op individualiteit hier en nu, individualiteit voor ons; het gaat om een beeld van
onszelf dat bedoeld is om onze eigen situatie te verhelderen, niet om een onderliggende on-
veranderlijke essentie bloot te leggen. Die historische index betekent in de derde plaats dat
het begrip postmoderne individualiteit ook uitdrukking probeert te geven aan het besef dat
zich fundamentele veranderingen voltrekken, met name ook in de onderlinge verhoudingen tus-
sen de krachtenvelden die het individu als samengestelde entiteit bepalen.

Het postmoderne individu als walkman-ego
Deze veranderingen kunnen in het kader van mijn probleemstelling onder drie noemers
worden samengevat: strategische individualisering; morele individualisering en tenslotte in-
dividualisering van het verlangen. Met de uitdrukking 'strategische individualisering' verwijs
ik naar de ingewikkelde constellatie van economische en sociale ontwikkelingen die door
vele vooraanstaande hedendaagse denkers, van Habermas tot Taylor en van Lyotard tot
Beck, als doorslaggevend wordt beschouwd. Centrale elementen in deze constellatie zijn het
primaat van de markt en de dominantie van economische en technische prioriteiten op het
niveau van de partijpolitiek; de overweldigende invloed van steeds groeiende consumptieve
mogelijkheden of preciezer; de overweldigende invloed van de suggestie dat die groei onbe-
perkt is; de grote nadruk op concurrentie en op individuele prestatie die tot een steeds schui-
vende tweedeling tussen 'winnaars' en 'verliezers' leidt; en last but not least: het met al deze
ontwikkelingen verbonden beeld dat het hier om quasi-autonome ontwikkelingen gaat die
vrij baan moeten krijgen, omdat ze niet alleen onvermijdelijk zijn, maar op lange termijn ook
in het belang zijn van alle betrokkenen. Samen dragen deze ontwikkelingen bij aan praktisch
onontkoombare vormen van strategische individualisering en leiden daarmee tot een gesta-
ge erosie van traditionele gezinsverhoudingen en tot het afkalven van levensbeschouwelijke
en politieke kaders die in het teken staan van gemeenschapsgerichte waarden zoals fatsoen,
gehoorzaamheid en solidariteit.
Maar daarmee is slechts één lijn aangegeven waarlangs postmoderne individualiteit

gestalte krijgt. Tegelijkertijd met de strategische individualisering heeft zich een andere ont-
wikkeling voorgedaan, die aangeduid kan worden als morele (of desgewenst levensbeschou-
welijke) individualisering. Deze morele individualisering wordt enerzijds door de strategi-
sche bevorderd, maar stamt anderzijds uit eigen bronnen en volgt tot op zekere hoogte ook
een andere, existentiële en narratieve logica. De strekking van die logica valt tot op zekere
hoogte af te lezen aan de cultuuromslag van de jaren zestig, aan provo, Dolle Mina en de
studentenbeweging, aan burgemeester Van Hal die op zijn eigen nieuwjaarsreceptie een toe-
tertje krijgt aangeboden om de aftocht te blazen, aan blowende pubers en uittredende pries-
ters, kortom aan dat hele verbazingwekkende complex van veranderingen dat ik aangeduid
heb als de afbraak van de theemutscultuur. Centraal in deze ontwikkeling ~taat een verander-
de vorm van identiteitsconstitutie. De culturele stempeling van identiteiten en de vorming
van het superego worden gedeeltelijk losgemaakt van collectief gedefinieerde en bewaakte
morele schema's en van de alwetende en almachtige Vader, respectievelijk de leraar, de do-
minee en de directeur als personificaties daarvan. De personen gaan niet langer grotendeels
schuil onder de theemuts van de zuil, de levensbeschouwing of de politieke beweging waar-
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toe ze behoren, maar raken verwikkeld in een proces van morele individualisering. De roem-
ruchte welzijnswerkerskreet 'wat vind je er zelf van?' is hiervan een duidelijke indicatie, net
als de snelle opkomst van de therapeutocratie, die de collectieve deugden van de theemuts-
cultuur met veel profijt vervangt door een persoonlijk groeimodel. De minstens in naam col-
lectief gedeelde moraal maakt geleidelijk plaats voor een individuele bestaansethiek. Niet in
de zin van een door ieder individu zelfstandig ontworpen ethiek, want het culturele mate-
riaal dat de individuen daarbij benutten, wordt met minstens zo grote kracht als voorheen
aan hen opgedrongen. Maar wel in die zin dat dit culturele materiaal zélf verveelvoudigt en
differentieert en uit elkaar valt in stukken en brokken die niet meer eenduidig overkoepeld
worden. Tengevolge daarvan worden moraal, ethiek en levensbeschouwing tot op zekere
hoogte een zaak van individuele keuze. Ik zeg nadrukkelijk 'tot op zekere hoogte' want juist
op dit punt interfereren de strategische en de morele individualisering in hoge mate. De be-
staansvisies die individuen ontwikkelen en de morele codes die zij hanteren, komen name-
lijk mede tot stand in interactie met economische krachtenvelden en commerciële invloeden
die des te krachtiger kunnen 'binnenkomen' omdat de hoofden steeds minder worden afge-
schermd en voorgeprogrammeerd door de krachtige geboden en verboden van de thee-
mutscultuur. De theemutsen gaan af en de walkman gaat op. Via hun walkman zijn de indi-
viduen rechtstreeks aangesloten op een commerciële en mondiale massacultuur die hen te-
gelijkertijd als individuen aanspreekt èn hecht integreert in een dynamische economische en
morele orde. Zoals Rob Houtepen terecht benadrukt heeft, vormen de codes rond gezond-
heid, geluk, amusement, seks en geweld die het walkman-ego krijgt aangereikt door de mas-
samedia en door de horden deskundologen die hem van de wieg tot het graf omringen, een
centrale bron van hedendaagse, postmoderne moraliteit. In die zin zijn alle klaagzangen
over de crisis van de zingeving, de fragmentering van de cultuur en het verdwijnen van bin-
dende normen en waarden sociologische nonsens: normen, waarden en bestaansvisies zijn
van vonn veranderd, en voor een deel ook van inhoud, maar verdwenen zijn ze allerminst.
Ook voor de morele individualisering geldt dat het hierbij niet om het uit elkaar vallen van
voorheen hechte samenlevingsverbanden in afzonderlijke menselijke atomen gaat; iridivi-
dualisering is een vorm van socialiteit, een vorm bovendien die in staat is meer mensedhech-
ter te integreren in een complexere sociale en economische dynamiek dan enige andere
vorm van traditionele of moderne socialiteit voorheen. Dit betekent echter niet dat het walk-
man-ego niets anders is dan een nieuwe, hoogst subtiele integratievorm van het postmoder-
ne kapitalisme, zoals wel gesuggereerd wordt in aansluiting op Foucault en andere postmo-
derne erfgenamen van Marx. In navolging van auteurs als Beck en Giddens zou ik willen
benadrukken dat het walkman-ego ook een reflexief ego is, het heeft ruimte gekregen voor,
maar ziet zich ook genoodzaakt tot een reflexieve vorm van identiteitsontwikkeling, waarin
afwegingen, discussies, keuzes tussen alternatieven en beslissingen onder condities van on-
zekerheid een centrale plaats innemen.

Dat brengt me bij de derde vorm van individualisering die ik heb onderscheiden, en bij de
kern van de zaak. Aan het begin van mijn verhaal heb ik gesteld dat postmoderne indivi-
dualiteit in mijn ogen gekenmerkt wordt door meervoudigheid, door de gelijktijdigheid en
de interferentie van verschillende ontwikkelingen en logica's, met als gevolg dat elke inter-
pretatie van individualiteit en individualisering die een eenduidig beeld oplevert als een re-
ductie beschouwd moet worden. Het belang van deze meervoudigheid blijkt ook wanneer
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we onze aandacht richten op de derde vorm van individualisering die bepalend is voor post-
moderne individualiteit, namelijk de individualisering van het verlangen.
In veel beschouwingen over onze tijd wordt deze vorm van individualisering grotendeels

gekoppeld aan de strategische en de morele individualisering. De schijnwerper wordt ge-
richt op de verlokkingen van de consumptiecultuur, op de verering van het lichaam in sport,
sauna en bodybuilding, en op alle individualiserende, hedonistische en zelfgeconcentreerde
persoonsidealen en omgangsvormen die daarmee verbonden zijn. Maar in een dergelijk per-
spectief dreigt één essentieel aspect uit beeld te verdwijnen, namelijk het feit dat de nieuwe
ruimte voor lichamelijkheid, seks en lichaamsgerichte consumptie in het algemeen, ook ~en
duidelijke communicatieve betekenis heeft en mede verwijst naar nieuwe, meer open en ge-
lijkwaardige relaties tussen individuen.
Dat kan verhelderd worden aan de hand van de feministische kritiek op Freuds analyse

van het vrouwelijke verlangen. Eén van Freuds centrale sociologische inzichten is vervat in
de stelling dat de socialisatie van individuen en hun integratie in de gemeenschap verloopt
via de regulering en kanalisering van hun seksualiteit; hun lichamelijke, i.h.b. erotische ver-
langens. Die regulering heeft een gewelddadig karakter: de socialisatie slaagt wanneer! het
individu afziet van zijn verlangen, door het gezag van de vader en van de cultuur die deze
representeert te internaliseren. Dat kan nooit volledig, want het verlangen blijft interfer~ren.
Maar via de vorming van een krachtig superego en de internalisering van de geboden en1ver-
boden van de heersende cultuur, kunnen de seksualiteit en het verlangen zodanig in banen
worden geleid en van hun explosieve kracht ontdaan worden, dat regulier samenleven mo-
gelijk wordt. Zoals bekend scheert Freud daarbij het mannelijke en het vrouwelijke verlan-
gen over één kam. Of preciezer: hij analyseert het vrouwelijke verlangen naar het model van
de mannelijke seksualiteit, en bevestigt daarmee nogmaals het gewelddadige primaat van de
vader, de fallus en de wet, waarvan zijns inziens cultuur en samenleven afhankelijk zijn.
Het punt is nu dat in de feministische kritiek op deze analyse niet alleen aannemelijk

wordt gemaakt dat meisjes een eigen ontwikkelingspad gaan, waarin niet de breuk met de
moeder en het verlangen centraal staan, maar juist de mogelijkheid om daarmee in relatie te;
blijven. Bovendien, en veel belangrijker, leveren feministische denkers mijns inziens een be-
langrijke bijdrage aan een radicale omslag in het hele westerse denken over lichamelijkheid~
natuur en verlangen. De tot voor kort vanzelfsprekende identificatie van het vrouwelijk~
met natuur, lichamelijkheid en seksualiteit en daarmee ook met het lagere, het onbeschaaf-

I I

de, met alles wat door de cultuur getemd, beschaafd en overheerst moet worden, rut hele
complex van beelden, ideeën en vooroordelen, wordt door feministische denkers niJt alleen
in verband gebracht met mannelijk verlangen en met mannelijke angst, maar oot! gekriti-
seerd in naam van een andere verhouding tot ons verlangen, een verhouding waarin d~ cultuur
niet het medium is waarin verlangen onderdrukt en gewelddadig gekanaliseerd w6rdt; maar
cultuur en relaties juist een medium worden waarin verlangen gearticuleerd en kenbalr kan
worden gemaakt. Wanneer bijvoorbeeld ftlosofen als Irigaray en Braidotti ruimte vragen
voor vrouwen om zelf stem te geven aan hun verlangens, om verschillend te mogen zijn, om
hun eigen subjectiviteit te kunnen articuleren, dan roepen zij niet op tot een nieuw, atomise-
rend hedonisme, maar geven zij stem aan het visioen dat cultuur en relaties niet noodzakelijk
in het teken hoeven te staan van repressie en vervorming van ons verlangen, maar daar juist
ruimte aan kunnen geven op een manier die ons hechter met elkaar verbindt dan ooit tevo-
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ren juist omdatwe elkaar ruimte kunnen geven voor verschil en eigenheid.
In mijn ogen verdient deze derde lijn in het hele complex aan interferende factoren en

ontwikkelingen dat bepalend is voor postmoderne individualiteit, minstens zoveel aandacht
als de strategische en de morele individualisering. De enorme aandacht voor het zelf en voor
de eigen behoeften van het individu die voor onze cultuur kenmerkend zijn, bergt ook een
diep verlangen naar erkenning in zich, naar gezien worden door anderen, naar mogelijkhe-
den om te uiten en te beleven waar het je echt om gaat. Die aandacht is met andere woorden
niet alleen atomiserend, maar wordt ook door diepe communicatieve en relationele verlan-
gens gevoed. Hier ligt voor mij de ethische betekenis van postmoderne individualiteit en
hier liggen ook duidelijke aanknopingspunten voor een zeker optimisme zo niet over de
postmoderne samenleving, dan toch minstens over de postmoderne cultuur. Die biedt na-
melijk een overvloed aan aanknopingspunten om op nieuwe, minder onderdrukkende ma-
nieren over ons zelf te denken en te spreken en soms ook om daarvoor bij anderen gehoor
te vinden. De postmoderne cultuur neemt ons niet alleen op in een mondiale economische
dynamiek die een beangstigend ontwikkelingspad projecteert voor onze planeet, maar no-
digt ons tegelijkertijd uit om ons eigen leven, onze eigen biografie en onze eigen verlangens
serieuzer te nemen en van daaruit te denken over en te experimenteren met meer open en
gelijkwaardige relaties met anderen. Postmoderne individualiteit is met andere woorden niet
alleen een naam voor nieuwe, krachtige vormen van sociale en economische integratie, maar
ook voor het verlangen naar en nieuwe ruimte voor erkenning van individuele bijzonder-
heid.

Het lijdt kortom voor mij geen twijfel dat de samenleving het individu zal overleven. Of
echter het verlangen naar erkenning van individuele bijzonderheid de druk van de post-
moderne samenleving zal overleven is een heel andere vraag. Het antwoord op deze
cruciale vraag is mede afhankelijk van de manier waarop wij als individu aan ons eigen le-
vensverhaal gestalte zullen geven, en is daarmee ook tot op zekere hoogte open. Bij het ver-
kennen van die openheid en het aangaan van de daarmee verbonden risico's wens ik ons
allen niet zozeer sterkte toe, want dat is een mannelijke, zeer moderne waarde. Eerder wens
ik ons gevoeligheid toe voor die aanknopingspunten in de eigen biografie en cultuur die ons
via onze innerlijke verdeeldheid en verschillen met elkaar verbinden, in plaats van ons te ont-
kennen in onze behoefte gezien en aangeraakt te worden in onze individuele eigenheid.
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Disneyland nihilisme Europa
De malaise van de vraag naar het heden

Raoul Wirtz

Zu lang schon waltest über dem Haupte mir
Ou in der dunkeln Wolke, du Gatt der Zeit!

Zu wild, zu bang ist's ringsum, und es
Trümmert und wankt ja, wohin ich blicke. '

F. Hölderlin, Der Zeitgeist.

Over de aard van onze tijd wordt 'op velerlei wijzen gesproken', om Aristoteles te parafra-
seren: iedereen heeft over deze tijd wel een mening. Opvallend is echter dat deze meningen
niet alleen zeer verschillend zijn, maar elkaar zelfs vaak tegenspreken. De meest directe bron
van kennis is de alledaagse ervaring. Deze wordt echter door verschillende mensen op zeer
uiteenlopende manieren geïnterpreteerd. De één wijst op vernielde tramhokjes, misbruik
van sociale voorzieningen, groei van de criminaliteit, onverschilligheid voor de medemens
en voor het algemeen belang. De ander wijst ook op sprekende alledaagsheden, maar dan op
het feit bijvoorbeeld dat de gemiddelde burger netjes al het afval in gescheiden bakken weg-
gooit, bijna nooit op de busstrook rijdt, over het algemeen zijn belasting betaalt en de hond
met een schepje achternaloopt.

De politiek representeert deze gespletenheid. Inmiddels gewend aan de verontrustende
verhalen van morele erosie en de eerste alarmfase voor het milieu van het vorige kabinet,
wordt de verbazing gewekt als in het huidige paarse kabinet de VVD zich ook om het moreel
verval gaat bekommeren.! Daartegenover houden liberale hardliners vast aan het verlich-
tingsidee, dat, vanuit historisch perspectief bezien, beter bij hun liberale partij past. Zij stel-
len vast dat onze tijd er een is van grote, tot op heden ongekende vrijheid, welvaart en be-
schaving, voorzover het Europa betreft. Het zijn in hun duiding niet zozeer de problemen
die in het oog springen, alswel de vindingrijkheid van de mens om oplossingen te bedenken.
Het steeds aanboren van nieuwe hulpbronnen hoort tot het tijdloze wezen van de mens; een
invalshoek die lijnrecht staat tegenover de maatschappijkritische houding, waarbij juist de
eindigheid van de hulpbronnen van zowel de aarde als de mens centraal staat.

Ook de wetenschap houdt zich uitvoerig met het begrijpen van de eigen tijd bezig, weer
met hetzelfde beeld. Empirisch onderzoek leidt, op basis van vergelijkbare data, tot tegen-
strijdige conclusies. De een toont de teloorgang van vooroorlogse waarden aan (Ingelhart),
terwijl de ander deze ontwikkeling juist tegenspreekt (Ester c.s.).2 Ook op het meer theo-
retische of filosofische niveau valt de onenigheid op.

Blijkbaar is het moeilijker dan het lijkt om een goed beeld te krijgen van de tijd waarin men
zich bevindt. Achter de stelligheid waarmee de analyses van onze tijd vaak gepaard gaan,
schuilt een verlegenheid. Deze verlegenheid heeft zijn grond in de invloed die de vraag naar
het heden heeft ondervonden door de vraag of er überhaupt wel zekere kennis bestaat. De
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oorsprong van de vraag naar de eigen tijd dringt zich op. Wat is de geschiedenis van de vraag
naar het heden?

De vraag naar het heden gesteld
De vraag naar het heden sluit aan bij een filosofische traditie die 'wijsgerige antropologie'
wordt genoemd. Het gaat hier om de fIlosofische vraag naar de mens. Hoewel deze vraag al
zo oud is als de mens zelf, is zij als fIlosofische traditie een modern verschijnsel. In een col-
lege dat Michel Foucault in 1983 gaf, maakte hij een verhelderend onderscheid tussen de
bekende fIlosofische vraag naar de waarheid, de 'analytique de la vérité' en een moderne
vraag, die hij de 'ontologie du présent' noemde: de zijnsvraag van en naar het heden. Deze
vraag is tegelijkertijd een vraag naar onszelf: een 'ontologie de nous-mêmes'. Het beginpunt
van deze nieuwe traditie situeert Foucault in de tekst Was is!Aufklärung, die Kant precies
tweehonderd jaar eerder schreef. In deze tekst van Kant ziet Foucault voor het eerst de vraag
naar het heden als een filosofisch evenement waar de fIlosoof die aan het woord is zelf deel
van uitmaakt. In Kants vraag naar de Verlichting problematiseert Kant zijn eigen tijd en de
rol die hij hierin zelf als ftlosoof, die beantwoordt aan deze tijd, speelt.3

Men zou lang kunnen twisten over de vraag hoe modern de zijnsvraag naar het heden is
en ook over de vraag of zij dan juist met Kant zou moeten beginnen.4 Deze vragen daarge-
laten, wil ik aan de hand van enkele toonaangevende fIlosofen, in de traditie van de zijns-
vraag naar het heden, een aantal belangrijke kenmerken van deze traditie naar voren halen.
De traditie heeft in Duitsland haar geboortegrond, in de periode die - niet toevallig - sa-
menvalt met de Romantiek.

Het eerste kenmerk van de traditie van de zijnsvraag naar het heden zou ik de 'paradox
van de tijdgeest' willen noemen. Enerzijds wordt in de nieuwe traditie een groot historisch
beseflevend, anderzijds ziet men de eigen tijd als een omslagpunt, als een radicale breuk met
de tijdgeest. 'De wereld, dachten de mensen op de wende van de achttiende naar de negen-
tiende eeuw, verkeerde in een staat van radicale verandering en dwingender dan ooit heerste
de tijdgeest over de schepselen.'5 'Dat wat is te begrijpen, dat is de opgave voor de filosofie,
want dat wat is, is de rede', schreef Hegel al in 1821 in het voorwoord van zijn rechtsfIlosofie.
Filosofie is 'haar tijd in gedachten gevat'.6

Een bekend voorbeeld van de 'paradox van de tijdgeest' is de ftlosofie van Karl Marx. Na
een historische analyse over de opkomst van de moderne economische maatschappij, voor-
spelt Marx de - plotselinge - overgang naar een vredige socialistische staat. De mens is voor
deze revolutie niets dan een productiefactor, van zichzelf en zijn wereld vervreemd: het dier-
lijke is het menselijke en het menselijke is het dierlijke, stelt Marx vast.? Na de omwenteling
zal de mens zichzelf en zijn eigen aarde hebben hervonden. Hij zal zich niet meer verliezen
in het arbeidsproces, maar zijn dagen evenwichtig met werk, studie en een dagelijks vis tocht-
je doorbrengen.

Kenmerkend voor de eerste gedachten die in de zijnsvraag naar het heden worden ge-
formuleerd, is het idee van de tijdgeest. Met dit idee hangt een ander kenmerk van de zijns-
vraag naar het heden nauw samen, namelijk de onvolledigheid van het menselijke bestaan.
De zijnsvraag naar het heden zet in met een kritiek op dit heden, met een diagnose van dat-
gene waaraan het contemporaine 'wij' lijdt. Het hierboven gegeven citaat van Marx maakt
dit duidelijk. Ook Hegel had voor Marx al gewezen op de onvolledigheid van de mens in zijn
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tijd. In de Phiinomenologie des Geistes geeft Hegel een beschrijving van de verscheurdheid waar-
in de mens in zijn tijd verkeert: een verscheurdheid tussen Romantiek en Verlichting, tussen
vrijheid en moraliteit, tussen geest en werkelijkheid.

De gedachte dat de mens door de tijdgeest wordt bedreigd vindt een pregnante radicali-
sering in het werk van Nietzsche. Hij 'luistert door het louter tegenwoordige heen, naar dat
wat de geschiedsgang van ons tijdperk van ver terug en ver vooruit beweegt.'8 Nietzsche
scherpt de kritische analyse van de toestand van de mens aan in zijn analyse van het Europe-
se nihilisme, 'de onaangenaamste aller gasten'.9 De mens is in het nihilistische tijdsbestek
verworden tot een radartje van de door de economie beheerste wereld. Er heerst een totale
waardenleegte en een dwingend systeem van negatie van de wil tot macht. De mens is ver-
vallen tot totale onverschilligheid. Het omslagpunt bij Nietzsche, minder abrupt wellicht
dan bij Marx, vormt een geheel nieuw type mens, dat hij, zoals bekend, de Übermensch heeft
genoemd.

De 'paradox van de tijdgeest' en de beschrijving van de wereld waarin de mens niet thuis
is, zijn nauw met elkaar verbonden. De derde belangrijke gedachte in de 'eerste ronde' van
de zijnsvraag naar het heden is het idee van een uiteindelijke eenheid, harmonie of bestem-
ming van de mens en zijn wereld. De paradox van de tijdgeest en de malaise van de tijd ko-
men samen in een uiteindelijke toestand van verzoening. Voor Hegel is dit het moment van
de absolute geest, voor Marx de communistische staat.

De vierde, fundamentele gedachte die aan de eerste ronde van de zijnsvraag naar het he-
den ten grondslag ligt, is het uitgangspunt dat alles wat is een wezen heeft, dat door de mens
gekend kan worden. JO Om die reden spreekt Foucault ook van een ontologie van het heden en
een ontologie van onszelf. De denkers van de eerste ronde formuleren de wezensaard van de
mens en zijn wereld. Vanuit dit wezen begrijpen zij de menselijke geschiedenis. Het lot van
de mens is om bij zichzelf te komen, om bij zijn wezen te komen. Om deze reden heb ik de
tegenstelling van de tijdgeest een schijnbare tegenstelling zogenoemd: uiteindelijk beweegt
de geschiedenis, de tijdgeest, zich volgens de denkers van de eerste ronde van de zijnsvraag
naar het heden, naar een hoogste eenheid en de beweging van de geschiedenis zelf is op deze
hogere eenheid gericht.!!

De vraag naar het heden ontsteld
De ontologische vraag naar het heden is zo eigenzinnig, dat Foucault er een nieuwe wijs-
gerige traditie in ziet. Hij zet de nieuwe traditie af tegen de 'analytische vraag naar de waar-
heid'. Toch wordt juist vanuit de traditie van de analytische vraag naar de waarheid een be-
slissende invloed op de vraag naar het heden uitgeoefend. Kenmerkend voor de analytische
vraag naar de waarheid is een steeds sterker wordende twijfel aan het vermogen van de mens
om zekere kennis van de wereld te krijgen. Deze epistemologische omwenteling is op vele
plaatsen uitvoerig becommentarieerd. Hier volstaan enkele grove aanduidingen die het mo-
gelijk maken de invloed te tonen van de waarheidsvraag op de vraag naar het heden, waarbij
ik de vier centrale gedachten van de 'eerste ronde' van de traditie van de zijnsvraag naar het
heden weer zal volgen.

De paradox van de tijdgeest vooronderstelt dat het sterke historische bewustzijn wordt
gevoed door het idee dat de geschiedenis, het lot van de mens en de wereld, een beweging
heeft naar een punt van voltooüng. Dit betekent dat er op de een of andere manier een lijn
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of op z'n minst een samenhang moet bestaan tussen de verschillende periodes. Dit kan een
progressieve lijn zijn, een gedachte die in de Verlichting populair was, of een dialectische
gang (Hegel, Marx). Deze beweging wordt evenwel op verschillende manieren gerelati-
veerd, ofwel door de gedachte dat ieder tijdsbestek een uniek en losstaand gegeven is (Ran-
ke), ofwel omdat het idee van een tijdgeest überhaupt wordt gelogenstraft.

De twijfel aan de tijdgeest hangt nauw samen met1de radicale kritiek op de metafysica van
de epistemologische revolutie. Wittgensteins bekende stelling 'What we cannot speak
about, we must pass over in silence', vat deze ontwikkeling goed samen. Dat wat in de tijd-
geest 'heerst', dat wat aan de onmiddellijke zintuigen ontsnapt maar ons lot beslissend be-
paalt, is dat niet juist waarover niet te spreken valt? Hegels 'geest', de verwerkelijking van de
vrijheid van de mens en zelfs de economische dialectiek van Marx kunnen de toets van de
analytische vraag naar de waarheid niet doorstaan.

Ditzelfde geldt voor de hogere eenheid waarop de zijnsvraag naar het heden is gericht.
Om ook het andere bekende citaat van Wittgenstein te noemen: 'The world is all that is the
case.'12 Een uiteindelijke voleinding voor de mens in de absolute geest, noch een hogere
levensvorm als de Übermensch zijn zaken van deze wereld en behoren dan ook geen on-
derwerp te zijn van wetenschap of filosofie. Zin, doel en hogere eenheid zijn gedachten die
niet meer vanzelfsprekend kunnen worden aangenomen.

Uiteindelijk wordt ook het fundament van de zijnsvraag naar het heden in twijfel getrok-
ken. Nietzsche zelf, eerste ironie van de geschiedenis, relativeert op een rigoureuze wijze de
mogelijkheid van een ontologie, van het 'wezen' van het zijn. Ook het 'wij' waarvan zo mak-
kelijk is uitgegaan in de ontologie van het heden, wordt door twintigste-eeuwse denkers ont-
leed, of 'gedeconstrueerd'. Juist Foucault, tweede ironie van de geschiedenis, heeft hierbij
een zeer belangrijke rol gespeeld. Ontologie, heden en wij zelf, de drie uitgangspunten in de
eerste ronde van de zijnsvraag naar het heden, die tegelijkertijd de zijnsvraag naar onszelf is,
zijn niet langer vanzelfsprekend.

De zijnsvraag naar het heden beweegt zich in de controverse tussen Verlichting en
Romantiek. Opmerkelijk is dat aanvankelijk vooral de Romantiek vat heeft op de vraag naar
het heden. De vraag naar het heden is geboren als een kritiek op de zogenaamde vruchten
van de Verlichting. Dit verklaart waarom de vraag naar het heden van meet af aan maat-
schappijkritisch is geweest. Het is ook duidelijk dat het punt van onderzoek verder moet
liggen dan het louter actuele: in het louter actuele werden (en worden) immers voortdurend
wetenschappelijke en technische successen geboekt. De taak is om te zoeken naar iets wat
achter deze vernislaag van ontwikkeling duidt op een onderliggend maar veel fundamente-
ler niveau van beweging. Dit zou men de dubbele bodem van het zijn kunnen noemen.13

De dubbele bodem van het zijn heeft op latere denkers een enorme invloed gehad. Het ont-
staan van de sociologie als aparte wetenschap, die zich bij uitstek bezighoudt met de vraag
naar het heden en naar het 'nous-mêmes', staat bijvoorbeeld aanvankelijk geheel in dit te-
ken.

De vanzelfsprekende koppeling van 'heden' en 'crisis' verliest gaandeweg zijn geldings-
kracht. De zijnsvraag naar het heden wordt ontdaan van de metafysisiche vooronderstellin-
gen en van een tijdgeest en een eenduidige ontologie waaruit de bestemming van de mens
zou volgen. De epistemologische kritiek op de metafysica maakt het onwetenschappelijk
om voortaan in de dubbele bodem van het zijn te geloven. De eerste ronde van de zijnsvraag
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naar het heden wordt ontmaskerd als Duits idealisme, duidend op het ethische en niet-we-
tenschappelijke karakter van dit denken.

Welke gevolgen heeft dit voor de jonge traditie van de zijnsvraag naar het heden? Bestaat
de traditie nog, of moet het college van Foucault worden beschouwd als een geschiedenis-
college in de fJlosofie?

De tweede ronde van de zijnsvraag naar het heden
Zeker is in ieder geval dat de zijnsvraag naar het heden vandaag de dag niet is verdwenen.
Integendeel. Aanwijzing hiervoor is de grote hoeveelheid studies en onderzoeken die iets
proberen te laten zien van de culturele crisis waarin de (westerse) wereld is geraakt. Niet zel-
den worden deze studies internationale bestsellers. Er is sprake van een 'tweede ronde' in de
traditie van de zijnsvraag naar het heden.

Getuige de grote populariteit van dergelijke studies spreken ze ook in onze hedendaagse
welvarende tijd en cultuur een gevoel van onrust aan. Tegelijkertijd drukken de analyses een
verlegenheid uit. Ze wekken vaak de indruk, om het met een bekende Nederlandse recensist
te zeggen, dat cultuurkritiek het dons bed is waarin gemakzuchtige geesten vaak hun toe-
vlucht zoeken.14 Een mene tekelvan deze verlegenheid is het veelvuldige gebruik van metafo-
ren als overtuigingsmiddel. Om me tot titels van boeken te beperken een kleine illustratieve
bloemlezing: Het sluiten van de Amerikaanse geest (A. BIoom); Het einde van de geschiedenis en de
laatste mens (p. Fukuyama); De ondergang van het denken (A. Finkelkraut); De cultuur van narcisme
en Het minimale zelf, veilige havens in een harteloze wereld (c.Lasch). Deze verlegenheid zal ik hier-
onder nader toelichten.

Allan BIoom schreef in 1987 het spraakmakende boek The Closing 0/ the American Mind.15
Op basis van zijn jarenlange ervaring met studenten aan de Amerikaanse universiteit, stelt
hij vast dat er de laatste decennia een vervlakking van de mens optreedt. Deze leidt ertoe dat
de mens zich, in weerschijn van het tegendeel, afsluit van zijn omgeving en medemens. Hij
beschrijft hoe de huidige generatie jongeren vervalt in een extreme vorm van relativisme.
Relativisme, ten eerste, op het gebied van menselijke contacten. Uit een breed spectrum van
'life-styles' stelt men zijn of haar eigen pakket samen, waarbij het beginsel is dat men zich
vooral niet met de ander bemoeit. Intermenselijke contacten, stelt BIoom vast, ofhet nu gaat
om een liefdesrelatie, een vriendschap of een zakenkennis, worden alle gekenmerkt door
een grote vrijblijvendheid. De taal van liefde en vriendschap is verschraald tot 'commit-
ments' en samenlevingscontracten.

De tweede vorm van relativisme vindt BIoom in de scheiding tussen feiten en waarden.
Men kan als feit vaststellen dat andere mensen of bevolkingsgroepen anders zijn, maar hier-
uit niet afleiden dat dit anders zijn ook minder waard zou zijn. Waarheid is niet meer iets van
de wereld, maar ligt in 'the eye of the beholder'. Dit cultureel en wetenschappelijk relativis-
me ontneemt een ieder de mogelijkheid om te spreken van een groei in beschaving of van
culturele vooruitgang. Het cultureel relativisme is dan ook sterk verwant aan een historisch
relativisme, de derde vorm, waarbij de gedachte dat onze huidige beschaving op essentiële
gebieden 'verder' of 'beter' is dan voorgaande beschavingen als 'waardendenken' wordt ver-
worpen. We zijn, in de scherpe bewoordingen van BIoom, weer terug in de natuurstaat,
waarbij iedereen denkt dat hij 'de novo', zonder voorgegevenheden of bestaande grenzen of
wetten begint.16
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Opvallend is dat BIoom, in het tweede deel van zijn analyse, zijn observaties onderbouwt
met de ftlosofie van Nietzsche. Hierin begint de verlegenheid van een analyse als die van
BIoom zichtbaar te worden. Hij stelt vast dat Nietzsche door zijn radicale kritiek op de zeke-
re gronden van onze kennis en van onze moraal het hedendaagse relativisme heeft voorbe-
reid. 'Words such as "charisma", "life-style", "commitment", "identity" and many others,
all of which can easily be traced to Nietzsche, are now practically American slang (...).'17
Dat dit ook zou kunnen gelden voor West-Europa behoeft geen betoog. BIoom ziet in
Nietzsche de voorbereider van de hedendaagse malaise van de moderniteit. Wat Bloom he-
kelt is evenwel niet de maatschappij-analyse van Nietzsche, maar wel de manier waarop deze
analyse in Amerika (en mijns inziens ook in West-Europa) is opgevat: 'Although nihilism
and its accompanying existential despair are hardly anything but a pose for Americans, as the
language derived from nihilism has become a part of their educations and insinuated itself
into their daily lives, they pursue happiness in ways determined by that language. There is a
whole arsenal of terms for talking about nothing - caring, self-fulfilment, expanding coos-
ciousness, and so on, almost indefinitely. (...) American nihilism is a mood, a mood of mood-
iness, a vague disquiet. It is nihilism without the abyss.18
Deze analyse is bijzonder treffend, wie wil kan de vaststellingen in zijn ofhaar eigen om-

geving navolgen. De splijtende vraag is echter, of BIoom niet zelf ook blijft steken in dit
Disneyland-nihilisme. Voldoet de onrust die Bloom verwoordt zelf wel aan de hoge stan-
daard van 'existentiële wanhoop' die hij de 'oorspronkelijke' onderzoekers naar de vraag van
het heden toedicht? Deze pretentie maakt hij, in ieder geval in zijn geschreven oeuvre, ner-
gens waar. Hij kan de epistemologische ontwikkeling van deze eeuw niet ongedaan maken
door opnieuw de Hegeliaanse dialectische ontwikkeling van de geest te omarmen. Hij kan
ook niet de 'afgrond' van het nihilisme, Nietzsche's wervelstorm na de dood van God, ge-
loofwaardig maken aan mensen die deze dood juist als een bevrijding ervaren. Hij heeft gro-
te moeite om de lezer van het wezen ofhet doel van de mens te overtuigen. Blooms analyse
is een preek voor eigen parochie: mensen die op de een of andere manier het gevoel hebben
dat er iets mis is met deze samenleving vinden in de analyse een glashelder en meedogenloos
antwoord op de vraag naar het heden. Mensen echter die niet leven in een gevoel van onbe-
hagen zullen zich, door de onmogelijkheid om de radicale uitgangspunten van de eerste ron-
de van de zijnsvraag van het heden aan te nemen, niet laten overtuigen.
Niet alleen in de uitgangspunten maar ook uit de conclusies van de tweede ronde van de

zijnsvraag naar het heden spreekt verlegenheid. Veel cultuurkritieken komen niet verder dan
een analyse van de huidige tijd, zonder een idee te geven hoe de crisis te boven te komen. In
het geval van BIoom is dit niet verwonderlijk, aangezien het zelfs voor hem te ver gaat om
de radicaliteit van Nietzsche's Übermensch na te volgen: Nietzsche's antwoord op het nihi-
lisme mèt de 'afgrond'. Charles Taylor behoort tot de weinige filosofen die wel probeert te
zoeken naar een uitweg in de door hem beschreven malaise van de moderne tijd.
Zijn antwoord is drieledig. Ten eerste ziet Taylor, in weerwil van Koning Individu die

heden ten dage autocratisch zou heersen, een algemeen moreel imperatief, namelijk authen-
ticiteit.19 Dit ideaal betekent in de eerste plaats trouw zijn aan jezelf, je eigen ideeën en over-
tuigingen. Dit 'zelf' echter, en dit is het tweede niveau in Taylors analyse, komt tot stand in
samenspraak met andere individuen. De mens is geen losstaande entiteit. Karakteristiek
voor het leven is juist het 'dialogische' karakter ervan. '\VIe become full human agents, capa-
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bie of understanding ourselves, and hence of defining an identity, through our acquisition
of rich human languages of expression.'2o Taylors moderne variant van Aristoteles' zooon
politikon, sociaal dier, is het begrip identiteit. Voor de vorming van die identiteit zijn andere
mensen nodig, en erkenning van deze mensen, het derde niveau van Taylors analyse.

Kenmerkend voor de huidige maatschappij is volgens Taylor niet een natuurstaat waar
ieder 'de novo' zijn of haar eigen plek bevecht, maar eerder een op wederzijdse erkenning
gebaseerd rechtssysteem. Hierin komt niet alleen de 'erkenning' van de menselijke waardig-
heid van de medemens tot uitdrukking. Het rechtssysteem maakt ook mogelijk dat ieder
daaraan zijn eigen invulling kan geven. Zo is het mogelijk dat mensen met verschillende cul-
turele en religieuze achtergronden, mensen met allerlei 'life-styles' en overtuigingen niet al-
leen bijeen kunnen wonen, maar ook voor hun eigenheid de erkenning kunnen vinden die
volgens Taylor een voorwaarde is voor het menselijk bestaan.

Is de mens wel een sociaal wezen? Aristoteles' bepaling van de mens als een zooon politikon
is gegrond in zijn analyse van goed leven (eudaimonia). Taylor neemt deze bepaling over en
maakt dit idee ook tot een kernbegrip in zijn morele theorie. 'The good life is what each in-
dividual seeks in his or her own way (..,).'21De vraag is of dit begrip nog zeggingskracht heeft
als men niet meer vanzelfsprekend uit kan gaan van de teleologische structuur van de we-
reld. In Aristoteles' wereld heeft alles een aan de soort eigen bestemming, en streeft alles dat
nog niet in zijn bestemming is gekomen naar deze bestemming. Deze teleologische struc-
tuur is onder invloed van de analytische vraag naar het heden echter als vanzelfsprekend
uitgangspunt verworpen. Wie deze ontwikkeling niet wil logenstraffen zal moeite hebben
met de 'oplossing' van Taylor.

Bovendien is het de vraag of erkenning denkbaar is in een egalitaire samenleving als de
onze. Heeft erkenning de psychologische loutering tot gevolg die Taylor als een elementaire
noodzaak van de samenleving ziet? Vanaf het begin van de westerse filosofie tot diep in de
negentiende eeuw is erkenning altijd geduid vanuit het besef van een sociale hiërarchie. Wat
is eigentijdse erkenning? Wat is het dialogische karakter van de mens precies? Taylors grote
kennis van de geschiedenis van de westerse filosofie is tegelijkertijd de achilleshiel van zijn
eigen denken. Hij maakt gebruik van de begrippen en uitgangspunten die vanuit de filosofi-
sche traditie Oees: de erste ronde van de zijnsvraag naar het heden) worden aangereikt, maar
komt in verlegenheid wanneer hij ze een hedendaagse betekenis probeert te geven.

Wanneer waarheid in 'the eye of the beholder' is, hoe kan de crisis dan nog duidelijk wor-
den gemaakt aan iemand die niet bij voorbaat de wereld kritisch opneemt? Er is onder in-
vloed van de inmenging van de waarheidsvraag een tegenstelling ontstaan in de wijze waar-
op de zijnsvraag naar het heden wordt gesteld en beantwoord. De cultuurcritici zijn niet in
staat de optimistische onderzoekers te overtuigen en vice versa. Van een uitwisseling van
kennis of argumenten is dan ook weinig sprake. De tegenstelling is een onvruchtbare tegen-
stelling.

De cultuurkritiek in de tweede ronde van de traditie van de zijnsvraag naar het heden is
dwingender, omdat ze op zichzelf is komen te staan en niet meer, zoals in de eerste ronde,
uitmondt in een hogere eenheid. De hedendaagse cultuurcritici zien de vreemde, meest on-
aangename gast als een gast die zal blijven. De cultuurkritiek heeft nu dan ook vaak een
zwaarte die overeenstemt met het fin de siècle-gevoel aan het einde van de negentiende
eeuw.
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Tegelijkertijd valt de cultuurkritiek in dezelfde vrijblijvendheid die het beschrijft: het kan
niet overtuigen. Zonder een idee van een tijdgeest en een ontologie is het echter moeilijk
aannemelijk te maken dat er een samenhang tussen al deze zaken is, laat staan dat er gewezen
kan worden op iets wat de samenleving een bepaalde richting zou geven.
Hoe kan het heden worden begrepen? Hoe kan dat wat is zichtbaar worden gemaakt?

Deze vragen zijn ontstellende vragen geworden. Met de kennis van de verworvenheden bin-
nen de analytische vraag naar de waarheid dringt zich de verlegenheid op waarmee de den-
kers in de traditie van de zijnsvraag naar het heden deze vraag nu proberen te beantwoorden.
Het hebben van een intuïtie over dat wat nu is, is in de eis van zekere kennis niet genoeg. Het
noemen van bedreigingen in de wereld (ecologische crisis, wapenverspreiding, moreel ver-
val, armoede) volstaat niet om ook een samenhang tussen deze zaken aan te tonen, laat staan
iets dat ontologisch gezien voorafgaat aan deze zaken. De dubbele bodem van het zijn kan
niet meer worden aangenomen. Het zoeken naar sprekende metaforen heft de verlegenheid
ook niet op, aangezien de sprekendheid van de metafoor al wijst op een bepaalde opvatting
van de wereld.

De vraag naar het heden hersteld
We worden teruggewezen naar het eerste gevoel van ongerustheid, ondanks de epistemo-
logische problemen van de zijnsvraag naar het heden. De overtuiging leeft dat op een we-
tenschappelijke manier de tijd niet meer in gedachten kan worden gevat. Tegelijkertijd
dwingt een gevoel van ongerustheid tot een antwoord op de vraag naar het heden, en naar
de tijd waarin wij ons bevinden.
Als kenmerk voor deze tijd wordt vaak gewezen op het ontbreken van morele en ideo-

logische kaders. Dit is het tijdperk van het 'einde van de grote verhalen'. Vandaag de dag
lijkt het alsof de utopische energie verbruikt is, alsof zij zich heeft teruggetrokken van het
historische denken'.22 Lijkt, schrijft Habermas, want in de conclusie van het artikel stelt hij
het volgende vast: 'Wanneer de utopische oasen uitdrogen zal zich een woestenij van ba-
naliteit en radeloosheid verbreiden. Ik blijf bij mijn these dat het zelfbewustzijn van de mo-
derne tijd, net als voorheen, aangespoord wordt door een bewustzijn van de actualiteit waar-
in het historisch en het utopisch denken met elkaar zijn versmolten'.23 De valkuil waarin de
vraag naar het heden dreigt te geraken is dat, onder invloed van de epistemologische vraag
naar zekere kennis, de maatschappijkritiek een zelfbewustzijn van dit utopische potentieel
verhult. Anders gezegd: wie een besef heeft van wat er met de tijd en de mens mis is, doet
dit vanuit een idee van wat goed is aan een tijd en de mens. Waar ongenoegen geformuleerd
wordt, leeft een ideaal.
Mogelijk is zelfs deze vaststelling niet consequent genoeg. De herleving van de gedachte

van een cultuurcrisis hangt niet samen met het einde van de grote verhalen of met het uit-
putten van utopische krachten. Het tegenovergestelde is eerder het geval: de scherpe cul-
tuurkritiek verwijst naar een overspannen vorm van utopisch denken. Het ijkpunt van deze
kritiek is immers een samenleving zonder geweld en armoede, zonder sociale ongelijkheid
en zonder criminaliteit. Een samenleving waarin iedereen beleefd is, begrip heeft voor de
ander, de ander verstaat en accepteert. Een samenleving waarin voldoende ruimte is voor
iedereen om zijn of haar idee van een zinvol leven te leiden, en waarin iedereen geniet van
de hoogstandjes van kunst en cultuur. Kortom, Babylon, waar men op het punt staat de he-
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melse toren te bouwen. Vanuit deze overspannen verwachting laat de hedendaagse samen-
leving zich al snel als inferno kennen: 'Laat varen alle hoop, zij die hier binnentreden'!
De hyperbool zij me vergund om duidelijk te maken dat het einde van de grote verhalen

een mythe is. De vraag is niet of er nog idealen zijn, maar hoe deze tot uitdrukking moeten
komen. Als conclusie van deze verkenning van de zijnsvraag naar het heden wil ik de con-
touren laten zien van de manier waarop deze vraag ook na de 'epistemologische revolutie'
zinvol kan worden gesteld.
Ten eerste maakt de traditie van de analytiek van de waarheid behoedzaam voor begrip-

pen als de historische gang of een tijdgeest. Het heden wordt door het verleden bepaald, dat
is inmiddels een platitude. Hieruit volgt evenwel niet dat er noodzakelijk een historische
gang of tijdgeest moet zijn. Het is juist deze vraag die in de zijnsvraag naar het heden zou
moeten worden gesteld. De vraag naar de continuïteit en verandering in de geschiedenis.
De tweede merites van de epistemologische vraag is het ontdoen van de vanzelfspre-

kendheid van het begrip systeem. Systeem betekent een samenstelsel van dat wat verschei-
den is. De zijnsvraag naar het heden kan niet meer zonder meer van een systeem uitgaan,
maar moet de samenhang tussen wat verscheiden is juist als een centrale vraag stellen.
De derde behoedzaamheid betreft het redeneren vanuit een ideaal zonder dit ideaal tot

uitdrukking te brengen. Het zijn juist idealen - hoe onsamenhangend zij ook mogen zijn _
die het utopisch potentieel van de samenleving vormen en concretiseren. Niet de malaises
van de samenleving maar de idealen die in de beschrijvingen van de malaises voorgegeven
zijn, moeten worden blootgelegd.
Tenslotte moet met 'oplossingen' die worden voorgesteld na een analyse van de huidige

tijd voorzichtig worden omgesprongen. Conservatisme is per definitie niet 'van deze tijd' en
daarom om verschillende redenen gevaarlijk. De bevolkingsomvang neemt toe en mensen
zijn verregaand van elkaar op de hoogte. Gelijkwaardigheid van mensen is een uitgangspunt
dat onbetwist is. Terug naar vroeger Oees: Hegel, Nietzsche) is een terugkeer naar hiërarchie
en geslotenheid. Een terugkeer van eerdere naïviteit is niet alleen onmogelijk en onwense-
lijk, maar bovendien a-filosofisch: 'wees onwetend' is de meest grondige contradictio interminis
van de ftlosofie.

Noten
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door Habermas, zij het dat Habermas de traditie twintig jaar later met Hegellaat aanvangen.
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10. Pas bij Nietzsche begint dit uitgangspunt te wankelen, maar ook bij hem is nog een ontologisch
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11. Hoezeer het idee van een hogere eenheid bepalend was voor de tijd van de eerste ronde van de
zijnsvraag naar het heden blijkt ook uit de levens van vele denkers en schrijvers uit deze tijd. In de
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Wittgenstein.

13. De dubbele bodem van het zijn komt al duidelijk tot uitdrukking in het werk van].]. Rousseau,
dat wordt gezien als een van de centrale inspiratiebronnen van de latere Duitse denkers. In zijn Dialoog
over de Ivetenschappen en kunsten en Verloog over de ongelijkheid betoogt hij hoe de zichtbare vooruitgang van
wetenschap en beschaving eigenlijk leidt tot verdeeldheid onder de mensen en tot moreel verval.
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Moreel verval en de rol van de politiek
Debat tussen Thijs Wöltgens en Klaas Groenveld

Marjan Slob

Handige mannen en vrouwen ontduiken de belasting en plukken de sociale
voorzieningen. Deze calculerende burgers ondermijnen daarmee de sociale
orde en zetten traditionele waarden onder druk. Zo dreigt de verzorgingsstaat,
'de mooiste Europese uitvinding van deze eeuw', onbetaalbaar te worden. Een
nieuw gemeenschapsgevoel zou het tij moeten keren, zeggen de door het
gemeenschapsdenken geihspireerde theoretici sinds het begin van de jaren
tachtig.
Klopt bovenstaande pessimistische diagnose van de Nederlandse

samenleving? En zo ja, is een nieuw gemeenschapsgevoel inderdaad de
remedie? En hoe denken politici dit nieuw ethisch elan te bewerkstelligen, juist
nu de politiek de laatste decennia haar gezag ziet afkalven?
De 'partij-ideologen' Thijs Wöltgens en Klaas Groenveld wisselen van

gedachten over deze kwesties. Wöltgens is burgemeester van Kerkrade, lid van
de Eerste Kamer en was betrokken bij het opstellen van het partijprogramma
van de PvdA. Groenveld is directeur van de Teldersstichting, het
wetenschappelijk bureau van de wo, en 'de man waar Bolkestein regelmatig
meepraat'.
Filosoof en voormalig Socrateshoogleraar Jos de Beus, auteur van het laatste

partijprogramma van de PvdA, leidt het debat.

De Beus: 'Alle politieke partijen erkennen in hun partijprogramma's dat de afwezigheid van
gemeenschapsbesef leidt tot bepaalde maatschappelijke problemen. Die ontbrekende ge-
meenschapszin zou fenomenen als de calculerende burger en de verloedering van het WAO-
stelsel verklaren.

Sinds het begin van de jaren tachtig maken politieke partijen gebruik van communitaire
termen als 'zorgzame samenleving' en 'duurzame economie' om de problemen in de heden-
daagse samenleving te analyseren. Zowel de VVD als de PvdA stellen dat alleen een omslag
in de moraal die problemen op kan lossen. Maar geen enkele Nederlandse politicus durft te
pleiten voor een beleid dat een verandering in de moraal daadwerkelijk poogt af te dwingen.
Dat is toch op zijn minst eigenaardig.'

'Klaas, wat denk jij--dater mis is met de Nederlandse moraal?'

Groenve/d: 'Niet zo vreselijk veel. Ethici zeggen tegenwoordig graag dat individualisering
tot normloosheid heeft geleid, maar persoonlijk waardeer ik die individualisering veel po-
sitiever. Het vergroot de keuzevrijheid. Neem nu echtscheiding. Natuurlijk is een echt-
scheiding altijd een treurige affaire. Niettemin is het in mijn ogen beter om een instituut
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dat voor twee mensen vervelend is, te beëindigen, dan om maar door te modderen, zoals
vroeger. Wat hebben we eraan om in communitaristische geest te zeggen dat de verbanden
tussen mensen niet verbroken mogen worden, als blijkt dat die verbanden mensen kunnen
kwellen?

Individualisering en politieke emancipatie hebben geleid tot zwevende kiezers - nog
zoiets waar veel commentatoren van griezelen. Maar ook daar heb ik niets op tegen. Ik wil
niet terug naar de benepenheid van de jaren vijftig. Persoonlijke banden binnen een kleine
gemeenschap kunnen benauwend zijn, en het is goed dat we ons daarvan hebben weten te
bevrijden. Natuurlijk zijn er wel problemen. We doen nu vaak te gemakkelijk een beroep op
de staat in plaats van op de gemeenschap. Het is net zo goed onmenselijk om een anonieme
staat zoveel bevoegdheden te geven.

Ik bedoel dit: mensen die een idee willen uitvoeren, proberen tegenwoordig allereerst
subsidie te krijgen van de staat. Ik vind dat een slechte zaak. Het zou beter zijn als mensen
eerst in hun omgeving enthousiasme voor hun project proberen op te wekken. Ze zouden
langs de deuren moeten met de vraag: "Dit is mijn idee, zie jij er wat in?" Als het project dan
van de grond komt, weet je dat het werkelijk wordt gedragen door een gemeenschap.

Het liberalisme heeft terecht het verwijt gekregen dat ze een Veronica-achtige "gewoon
jezelf zijn" -tolerantie heeft gekweekt. Als iemand in de trein zijn vieze poten op de bank legt,
houden medereizigers hun mond. Dat is geen tolerantie, dat is onverschilligheid. Surf-
plankliberalisme. We moeten weer terug naar het liberalisme van de AVRO. Of van de VPRO,

dat mag ook hoor.'

De Beus: 'Wat vindt Wältgens van Groenvelds opmerking dat een overmatig beroep op de
staat de solidariteit tussen de burgers onderling heeft uitgehold?'

Wiiftgens: 'Ik denk dat er wat anders aan de hand is. Wij denken in Nederland te gemakkelijk
dat eigenbelang het drijvende motief van mensen is. Dat idee hebben we van Angelsaksische
ftlosofen overgenomen. Theorieën als die van Rawls postuleren autonome mensen, die zich
alleen aan de gemeenschap onderwerpen uit verlicht eigenbelang. Mensen doen volgens die
opvatting mee aan een gemeenschap omdat zij inzien dat het op termijn een goede ruil is.
Daarmee legitimeert de Angelsaksische filosofie eigenbelang als een 'natuurlijke' impuls.

Zo'n voorstelling van zaken is regelrechte onzin. Tal van relaties hè bb en helemaal geen
ruilkarakter. Mensen zorgen voor elkaar en voelen sympathie voor elkaar zonder aan gewin
te denken.

Ook in Nederland is het echter normaal geworden om hebzucht als de voornaamste drijf-
veer van mensen te zien. Hebzucht beschouwen we als de motor van het marktmechanisme.
Dat is in mijn ogen een levensgevaarlijke ontwikkeling. Het liberalisme is wat dat betreft een
funeste filosofie. Het laat de hebzucht gewoon zijn gang gaan. Zo vreet het marktmechanis-
me precies die moraal aan waar we nu kennelijk zo naar terugverlangen. Want het is de markt
die de wereldgemeenschap vernietigt.

De Nederlandse politieke partijen liggen dicht bij elkaar, de onderlinge verschillen vallen
weg tegenover de almacht van de wereldec6nomie. Wat we daaraan kunnen doen - ik weet
het niet. We kunnen van Nederland geen klein-Cuba 19aken. We kunnen proberen om in

./ /'

Nederland de koppeling tussen lon~n en uitkeringen in stand te houden, maar daar houdt
\
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het dan ook wel zo ongeveer mee op. Ik heb dus geen pasklare oplossing. Maar ik weiger om
een private ondeugd - hebzucht - tot een publieke deugd te verheffen.'

Groenveld: 'Ik ben minder somber. Liberalisme leidt niet vanzelfsprekend tot hebzucht. Je
vergeet dat mensen aardig gevonden willen worden. Dat verlangen leidt vanzelf tot normen
en waarden. Zoals Adam Smith in zijn Theory 0/Mom! Sentiments al uit de doeken deed: moraal
is het resultaat van een spontaan proces. Een proces dat vergelijkbaar is met een marktpro-
ces. Het stuurt zichzelf.

Een ruilrelatie is ook niet per definitie materialistisch van aard. Het is eerder de misken-
ning van de eigen verantwoordelijkheden van het individu die heeft geleid tot een afkalving
van waarden en normen. Dat is in mijn ogen de crux, veel meer dan de hebzucht die het
economisch liberalisme op zou wekken. Als je nu iets voor elkaar wil krijgen, klop je niet aan
bij je buurman of buurvrouw, maar bij zoiets diffuus als de samenleving. Tegenover de sa-
menleving voel je je natuurlijk minder verantwoordelijk dan tegenover een bekende, dus
neem je het minder nauw met je verplichtingen. Dat is volgens mij een belangrijke reden
voor het verminderde normbesef.'

De Beus: ']e zegt eigenlijk: ''Vroeger kon je op de pof kopen, omdat de winkelier je wel wist
te vinden als je niet betaalde". Je vindt dat een mooi proces waar de politiek van af moet
blijven.'

Groenve!d: 'Ik denk dat de politiek beter een stapje terug kan doen. Het afgenomen gezag van
politieke partijen is ook een gevolg van het feit dat politici in het verleden te veel pretenties
hadden. Ze zeiden te gemakkelijk: "Laat die problemen van alledag maar aan ons over". Dat
konden ze vervolgens natuurlijk niet waarmaken, en dat heeft het prestige van de politiek
geschaad. Daar plukken we nu de wrange vruchten van. Vaak is de politiek niet nodig om
dingen goed te laten lopen.'

De Beus: 'Loopt de markteconomie dan vanzelf goed? Zelfs Bolkestein pleit tegenwoordig
toch niet meer voor een volledig vrije markt?'

Groenve/d: 'Enige regulering is noodzakelijk. Als in een samenleving grote groepen mensen
niet profiteren van de markt, dan is er op termijn geen sprake van een duurzaam marktpro-
ces. Dat hebben wij van de sociaal-democraten geleerd. Wij liberalen vinden alleen dat je
eerder kunt ophouden met reguleren dan sociaal-democraten menen. Gezondheidszorg
moet je reguleren. De overheid moet zich ook uitspreken over het onderwijscurriculum.
Maar er moet geen ministerie van familiezaken komen, zoals onlangs door het CDA is voor-
gesteld.'

De Beus: 'Mijnheer Wältgens, denkt u ook dat de overheid teveel verantwoordelijkheden
naar zich toe heeft getrokken en zodoende zelf de moraal heeft ondermijnd?'

Wo1~ens: 'Ik denk inderdaad dat het beroep op de staat overtrokken is geweest. Bovendien
werd de billijkheid van de aanspraken op de staat niet gecontroleerd. Tja, dan houdt alle filo-
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sofie op. De WAO is natuurlijk een schrijnend voorbeeld. Ik denk dat we daarvan moeten
leren om niet alles in termen van rechten te formuleren. Burgers hebben ook plichten. Ver-
der kan de verzorgingsstaat wat mij betreft blijven zoals hij is. Op dit moment staat de ver-
zorgingsstaat onder enorme druk. Alle westerse landen verlagen de belastingen en in alle
westerse landen trekt de overheid zich terug. Ter verantwoording van die maatregelen wij-
zen de landen allemaal naar elkaar. "Wij moeten de belasting wel verlagen om onze concur-
rentiepositie te bewaken", zeggen ze.

Er is geen wereldoverheid die de randvoorwaarden stelt waarbinnen de markt zijn gang
kan gaan. Dat is in mijn ogen het grote probleem. Daarom moeten we streven naar een ster-
ke Europese Unie en een Europese munt. Ik weet dat ik me vroeger anders heb uitgelaten,
maar in mijn ogen is dat nog de enige manier waarop we de verzorgingsstaat, de beste Euro-
pese uitvinding van deze eeuw, enigszins overeind kunnen houden. Daarvoor moeten we
het volle economische gewicht van Europa dan maar in de schaal leggen.

Het marktdenken dreigt overal door te dringen. Ook binnen publieke voorzieningen als
de gezondheidszorg turft men nu het aantal patiënten dat binnen een uur is verzorgd. Ter-
wijl toewijding aan de zieken het criterium zou moeten zijn. Ik denk echt dat we een soort
klooster Europa moeten bouwen. Alleen binnen die kloostermuren kunnen we publieke
instellingen als de gezondheidszorg nog laten regeren door een publieke moraal.'

De Beus: 'Over het verleden zijn jullie het opvallend eens. De staat heeft het de burgers te
gemakkelijk gemaakt om te profiteren van sociale voorzieningen, met de WAO als sprekend
voorbeeld. Maar over de huidige situatie blijken jullie toch meer van mening te verschillen
dan we dachten. Thijs heeft zojuist gepleit voor een klooster. Klaas stelt in navolging van
Adam Smith dat beschaving "spontaan" ontstaat. Een vraag aan Klaas: heeft deze idylle zich
ooit ergens voltrokken? Zien we niet eerder een verloederde markt, met schreeuw-televisie
en al?'

Groenvefd: 'Ik denk inderdaad dat het juiste evenwicht gepasseerd is. Soms moet je de markt
tegengas geven. Bijvoorbeeld in de zorgsector, waar het marktdenken teveel is binnenge-
drongen.'

De Beus: 'Toch nog even die kloosters, Thijs. Hoe moeten die van de grond komen? Het
verlangen daarnaar moet toch uit de samenleving zelf komen?'

Wiiltgens: 'Mijn voorstel is om ons terug te trekken in klooster Europa in plaats van de we-
reldhandel te aanbidden. De Europese Unie kan ons beschavingspeil misschien vasthou-
den. Ik geef toe dat de democratische legitimatie van de Unie een probleem is. Maar wat heb
je liever: een levendig Den Haag dat over niets wezenlijks kan beslissen, of een moeizaam
Straatsburg dat tenminste echt invloed heeft. Dat is de keuze.

Ik wil kloostermuren opwerpen tegen het marktdenken. Alles dreigt doordrenkt te raken
van marktterminologie. Ik ben - heel nostalgisch - tegen een vermenging van particulier en
publiek belang. Ambtenaren zouden niet via financiële prikkels tot extra inzet moeten wor-
den aangespoord, zoals steeds vaker gebeurt. Hun inzet voor de publieke zaak hoort nor-
maal te zijn, en los te staan van eventueel persoonlijk gewin.'
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De Beus: 'Misschien heeft Klaas gelijk en zijn we te ver gegaan in die opgelegde solidariteit.
De WAO was duidelijk een brug te ver. Moeten we daar niet uit leren?'

Wbïtgens: 'Het is uit de hand gelopen met de WAO. Op een gegeven moment maakten 800.000
mensen gebruik van die regeling, waarmee zij onbetaalbaar werd. Maar de fout zat niet in de
hoogte van de uitkering. Werkgever en werknemer hadden een parallel belang bij de WAO.

Daar zat de fout. Dat werkte misbruik in de hand. Vervolgens heeft de overheid de kaas-
schaafmethode moeten hanteren: iedereen die wordt afgekeurd krijgt een beetje minder. We
laten de goeden dus lijden onder de kwaden, en dat is treurig.

Toch weiger ik een mensbeeld te adopteren waarin iedereen alleen maar uit is op gemak-
kelijk gewin. Werklozen die een banenpool-plek krijgen, gaan er nauwelijks een cent op
vooruit. Toch is er een grote vraag naar zo'n plek. Mensen blijken graag wat te willen doen.
Misschien praten we onszelf wel aan dat burgers alleen maar calculeren.'

De Beus: 'Ik wil deze vraag laten rusten en overgaan naar een ander thema: het prestige van
de politieke partijen. Dat is op dit moment heel laag. De meeste mensen laten zich niet veel
gelegen liggen aan wat politici zeggen. Jullie vinden allebei dat de moraal in de samenleving
terug moet komen. Hoe kan de politiek die moraal weer inbrengen?'

Croenveld: 'We moeten om te beginnen af van de huidige actiegroependemocratie. Als je iets
voor elkaar wilt krijgen, kun je als burger op dit moment beter lid worden van een actiegroep.
Dat is effectiever dan toe te treden tot een politieke partij, want als politicus moet je altijd
verschillende belangen afwegen.

Landbouwers bijvoorbeeld hebben er een handje van om direct naar het departement te
stappen. Ik vind dat geen goede zaak. Ik vind dat de minister zou moeten zeggen: "Discus-
sieer maar met me via het parlement". Maar dat doet de regering niet en d~ardoor verliezen
politieke partijen aan gezag. Het heeft geen zin meer om je belangen via de politieke partijen
te legitimeren.'

Wbïtgens: 'Ik zie nog een ander probleem. De Nederlandse politieke partij~n zijn produkten
van een sociaal-maatschappelijke situatie die niet meer bestaat. Ik werd in 1966 lid van de
PvdA. Het was alsof ik tot een orde toetrad. Via dat lidmaatschap drukte ik mijn opv~ttingen
over de hele wereld uit. Datis niet meer zo. Misschien is dat overigens maar goed ook. Vraag
is wel wat politieke partijen nu nog vertegenwoordigen. Uit allerlei onderzoeken blijkt, dat
Nederlanders een onverminderd grote belangstelling hebben voor politiek. Daaruit volgt
voor hen echter niet meer dat je lid wordt van een politieke partij. Daarom waardeer ik de
poging van Rottenberg om politieke partijen een meer forum-achtige structuur te geven.

Politieke partijen zijn in Nederland doodsbang om morele opvattingen te verkondigen.
De overheid mag de maatschappij kennelijk niet bestoken met ethische normen. Het zou
me niets verbazen als dat in de toekomst zou veranderen. Dat politieke partijen niet alleen
technocratische oplossingen aanbieden, maar ook voorgaan in een bepaalde mentaliteit of
leefstijl.'

De Beus: 'Maar wat verwacht je nu voor de toekomst? Een partijloze democratie waarin de
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vertegenwoordigers alleen nog op details van elkaar verschillen?' .

Wiiltgens: 'Wat ik hoop en wat ik verwacht zijn helaas twee verschillende dingen. Het meest
waarschijnlijke is, dat we hier net als in Amerika een verregaande personificering van het
beleid krijgen. Eens in de vier jaar wordt er dan een persoon op het schild van een politieke
partij gehesen. Een politieke partij zal dan niets anders zijn dan een kweekvijver voor men-
sen met politieke ambities.

Ik hoop niet dat dat gebeurt. Zelf zou ik graag zien dat de beginselpartijen in Europà be-
houden bleven, dat partijen zich rond uitgangspunten bleven organiseren in plaats van rond
een persoon.

Maar zelfs in dat geval is de huidige scheiding tussen de partijen misschien niet langer ade-
quaat. Ik zie drie blokken: een verbond van PvdA en sommige cDA'ers dat de waarde van
collectieve voorzieningen vooropstelt, een neo-liberaal verbond van D66 en sommige
cDA'ers, en een conservatief-liberaal verbond, gedomineerd door de VVD.'

Groenveld: 'De PvdA maakt misschien een identiteitscrisis door, maar dat geldt daarmee nog
niet voor de andere politieke partijen! Het christen-democratische gedachtengoed is vrij hel-
der. De VVDbevindt zich bepaald niet in een crisis en ook een partij'als het GPV voelt niet de
behoefte zich op haar beginselen te bezinnen. Overigens deel ik de vrees van Wöltgens dat
politieke partijen een voertuig worden voor bepaalde politici. In dat opzicht dreigen we de
Angelsaksische landen na te volgen.'

De Beus: 'Is paars tot nu toe niet typisch een christen-democratisch. kabinet zonder christe-
nen?'

Groenveld: 'Een christen-democratie zonder christenen, dat is humanisme! Het paarse kabi-
net is humanistisch.'

De Beus: 'Waar ligt het conflict nog in deze consensus-democratie? Wat is de scheidslijn tus-
sen de partijen?'

Groenveld: 'Er is nog steeds een tegenstelling tUssen de sociaal-liberalen, die zichzelf zien als
erfgenamen van de Verlichting en die de uitwassen van maatschappelijke kartels zoals de
mediawetgeving en het Landbouwschap willen doorbreken en tussen gemeenschapsden-
kers à la de Nederlandse christen-democraten. Misschien willen sommige sociaal-democra-
ten wat meer die laatste richting op. Nou, dat is dan prima.'

De Beus: 'Ik zie geen conflict tussen sociaal-liberalen en gemeenschapsdenkers. Zie jij wer-
kelijk iets gebeuren?'

Groenveld: 'VVD-liberalen hechten meer waarde aan de werking van de markt dan sociaal-libe-
ralen. Maar dat is een gradueel verschil. Met het CDAis iets anders aan de hand. Daar zitten
gemeenschapsdenkers die pleiten voor een minister van familiezaken. Die kennen de staat
toch een heel andere rol toe.'
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De Beus: 'Wat zouden jullie willen behouden aan de Nederlandse samenleving? Wat zouden
jullie willen verkopen in Europa?'

Groenveld: 'Binnen de VVDproberen we het begrip "nationaal belang" in te vullen, te beden-
ken wat we daar onder moeten verstaan. In Nederland vindt men dat vreemd. Elders, in
Frankrijk of Duitsland, is het een open deur. Wij vinden: wanneer andere landen een natio-
nalistische politiek gaan voeren, moeten ook wij onze belangen veilig stellen.

Zelf heb ik overigens wel wat problemen met die term "nationaal belang". Nederlanders
hebben niet allemaal hetzelfde belang. Ja, veiligheid misschien. Maar de belangen van boe-
ren verschillen van de belangen van consumenten.'

DeBeus: 'Pak het nu eens cultureel, Klaas. Wat is de bijdrage van Nederland aan de Europese
beschaving? Of zou Nederland volgens jou overal kunnen liggen?'

Groenveld: 'Politici in Nederland praten met elkaar. Die hang naar consensus is toch wel ty-
pisch Nederlands. Ik was pas in Zuid-Afrika, waar de partijen nog steeds zijn georganiseerd
langs etnische lijnen. Ik heb geprobeerd hun het belang van consensus-vorming uit te leg-
gen. "Als je de meerderheid hebt, wil dat nog niet zeggen dat je de minderheid een kopje
kleiner kunt maken", vertelde ik. Dat is een typisch Nederlands inzicht, en een inzicht dat
we moeten koesteren.'

Wól{gens: 'Als ik vijfhonderd meter verderop zou zijn geboren, was ik nu een schuldbewuste
Duitser geweest. Ik bedoel maar: praten over een nationale moraal vind ik erg generalise-
rend. Je kunt altijd zeggen wat je wilt, want honderd uitzonderingen leggen nog steeds geen
gewicht in de schaal.

Maar goed, je vraagt erom: Nederland is nog steeds een tamelijk egalitaire samenleving.
En de wijze waarop politici hier met elkaar omgaan, vind ook ik de moeite van het behouden
waard. We praten liever met elkaar dan dat we op elkaar schieten. Laat dat maar zo.'

'Er is ook iets wat me niet zint aan Nederland. Paars zit volledig in het midden. "Midde-
ner" kan niet. Dat is een groot probleem voor het CDA,want hoe moet dat als typische mid-
denpartij oppositie voeren?

Maar dat midden verschuift in Nederland steeds met de politieke mode mee. Op dit mo-
ment beleven we het hoogtepunt van een neo-liberale golf. PvdA'ers doen nu soms uitspra-
ken die rechtser zijn dan die van VVD'ersin de jaren zestig. Ik vind dat niet goed. Ik heb per-
soonlijk liever dat een politieke opvatting duidelijk uit de mode is, dan dat er geen keuze
meer mogelijk is omdat alle partijen dezelfde mening zijn toegedaan. Wat dat betreft verlang
ik wel eens naar een twee partijenstelsel, ook al besef ik heel goed dat je dan zestien jaar in
de oppositie kunt zitten, zoals Labour in Groot-Brittannië is overkomen.'
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Mensen vastgepend aan ruimte en tijd
Over de romans van Nelleke Noordervliet

Roelie Koning

Het gonst en gist in onze moderne wereld van de aanbevelingen, hoe te handelen, hoe te
denken, hoe te leven. Sinds we niet meer zes dagen van de week bezig zijn met het materiële
voortbestaan en de zevende dag met onze spirituele plichten en behoeften, beukt een keu-
zenvloedgolf dagelijks op ons in, aandacht opdringend voor triviale tot existentiële zaken,
van waspoeder via de digitale snelweg naar mensenrechten en bestaansvragen. Je kunt hem
ontvluchten, die golf, door geen krant en geen televisie in je bestaan toe te laten, daarmee
confrontatie met keuzemogelijkheden, dilemma's en nachtmerries drastisch beperkend.
Bij de rijkdom aan mogelijkheden die de westerse wereld op materieel, sociaal en geeste-

lijk terrein biedt, wordt dank om de vrijheid begeleid door gevoelens van gejaagdheid. Wie
aan het zinderende moderne leven deelneemt, tekent tevens voor reguliere vermoeidheid.
Is het zo dat het moderne leven met zijn vele prikkels ook meer bewustzijn brengt? Mis-
schien wel, maar dan ook meer mogelijkheden tot verdoving.
En ondertussen blijven we maar aanmodderen met de moraal. De verworven individua-

liteit zadelt ons op met zorg voor onze persoonlijkheid en voor ons functioneren als gemeen-
schapslid. Wat past ons? Wat moeten we doen? Wat juist nalaten? Wat handig, gemakkelijk,
lekker en aangenaam is, blijkt aanzienlijk sneller geleerd dan wat hart, geest, ziel en geweten
vermag te bevredigen. Met het lichaam heeft de mens de mogelijkheid tot leven meegekre-
gen, met het bewustzijn de mogelijkheid tot beschouwen en verwerken. Niet iedereen be-
schouwt en verwerkt automatisch en altijd. Er gaat in dat opzicht nogal eens iets mis. Maar
de behoefte aan begrijpen en verwerken is universeel, daarvan getuigt de literatuur.
Niet alle literatuur wortelt in de regio van het geweten. Maar flink wat literatuur doet dat

natuurlijk wel, overeenkomstig onze behoefte te reflecteren op leven en lot. Er zijn moderne
schrijvers voor wie het eigen leven al een intrigerend dan wel obsederend arsenaal aan erva-
ringen is, soms ook hun enige materiaal omdat ze wel beschikken over taalvaardigheid maar
niet over verbeeldingskracht en invoelend vermogen.
Met Nelleke Noordervliet heeft de Nederlandse literatuur een moderne schrijfster in huis

met grote aandacht voor de levensomstandigheden van haar hoofdpersonen en hun be-
paaldheid door de ruimte en tijd waarin zij leven. Ook al betreft het personen in andere his-
torische omstandigheden dan die van onze laat-20ste-eeuwse westerse wereld, zij allen kam-
pen met moderne verwarringen ten aanzien van identiteit en moraal. Nederland, land van
honderden kerkgenootschappen en andere levensbeschouwelijke groeperingen, het mo-
reel-gevoelige Nederland kortom, heeft in haar een bondgenoot met aandacht voor de no-
den en capriolen van het geweten zonder aanbod van bijpassende geestelijke dienstverle-
ning en huisbezoek. Ze is humoristisch, flitsend, diepgaand en soms hoogst vermoeiend.
Dat zijn haar hoofdpersonen voor zichzelf ook, want bij hun queestes naar een persoonlijke
moraal laten zij zich niet met doekjes voor het bloeden in slaap wiegen.-
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De pen als peillood
Noordervliets eerste roman, Tine of De dalen waar het leven woont, verscheen in 1987. Het was
een eigenzinnige bijdrage aan het Multatuli-jaar. Belezen Nederlanders kennen Tine als de
belegen, solidaire echtgenote van Max Havelaar alias Sjaalman, die alles bewonderde wat
haar echtgenoot uitdacht tot verheffing der misdeelden, ook al ging dit ten koste van de ge-
zinsmaaltijden. Nog belezener Nederlanders kennen haar als engel tussen de feeën in de
Minnebrieven. Een onwaarschijnlijk onbaatzuchtig mens kortom, maar pas op, we moeten be-
denken dat we ons baseren op het beeld dat Multatuli de wereld in wilde hebben ter onder-
steuning van zijn bokkesprongen: 'Ik ben nou eenmaal een met het lot van ongelukkigen
bewogen, hartstochtelijk en creatief mens, wie geen benepen burgerlijkheid past. Mijn
vrouw is dus evenzeer een edele geest. Het kan niet anders dan dat zij mij liefheeft en bewon-
dert en alles goedkeurt wat ik doe.' Zoiets.
Omdat van Tine maar enkele brieven over zijn, waaronder geen aan haar echtgenoot, is

diens beeld bepalend. Naast zijn overstelpende aanwezigheid is zij een schaduw. Maar we
weten wel zoveel van Douwes Dekkers biografie, dat we mogen concluderen dat hij haar
leven niet alleen geïnspireerd heeft maar ook zwaar belast, door het genadebrood eten te
laten voortduren, door haar te betrekken bij zijn vriendinnen en hun zwangerschappen en
door als vader van haar kinderen verstek te laten gaan.
Op de gedachte gebracht door een recensie over een 'vie romancée' betreffende Kat ja

Mann, die haar openbare beeld en wellicht ook haar identiteit ontleende aan de verzorging
van haar beroemde man, heeft Noordervliet gezocht naar een vergelijkbare Nederlandse
schaduwfiguur. Ze kwam uit bij Multatuli's eerste en meest benadeelde levenspartner. Met
behulp van haar psychologische inzichten heeft zij een vrouwelijk personage geconstrueerd
dat niet alleen een spiegel voor Douwes Dekkers roem was maar van wie zij ook de eigen
identiteit peilde. Als kernbegrippen vond zij: gebrek aan zelfrespect, dienstbaarheid, liefde,
lijden en offer. De conclusie dat hier dus van complete wegcijfering sprake geweest zal zijn,
is een simpele. Noordervliet maakt aannemelijk dat ook ingewikkelder interpretaties in aan-
merking komen. Een zo'n optie is dat iemand die van zichzelf zegt: 'Ik voelde mij altijd
schuldig omdat ik oninteressant ben, middelmatig, muizig' en die haar zeer hartstochtelijke
man niet blijvend kon boeien (gebrek aan hartstocht behoorde ook tot Tines schuldenlast),
haar overspelige echtgenoot met haar liefde en trouwen toewijding-op-afstand zwaarder
kon straffen dan als zij eens de brui aan haar aanbidding gegeven had.
Ieder die liefdes listen en lagen beziet, weet dat zorg uit liefde voor ander leven verstren-

geld is met zingeving aan het eigen bestaan. Wat zou Tine zonder haar 'Dek' geweest zijn?
Niets, volgens haarzelf. Ze heeft geleefd bij de intensiteit en vitaliteit van die man. Opge-
groeid zonder vertrouwen in eigen kwaliteiten, heeft ze op de liefde voor hem haar identiteit
gebouwd en die laat ze zich niet afpakken, wat er ook gebeurt. Zij voelt zich de vrouw van
een man met een prachtig karakter en zij heeft hem lief, door alles heen. Het verzoek om
scheiding, het slot van het boek, hoeft niet noodzakelijk geïnterpreteerd te worden als sig-
naal van zelfstandigheid. Het kan ook haar heiligste daad van behoudzucht zijn.
Noordervliet heeft de schimmige Tine uitgewerkt en ingevuld. Met de typering 'roman'

op de titelpagina attendeert ze de lezer op het fictieve karakter van de invulling. En uit inter-
views blijkt wat de lezer al kon vermoeden: ze deed dat niet neutraal. Ze had een poging tot
eerherstel voor ogen. Ze heeft Tine zelf laten praten, of beter schrijven en haar het verslag
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laten doen van haar zelfanalyse. Het lieve mens begint zomaar, op 1 januari 1874. Dat sugge-
reert een doelbewuste uitvoering van goede voornemens bij de jaarwisseling en een dag-
boekstructuur. Ze begint de situatie van het onvolledige gezin in Venetië te beschrijven:
moeder Tine, zoon Eduard en dochter Nonnie op een kluitje. Op 2 januari duikt zij haar
jeugdjaren in en tussen dan en september trekt haar leven in diverse episoden aan haar voor-
bij. Op 13 september van dat jaar sterft zij. Tegen het eind van het eerste dagboekfragment
weet de lezer dat Tine behoefte heeft aan rekenschap. 'Ik ben verantwoording schuldig. De
eerlijkheid die ik van de kinderen verwacht, behoor ik eveneens te betrachten, hoe moeilijk
het ook is over eigen leven eerlijk te oordelen. Waarheid. Waarheid en werkelijkheid zijn
verraderlijke begrippen. Het gaat er niet om te zoeken naar een onveranderlijke waarheid.
(...) Waarheid is een valstrik waarin men herhaaldelijk trapt; de eigen ziel is soms zo donker
dat men zijn eigen beweegredenen niet zuiver kan onderscheiden. Het zij zo. De twijfel aan
mijn motieven, de veranderlijkheid van mijn doel zullen mij misschien bij de gratie van de
paradox helpen het ideaal van zuiverheid te benaderen.'

Nog een paar van die tekstbrokken en ik zou het boek als een wat mij betreft mislukte
kunstgreep terzijde geschoven hebben. Zo zwaar, zo diep, zo academisch. Ik vond toch al
dat Tine, gegeven het feit dat ze zowel ziekelijk als huismoeder was, voor één dag een on~
geloofwaardige hoeveelheid tekst en afgerondheid uit haar pen liet vloeien. Noordervliets
klaarblijkelijke filosofische geneigdheid en plezier in schrijven dropen van Tines vingers
maar de afstand tussen deze opvallende kwaliteiten en de onopvallendheid van het traditio-
nele beeld was te groot. Geleidelijk aan werd ik echter gewonnen door de helderheid van de
taal, de kwaliteit van kennis en verbeelding en het sympathieke van de onderneming.

Noordervliets eersteling is tamelijk welwillend ontvangen, met kritiek vooral van W.F.
Hermans en Hans Warren, die toch al argwaan jegens de historische roman hadden, naar ze
in hun besprekingen meteen meldden.

De ontdekking van het noodlot
In Milfemorti (1989) komt een tegenpool van Tine in beeld: Anna Arends, jong, zelfbewust,
eigenwijs, daadkrachtig en stralend van uiterlijk. 'Anna kon van stro goud spinnen' en 'Anna
verovert de wereld. Het is haar huis' zijn zo een paar typeringen. We hebben met een speci-
men van de moderne soort te maken, van wie afstraalt dat het leven als maakbaar beschouwd
wordt. Ze is een vrije vrouw met relaties, verdient als kunsthistorica haar geld aan de univer-
siteit en meent dat haar huidige situatie vraagt om publicatie van een aandachttrekkende stu-
die. 'Mogelijke titel: Teken in tijd en ruimte. Ondertitel: Het verstrijken van de tijd in pictu-
rale verbeelding' noteert zij al in de eerste alinea van de roman. Iets verder worden nog wat
geheime behoeften genoemd: 'Daarbij stond het interessant je terug te trekken in een onher-
bergzaam gebied, om gelouterd door stilte en vervreemding terug te keren, een rijkeren
completer mens.'

De maakbaarheid van het eigen leven krijgt een gevoelige deuk als haar boekenkist niet
arriveert in haar onherbergzame gebied, het dorp Chiavalle in een Zwitsers uitstulpsel in het
alpiene grensgebied met Italië. Zij wordt tot ledigheid gedwongen en dat terwijl ieder uur
telt: 'Een halfjaar na nu zou de vrucht van haar werk op fiches en dichtbeschreven multovel-
len voor haar op de donkerbruine, hand besneden tafel liggen. Voldaan zou ze dan weer haar
koffers pakken en de inmiddels vertrouwd geworden omgeving verlaten na de nieuwe vrien-
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den beloofd te hebben spoedig terug te keren.' Het scenario ligt klaar maar de werkelijkheid
~eigert zich ernaar te voegen. Dat de dorpsgenoten zich niet laten kennen is een nieuwe
tegenslag. Want Anna was vastbesloten haar ledigheid zin te geven door boeiende gesprek-
ken en verrassende ontmoetingen. Dan moet het maar wandelen worden, de omgeving ver-
kennen. Met zware stappers en rugzak gaat zij bergen bedwingen. Tijdens een van haar eer-
ste tochten ontmoet zij de beeldhouwer Hans Hartog, die overzicht en ordening verkiest en
zichzelf geen liefde toestaat. Anna schendt zijn territorium, letterlijk en figuurlijk, en dringt
zich met ontwapenende eigengereidheid aan hem op. Hij zwicht, is tijdelijk van slag maar
kiest uiteindelijk voor een overzichtelijk leven zonder Anna. Verdrietpreventie! Hij geeft
een karakteristieke beschrijving: 'Anna is vermoeiend. Ze wil altijd iets. Praten. Wandelen.
Taarten bakken, bloemen plukken, hout snijden, biljarten, bergbeklimmen. En al die activi-
teiten wil ze met je delen of aan je opleggen.' Gevraagd waarom hij dan toch op haar gesteld
is, antwoordt hij: 'Ze heeft iets dat ik verloren ben.' 'Wat dan?' 'Geloof. Zelfvertrouwen.'

Met dit zelfvertrouwen wenst zij als ongeoefend liefhebster een berg te bedwingen, tegen
de waarschuwing van streekbewoners in. Het komt haar te staan op een onweersbui, slagre-
gens, steenlawines, een gebroken enkel en radeloosheid: een klassiek bergongeval dus. Dat
zij tijdig gered wordt, is te danken aan een intrigerende figuur: kind-man wat uiterlijk betreft,
innerlijk vol verheven gedachten over toewijding aan schoonheid maar tevens behept met
gluurdersneigingen: de plaatselijke postbode Puccio. Voortdurende regenval en ontbossing
van hellingen leiden tot aardverschuivingen, lawines en overstromingen. Voor Anna bete-
kent het natuurgeweld een nachtelijke strompeltocht vanaf Hans' hoger gelegen, eenzame
verblijf naar het dorp en medisch centrum, onder leiding van de weer onverwacht opge-
doemde, raadselachtige postbode.

Anna's na deze situatie geschreven brief aan een vriendin is een document van afstand,
beschouwing, berusting, getuigenis van een vermogen tot leren en van vitaliteit. 'Mijn hoog-
moed is bestraft. (...) Ik heb macht willen uitoefenen, schoonheid beschrijven, bergen
bedwingen, een man bezitten, in een gemeenschap wortelen. Daar heb ik mijn best voor
gedaan, maar het is het noodlot tarten en merken dat het onverschillig is.' Geen zeurderig
geklaag om tegenslagen. Anna keert rijker en completer terug, zoals ze gehoopt had, gelou-
terd door tegenslagen die haar scenario verre te buiten gingen. Scenario's passen niet meer.
In de trein noteert ze: 'Tekens in tijd en ruimte. Strategieën om te overleven.' Het geloof in
zelfbeschikking heeft zijn grenzen erkend. Motieven tekenen zich af: de dimensies tijd en
ruimte, onneembaarheid van het hooggebergte, ogen en taal alias zien en benoemen, liefde
en seksualiteit, individualiteit en gemeenschap, vrijheid en gebondenheid, identiteit, zelf-
analyse en plaatsbepaling.

Datis heel wat. En omdat naast Anna, Hans en Puccio nog vele andere figuren in het boek
een gezicht en geschiedenis krijgen en er van een nevenintrige sprake is, te weten een ge-
vecht op dorpsniveau rond het project-Millemorti (een gepland vakantieoord hoog in de
bergen), rept Doeschka Meysing in Elsevier (15-4-1989) van 'wel alle ingrediënten voor een
goede roman aanwezig' maar te snel, te veel en daardoor vervelend, maar dat ze om het
goeds naar de volgende roman uit zal kijken. Diny Schouten in Vrij Nederland (25-03-1989)
juicht echter: 'Millemorti is in elk detail dat dan op zijn plaats blijkt te vallen een verrukking
van een boek. Noordervliets talent is onvergelijkelijk. Om een hint te geven moet als voorlo-
pige omschrijving toch maar dienen dat ze een combinatie in zich draagt van Simon Vest-
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dijks cynisme, Hella Haasses inlevingsvermogen, Oek de Jongs wereldbeschouwelijkheid
en Marijke Höwelers gave voor de komische opera. Ik bedoel maar te zeggen dat ik het een
prachtig literair spinsel vind.'

Ontsporing van een engel
Net als Diny Schouten was ik dankbaar voor Noordervliets sprankelende bijdrage aan de
Nederlandse literatuur, maar ik was er nog niet aan toe ter typering Vestdijk en Haasse uit de
la te trekken. Bij het volgende boek vond ik dat een gouden greep en zag ik de P.e. Hooft-
prijs al in het verschiet als Noordervliet op deze weg door zou gaan. In 1991 kwam Het oog
van de engel uit. Een groots werk. Als generatiegenoot van Margriet de Moors verstilde Eerst
grijs dan wit dan blauw moest het daarmee concurreren om de AKo-literatuurprijs-1992. Ook
De Moors roman vind ik een overtuigende literaire schepping, maar ik zou zonder aarzelen
De engel gelauwerd hebben vanwege de literaire schatkist onder haar vleugels. Vestdijk?
Haasse? Geen bezwaar meer.

'Het is tegelijk een spannende avonturenroman, een parabel over een ongehoorzame Eva
die van de boom der mannelijke kennis heeft gegeten, èn een filosofische beschouwing over
de revolutie, over elke revolutie, en over het misverstand van het geweten', aldus Bart
Vervaeck in het Nieuw Wereld Tijdschrift, jan.-febr. 1992. En P.M. Reinders rondt in NBC
Handelsblad van 1-11-1991 zijn bespreking af: De roman 'is niet een essay over moraalfilo-
sofie of een reconstructie van een stukje achttiende eeuw, maar een roman over mensen die
proberen de ideeën van hun tijd te ordenen en die achter hun eigen drijfveren trachten te
komen. Die drijfveren zijn niet zoveel anders dan de onze (...) Noordervliets boek flonkert
als een steen met talrijke facetten: het is spannend als een thriller, intrigerend als een psycho-
logische roman, kleurrijk als een historiestuk.'

De nieuweling is weer een historische roman, nu spelend in de aanzet tot en eerste jaren
van de Franse Revolutie. De hoofdpersoon is opnieuw een vrouw die vanuit een geordende
wereld in de chaos belandt. Deze keer is de oorzaak geen natuurgeweld maar geweld vanuit
de mensenwereld en de omwenteling speelt zich niet aan het eind maar in het begin van het
boek af. Elisabeth Lestevenon is door haar vader, een gelovig doch verlicht Haarlems druk-
ker, opgevoed met kennis van filosofen, wetenschap en techniek en geloof in een redelijke,
op vooruitgang gerichte wereld. Relletjes van het Oranjegrauw tegen de patriotten doen de
vader besluiten (een moeder is er niet) met zijn twee dochters naar Noord-Frankrijk uit te
wijken, waar een neef woont. Daar sterft de vader, zijn dochters zonder bescherming achter-
latend. Aangezien de jongste, Maaike, doofstom is, moet het behoud van de oudste komen.
De twintigjarige Elisabeth maakt er al meteen contact mee dat een vrouwenlijfin de dagelijk-
se praktijk betere perspectieven biedt dan intellectuele kennis. De neef, gekenmerkt door
maatschappelijk aanzien en verlichte denkbeelden over de vrijheid van de mens, chanteert
haar tot een minnaressenbestaan. Het zal niet bij deze ene ervaring van een dubbele moraal
blijven.

Tijdens een demonstratieavond van verlicht-wetenschappelijke denkbeelden maakt een
séance met als medium het doofstomme zusje vluchten noodzakelijk. Onder invloed van de
mesmeriaanse leer van het animaal magnetisme openbaart zij stamelend de ongeoorloofde
neigingen van de neef, tevens gastheer. De hiervoor verantwoordelijke man, Dieudonné
Doppet van Annecy, is afkomstig uit het gebied van de Mont Blanc, arts en wetenschapper,
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kritisch en cynisch. Naast liefde voor de mooie jongen Antoine, die zich overigens niet laat
inkapselen, is zijn levensdoel de omwenteling van de Franse samenleving. Met de nieuwe
boodschap verspreidt hij nieuwe waarden in de salons. De medische boodschap van het
mesmerisme (ziekte is gebrek aan harmonie met de omgeving) is bruikbaar voor zijn politie-
ke doelstellingen. Eerst Maaike, daarna Elisabeth is daarbij werktuig.

Elisabeth is ontheemd geraakt, een nomade. Los van de vertrouwde patronen, zonder
huis, zonder de moraal van weleer, ronddobberend in een zee van vragen, is liefde voor de
koel-mooie Doppet haar strohalm. Maar dat is een wankel houvast. Altijd blijft er een zekere
afstand en bovendien moet Elisabeth ervaren dat de belangrijkste wetenschappelijke experi-
menten, die waarmee hij de geesten voor de revolutie wil winnen, bedrog zijn. In de expe-
rimenten vervult Elisabeth de hoofdrol als medium. Doppet suggereert het publiek beïn-
vloeding vanuit de door Mesmer ontdekte stralen, maar hoe dan ook moet Elisabeth met
ronkende bijbeltaal de ondergang van de oude orde en het gloren van een eerlijker samenle-
ving voorspellen. En twee middelen moeten de boodschap inslijpen: het steeds afzichtelij-
ker wordende, zieke oog van Elisabeth dat in trance diep in het onkenbare schijnt te schou-
wen en de door Antoine tijdig verzamelde geheimen van aanwezigen, die, door Elisabeth
geuit, ook de juistheid van haar andere boodschappen moeten suggereren.

De roman stelt de worsteling om authenticiteit centraal. Temidden van gebeurtenissen
die tot grote morele verwarring aanleiding geven, blijft Elisabeth proberen contact te hou-
den met haar geweten. Ze leert steeds meer dat mensen vaak niet zijn wie ze lijken en dat ze
ideeën aanhangen die strijdig zijn met hun meer dagelijks streven. Dat is het geval bij die zeer
verlichte burgers die in hun rijk beklede huizen vol onderworpen personeel de idealen van
de revolutie aanhangen. Overal doemen verblinding, kortzichtigheid en wellust op: een
geestelijke met grote interesse voor kleine jongetjes, een menigte armoedzaaiers die uitgere-
kend het huis van die enkele industrieel gaat plunderen die echt oog heeft voor hun noden,
de revolutionairen die, eenmaal aan de macht, ook de doveninrichting sluiten waar een
priester gehandicapte kinderen, onder wie Maaike, een zorgeloos bestaan verschaft.

Soms vind ik de overwegingen wel erg op het heden leunen, zoals deze: 'Zou ze ooit haar
hoofd tegen zijn schouder leggen? Zou hij ooit de leegte vullen? Troosten? Ze riep zichzelf
tot de orde. Het was zwak te willen dat een ander haar leven zin gaf en de verantwoordelijk-
heid voor haar daden van zich af te schuiven.' En een hoge katholieke geestelijke komt op
de vraag 'Wie draait zichzelf nooit een rad voor ogen?' met dit onversneden stukje humanis-
tische leerstelligheid: 'Ik niet. Het komt erop aan eerlijk te zijn tegenover jezelf. Ik weet wie
ik ben en wat ik wil. En ik heb altijd gekregen wat ik wenste. De fortuin heeft mij haar gun-
sten betwist, maar ik heb ze haar ontfutseld. Ik ben meester over mijn lot.' En God dan? Was
God niet zijn Heer? 'Niet Hij heeft mij gemaakt naar Zijn beeld en gelijkenis maar ik Hem.'

Is oprechtheid dan nergens te vinden behalve bij jonge Haarlemse verlicht opgevoede
meisjes? Jawel, bij volksvrouw Marie bijvoorbeeld, aan wier boezem iedereen veilig is. Ofbij
de naïeve burgerzoon, bestemd voor de advocatuur, die Elisabeth na een séance om een
concrete opdracht vraagt en haar daarmee diep beschaamt. Ook later in zijn leven blijkt hij
nog steeds een rechtvaardige. Hij wordt Maaikes echtgenoot. Aan het eind van de roman
komt dit deugdzame trio in Annecy terecht als begeleiding van de dan zwaar zieke Elisabeth,
wier oogkwaal haar leven aan het ruïneren is. Hun doel is Doppet. Zij zijn door de revolutie
van elkaar geraakt en Doppet is nu de hoogste magistraat van het nieuwe regime in zijn ge-
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boortegebied. Hij wordt aangesproken als dokter en op zijn verantwoordelijkheid jegens
Elisabeth voor wier oog hij nooit enige medische interesse heeft gehad. Hij reageert op het
appel en voert een werkelijk walgelijke operatie uit om het rottende, stinkende oog te verwij-
deren. Na enige tijd sterft Elisabeth in zijn huis.

Het einde heeft melodramatische trekken, maar ik vind het toch geloofwaardig en integer.
Als het een antwoord moet inhouden op de vraag naar wat er toe doet in dit leven, distilleer
ik er liefde, zorg, verantwoordelijkheid en een thuis uit, iets wat Doppet dan ook nog ont-
dekt, hoewel hij kort tevoren tegen zijn potentaat van een (toen zwaar zieke) grootvader nog
beweerde dat liefde en thuis woorden waren waar niet in viel te wonen.

Ik vind het een magistraal boek. De vele kwaliteiten vormen een harmonieuze eenheid.
Het moet een grondige documentatie gevergd hebben, niet alleen betreffende de grote maar
ook de kleine historie: het leven in plattelandshutten, in Parijse zolderkamers en straten. De
politieke en sociale ideeën moeten gekend zijn, en de stand van de wetenschap. Voorts valt
zo'n boek niet te schrijven zonder een open en wijd bewustzijn.

Alle in Millemorti gesignaleerde motieven zijn aanwezig; het kijken op wel zeer indrin-
gende wijze met het vuile, obsederende oog. Andere motieven die zich aftekenen zijn een-
zaamheid, macht (de macht van de mannen, de rijken, de horde maar ook van de slimme
bedrieger) en de gevaren van het irrationele in de mens. In de structuur gaat het geregeld
verspringend perspectief, ook in Millemorti aanwezig, opvallen.

De critica Schouten, eerder jubelend, formuleert in Vrij Nederland, 28-9-1991, een beden-
king die voor de volgende roman een vrij algemene kritiek wordt: 'Sommige passages verra-
den nogal zwaartillende didactische intenties. Er zijn alinea's die ondraaglijk van zwaarte
zijn. Maar,' voegt ze eraan toe, 'ze worden telkens opgetild door intieme zaken van luchtiger
karakter.' Hier nog wel. Ik ben het ermee eens en vind een gelijksoortig bezwaar gelden voor
klassieke verwijzingen.

Literaire verstopping
Weer twee jaar later, in 1993, verschijnt de volgende roman. Criticus Carel Peeters jubelt het
uit in Vrij Nederland, 13-11-1993: 'De vierde roman van Nelleke Noordervliet is haar mees-
terproef: een roman van grote klasse waarin zich op elke pagina een persoonlijk en intellec-
tueel drama ontrolt in gesprekken, denkbeelden, emoties en geschiedenissen die zich met
elkaar vervlechten.' Er zijn 348 pagina's, dus dat betekent niet alleen een kwalitatief maar
ook kwantitatief hoog dramagehalte. Peeters smult daarvan. In het merendeel der bespre-
kingen worden kennis, inlevingsvermogen en literaire capaciteiten geroemd, maar kunnen
de besprekers niet tot 'roman van grote klasse' besluiten omdat ze de tekst zo zwaar vinden,
zo afgeladen met diepgaande beschouwingen en culturele verwijzingen. Functie daarvan is
de personages zowel aan het stramien van de geschiedenis als aan het culturele erfgoed vast
te pinnen. De ene criticus haakt af bij het zinloze 'documentaire camerawerk' dat niets ei-
gens heeft maar belerend aandoet. Een ander vindt dat het tempo zwaar vertraagd wordt
'doordat de personages van hun historisch bewustzijn blijk geven in breed uitgesponnen
discussies en overwegingen. In de dialogen word t er geëssayeerd en betoogd dat het een aard
heeft.'

Het is een anders geaard boekwerk dan de vorige roman. De drie belangrijkste personen,
vrouw, man en minnaar, zijn onze tijdgenoten. Zij verschijnen ons in het jaar-1989, in voor
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vele Nederlanders vertrouwde plaatsen: Amsterdam, Parijs, Praag, Kreta. Hun historisch
referentiekader is eveneens dat van vele lezers: de Tweede Wereldoorlog, al dan niet zelf
beleefd, het revolutiejaar 1968, het jaar van de grote omwenteling 1989. Allerlei eigentijdse
verschijnselen zijn bespeurbaar: het chabliscultuurtje, introductie van iemand als 'spichtig
specimen van postmodern leven' aan wier meningen over kunst en geestelijk leven haar
idolen Barthes, Foucault en Kristeva ten grondslag liggen. Relaties zijn gemakkelijk inwis-
selbaar en medische verworvenheden bewerken dat patiënten in coma dilemma's veroorza-
ken.

De drie hoofdpersonen zijn mensen met geestelijke wonden en littekens. Onthulling
daarvan vindt mondjesmaat en over het hele boek verspreid plaats. De structuur is mede
bewijs van Noordervliets literaire vakmanschap.

Een belangrijke lijn is de zoektocht die door de titel aangeduid wordt. De queeste bege-
leidt als literair motief de mens als verhalenverteller. Zij is te vinden in mythen, sagen, le-
genden, sprookjes. En een zoektocht naar de vader is al helemaal een elementaire daad om-
dat die verweven is met vragen rond de eigen identiteit. In deze roman betreft het Augusta
de Wit, bloeiende advocate van vierenveertig jaar die opeens het gevoel heeft op een keer-
punt te staan. Zoals de lezer geleidelijk aan ontdekt, is sprake van verschillende spoken die
zij in de fles houdt, maar in de roman dient de schim van de vader zich als eerste ter nadere
bepaling aan. Augusta blijkt verwekt door een Duitse soldaat, heeft de naam van de moeder,
krijgt een beestachtig gemene stiefvader en heeft zich als kind met schuld en zondigheid
overladen gevoeld en dat in anorexia uitgedrukt. Op grond van haar intelligentie kon zij aan
haar milieu ontstijgen. Dat heeft zij gedaan, maar die identiteit voldoet opeens niet meer. Op
vierenveertigjarige leeftijd zet zij zich ertoe de naam van de vader aan de weet te komen en
hem een gezicht te geven. Daartoe moet zij naar zijn woonplaats Weimar, bereikbaar omdat
de muur net is gevallen.

Een andere verhaallijn is de geleidelijke ontsluiering van Augusta's huwelijk en moeàer-
schap. Ook dit zijn verrassende gegevens omdat Augusta aanvankelijk als vlotte vrije vrouw
overkomt. Heel verschillende feiten uit de Tweede Wereldoorlog blijken factor in persoon-
lijkheid en levensloop van vele romanpersonen, net zoals in werkelijkheid nog steeds het
geval is. Verder is Augusta's leven en dat van haar vriend, haar latere man Melchior, verwe-
ven met de blijmoedige tijd van 'weg met de autoriteiten' en 'de verbeelding aan de macht'.
'We gingen naar Parijs en Praag; dat heb ik je weleens verteld. Het waren hoogtepunten in
een gewelddadige zomer. Aanslag op Dutschke, moord op Martin Luther King en Robert
Kennedy, in Vietnam het Tet-offensief. Het ging ons allemaal aan, we leden hevig onder al
dat onrecht en geweld in alle hoeken van de aarde en we waren de kampioenen van de ver-
drukten. Hun strijd was de onze. Ik werd zwanger.' Ook dat nog. De aanstaande moeder
kampt met haar verleden als kind van een 'moffenhoer', de halfJoodse vader met het kamp-
verleden van diens vader.

Schuldgevoel is in deze roman een uitgesproken motief. Noordervliet brengt het niet on-
der bij psychiaters en therapeuten maar verbindt het met de grote mythen die de Europese
cultuur mede bepaald hebben: de christelijke en de klassieke. De zuster van Augusta's vader
laat zij de klassieke cultuur vertegenwoordigen en die doet dat met verve. Zij is goed-burger-
lijk humanistisch 'gebildet'. Voor haar levensbeschouwing zijn de Griekse tragediën het re-
ferentiekader. In haar gesprek met het nieuwe, onbekende familielid staan lot en levensloop

268 Rekenschap december 1995



centraal en daarmee geweten, verantwoordelijkheid en de speelbalpositie van de mens tus-
sen hogere machten. Zij uit zich met zinnen als: 'De tragedie gaat over de aanvaarding van
schuld.' 'In een wereld zonder goden, of met een goede god, komt het volle gewicht van de
schuld op de mens neer.' 'Al onze verhalen zijn doordrenkt van schuld. Van dood en van
schuld. En dat is wat de goden van de mensen willen: niet de vrijspraak maar de aanvaarding
van schuld door het offer.'

Noordervliet voegt zich bij het gezelschap schrijvers dat de klassieke cultuur niet zinloos
in zijlijnpositie wil houden. Zij stelt zich blijkbaar tot taak een bijdrage te leveren aan het bij
de tijd houden van dit gedachtengoed. Daartoe geeft ze het een plaats in denken en taal van
een aantal moderne personages. Bij hun zoektocht naar begrip en verwoording van levens-
vragen en ook in conversaties worden de klassieke namen, thema's en motieven functioneel
ingezet. Dat betekent dat ze als auteur een duidelijke positie kiest. Niet alleen is ze verhalen-
verteller. Ze neemt haar rol van cultuurdrager ernstig. Ze kiest voor haar verhalen niet een
anoniem dorp tegen de bosrand met een burgemeester, vier honden en een schaap. Haar
lezers consumeren niet alleen zieleroerselen en spannende gebeurtenissen, maar tevens een
brok geschiedenis en cultuur van hun gemeenschap. Die is bij Noordervliet zowel Neder-
lands als Europees.

Met De naam van de vader draagt Noordervliet bij aan het referentiekader van haar Neder-
landse en Europese medeburgers die ten dele levensbeschouwelijke en culturele nomaden
zijn geworden. Treurig is dat deze roman niet die opzienbarende eenheid van kwaliteiten is
geworden die velen in haar derde boek beleefden, omdat zij de moralistische en didactische
neigingen van de schrijfster als te opdringerig ervoeren. Dat moet voor de maakster een ka-
ter zijn. Maar gelukkig was er Carel Peeters, gelukkig waren er de nominatie voor de Europe-
se Literaire Prijs-1994 en de uitnodiging de hoofdgast te zijn op de Groningse Filosofiedag
1995, juist vanwege haar omgang met het Griekse tragediemateriaal.

Kwaliteit op klompen
'Een recherche du temps perdu beginnen in Ouderkerk heeft iets miezerigs; daarom vliegen
schrijvers uit naar Kreta, Praag, Parijs op zoek naar de wortels van het wereldburgerschap.'
U herkent de plaatsnamen en denkt dat iemand hier naar N oordervliet wijst? Nee, N oord er-
vliet wijst zelf. De woorden zijn uitgesproken tijdens haar lezing Een volk van nomaden met een
r!J!ieshuis ter gelegenheid van de uitreiking van de culturele prijzen van het Prins Bernhard-
fonds in 1994. Aan Nederland en Europa voegt zij hier de wereld als territorium toe.

1987 -1989-1991-1993 ... Schuilt in deze jaren van publicatie een belofte? Onthult de na-
jaarsaanbieding-1995 van uitgeverij Meulenhoff ons een nieuwe Noordervliet? Hoe zal die
op ons toekomen? Op klompen? Op espadrilles? Op Chinese muiltjes? Of op de vleugels
van Pegasus?
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Turkeys voting for Christmas
Paul Cliteur

In Rekenschap is een discussie gestart over de koers van het Humanistisch Verbond waaraan
nu twee bijdragen zijn geleverd; één door Kunneman en één door Tielman.1 Het is jammer
dat deze discussie plaatsvindt in een blad dat slechts door een klein deel van de leden van het
Humanistisch Verbond wordt gelezen (zoals Clari Passchier opmerkt in een ongepubliceer-
de reactie op het stuk van Kunneman), maar dat is in zekere zin een onderdeel van het pro-
bleem dat in die discussie wordt aangesneden. Het lijkt mij een belangrijke discussie die ons
kan stimuleren tot het ontwikkelen van een heldere visie op de doelstellingen van de vereni-
ging. Ik vond het dan ook spijtig dat ik op de eerste uitnodiging van hoofdredacteur Tielman
om een reactie te schrijven verstek moest laten gaan. Dat was in eerste instantie vanwege een
verblijf in het buitenland. Later was er weer een ander probleem, namelijk de vraag of ik op
de valreep zou moeten proberen een hoofdbestuursstandpunt te vertolken danwel op per-
soonlijke titel zou reageren. Terug van vakantie en met een beperkte termijn als voorzitter
in zicht waren deze problemen echter verdwenen. Ik kan mij dus nu naar hartelust in de dis-
cussie storten en daarmee de rol vervullen van adviseur van het bestuur van het Humanis-
tisch Verbond, net als Kunneman en Tielman. De zaak is er belangrijk genoeg voor. Het
Humanistisch Verbond staat - net als vele andere naoorlogse organisaties - voor een jubi-
leum en dan dient zich als vanzelf de vraag aan: waar willen we heen de komende vijftig jaar?

Waar gaat de discussie over?
Allerlei vragen dringen zich op. Zijn de idealen van het Humanistisch Verbond zoals neer-
gelegd in de beginselverklaring van 1973 nog te handhaven? De vernieuwde statuten van
1995 doen vermoeden van wel. Die beginselverklaring is namelijk onverkort gehandhaafd.
Kennelijk streven we nog steeds naar het verdiepen, verbreden en verbreiden van de huma-
nistische levensovertuiging, zoals het daar vermeld staat.2 Maar is het nog mogelijk om men-
sen op basis van een collectieve levensbeschouwelijke identiteit te binden ('allen te vereni-
gen die met het beginsel instemmen') of is dat een verouderd ideaal uit de verzuilde tijd die
achter ons ligt?

Hoe de twee schrijvers hier tegenover staan, lijkt me duidelijk. Kunneman betwist dat
deze idealen nog langer een realistisch verwachtingspatroon zijn en hij is dan ook nooit lid
geworden van het HV (wel sinds kort donateur, zoals hij in zijn artikel vermeldt). Dat is con-
seqtienrc;-mdat de beginselverklaring uiting geeft aan een vertrouwen in organisatie op
basis van een collectieve identiteit. Wie dat krachtens zijn wereldbeschouwelijke overtui-
ging niet kan onderschrijven zou weinig principieel zijn door lid te worden. De oud-voor-
zitter Tielman deelt die idealen overigens wel.

Ik ben het inhoudelijk grotendeels eens met Tielman. Dat is niet erg verbazingwekkend,
want lag het anders, dan had ik ook nooit bestuurlijke verantwoordelijkheid kunnen aan-
vaarden. Maar toch, er blijft iets onbevredigends aan de discussie zoals deze tot nu toe ge-
voerd is. Wat blijft hangen, is dat Kunneman een uitvoeriger antwoord moet krijgen op zijn
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uitdagende visie dat het door individualisering niet meer mogelijk zou zijn mensen op basis
van een collectieve identiteit te binden.

Natuurlijk, Kunneman creëert tegenstellingen die voor het probleem waar het dispuut
om draait niet echt verhelderend zijn. Het expliciete en het impliciete humanisme sluiten
elkaar niet uit. In het handelen manifesteert zich een impliciet humanisme (althans dat is de
bedoeling), maar uitgedaagd tot het afleggen van rekenschap over het eigen handelen zal
men duidelijk dienen te maken vanuit welke principes men werkt (expliciet). Het is dan ook
geen vraag ofhet ene belangrijker is dan het andere. Het is beide belangrijk. Waar de discus-
sie over zou moeten gaan is de vraag of het de taak van een geestelijk genootschap is een
expliciet humanisme te presenteren. Op die vraag zegt Kunneman 'nee', en ik zeg even ge-
passioneerd 'ja'.

Het frappante is overigens dat doordat Kunneman zo scherp stelt voor welke keuze het
Humanistisch Verbond geplaatst staat, ik mij sterker verwant voel met hem dan met welke
andere scribent over dit onderwerp. Ik zeg dat nog maar eens. Wat uit de bijdrage van Kun-
neman naar voren komt, is dat het HV zou moeten kiezen. Aan het eind van een interview in
de Humanist zegt hij dat nog krachtiger dan in Rekenschap: 'Ik vind dat we, zeker intern, als de
donder helder moeten krijgen waar het Humanistisch Verbond naar toe moet.'3

Precies. Maar daarmee eindigt de overeenkomst met wat door Kunneman gepresenteerd
wordt en wat ik hier wil betogen, want ik wil uiteenzetten dat het HV nu precies nietmoet doen
wat Harry Kunneman over een reeks van jaren zeer consistent en met grote belezenheid en
vaardigheid heeft uitgedragen, namelijk het opgeven van identiteit, zowel ten aanzien van de
bezinningsactiviteiten alsook ten aanzien van de levensbeschouwelijke grondslag van het
geestelijk werk. Opnieuw geldt echter: zijn schets van het dilemma en daarmee van de keu-
zemogelijkheden is onovertroffen. Ik denk dat het HV moet kiezen voor hetifjhet model van
de identiteitsgebonden levensbeschouwing en voor een daarmee samenhangend HV als een
geestelijk genootschap in de vorm van een vereniging, hetifjvoor het model van een neutrale
instantie die zich bezighoudt met levensvragen en het daarmee corresponderende organisa-
tiemodel.

Geen platform, wel geestelijk genootschap. Drie argumenten daarvoor
Persoonlijk zou ik niet willen inzetten op het model van het HV als een neutraal platform
voor levensvragen. Ook niet als je dat zou willen definiëren als een nieuwe identiteit. Ik vind
dat het HV trouw moet blijven aan de idealen van een identiteitsgebonden levens beschouwe-
lijke vereniging en dat het HV dit model moet revitaliseren. Ik denk 1) dat daaraan in de ver-
eniging behoefte bestaat en ook 2) dat daarvoor een toekomst in het verschiet ligt, maar
vooral, ja vooral, is het 3) goed in zichzelf, dat wil zeggen: los van de consequenties.

Dit zijn natuurlijk nogal boude beweringen. Laat ik daar nog een paar opmerkingen over
maken. Over 1) kan alleen de vereniging zich uitspreken. Hoe weet ik wat die vereniging wil?
Ik spreek een vermoeden uit op basis van contacten die ik heb in de vereniging, maar het is
natuurlijk mogelijk dat die niet representatief zijn of dat ik de geluiden die ik opvang niet
goed interpreteer. Dat laatste moet je nooit uitsluiten, omdat je hoort wat je hoopt te horen.

Over 2) kan eigenlijk niemand hardluitspraken doen. Ook marketingdeskundigen kun-
nen hierover alleen maar gissen. Experimenten met het donateurs model stemmen mij ech-
ter niet onverdeeld optimistisch. Hoewel hiermee serieuze experimenten zijn gedaan, heeft
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dat toch niet de enorme ledenwinst of winst van donateurs opgeleverd die sommigen daar-
van verwacht hadden.

Dat laatste punt is overigens iets waarover enorm wordt gespeculeerd. Door mij, maar
ook door anderen. De één zegt: stel nu eens dat we een soort vangrass-roots humanisme zou-
den kunnen gaan presenteren. Geen drammerige ideologische verhalen van high-brows, maar
aansprekende thema's voor een groot publiek. Niet te veel verenigingsidee, want dat schrikt
af. Magazine-achtige benadering van publicaties. Zouden we dan niet de grote doorbraak
aan leden kunnen bewerkstelligen? De ander stelt daartegenover: dat lukt niet en kan ook
niet lukken. Mensen willen namelijk niet lid worden of doneren voor iets dat zich onvol-
doende onderscheidt van wat zij overal kunnen kopen. Het is een misvatting om te denken
dat wanneer je maar aansluit bij de trends dat mensen er dan wel warm voor lopen.

Ik voel mij het meest aangetrokken tot het laatste standpunt. Ik denk dat het Humanis-
tisch Verbond een tamelijk scherp geprofileerde bestaansvisie moet presenteren en dat het
juist afstand moet nemen van de platformgedachte. Platforms zijn er voldoende, van de Ba-
lie tot de Rode Hoed. Ik geloof juist dat mensen te binden zijn met een scherp geprofileerde
levensbeschouwing die houvast geeft bij bestaansvragen. Dát moet de grondslag zijn van
het geestelijk werk, maar dat moet het geestelijk genootschap dan ook in de aanbieding heb-
ben aan bezinning. Bezinning en geestelijke verzorging liggen immers in elkaars verlengde.

Maar nu ben ik toch weer over afzetmarkten aan het praten. De kern van mijn benadering
schuilt echter in wat ik nog ga zeggen, namelijk dat het ons als geestelijk genootschap in eer-
ste instantie daarom niet moet gaan.

Dat brengt mij op 3), de derde reden om in te zetten op het model van de identiteit: ik ben
de afgelopen jaren meer en meer ervan overtuigd geraakt datwe - het HV bedoel ik - moeten
doen wat ons inspireert, niet wat ons groter maakt (anders konden we beter iets anders dan le-
vensbeschouwing gaan verkopen). Daarin, zo meen ik nu scherper dan ooit tevoren te we-
ten, ligt het specifieke van een geestelijk genootschap. Je werkt niet primair volgens het
vraagmodel (ik ga uitzenden wat de mensen willen horen), maar volgens het aanbodmodel
(ik ga uitzenden wat ik vind dat gezegd moet worden). Het paradoxale van het laatste is dat
mensen dan nog wel eens eerder zouden kunnen luisteren dan wanneer je gaat vertellen wat
je denkt dat ze willen horen. Ben ik nog begrijpelijk?4

Terug naar Kunneman. Kunneman heeft niet alleen gelijk in het presenteren van het di-
lemma, maar ook in zijn taxatie dat de koers van het HV de laatste jaren in toenemende mate
gericht is geweest op het ideaal van een platformachtige organisatie met een vervluchtigde
levensbeschouwelijke identiteit.5 Dat wil zeggen: men zendt niet zelf een boodschap uit,
maar laat anderen aan het woord. Kunneman zegt: doorgaanop die lijn. Ik zeg: bijsturen die
tendens.

De keuze voor het één of voor het ander is niet alleen principieel, maar ook beleidsmatig
een fundamentele keuze. Het heeft niet te maken met de positie van personen, maar met de
koers van het levensbeschouwelijk genootschap voor de komende jaren. De keuze is ook zó
fundamenteel dat deze niet afhankelijk mag zijn van de willekeurige krachtsverhoudingen
binnen een hoofdbestuur, de persoonlijke voorkeur van functionarissen of de mening van
medewerkers bij de ambtsopleiding voor geestelijk werkers (UVH). Het is een keuze die al-
leen maar kan en mag worden gemaakt door de leden van het Humanistisch Verbond na een
brede discussie. Wanneer de vereniging of de verantwoordelijke beslissers daarover geen
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keuze kunnen maken of willen maken, dan is dat in feite ook ;;en keuze, zij het de verkeerde.
De keuze tussen de twee benaderingen is van zulke grote praktis'che betekenis omdat het

te maken heeft met: a) de organisatiestructuur van de vereniging;' b) deidentiteitsgebonden
geestelijke verzorging; en c) de bezinningsactiviteiten die door het HVworden georgani-
seerd.

Kiest men voor een min of meer neutrale koers, dan zie ik niet erg veel noodzaak om
bijvoorbeeld een vereniging in stand te houden. Een' donateursorganisatie volgens het
Greenpeace-model voldoet dan beter. Een vereniging van lèden die elkaar vinden op basis
van een beginselverklaring en een 'op die grondslag georganiseerd geestelijk werk en daarbij
aansluitende bezinningsactiviteiten, biedt een samenhangend pakket.'Kunneman verwerpt
dat hele pakket. Eerst ten aanzien van de geestelijke verzorging, maar nu ook duidelijk ten
aanzien van de bezinningsactiviteiten. Ik bepleit acceptatie 'en revitalisering van dat hele pak-
ktt ' '

Waarom wordt de vereniging als geestelijk genootschap als een 'afgeschreven ideaal beschóuwd?
Hoe komt hij - en anderen die er net zo over denken - tot een dergelijke houding? Dit is
ingegeven dóor een door mij op geen enkele manier betwiste, ja zelfs gewaardeerde betrok-
kenheid. Het is ingegeven door de zorg dat het HVin een theemuts cultuur van verzuiling zal
blijven hangen. Zij menen dat die tijd voorbij is. Ik deel die diagnose niet oflievei: ik verwerp
de 'manier waarop het probleem aan de orde wordt gesteld~ Er is een verschil van mening
over feitelijke en over normatieve zaken. Ten aanzien van het normatieve: geen enkele. sa:
menleving kan zonder een zekere vorm van gemeenschap; saamhorigheideri ccillectiviteits-
gevoel. Ik krimp dus niet ineen van schaamte wanneer Kunneman dat als 'theemutscultuur'
of het hooghouden van een 'wij-gevoel' brandmerkt. Ik zet die theemuts graag dp mijn
hoofd. Men ziet dan ook overal dat idee terugkomen (en daarmee ga ik van het n(jrmatieV~
naar het feitelijke). Kunneman ziet dat niet, maar dat schrijfiktoeaan tWee factoren; 1) een
verkeerde taxatie van maatschappelijke ontwikkelingen e~ 2) verkeerde leet~ur, lectuur uit
de jaren zeventig waarin voortdurend gehamerd wordt op individualisering en fragmenta-
tie.6

Bekijk die foto eens van dat meisie in de Humanist, afgedrukt bij het interview met Kun-
neman, Walkman op het hoofd. Maar ook een shirtje aan, mefeen tekst. Wat staat erop? Ze
hoort ergens bij. Wil ergens bijhoren. De moderne mens is wereldburger, neemt overal ken-
nis van, maar is ook lid van de sportclub, lokale gemeenschap, buurt, school enzovoorts:
Het één is niet in strijd met het ander. (Walkmans gaan soms schuil achter hoofddoekjes.)

Nu zal men zeggen: waar maakt die Cliteur zich zo druk over in zijn gefulmineei tegen
individualisering en het daarbij behorende platformmodel van' het HV? Wat een morele
kruisvaarder met zijn'beginselverklaring en het zweren op de bijbel van Van Praag. Boven-
dien, je kunt die twee perspectieven toch wel combineren. Ligt de waarheid niet ergens in
het midden?

Tja. Dat denk ik zelf ook wel eens. Maar meestal denk ik dat het twee voor twaalf is en dat
we 'als de donder moeten kiezen waar het HVvoor staat'. Net als Kunneman: Ook een moral
crusader, zij het --'-althans wat mij betreft - van de verkeerde richting.

Ik denk dat we er goed aan doen deze discussie met te snel te verwerpen als onbelangrijk
of 'naar binnen gericht'. Je komt alleen maar'naar buiten; wanneer je van binnen iets weet te
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brengen. In ieder geval is het zo dat het bestuur van een organisatie, idealiter althans, een
bepaalde koers moet kunnen uitzetten. Voor de kernactiviteiten van het HV, te weten be-
zinning, geestelijke verzorging en humanistisch vormingsonderwijs,7 heeft wat Kunneman
zegt grote beleidsmatige implicaties. Kunneman trekt ook zelf - volkomen consequent - de
praktische consequenties uit wat hij schrijft; en misschien een deel van de UVH ook. Logisch,
dat doe ik ook met mijn ideeën. Daar zijn ideeën voor. Wanneer men inderdaad gelooft dat
de samenleving een aggregaat gefragmenteerde individuen is die zich niet meer laat segmen-
teren in termen van levensbeschouwing, dan moet men ook een heel andere functie beden-
ken voor het levensbeschouwelijk genootschap dan wanneer men van mening is dat we naar
een pluriforme samenleving toegaan met het humanisme als een eigengeaarde levensover-
tuiging.

Vanuit het perspectief van Kunneman ligt het volkomen voor de hand dat men geen orga-
nisatie meer bewerkstelligt op grond van een collectief gedragen identiteit en dat men bij-
voorbeeld de bezinningstaak op eigen titel inwisselt voor een platformachtig aanbieden van
de vele meningen die onze samenleving rijk is. Het HV is dan niet meer zelf een 'zendende
instantie', een vereniging met een boodschap, maar een doorgeefluik, een soort Nederlands
Gesprekcentrum voor een grotere groep mensen. Daarbij past ook een model van geestelijk
werk. Men legt niet meer een bepaalde collectieve identiteit ten grondslag aan dat werk, maar
vele identiteiten, net zoveel als er individuen zijn die dat geestelijk werk toevallig verzorgen.
Voor een inhoudelijke benoemingsprocedure, voor een geestelijk genootschap dat daar eni-
ge bemoeienis mee heeft, voor dat alles is geen noodzaak meer natuurlijk, nee, het zou zelfs
volkomen in strijd zijn met zo'n platform-idee.

Van oude en nieuwe schoenen
In een ander verband heb ik wel eens betoogd dat met de lijn van Kunneman de bekostiging
van de geestelijke verzorging onder druk komt te staan en Kunneman oude schoenen weg-
gooit voordat hij nieuwe heeft. Maar daar is hij natuurlijk niet van onder de indruk, omdat
hij nu eenmaal gelooft dat die oude schoenen tot op de draad versleten zijn en wij desnoods
maar eens op blote voeten moeten gaan lopen, want dat stimuleert het nadenken over hoe
we aan nieuwe schoenen komen. Ik daarentegen denk dat die oude schoenen uitstekend vol-
doen. Ja, ik zie zelfs die schoenen uit grootmoeders tijd overal weer op straat verschijnen.
Nu niet als theemutscultuur en verzuiling, maar als pluriforme samenleving en gemeen-
schapsdenken.

Daarmee komen we bij een laatste, iets meer frivole kwestie. Wie zijn nu de vernieuwers
en wie zijn de oudjes? Dit punt is meer van retorische betekenis dan principieel. Principieel
maakt het voor de beoordeling van een bepaald verschijnsel natuurlijk niet veel uit wie iets
wil behouden en wie iets nieuws wil invoeren. Niet alles wat nieuw is, is immers goed. Aller-
lei moderne technieken waarmee tegenwoordig oude culturen en ecologische systemen
worden ontregeld, zijn vernieuwingen ten opzichte van wat daar eeuwenlang gebeurd is.
Niet alles dat zich aandient als vernieuwing is goed. Maar zoals we uit de reclame kunnen
leren heeft 'vernieuwing' nog steeds een magische klank. Wanneer vernieuwde Omo 'witter
dan wit' wast,8 dan zouden we dat in onze nuchtere stemmingen wel kunnen weglachen,
maar kennelijk appel eert het aan een onredelijke dieptelaag in onze persoonlijkheid die ons
tot kopen aanzet. 'Nieuw' heeft toch 'iets magisch.
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Vandaar dat het ook retorisch verstandig is dat Kunneman met enige regelmaat beelden
gebruikt als 'theemutscultuur', 'club', 'wij-gevoel', 'verzuiling' en niet nalaat te vermelden
dat hij tenminste nadenkt over 'vernieuwing van geestelijk werk'. Dat werkt. Zelfs diegenen
die van mening zijn dat Kunneman geen voldragen theorie over de grondslag van geestelijke
verzorging weet te presenteren en evenmin een oplossing heeft voor het toch niet zo kleine
probleem van de denominatief gebonden financiering van het geestelijk werk - ja zelfs die-
genen hebben een zekere sympathie voor zijn beeldenstormerij, want het is tenslotte 'ver-
nieuwend' of hij 'denkt na over vernieuwing'.
En zo zitten zij die theoretisch het pleit gewonnen hebben met hun goede argumenten

voor het bestaande systeem dan toch nog wat beteuterd op het beklaagdenbankje: :&den-
ken niet na over vernieuwing, is de implicatie. Zij houden volkomen verstard vast aan 'ver-
worven posities'. (Ik stel voor om dat in het vervolg het 'Omo-argument' tegen de identi-
teitsgebonden geestelijke verzorging te noemen.t
Ik ga dat plaatje eens een beetje rechttrekken. Ik wil niet terug naar een theemutscultuur,

verzuiling, beginselverklaring en Van Praag met een baard; ik heb mijn ogen goed open en
constateer dat dat allemaal brandnieuw is. Ik kom óók in verzet tegen de oudjes, maar dat
zijn voor mij Foucault en Lyotard en met Van Praag en andere foundingfathers heb ik geen
rekeningen te vereffenen. Het is van belang dat het humanisme en het Humanistisch Ver-
bond bij de tijd blijven en dat we niet oude slogans van tien jaar geleden blijven herhalen,
zoals mijn wat oudere vakbroeders doen. Geen oude slogans dus, maar wat oude slogans
zijn en wat nieuwe, daarover verschillen Kunneman en ik kennelijk van mening.
Ik zeg het nu wat plagerig, maar ik ben toch wel serieus. Ik geloof dat we bij de heden-

daagse tendensen voor een pluriforme samenleving met verschillende levensbeschouwe-
lijke identiteiten moeten aanhaken. Alleen een HV dat goed inspeelt op veranderde ver-
houdingen kan bij de tijd blijven. We moeten inzetten op het model van de pluriforme
samenleving (zoals goed gebeurt bij het HVO).lO Hier vinden we een manier van denken over
humanisme geëxpliciteerd die tevens richtinggevend kan zijn voor andere door het HV te
ondernemen bezinningsactiviteiten.11 Niet omdat het humanisme zo pluriform is, maar om-
dat in de samenleving verschillende identiteiten zijn te vinden waarvan het humanisme er
één is (anders gezegd: de samenleving is pluriform).12 Als geestelijk genootschap kunnen we
de identiteit van het humanisme verder ontwikkelen en op basis daarvan ook verschillende
praktische vertalingen presenteren, zoals humanistisch vormingsonderwijs en humanisti-
sche geestelijke verzorging.
Het is van belang duidelijk te stellen dat het HV alleen maar in geestelijke verzorging geïn-

teresseerd is voorzoverdeze aan een levensbeschouwing kan worden gekoppeld. Het idee van
de identiteitsgebonden geestelijke verzorging is als volgt ontstaan. Er werd eerst de noodzaak
tot het ontwikkelen van een humanistische levensovertuiging gevoeld en vervolgens is men -
omdat het geestelijk werk zich daar goed voor leende - een vorm van geestelijk werk gaan
ontwikkelen en praktizeren die goed aansloot bij die levensovertuiging. De consequentie
daarvan is dat als het ooit zover mocht komen dat Kunneman als hoogleraar praktische hu-
manistiek erin zou slagen aannemelijk te maken dat het geestelijk werk zou moeten worden
losgekoppeld van de humanistische levensbeschouwing, dan zou elke noodzaak voor het HV

om zich met geestelijk werk te bemoeien verdwijnen.
Nog even terug naar het beeld van de oude schoenen. Het Humanistisch Verbond ver-
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koopt een bepaald merk schoenen. Als die schoenen niet meer gefabriceerd kunnen worden,
moeten we de fabriek sluiten. Maar we gaan niet over op het fabriceren van andere schoenen
met een mindere kwaliteit. We verkopen alleen merkartikelen. En al helemaal niet gaan we
over tot het vervaardigen .van een heel ander produkt.

Ik vrees dat iknusommigen ernstig heb doen schrikken. Twee categorieën lezers schui-
ven wellicht wat ongemakkelijk op hun stoel. Allereerst: wie het HV vergelijkt met een
bedrijf begrijpt hier natuurlijk niets van. Mijn punt is echter dat die vergelijking maar in be-
perkte mate opgaat. Een bedrijf produceert tandpasta met een smaak die geheel is toege-
sneden op een zo groot mogelijke hoeveelheid consumenten. Een geestelijk genootschap
daarentegen produceert iets waarvan men vindt dat het goed is dat het er is. Natuurlijk, er is
een ondergrens. Wie voor lege zalen preekt kan zijn activiteiten beter staken, maar het ver-
schil in accentuering en motivering is toch van belang. De tweede categorie die schrok bij
mijn bewering waren misschien de professionals. Zij laten nog eens goed op zich inwerken
dat ik heb gezegd dat het HV alleen belangstelling heeft voor GV voor zover het aan een le-
vens beschouwing is gebonden. Stel nu eens dat dat toch onverhoopt niet meer het geval kan
zijn? Ja, dan' moet het HV ermee ophouden.

Maar, wees gerust, ik geloof dat het niet zo'n vaart zal lopen omdat het model van de plu-
riforme samenleving aan betekenis wint en de postmoderne diagnose van de maatschappij
als een verzameling gefragmenteerde individuen tot het verleden behoort. Het opgeven van
die identiteit op basis van een verouderde analyse van ontwikkelingen binnen de maatschap-
pij is dus ook vanuit het oogpunt van de professionals heel onverstandig. We moeten juist
inzetten op identiteit. Niet alleen omdat we a) nu volgens die grondslag geestelijk werk be-
kostigd krijgen, maar ook omdat b) dat zal blijven gebeuren en wij c) ons best ervoor moeten
doen dat model te verbeteren en d) grote groepen mensen alleen kunnen worden gebonden
op basis van een aansprekende identiteit (en niet het laten verwateren daarvan; daarvoor 'be-
taalt niemand'). Ik hoop dus dat ik met mijn voorstellen niet met het hoofd in de wolken
loop, maar ook de penningmeester nog onder ogen kan komen en professionals kan geruste
stellen dat ook hun arbeidspositie het best bij het model van de identiteit gediend is. Die
identiteit laten vervluchtigen betekent, wat de Engelsen zo aardig aanduiden als: 'turkeys vo-
ting for Christmas'. Laten we dat niet doen.

Noten
1. Kunneman, H., 'Impliciet en expliciet humanisme. Notities over de toekomst van het

Humanistisch Verbond', in: Rekenschap, juni 1995, p. 116-123; en Tielman, Rob, 'Iets is niet
humanistisch omdat er humanistisch op staat', in: Rekenschap, september 1995, p. 198-200 .
. 2. Ik geef toch maar voor het gemak de volledige tekst: Beginselverklaring van het Humanistisch

Verbond: Het humanisme is de levensovertuiging die probeert leven en Jvereld te begrijpen uitsluitend met menselijke
vennogens. Het acht wezenlijk voor de mens ::dJnvennogen tot onderscheidend oordelen, Jvaarooor niets of niemand buiten
hem verantwoordelijk kan worden gesteld. Het humanisme wordt gekenmerkt door:
1) de voortdurende bereidheid :;;jchin denken en doen naar nonnen van redelijkheid en zedelijkheid te verannvoorden;
2) de helpende zorg voor de medemens om hem in staat te stellen :;;jchte ontplooien tot een volwaardig bestaan in
ze!fbestemming; .
3) het streven naar een samenleving Jvaarin vrijheid, gerechtigheid, verdraagzaamheid, eerbied voor de menselijke
Jvaardigheid en medemenselijkheid centraal staan.
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Het Humanistisch Verbond stelt '?fch ten doel.-
t) allen te verenigen die met het beginsel instemmen;
2) een centmm te {jjn voor verdieping, verbreiding en verdediging van de humanistische levensovertuiging,'
3) activiteiten te onnvikkelen qf deel te nemen aan activiteiten van anderen welke bijdragen aan het ontstaan van een
samenleving van mensen, die '?fch hun verannvoordelijkheid voor '?fchzelf, hun ~edemens, de natuur en die samenleving
bewust {jjn.

3. Humanist, september 1995, p. 11.

4. Vgl. tevens: Cliteur, P.B., 'De organisatie van levensbeschouwing in de jaren negentig', in: Civis
Mundi,3 (1995) p. 118-123.

5. Kunneman: 'Ik denk dat het HV nieuwe platforms moet creëren waar mensen met elkaar over hun
bestaansvragen kunnen spreken, waarna ze naar huis kunnen gaan om zelf de weg te nemen die bij hun
leven past'. In: Humanist, september 1995, p. 11.

6. Cliteur, P.B., 'The Challenge of Postmodernism to Humanism', in: New Humanist,jrg. 110, nr. 3,
augustus 1995, p. 4-9; 'De bijdrage van het humanisme aan de Europese cultuur: nu en straks', in:
Tijdschrift van de Vereniging voor Filosofie Onderwijs, jrg. 23, maart 1994, p. 36-45; 'De uitdaging van het
post-modernisme', in: S.W. Couwenberg (red.), Geloqf en christendom in dejaren '90. Kritische evaluatie en
perspectief(Kampen 1992) p. 113-129; 'Post-modernisme en liberalisme in"Franse en Amèrikaanse
theorieën', in: Liberaal Reveil, juni 1992, p. 107-113.

7. Dat is overigens niet een keuze van mij, maar een congres besluit. Het congres heeft humanistisch
vorrningsonderwijs aan de kerntaken toegevoegd.

8. Het is een wat gedateerd voorbeeld, maar ik zie weinig reclame tegenwoordig. Ik mag verwachten
dat ook nu nog wel geflirt wordt met vernieuwing als enig zaligmakend idee.

9. Hoewel... argument? Het is eigenlijk geen argument. Het is het oproèpen van een spook: het.
'Omo-spook'.

10. Vgl. Corsius, Mart, Waarden en normen in het ondenvijs: denken, doen en samenwerken. Een prakiisch-
pedagogische handreiking voor hvo-gevenden engroepsleerkrachten in het basisondenvijs (Utrecht 1994) p. 44: 'Een
hvo-gevende bekent kleur: ze begeleidt vanuit humanistische uitgangspunten kinderen bij het
ontwikkelen van een persoonlijke waardenoriëntatie'.

11. Vgl. Cliteur, P.B., 'Maar dan komt het verschil', in: Trouw, 8 oktober 1994 en 'De anti-these
opnieuw bezien', in: Christen Democratische Verkenningen, jrg: 11, 1994, p.464-475, waarin betoogd wordt
dat we niet de verschillen tussen het humanisme en andere levensbeschouwingen onder tafel moeten
schuiven, maar ons - met respect voor elkaar - van elkaar moeten onderscheiden.

12. Wat weer iets heel anders is dan gefragmenteerd. 'Pluriform' wil zeggen: er zijn verschillende
levensbeschouwelijke richtingen met een te identificeren aard en structuur te onderkennen.
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Het humanisme: mannelijk of menselijk?
Lieteke van Vucht Tijssen

Is het humanisme te mannelijk? Voelen vrouwen zich wel thuis bij en komen ze wel tot hun
recht binnen het humanisme? Nee, zegt de hedendaagse feministische kritiek. Ook al staat
het voor algemeen menselijke waarden als autonomie, redelijkheid en tolerantie, het huma-
nisme bouwt in feite voort op een patriarchaal christelijke traditie die haar persoonlijkheids-
ideaal baseert op de man en mannelijke eigenschappen. Vrouwelijke eigenschappen en
vrouwelijke waarden krijgen geen aandacht. Is de humanistische praktijk vrouwelijk? Nee,
zeggen vrouwengroepen binnen het Humanistisch Verbond. De stem van vrouwen klinkt
nauwelijks tot de humanistische buitenwereld door. En in besturen en commissies zitten
vrouwen maar mondjesmaat. Maar aan het humanisme kan het niet liggen, betogen hun te-
genstanders. Het humanisme is sekse-neutraal. Het staat immers voor autonomie, redelijk-
heid en tolerantie. Pleitte Jaap van Praag niet voor natuurlijkheid, verbondenheid, gelijk-
heid, vrijheid, bewustwording, zelfkennis en groeimogelijkheden? Dat zijn toch menselijke
waarden en idealen. Wat is daar mannelijk aan? Er wordt hier niemand onderdrukt. Wie iets
wil bereiken en zich daarvoor inzet, kan dat, betogen zowel mannelijke als vrouwelijke be-
stuurders. Wat is hier aan de hand? Een botsing tussen feminisme en humanisme? Een strijd
om ideologie en macht tussen stromingen binnen het humanisme? Of is er werkelijk iets aan
de hand? En zo ja, wat? In dit artikel probeer ik een antwoord op deze vragen te geven. Eerst
schets ik kort de opvattingen van enkele richtinggevende humanistische denkers uit ver-
schillende tijdperken. Daarna ga ik in op de invloed van het humanisme op de positie van
vrouwen in verschillende tijdperken. Ten slotte zal ik mij afvragen in welke opzichten het
humanisme vrouwen tekort doet en op welke manier we die lacune kunnen opvullen.

Denkers door de eeuwen heen
Het humanisme met zijn nadruk op autonomie, redelijkheid en tolerantie is van oorsprong
mannelijk, aldus feministische critici.

Door de eeuwen heen zijn er telkens weer humanistische denkers geweest, die de centrale
waarden van het humanisme vooral als mannelijk hebben gezien.

Dat begint al in de renaissance. De kern van het humanistische mensbeeld in die periode
is de 'virtus': de deugd, of liever het geheel aan deugden. Dat bestaat onder meer uit: eer,
gerechtigheid en vaderlandsliefde. Ook al klinkt dat in onze oren sekse-neutraal, voor tijd-
genoten waren deze deugden heel duidelijk herkenbaar als mannelijk.! 'Virtus' betekende
aanvankelijk energie en het woord is afgeleid van het Latijnse woord 'vir' dat meer betekent
dan man, namelijk: de man die uitblinkt en wel in het bijzonder door zijn strijdlust.2 De he-
dendaagse Spaanse humanistische filosoof Savater voegt daaraan toe dat het woord zijn be-
tekenis ontleent aan een bij uitstek militaire opvatting van de taak van de man.3

Ook humanistisch geïnspireerde Verlichtingsdenkers als Kant en Rousseau leggen een-
zijdig de nadruk op wat zij zien als mannelijke deugden en eigenschappen. Zij erkennen in
theorie wel dat vrouwen eenzelfde geestelijke vrijheid toekomt als mannen, maar trekken
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daar geen consequenties uit. Integendeel: zij geven steun aan de patriarchale instituties van
hun tijd en baseren dat op hun eigen filosofie. Ondanks hun theorieën over individuele vrij-
heid, zijn ze het onverkort eens met de onderwerping van de vrouw aan de man en het daar-
bij behorende gebrek aan politieke rechten. Kant beweert zelfs dat hier sprake is van een
onderwerping op basis van vrijwilligheid, die bovendien in het eigen belang van de vrouw
is. Ook Rousseau degradeert vrouwen tot de 'tweederangs sekse'. Volgens hem zijn vrou-
wen van nature totaal anders dan mannen. Alleen mannen zijn in staat om volledig burger
te zijn; vrouwen zijn slechts geschapen om hen te dienen. Tenslotte zijn veel filosofen ervan
overtuigd geweest dat de zin van het vrouwelijk bestaan ligt in het baren van kinderen en het
behagen en verzorgen van de man, kortom, in het voorzien in zijn emotionele behoeften.
Humanistische filosofen vormen daarop geen uitzondering.

Tegenover de vooral op mannelijke waarden georiënteerde stromingen en filosofen staan
er evenzoveel met een tegenovergesteld standpunt. Neem Erasmus bijvoorbeeld. Hij stelt
dat ook vrouwen recht hebben op intellectuele vorming, mits deze haar ook opleidt tot
deugdzaamheid. Daar bedoelt hij dan wel mee: gehoorzaamheid in het huwelijk. De 16de-
eeuwse vrouwelijke auteur Marie de Gournay betoogt dat man en vrouw met dezelfde waar-
digheid geschapen zijn en dat de traditionele vooroordelen onzin zijn. Zij staat daarin niet
alleen. Er is een traditie aan te wijzen van vrouwelijke als humanistisch te beschouwen au-
teurs die voor zichzelf dezelfde capaciteiten en rechten opeisen als mannen. Te denken valt
onder meer aan Mary Woolstonecraft, Belle van Zuylen, Olympe de Gouge, Henriette
Stuart Mill en Marianne Weber. Deze vrouwen beschouwen waarden als autonomie, rede-
lijkheid, gelijkheid, tolerantie en andere humanistische waarden wel degelijk als menselijke
en daarmee niet als specifiek mannelijke maar ook als vrouwelijke waarden. Ze worden daar-
in gesteund door mannelijke collega's onder wie de Engelse humanist en vooruitgangsftlo-
soofJohn Stuart Mill, de echtgenoot van Henriette Stuart Mill.

Het humanisme en de positie van vrouwen
Het verwijt dat het humanisme mannelijk is, treft dus maar ten dele doel. Ook een uitstapje
naar de geschiedenis laat zien dat het humanisme voor vrouwen van tijd tot tijd wel degelijk
een positieve betekenis heeft. De combinatie die vaak gezien wordt als de oorzaak van een
strikt en onvermurwbaar patriarchalisme - humanisme en de protestantse ethiek -, draagt
in Nederland in de praktijk bij tot een ruimhartigere behandeling van vrouwen dan in andere
landen. Laat er geen misverstand over bestaan: ook in het 17de-eeuwse Nederland zijn vrou-
wen officieel ondergeschikt aan hun man. Net als in andere landen worden ze in theorie uit-
gesloten van het openbare leven en als ze getrouwd zijn, hebben ze volgens het geldende
recht niets te zeggen over het gezinsinkomen, zelfs al hebben ze zelf geld ingebracht. In de
praktijk neemt men het echter niet zo nauw met de juridische bepalingen. Vrouwen nemen
wel degelijk een belangrijke plaats in het openbare leven in en weten zich op eigen titel macht
en invloed te verwerven. Ze spelen bijvoorbeeld een centrale rol in de liefdadige instellingen
die het sociale vangnet vormen. Zij zijn ook vaak de regenten van weeshuizen, ziekenhui-
zen, tehuizen voor ouderen, of verbeterhuizen. Ze hebben hun eigen posities te vergeven
en ze hebben hun netwerken die bovendien lang niet altijd parallel lopen aan de zakelijke
netwerken van hun echtgenoten.

Ook juridisch is de positie van vrouwen in Nederland in die tijd beter dan in andere lan-
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den. Hun handelingsbevoegdheid is formeel dan wel beperkt, maar Nederlandse vrouwen
krijgen in het geval van het overlijden van hun echtgenoot het kapitaal dat ze zelf ingebracht
hadden terug. Het kapitaal verworven gedurende het huwelijk wordt bovendien beschouwd
als beider eigendom. Dat wil zeggen dat de vrouw bij overlijden van haar man recht heeft op
de helft. Trouwens, niet alleen als hij overlijdt, ook als hij de boel dreigt te verkwanselen,
.heeft de vrouw het recht om haar eigen deel opte vragen. Tot ver in de.19de eeuw bekleedt
de Nederlandse vrouw hiermee een uitzonderingspositie. Daarnaast, en ook dat blijft in Eu-
ropa lange tijd uitzonderlijk, hebben Nederlandse vrouwen al het recht zelf te procederen,
dat wil zeggen zonder tl.!ssenkomst en toestemming van man of vader.

Nietalleen op maatschappelijk, financieel en juridisch gebied hebben Nederlandse vrou-
wen, vooral uit de hogere sociale lagen, relatief veel bewegingsruimte, ook intellectueel dra-
gen ze hun steentje bij ..Dat heeft opnieuw voor een belangrijk deel te maken met de invloed
.van het Nederlandse humanisme. Wie kent niet de namen van Anna en Tesselschade Roe-
mer Visscher. Bekende pumanisten als Coornhert en Spieghel behoorden tot de huisvrien-
den van haar vader, en in haar eigen kring van bewonderaars pevinden zich onder meer
Barlaeus, Huygensen Hooft.~ .

Uit onderzoek naar de. aard en effecten van de protestantse ethiek voor de positie van
vrouwen, zoals:onder meer door Marianne Weber aan het begin van. deze eeuw is gedaan,
blijkt dat dit niet aan de protestantse ethiek als zodanig kan hebben gelegen. In de landen en
streken waar alleen de protestantse ethiek de boventoon voert, blijft de vrouw juridisch; po-
litiek en ~ociaal,ondergeschiktaan de man. Dat rechtvaardigt het vermoeden dat juist het
humanistische element in de Nederlandse cultuur in belangrijke mate de feitelijke hande-
lingsvrijheid van vrouwen in de 17de eeuw heeft gestimuleerd. De humanistische traditie in
Nederla~d heeft de formele ongelijkheid tussen mannen en vrouwen onaangetast gelaten,
maar ze heeft onmiskenbaar een matigende invloed gehad op de materiële ongelijkheid.

Ook op andere momenten in de geschiedenis manifesteert zich de positieve betekenis
van het humanisme voor vrouwen. Humanistische waarden als vrijheid, gelijkheid en mo-
rele autonomie zijn krachtige wapens in de strijd tegen de uitsluiting van vrouwen uit het
publieke domein. Dat blijkt bijvoorbeeld als we kijken naar de ontwikkeling en invloed van
de vrouwenbeweging in Europa. Vrijheid en gelijkheid als voornaamste eisen blijken de
meest effectieve ideologische wapens van de verschillende vrouwenbewegingen te zijn. De
enige beweging die zich daarvan distantieert en zich vastklampt aan de erkenning van het
specifiek vrouwelijke als. speerpunt van haar activiteiten, de Duitse vrouwenbeweging van
de 19de eeuw, boekt maar beperkt succes. Zij slaagt er.inderdaad in om centrale posities te
verwerven in die instellingen die hun Nederlandse zusters dan al eeuwenlang regeren: de
liefdadigheidsinstellingen. Ook in het meisjesonderwijs krijgen ze een voet aan de grond,
maar veel verder komen ze niet. Politiek, juridisch en economisch boeken ze geen succes-
sen. Burgerschapsrechten, politieke rechten en t.oegang tot het hoger onderwijs ,weten. ze
niet te veroveren. De Engelse en Amerikaanse vrouwenbew~ging, die gelijke rechten voor
mannen en vrouwen tot inzet van hun kruistocht maken, doen het. op die gebieden veel be-
ter. Actief en passief kiesrecht, toelaten van vrouwen tot universiteiten, en een qet~ juridi-
sche positie in het huwelijk, zijn hun voornaamste resultaten.

Het is kortom te eenvoudig om autonomie, vrijheid, gelijkheid,-redelijkheid en tolerantie
te bestempelen als patriarchale, voor vrouwen onderdrukkende waarden. Ze blijken ook
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voor vrouwen een positieve uitwerking te kunnen hebben. Is daarmee de kritiek van femi-
nisten en humanistische vrouwengroepen weerlegd? In mijn ogen niet. Dat vrouwen veel
aan deze waarden kunnen hebben, sluit nog steeds niet uit dat ze eenzijdig zijn.

Het humanistisch tekort
Waar schiet het hedendaagse humanisme dan te kort en hoe kunnen we die lacunes opvul-
len? Laat ik om die vraag te beantwoorden.eerst terugkeren naar de stelling dat het huma-
nisme patriarchaal zou zijn. Dat is een discutabele gedachte, die voortbouwt op de in de
westerse cultuur ingesleten tweedeling tussen mannen en vrouwen en dus ook tussen man-
nelijke en vrouwelijke eigenschappen, denkwijzen, taken en domeinen. Juist op basis van die
ingesleten denk- en handelingspatronen krijgen eigenschappen als objectiviteit, redelijkheid
en creativiteit het stempel mannelijk en duiden we emoties, intuïtie, sociale intelligentie, en
zorgzaamheid aan als vrouwelijk. De kritische analyse die de ftlosofe/ sociologe Marianne
Weber al in het begin van deze eeuw maakte van de westerse definiëring van mannelijkheid
en vrouwelijkheid, toont aan wat er aan deze zienswijze schort. Ik vat hem kort samen.5

Volgens Marianne Weber vormen mannen en vrouwen voor een belangrijk deel overlap-
pende cirkels. Toegegeven, er zijn verschillen, maar een aanzienlijk deel van de menselijke
eigenschappen hebben mannen en vrouwen gewoon gemeenschappelijk. Waar het om gaat,
is de mate waarin een cultuur het accent op de verschillen of op het gemeenschappelijke legt
en de mate waarin wat gemeenschappelijk is, toegedeeld wordt aan de ene danweLaan het
andere geslacht. In de feministische discussie over mannelijkheid en vrouwelijkheid wordt,
vaak impliciet, een zwaar accent gelegd op het verschil. Mannen en vrouwen hebben, stellen
zij, ieder hun eigen specifieke eigenschappen en daar is weinig gemeenschappelijk aan. Ma-
rianne Weber daarentegen stelt dat boven het idee van specifiek mannelijke en vrouwelijke
kwaliteiten het idee van het volledige menszijn staat. Dat valt niet samen met een van beide
of zelfs met de optelsom van beide. Het is dan ook de (morele) opgave voor ieder mens om
zich als volledig mens te ontplooien.

Terug naar het kernthema: is het humanisme niet vrouwelijk? Uitgaande van de hierbo-
ven geschetste theorie is dat idee maar ten dele juist. Het humanisme heeft een deel van wat
mannen en vrouwen gemeenschappelijk hebben, naar voren gehaald en met recht als alge-
meen menselijk bestempeld. Dat is ook voor vrouwen belangrijk. Vrouwen konden en kun-
nen hieraan het recht ontlenen om een kant van zichzelf te ontplooien die vaak ten onrechte
door mannen voor zichzelf is opgeëist, en ze doen dat ook. Wie beweert dat redelijkheid,
objectiviteit en logisch denken mannelijke denkwijzen zijn waar vrouwen geen boodschap
aan hebben, heeft mijns inziens ongelijk. Het gaat om menselijke eigenschappen. Vrouwen
hebben het recht die te ontplooien. In die zin is het humanisme, ook al heeft ze haar wortels
in van oorsprong mannelijke waarden, zeker ook vrouwelijk. Het verstandelijke is niet het
exclusieve domein van mannen, waar vrouwen niet thuis horen. Vrouwen zouden zich, ze-
ker in de huidige tijd, uitgedaagd moeten voelen om deze kant van zichzelf tot ontwikkeling
te brengen.

Tegelijk is het humanisme in haar waarden en idealen eenzijdig. Ze zijn, zoals eerder ge-
zegd, voor een belangrijk deel afkomstig uit het publieke - lang door mannen overheer-
ste - domein, uit de wereld van de politiek, het leger, de wetenschap etc. Er is nog weinig
vanuit de privé-sfeer '- dat wil zeggen vanuit het oorspronkelijk vrouwelijke domein, de
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sfeer van de relaties, de opvoeding en de zorg - in doorgedrongen. Dat is jammer, want de
wereld die heel lang die van vrouwen was~ bevat eveneens eigenschappen en waarden die
eerder als menselijk dan als vrouwelijk gezien moeten worden. Ook het emotionele leven
heeft in het humanistische denken nog maar in beperkte mate een plaats gekregen. Voor een
evenwichtig mensbeeld is het van belang om emoties in het humanistische denken expliciet
een plaats te geven en te doordenken wat dat voor implicaties heeft. Bovendien moeten
mannen gestimuleerd worden om juist deze kant van zichzelf tot ontwikkeling te brengen.
In het dagelijks leven doen een aantal mannen dat ook al.

Het humanisme is geen gesloten, homogene ideologie, maar eerder een waaier van ideeën
en praktijken. Toch is er zoiets als een kernbestand van humanistische idealen en waarden.
In veel discussies over het feministische gehalte van het humanisme wordt geprobeerd om
de vrouwelijke dimensie naar binnen te brengen via een pleidooi voor het verschil. De ge-
schiedenis van het humanisme biedt daar voldoende aanknopingspunten voor. Meer dan
eens hebben humanistische denkers gepleit voor een pluralistisch humanisme waarin ruimte
is voor een diversiteit aan visies en culturen. Dat brengt echter nieuwe problemen met zich
mee. Ruimte maken voor het verschil betekent bijvoorbeeld niet per definitie onderlinge
harmonie en vrede. Juist wanneer de verschillen ruim baan krijgen, moet er tevens plaats zijn
voor verschil van mening, conflict en debat, anders is er sprake van een soort vage schijnto-
lerantie. Nu zijn tegenstellingen en conflicten een normaal onderdeel van het menselijk be-
staan, dus dat kan nooit een doorslaggevend bezwaar zijn. Belangrijker is dat een dergelijke
benadering de bestaande scheidslijnen tussen het mannelijke en het vrouwelijke onverkort
in stand houdt. Wie het humanisme wil vervrouwelijken door te pleiten voor erkenning van
het verschil, accepteert in feite opnieuw de tweedeling in mannelijk en vrouwelijk, zoals die
in onze cultuur toevallig tot stand gekomen is, als vaststaand feit en negeert bovendien de
vraag wat er menselijk is aan mannen en vrouwen. Veel meer dan het continueren van een
eenzijdig mensbeeld en een zekere tolerantie voor het feit dat vrouwen kennelijk ook nog
iets eigens willen, levert het niet op.

In plaats van het verschil zou ik dan ook veel liever de overeenkomst tussen mannen en
vrouwen centraal stellen, om van daaruit een begin te maken met een nieuwe doordenking
van het humanisme, met het doel de idealen, de waarden en normen te completeren en te
verbreden en te herzien aan de hand van datgene wat in de praktijk van het vrouwelijke be-
staan aan waarden en denkbeelden ontwikkeld is. Er zijn in Europa auteurs die daar in hun
werk aandacht aan geven.

Een daarvan is de Spaanse humanist Savater waar ik eerder naar verwees. Hij vraagt zich
af hoe een humanistisch waardepatroon eruit zou zien als niet de oorlogvoerende man, maar
de zorgende moeder met haar kind model zou staan voor het humanistische persoonlijk-
heidsideaal. Hij maakt daarbij gebruik van een historisch voorbeeld, de klassieke Chinese
cultuur. In plaats van het ideaal van mannelijke kracht staat daar de vrouwelijke zorg, de pië-
teit centraal en dat leidt tot een hele andere omgang met mensen en dingen. Waarden die dan
naar voren komen, zijn onder meer mededogen en generositeit.

Als we naar onze eigen samenleving kijken, is het niet moeilijk om deze lijn door te trek-
ken. Je hoeft er geen filosoof voor te zijn. Het is genoeg om uit te gaan van de dagelijkse
praktijk en ervaring. In onze samenleving onderhouden vrouwen meestal het netwerk van
relaties en vervullen de zorgtaken. Ook daaruit kunnen waarden en idealen worden afgeleid.
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Denk maar aan liefde en dan niet alleen en zelfs niet hoofdzakelijk in de zin van seks, maar
vooral van sympathie, waardering, verbondenheid, vriendschap. Een andere waarde die met
name in vrouwenstudies veel aandacht krijgt is zorgzaamheid en zo zijn er nog meer. Pas als
we aan deze dimensie invulling geven, kunnen we met recht stellen dat het humanisme men-
selijk is.

Noten
1. Van Dooren: p. 127.
2. Savater p. 25, Cliteur en Van Houten p. 419.

3. Savater p. 25.
4. Schama, 1988 404-410.
5. Marianne Weber is tevens de vrouw van Max Weber, een van de grondleggers van de sociologie.

Zelf heeft ze een klein, maar interessant oeuvre geschreven. Ze manifesteert zich daarin als een
originele vrouwelijke humanistische denker, ook al noemt ze zichzelf nergens expliciet humaniste.
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Multatuli en God
Dik van der Meulen

Was Multatuli een humanist? Dat hangt er maar vanaf. Met enige regelmaat pleitte hij, om
het modern te zeggen, voor de rechten van de mens. Dat wil zeggen: voor betere leefom-
standigheden van de Javaan en, sporadischer, de vrouwen de arbeider. Hij schreef: 'de roe-
ping van de mens is mens te zijn', waarmee hij wilde zeggen dat iemand zich volgens z'n na-
tuur moest gedragen en zich niet mocht aanstellen of verliezen in een of ander specialisme
- en nog veel meer, want Multatuli's denkbeelden waren zelden eenduidig en niet altijd sa-
menhangend. Maar of dit voldoende is? Het gaat niet alleen om wat Multatuli zei en schreef,
maar evenzeer om wat men onder humanisme verstaat. Het zou op deze plaats onverstandig
zijn deze laatste vraag te beantwoorden. En bovendien: mogen wij een 19de-eeuwer zomaar
in een modern, 20ste-eeuws humanistisch kader plaatsen?
Meer houvast geeft ons de vriendschap die Multatuli verbond met de 19de-eeuwse vrij-

denkersvereniging De Dageraad, die door velen wordt gezien als de voorganger van het Hu-
manistisch Verbond. Niet door iedereen overigens, want onlangs nog verkondigde vrijden-
ker Fries de Vries, in het nauw gedreven door het Commissariaat van de Media, in NRC
Handelsblad (24 juli 1995) dat het humanisme slechts 'een zijtak' is van de vrijdenkersbewe-
ging. De humanisten, zei De Vries, 'bestaan nog maar pas vijftig jaar, wij al sinds 1856'.
Dat jaar werd in Amsterdam De Vereeniging De Dageraad opgericht door een aantal le-

den van de vrijmetselaarsloge Post Nobila Lux, onder wie Multatuli's latere uitgevers F.e.
Günst en R.e. d'Ablaing van Giessenburg.
Vrijdenken was hier nog geen gemeengoed. Hoewel het 18de-eeuwse Verlichtingsden-

ken aan Nederland niet ongemerkt voorbij was gegaan en schrijvers als Rousseau en Voltai-
re werden gelezen, leidde dit nauwelijks tot aanvallen op het christendom, zoals in Frankrijk.
Integendeel, de christelijke kerken, vooral de protestantse, drukten een zwaar stempel op
het leven van elke Nederlander. Zo ook op dat van Eduard Douwes Dekker.
Dekker werd op 2 maart 1820 geboren aan de Amsterdamse Korsjespoortsteeg, als vierde

kind van een doopsgezind zeeman. Hij groeide op aan de Haarlemmerdijk, aan de rand van
de Jordaan en op een steenworp van de Haarlemmerpoort, maar een kwartier lopen van de
Singel kerk, waar de kinderen ter catechisatie gingen. Gedoopt was hij nog niet: de doperse
kerk onderscheidt zich door (min of meer vrijwillige) doop op volwassen leeftijd.
Voor die tijd een ideaal gezin: vijf gezonde, vrolijke kinderen (na Eduard zou er nog een

worden geboren), een vader die weliswaar zelden thuis was maar goed verdiende, een gods-
vruchtige (zij het wat nerveuze) moeder, die bij de opvoeding van haar jongste kinderen
werd geholpen door haar niet minder religieuze oudste zoon en dochter. Die hulp had ze
vooral bij Eduard hard nodig. 'Ik voerde dikwijls kwaad uit', herinnerde hij zich later. Hij
sprong in de Amstel om petjes van joodse jongetjes te redden en tekende brilletjes op de
neus van God in de prentenbijbel.
Dat laatste was ernstig. Voor de familie Dekker was het geloof een serieuze zaak; de tal-

loze bijbelcitaten in de boeken van Multatuli zijn daarvoor de voornaamste aanwijzing. De
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oudste zoon, Pieter, werd doopsgezind predikant, en het lijkt erop dat ook Eduard tot zoiets
was voorbestemd.

Maar er kwam iets tussen - al is niet helemaal duidelijk wat. Eduard maakte de Latijnse
school niet af. En bovendien zag hij, toen de tijd daar was, van het dopen af. We weten niet
waarom. Ofhij als kind al aan de zin van zoiets twijfelde, zoals zijn tweede vrouw Mimi na
zijn dood heeft verklaard? In elk geval nam Pieter, de dominee, Eduard onder zijn hoede en
introduceerde hem bij de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen.

Een tijd lang had die aanpak kennelijk succes. Eduard begon gedichten te schrijven, en
wat hij maakte moet voor zijn omgeving geruststellend zijn geweest:

Wat zoekt ge, liefde en min ...? Mistrouw haar zoet genot:
Geen liefde is als van God, bestendig, rein, verheven,
Het stoflijke is te zeer met ons bestaan doorweven,
Gij vindt beneden niet, wat slechts bestaat bij God.

In 1838 ging Dekker met heL schip van zijn vader, een zeekapitein, naar Nederlands-Indië,
waar hij een loopbaan zou beginnen als bestuursambtenaar. Vanuit Batavia verraste hij in
1842 zijn familie en vrienden door zich alsnog te laten dopen - in de katholieke kerk. De
aanleiding had weinig met geloof te maken: hij was verliefd geworden op een katholiek meis-
je en wilde met haar trouwen, maar zijzelf en haar vader, streng in de leer, moesten van dat
halfslachtige protestantse gedoe niets hebben, en stonden erop dat hij zich zou bekeren.

Douwes Dekker heeft meer dan eens de verdenking op zich geladen te hebben gehandeld
uit eigenbelang en opportunisme - maar bijna nooit is dat zijn enige drijfveer geweest. Ook
niet in dit geval. Dat hij zonder trouwplannen katholiek zou zijn geworden valt te betwijfe-
len, maar de schamele restjes bewaard gebleven correspondentie uit die tijd en uitlatingen
naderhand tonen een soort zwak voor de roomse kerk. Tot een huwelijk heeft het allemaal
niet geleid, want zijn beoogde schoonfamilie kreeg er lucht van dat hij grote bedragen had
verspeeld met biljarten.

Een paar jaar later, in 1845, had Dekker meer succes, toen hij de ouderloze en ontheemde
Tine van Wijnbergen ontmoette. Zij was protestants, hij nog altijd katholiek, maar dat was
voor haar kennelijk geen groot bezwaar. Wel moest hij haar beloven dat hun kinderen 'niet
Roomsch' zouden zijn. Hij was in deze tijd bij vlagen al behoorlijk van God los, zeker voor
toenmalige begrippen, wat hem er op andere momenten niet van weerhield de mensen te
zien als 'vonken van God, die geheel Liefde is'.

Twijfel
Eduard Douwes Dekker kon zeer kortzichtig zijn, blind voor andermans en eigen tekort-
komingen, maar niet zelden gaf hij blijk van een scherpe en vaak ontwapenende zelfkennis.
Zo noemde hij zichzelf eens 'een vat vokt~enstrijdigheids', een typering die hij later ook
voor Max Havelaar gebruikte. Deze uitspraal2'1s nadien tot vervelens toe.aangehaald - en
toch nooit helemaal op z'n waarde geschat. Dat komt omdat die waarde nauwelijks over-
schat kan worden. Wat men van Multatuli ook onderzoekt: zijn handelen, zijn maatschappe-
lijke ideeën, politieke overtuigingen - telkens stuit men op schijnbare tegenstellingen en
paradoxen. Hij kon tegelijk zachtaardig zijn en hardvochtig, innemend en arrogant, vooruit-
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strevend en reactionair, integer en onbetrouwbaar, vaak op een wijze dat het een het ander
leek uit te sluiten.

Met de 'gelovery', zoals hij het noemde, was het aanvankelijk niet anders gesteld. De ene
dag schreef hij zijn verloofde: 'voor mij zelven vraag ik niets dan eene brave, godsdienstige
vrouwen dat heb ik in u gevonden, daar dank ik God voor!' - en de andere dag: 'Ik geloof
vast aan eene eeuwigheid, maar ik vind hierin geen bewijs. (Ik vind nergens bewijs.)'

Soms krijg je de indruk dat Dekker zijn meningen ontwikkelde tijdens, en ook dààr het
schrijven; iets wat ook de tegenstrijdigheden zou kunnen verklaren. In brieven probeerde hij
niet alleen anderen te overtuigen (of tenminste in te lichten), maar ook zijn eigen gemoed op
orde te brengen. Dat was nodig, want voor hem, die met de waarheden en zekerheden des
geloofs was grootgebracht, moet de gedachte dat het allemaal wel eens anders zou kunnen
zijn, aangrijpend zijn geweest.

De twijfel aan God werd sterker. In 1851 schreef hij in een lange brief aan zijn jeugdvriend
A.c. Kruseman (een brief waarin velen de geboorte zien van de schrijver Multatuli): 'Ik ben
geen Christen.' Overigens hoeft ook dit nog niet als een belijdenis van ongeloof te worden
gelezen, want even verderop vult hij aan: 'geloof dat ik het christendom hoog stel. Juist zóó
hoog, dat ik weiger dien naam te geven aan iets wat ik nog op de wereld gezien heb.' Maar
radicaal was het wel, zeker voor de brave calvinistische ontvanger van de brief. Die kon zich
troosten met de bijgevoegde poëzie, vol 'God den Schepper' en de befaamde regel 'Men is
zijn God op bergen meer nabij', die niet ironisch was bedoeld.

Een vat vol tegenstrijdigheids. In 1855 schreef hij Tine: '0 God als ge er :&t, - neen, neen,
dat is onmogelijk!' Een cruciale brief, want in deze periode lijkt hij zich werkelijk van het
geloof af te wenden: 'Ik dacht aan mijn God; mijn God die ede/moet zijn en groot en mij moet
begr!Jpenen beminnen of niet :&n. En zoolang ik zulken God niet zie, geloof ik aan God niet!'
Toch houdt hij een slag om de arm.

Vier jaar later - hij heeft ontslag genomen als bestuursambtenaar en zijn Max Have/aar is
af, maar nog niet verschenen - debuteert Douwes Dekker, als Multatuli, met een 'Geloofs-
belydenis' in het tijdschrift De Dageraad.

De Dageraad _
N a zijn terugkeer uit N ederlands- Indië, in 1857, begon Dekker door Europa te zwerven. Hij
was in Frankrijk, Duitsland en België, maar in Nederland kwam hij nauwelijks. Hoe is hij
desondanks io-contact gekomen met De Dageraad? Het is niet helemaal duidelijk, maar het
is waarsclü)nfijk dat zijn broer Jan erachter zat. Jan, een jaar of vier ouder dan Eduard, inte-
resseerde zich al geruime tijd voor de vrijdenkers, was bovendien door de Amsterdamse
doopsgezinde gemeente geroyeerd - al bleef hij zich (ook een vat vol tegenstrijdigheids?)
wel altijd doopsgezind noemen. Jan kende Günst, uitgever van De Dageraad, en was in deze
jaren Eduards steun en toeverlaat.

Van een 'Geloofsbelydenis' in De Dageraad kon de lezer geen routinematige adhesiebe-
tuiging aan het christendom verwachten. En dat was het dan ook niet. Multatuli's 'Geloofs-
belydenis' was vooral een belijdenis van niet-weten, en paste daarmee ze~r goed in de vrij-
denkerij van die tijd, die eerder agnostisch dan atheïstisch was. Anderhalf jaar later schreef
Multatuli, door Max Have/aar inmiddels een beroemd schrijver geworden, nog een bijdrage
voor De Dageraad, met een vergelijkbare strekking: 'Het gebed van den onwetende'. Ook
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hier wordt het bestaan van een opperwezen nog niet uitgesloten (zelfs niet in de altijd weer
verwarrende laatste woorden: '0 God, er is geen god.'). Maar ja, zo'n altijd afzijdige en zich
niet vertonende god, wat hàd je eraan?

Omdat God bleef zwijgen, begon Multatuli zijn pijlen in toenemende mate te richten op
het christendom. "t Is geen gering kwaad de waarheid vervelend te maken. Dit is een myner
vele grieven tegen christenen, en tegen de meeste moralisten.'

Dit Idee, gepubliceerd in maart 1862, raakt de kern van zijn bekering tot het ongeloof.
Maar het is ook een problematische uitspraak. Wat bedoelt hij met de waarheid? Het gods-
geloof? Zeker niet. Christelijke normen en waarden? In deze tijd sprak hij regelmatig zijn
bewondering uit voor Jezus (die 'geen christen' was) en diens leer. Ongetwijfeld heeft hij
zich in zijn strijd tegen de onderdrukking van de Javaan (intuïtief) beroepen op westerse
normen, die toen (en door velen nog steeds) christelijk werden genoemd. Toch veegde hij
de vloer aan met de protestants-christelijke zedelijkheid. Ook zijn bezwaren tegen 'de mees-
te moralisten' zijn opmerkelijk, daar hijzelf een uitgesproken moralist was.

Een verklaring voor zijn bestrijding van het christendom zou kunnen worden gevonden
in de geringe belangstelling van de Nederlanders -lees: christenen - voor zijn zaak. Van
naastenliefde, hulp aan zwakkeren en andere in zijn ogen bij uitstek christelijke begrippen
bespeurde hij bij christenen weinig, en juist dit was voor hem zo belangrijk. Later zag hij de
godsdienst (die hij ergens met dronkenschap vergelijkt) zelfs als een belemmering om 'mens
te zyn'. Of de christelijke onverschilligheid jegens hem ook zijn ongeloof heeft bepaald -
wie zal het zeggen?

Multatuli's Ideeèn, die vanaf maart 1862 verschenen, bevatten talloze aanvallen op het
christendom en het geloof. Hij pakte de protestanten harder aan dan de katholieken, maar
uiteindelijk had hij ook voor het roomse geloof weinig begrip. Het leverde hem vele bewon-
deraars op en nog meer tegenstanders. Juffrouw Laps en de dronken predikant uit Wouterge
Pieterse waren op slag legendarisch; sommige uitspraken ('De godsdienst is een goede zaak,
en geeft het mensdom veel vermaak') werden tot spreekwoord. Hij werd stelliger: 'Geen .
schoner beeld dan 't beeld van den "laatsten Christen"!' (Idee 427. Een jaar of tien later, bij
een herdruk, zou hij deze uitspraak nuanceren.) Als er nog plaats is voor God, dan hooguit
als benaming van iets anders: 'De noodzakelykheid is God. Meer weet ik van God niet te
zeggen. En't spyt me.' In de plaats van de traditionele God stelde hij, aansluitend op verlich-
te tradities, de Natuur. De Natuur was voor Multatuli een alomvattend systeem, een eeuwig-
durende beweging waarvan alles en iedereen deel uitmaakte, en waarin aan allerlei individu-
ele menselijke verlangêns niet kon worden voldaan - al waren die verlangens evengoed
onderdeel van de Natuur. De noodzakelijkheid is Natuur, zou men kunnen zeggen. 'Alles
is in alles', vatte Multatuli het zelf samen. Wie in 1862 mocht menen dat men de Natuur 'dus'
God mocht noemen, werd in 1872, toen de/erste bundel Ideeèn voor de vierde maal werd
herdrukt, door de schrijver uit deze droorrigeholpen:

Daar de werking der Natuur nooit ophoudt, geen grenzen heeft, is er alzo voor 'n God geen
plaats. Wie aan God gelooft, moet wonderen aannemen, op straffe van inconsequentie.- Eét1
God zonder wonderen - d.i. een God die niet mag, kan of wil afwyken van de wetten der
Natuur - is 'n overbodig Wezen. .--
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Toen de ontwikkeling van geloof naar ongeloof tenslotte voltooid was, ging het thema in
zijn werk een veel geringere rol spelen, Het was niet langer nódig er veel woorden aan vuil
te maken. De eerste bundel Ideeên staat nog grotendeels in het teken van de 'gelovery', de
overige zes bundels veel minder. Multatuli schreef over wat hem bezighield. Na 1862 was
dat vooral de parlementaire democratie, de toestand in Nederlands-Indië, Bismarck en
vooral z'n eigen armoede. God was een overbodig wezen geworden. Waarom zou hij daar
nog het hoofd over breken? Toch was hij nooit te beroerd anderen zijn overtuiging mee te
delen. In een brief aan:RC. Muller, secretaris van De Dageraad, schreef hij in augustus 1883:

Ik beweer' zuiverder atheïst te zyn, dan de meesten die zich daarvoor uitgeven, en doe, byv.
afstand van't recht des opponents om bewys te vorderen van den steller der thesis. Ikzelfstel
de thesis dat er-géén god is. M.a.w. ik loochen zyn bestaan zonder den minsten slag om den arm.

Door zijn eerste bundel Ideeên was Mtiltatuli de held van de vereeniging De Dageraad ge-
worden. Hij was de meest begaafde spreker der vrijdenkers en häd bovendien enige blad-
zijden aan het gelijknamige tijdschrift gewijd. Dat de verstandhouding met de vereniging
desondanks wel eens moeizaam was, kwam voor een deel door de omstandigheid dat hij met
veel vrienden ruzie kreeg. Vele jaren was hij dan ook geen lid van De Dageraad. Maar enkele
jaren voor zijn dood aanvaardde hij na een lange denkpauze wel het erelidmaatschap.

Hij noemde zich atheïst en was lid (erelid, maar toch) van een vrijdenkersvereniging. Ei-
genlijk paste dat slecht bij Multatuli, die niet van -ismen hield en zich bijna nooit ergens bij
aansloot. Het is dan ook twijfelachtig ofhij zich, als hij enkele jaren later had geleefd, huma-
nist zou hebben genoemd. Hij zei altijd niet van 'geestverwanten' te houden en vond bo-
vendien dat men niet moest overdrijven. Hiervan is een mooi voorbeeld bewaard gebleven.
In oktober 1882-knipte Multatuli de volgende overlijdensadvertentie uit een Nederlandse
krant:

Heden moest ik aan den loop der natuur, aan de vergankelijkheid afstaan, de door mij zeer
hooggeachte Zoon Jan, in den ouderdom van 23 jaren.
Groote roem, door hem zoo lang in het leven te houden, komt toe aan den Heer HOFMANN,

Doctor te Heemstede, die door ondervinding met wetenschappelijke kennis bijna twee ja-
ren lang over hem heeft gepractiseerd, toen ik geen andere Professorale of Doctorale hulp
in Amsterdam meer wist te bedenken om de natuur te beletten dat hij doodend op hem in-
greep.

Een advertentie die zeer duidelijk door de Ideeên vim Multatuli was geïnspireerd. Maar of de
schrijver daar gelukkig mee was? In de marge van de annon-ce schreefhij: 'taele Kanaäns van
'n "Materialistl" Had die man niet beter gedaan by z'n geloovery te blyven? Kwakzalverige
frazen "met god" zyn minder onsmakelyk dan zóó'n gewauwel zonder god!'
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